
mostras que você não pode perder 
Como essa exposição tem intenções didáticas, 

o artista cuidou de expor, num painel fotográfico, 
como trabalha soprando o vidro. Mark exibe 80 
obras originais produzidas em fábricas ítalo-
brasileiras. 

Pedro Araújo 
Com um pequeno mas bonito e bem impresso 

livro editado pela Raízes e escrito pelo crítico de 
arte Jacob Klintowitz, o mesmo Museu de Arte de 
São Paulo abre hoje, às 19 h, uma exposição 
individual da obra de Pedro Luiz Correia de 
Araújo. A galeria André também participa do 
evento, ligada que está ao livro e aos quadros. 

Morto há vinte e cinco anos, Pedro Araújo, 
nunca fez uma exposição individual enquanto 
viveu, embora tivesse trabalhos para isso. Filho 
de diplomata pernambucano, ele nasceu em Paris 
e foi amigo pessoal de Picasso, Matisse, Portinari, 
Di Cavalcanti e a ele se deve, como um dos 
colaboradores, a criação do Serviço do Patrimô-
nio Histórico Nacional, do qual foi grande espe-
cialista. 

Fang 
Chinês nascido em 1931 e vivendo no Brasil 

desde 1951, o pintor Fang está expondo na Galeria 
Dan (al. Ministro Rocha Azevedo, 1.334), agora 
ampliada. 

Aluno, em 1954, de Takaoka (já falecido), 
Fang tem inúmeros prêmios e já expôs em Chica-
go, Tóquio, Nova York, Kyoto e várias cidades 
brasileiras. Um dos seus grandes admiradores é o 
crítico de arte Theon Spanudis, que coleciona 
suas telas, algumas das quais Theon doou recente-
mente ao Museu de Arte Contemporânea de São 
Paulo, junto com outras obras de Volpi e José 
Antonio da Silva. 

A atual exposição de Fang, severa e românti-
ca, mostra seus objetps cotidianos, flores, frutos, 
cadeiras, vasos, garrafas, reunidos num bem feito 

catálogo onde o artista, em frases destacadas, diz 
como e por que pinta. O k 
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• Começa hoje, às 18 h, no saguão da Assem-
bléia Legislativa de São Paulo (Ibirapuera), uma 
coletiva chamada "Pintores do Interior", organi-
zada pelo •jovem crítico de arte Fabre Rolim. Dela 
participam, entre outros, Thomaz Perina, Mario 
Bueno (ótimos pintores de Campinas) Francisco 
Biojone, Magie Macedo, Luiz Guardia Neto, Odjla 
tetóner'Vera Sene, Ermelindo Nardin, artistas 
áe^Mracícaba, Ribeirão Preto, São José dos 
Campos. 

• Retrato de uma 'íribo é o título da exposi-
ção de fotografias os índios brasileiros feitas por 
José Macedo e David Jr, que as Faculdades Inte-
gradas Alcântara Machado (praça Três Corações, 
300 - Morumbi, expõem até 10/10. 

• Começa hoje, no MAM (Ibirapuera), um 
curso de História da Arte com projeções de filmes 
e slides inéditos no Brasil. O curso, chamado de 
"Arte no Século XX", será orientado por Mariela 
Kantor, formada em arte pela Universidade de 
Londres. Dura 12 aulas em três meses e tem como 
intenção ajudar o Museu de Arte Moderna a 
resolver seus problemas financeiros. 

• Neste sábado, às 21 h, a República das Artes 
abre uma exposição individual do pintor acadê-
mico (paisagens, marinhas) Vincenzo Cencin elo-
giado pelo crítico José Roberto Teixeira Leite, no 
convite. Avenida República do Líbano, 990. Cen-
cin é professor de pintura de Lenita Miranda de 
Figueiredo, artista e jornalista. 

• Amanhã o Teatro Municipal de SP abre uma 
nova exposição comemorativa dos 70 anos de vida 
do teatro. São 68 painéis fotográficos mostrando a 
intensa vida cultural do nosso mais bonito e 
importante teatro. 


