
Fim de Semana - A r t e V i s u a l J3M 
• A convite da Secretaria de 

Educação, Cultura e Esportes da 
Prefeitura Municipal de São Ber-
nardo do Campo, o arquiteto e pin-
tor Eugênio Bassi estará mostran-
do seu trabalho na Coletiva de Be-
las Artes a ser realizada até 26 de 
abril na Pinacoteca de São Bernar-
do. Nesta exposição, estão os traba-
lhos representativos de diversas fa-
ses da premiada carreira do artista. 

• A originalidade das peças que 
compõem o patrimônio artístico 
exposto no Centro Campestre do 
SESC (av. das Jaboticabeiras, 1100. 
Rio Bonito, Santo Amaro) é o que 
tem chamado a atenção do visitan-
te. São esculturas sacras em madei-
ra, de autores anônimos, datados 
dos séculos XVn e XVm, reunidas 
para a VI Mostra da Série Obra 
Prima do Masp no Centro Cam-

• As obras pertencem a colecio-
nadores e o principal deles é o Sr. 
João Marino, diretor secretário do 
MASP, e a exposição está aberta à 
visitação pública, até o dia 26 de 
abril, de quarta a domingo, das 9 às 
17 horas. 

• Até 24 de abril, das 14 às 22 
horas (exceto domingo), as obras de 
Hildegard Rosenthal poderão ser 
apreciadas no Salão Fuji — Arte 
Fotográfica (rua Major Diogo, 670). 
A mostra reúne uma centena de 
fotografias em preto e branco, re-
gistradas no Estado de São Paulo, 
especialmente na Capital, com as 
séries "Cidade de São Paulo" e 
"Flagrantes de São Paulo". Inclui, 
ainda, "Retratos" de personagens 
famosos como Flávio de Carvalho, 
Jorge Amado, Barão de Itararé, 
Belmonte, Volpi, Anatol Rosenfeld 
e "Artistas e Atelies", que docu-
menta a atividade criativa no ateliê 
de Lasar Segall. 

• A Itaú Galeria da Avenida 
Higienópolis, 462, estará expondo, 
até o dia 24 de abril, a obra de 
MarOia Feirbanks Maciel, pintora e 
escritora, nascida em Matão. Auta-
didata, MarOia já expôs várias ve-
zes e teve participação no Annuaire 
de L'Art International de 1980 — 
Paris. Lecionou e tem trabalhos em 
acervos particulares na Itália, Ar-
gentina, Japão, Estados Unidos 
(Museu da Flórida) e Polônia. A 
vernissage será no dia 9 de abril e a 
exposição fica aberta de segundas 
às sextas, das 10 às 18 horas. 

• Até o próximo dia 30 de abril, 
o Bar e Restaurante Engenho e 
Arte, do Senac, estará mostrando 
uma exposição de imagens religio-
sas do século XVm, que reúne cer-

ca de 40 peças de estilo barroco 
executadas por artistas e artesãos 
brasileiros. As obras, fazem parte 
de coleções particulares de Lúcia e 
Armando Arruda Camargo, B. 
Amim Aur e Renato Requixa. O 
Bar e Restaurante Engenho e Arte 
funciona de segunda a sábado, a 
partir das 19 horas, na rua Bela 
Cintra, 2102. 

• O jogo das cores, as técnicas 
do pincel e a espátula constituem a 
razão de ser de Walther Mortari, 
artista que está expondo até o dia 8 
de maio na Itaú Galeria e Exposi-
ção, da Avenida Brasil, 1151. Nasci-
do em Bauru — onde até hoje de-
senvolve sua atividade artística —, 
Walther já participou de várias ex-
posições e teve muitos prêmios im-
portantes, mostrando sempre, nas 
suas obras, o incentivo à vida oti-
mista. A exposição fica aberta de 
segundas as sextas, das 10 às 20 
horas. 

• Desde o dia 23, na Galeria 
Grossman, da rua Bela Cintra, 
1941, Francisco Antonio Gallotti 
está expondo sua obra. Ele é nasci-
do em Soriano Calabro, na Itália, e 
iniciou-se nas artes plásticas, por 
seu pai. Logo após haver completa-
do os estudos na Academia de Be-
las Artes de Nápoles, transferiu-se 
para o Brasil e está aqui até hoje, 
dedicando-se à Arte. Tem quadros 
no museu de arte moderna do Méxi-
co, na embaixada do Brasil nos 
E.U.A., menção no dicionário Aca-
demia Delle Arte e Del Lavoro, Sal-
somajore Itália, Dicionário de Ar-
tistas Plásticos Brasileiros, qua-
dros no Fundo Monetário Interna-
cional, na coleção Pietro Maria Bar-
di e outras. Sua obra pode ser vista 
até o dia 8 de maio. 

• Os desenhos e gravuras de 
Vincl são as obras expostas desde o 
dia 22 de abril, na Tenda, localizada 
à rua Alves Guimarães, 118/120. Po-
dem ser vistos de segunda a sexta-
feira, das 10 às 19hs, aos sábados, 
das 10 às 13h, até o dia 9 de maio. 

"Barcos na Barra em Ubatuba", do bau-
ruense Mortari. 

Obra da série "Mater Dei", de Emília 
Ceccarelli. 

• O quadro "Pintura", de Maria 
Leotina Franco da Costa, é objeto 
do debate do mês de abril, a ser 
coordenado pela profa. Aracy Ama-
ral, no dia 28 de abril, na Pinacote-
ca do Estado, às 20 horas. O debate 
visa, além da abordagem, a discus-
são do trabalho e de outros aspec-
tos da obra da pintora paulista. O 
auditório do Museu está localizado 
na av. Tiradentes, 141. Entrada gra-
tuita. 

• "A vida brasileira está fixada 
a nesses quadros tão nossos, traba-
lhados com tanto amor." — Com 
essas palavras, Jorge Amado ini-
ciou um pequeno comentário a res-
peito da obra de Manezinho Araújo, 
o menino que, aos 71 anos, vai colo-
car seus sóis e suas luas em exposi-
ção no Paineiras, entre os dias 24 de 
abril e 3 de maio. 

• E a Galeria Sesc Paulista 
estará apresentando até' o dlá 7~cíè 
inalo, a obra de Odilla MéstrinerT 
jíomé que já' fez parte deIroSESs" 
bienais, qüFestá."presente em mu-
seus de todo ó' Brasil % que está 
fflfãffSTm^árias^nciclopédias. Ás 
pinturas' de Ojhlla poderão ser 
apreciadas"de segundada sexta-
reira, das 9 às Í9 h. 

• Emília Ceccarelli é a pintora 
que a Galeria de Arte Studio Eliza-
beth Wey está apresentando desde 
o dia 23 de abril, até o dia 8 de maio. 
Emília dedica-se aos temas sacros, 
desenvolvendo-os em pintura, dese-
nho e gravura, através de madonas, 
marcadas pelo signo de permanen-
te modernidade. Elas poderão ser 
vistas na Alameda Santos, 1518, 
loja 70. 


