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MARIO DE OLIVEIRA - Pinturas de 

Mário de Oliveira, mostrando aspectos da 
lendária Ouro Preto, podem ser vistas até 
o dia 7 de maio, na sede da União Cultural 
Brasil-Estados Unidos (rua Cel. Oscar 
Porto, 208). O artista já participou várias 
vezes do Salão Paulista de Belas Artes, on-
de conquistou a medalha de bronze (1961) 
e a pequena medalha de prata (1963). A 
exposição está aberta diariamente, das 8 
às 22 horas. 

CECCARELLI NO STUDIO E. WEY -
A pintora Emilia Ceccarelli está expondo 
suas famosas madonas azuis na Galeria 
de Arte Studio Elisabeth Wey (alameda 
Santos, 1518.ioja 70), até o dia 8 de maio. 
Aberta diariamente, em horário comer-
cial. 

SALÀO DE RIO CLARO - O Museu de 
Arte Moderna de Sâo Paulo (parque 
Ibirapuera) está colocando, à disposição 
dos interessados, fichas e regulamentos 
para o 1.° Salão de Artes Visuais de Rio 
Claro. O prazo de inscriçõesvaiatéo dia 17 
de maio, de terça a sexta, das 13 às 18h30. 
Sábados e domingos, das 13 às I4h30. 

COLETIVA DO TABLEAU - Hoje é o 
último dia da exposição coletiva que o 
Tableau Artes Plásticas apresenta em sua 
sede, à rua Inácio Pereira da Rocha, 520. 
Entre os 300 trabalhos expostos, quadros 
de Milton Dacosta, Tarsila do Amaral, 
Carybé, Manoel Martins e Volpi. A mostra 
pode ser vista das 9 às 23 horas. 

ISMÊNIA E BARBARA SPANOUDIS -
O Museu de Arte Contemporânea da USP, 
parque Ibirapuera, está apresentando pin-
turas de Ismênia Coaracy e montagens 
em alumínio pintado de Bárbara Schubert 
Spanoudis, até o dia 7 de maio. Ismênia 
mostra 70 obras de 1965 a 1980, enfocando 
a tendência figurativa, e Bárbara, 30 
trabalhos com base no geometrismo. De 
terça a domingo, das 14 às 18 horas. 

"Canto da Serra",de Odila Mestriner, na 
galeria SESC-

ODILA MESTRINER - Pinturas desta 
artista podem ser vistas até o dia 7 de 
maio, na galeria SESC (avenida Paulista, 
119). São apresentadas 28 telas figurati-
vas, com preços de 40 a 100 mil. Dedican-
do-se ao seu trabalho há 30 anos, Odila já 
tomou parte de 6 Bienais de São Paulo, 
alem de outras importantes mostras 
nacionais. De segunda a sexta, das 13 às 19 
horas. 


