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Arte Visual 
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lo", a exposição de gravuras, 
desenhos, cerâmicas, posters, 
reproduções e cartuns, reuni-
dos sob o título "100 anos de 
picasso", permanecerá à dispo-
sição de visitação pública até o 
dia 18 de outubro, dia em que 
será transferida para a Associa-
ção Alumni. O Spazio Pirandel-
lo fica na rua Augusta, 311. 

guidades — rua Diogo Moreira, 
312 — está apresentando, até o 
dia 20 de outubro, desenhos e 
gravuras de Darei Valença 
Lins, um artista que se renova 
sempre, investigando temas, 
explorando linguagens, apesar 
de manter-se fiel a seu estilo. 
Para ele, vida e arte fazem par-
te de uma mesma unidade, con-
seguindo transferir para cada 
obra um poder de persuasão 

Obra de Magie Hering Macedo, uma das 
"Artistas do Interior". 

Obra de Darei, na Ars, Artis, até o dia 20 
de Outubro. 

'Artistas 
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do Interior" é a 
exposição que está sendo reali-
zada, até o dia 15 de Outubro, 
na Assembléia Legislativa do 
Estado de São Paulo, no Ibira-
puera. Viwa, sobretudo, à divul-
gação dos valores que se enrai-
zam no interior do Estado e que 
são participantes ativos do mo-
mento atual. São 25 artistas, 
muitos com curriculum bastan-
te expressivos; outros são no-
vos, mas que possuem técnica 
notável. De Campinas, são os 
seguintes nomes: Magie Hering 
Macedo, Mário Bueno, Alberto 
Teixeira, Andréa Gonçalves 
Dias, Francisco Biojone, Fúlvia 
Gonçalves — Unicamp, Geral-
do Mayer Jurgensen, Thomaz 
Perina e Walter Munhoz. De 
Mogi Mirim, Luiz Guardia Ne-
to, Tukusa Moriyama, Sandy 
Bispo Jr. Yara Ranieri. De Pira-
cicaba, Ermelindo Nardin. De 
Ribeirão Preto, Bassano Vacca-
rini, Francisco Amêndola, Leo-
poldo Lima, Noemia Nunes Fer-
riani, Odilla Mestriner, Paulo 
Camargo. E, de Sao José dos 
Campos, Hans Herman Swobo-
da, João Benozzati Jr., Judith 
Ribeiro de Carvalho, Pricila Or-
tega Dias e Vera Bilevic Sene. A 
promoção é da Secretaria de 
Estado da Cultura. 

A Galeria Brasiliana está 

dos, que tem como horário de 
funcionamento das 10 às 13 
horas. 

O paranaense Luís Gaglias-
tri está expondo suas obras na 
Portal Galeria de Arte, uma 
realização-relâmpago. Iniciada 
no dia 29 de setembro, a exposi-
ção vai até o dia 3 de outubro, e 
reúne 45 esculturas em metal, 
latão e prata, a preços bem 
acessíveis. O horário de visita-
ção é: de segunda a sexta, das 
10 às 22 horas e, aos sábados, 
das 10 às 16 horas. A Portal fica 
na rua Augusta, 1961. 

o Ars, Artis Galeria e Anti-

Escultura exposta na Portal Galeria 
de Arte. De Luiz Gagliastri. 

o Uma coletiva reunindo 
Forez Khouri — aquarelas; 
Laura Salgado — gravuras em 
metal; Martin Penrose — técni-
ca mista e Rosa Yague — 
crayon, está sendo realizada na 
Galeria Suzanna Sassoun, loca-
lizada na Alameda Lorena, 
1981. São artistas novos, que 
não possuem temática em co-
mum, mas que encantam o 
apreciador da arte sobre papel. 
Até o dia 20 de outubro, a expo-
sição pode ser vista, de segun-
da, quarta e sexta-feira, das 
10h30m às 19h30m; às terças e 
quintas, até às 21 h e, aos sába-
dos, até as 13 horas. 

o A mostra de fotografias de 
Osmar Vilar permanecerá à di-
posição de visitação pública 
até 17 de Outubro, na Álbum 
(Av. Brigadeiro Luís Antonio, 
4469), de segunda a sábado das 
14 às 20 horas. Osmar é bancá-
rio e fotógrafo e não vive da 
atividade fotógrafica, apesar de 
possuir uma liberdade de cria-
ção muito grande. Sua partici-
pação nos movimentos e deba-
tes sobre essa arte o fazem mais 
do que um amador. O trabalho 
que mostra naÁlbum é resulta-
do de uma pesquisa de percep-
ção da natureza, extraindo das 
plantas seus aspectos gráficos e 
onde a cor é fundamental, En-
trada Franca. 


