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Obro de Vicente Kutka na coletivo do Sesc, quorta-feira. 
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Galeria; do' Sesc reabre; 
boa coletiva if 
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•. A nova da semana ê a abertura, Okàbe.' Paisagens, marinhas e fl-i 
depois de amanhã, de uma-coletiva guras estão nos quadros das" expo-S 

sitoras- ;rj-
Mais de cem trabalhos formam a 

exposição "Arte de Cartaz Moderno 
no Japão", que será inaugurada na 
sexta-feira no MASP, em promoção, 
da Fundação Japão, de Tóquio, er 
Aliança Cultural Brasil-Japão: -os 

gravura,-colagem, etc. A "primeira --mais diversos produtos e figuras -
parte da coletiva compreenderá. — humanas aparecem nos impressos-, 
de 27 deste mês a 12 de fevereiro —f de cores fortes. \ ' f 
obras de Beatriz Berman, Branca de No mais, algumas exposições! 

"Oliveira, Yara Guasque, Vicente abertas há dias podem ser vistas,' 
Kutka, Jayme Yesqueiüiiritta, Már- como . a de côlagens de Al cindo: 
-cio Périgo, Lúcio Kume e Guilherme Moreira Filho e xerox de Roberto ; 

na Galeria do" Sesc, da'qual parti 
ciparão exclusivamente artistas que i 
lá expuseram nos últimos três anos., 

Será uma espécie de retrospectiva 
reunindo obras de 15 artistas que; 
naquele período, lá expuseram seus " 

' trabalhos""em. pintura;" desenho,' 

Motta.' No segundo grupo — mostra 
de 17 de fevereiro a li de março — 
estão Rubens Matuck, Feres Khou-

'̂ cy. Louise; WeissJ Gladys| Maldaun, 
Paulo Penna, OdilaMestriner.e Tide 

orientação artística da' Galeria 

Keppler, no Museu de Arte Contem-
porãnea; a retrospectiva de férias" 
(70 obras) de Lasar Segall no museu^ 
que leva o nome do artista; o Pa-" 
norama de Escultura Nacional, com . 

\ 120 trabalhos de 43 :artistas, no-
Museu de Arte Moderna; a individual 

'do Sesc é da jovem Elisa M. A. Sain- de desenhos e grafismos de Mauro 
tine, que busca lançar valores novos Weintreub, no Museu de Arte de São 
ou de alguma projeção.lncentivaü- Paulo; gravuras, bandeiras, e de- ' 
dò-os a um trabalho"de maior pes-_ senhos de Flávio Império, na Tenda; ~ 

;quisa.>s. V;<t-v '• desenhos de Odriozola no Rodeio e 
v.̂ -Oútrá exposição interessante será pinturas oníricas de Bernardo Cid na 
Ja mostra conjunta do Grupo Sobi,a Cristina Faria de Paula.- v." r ' 
partir de amanhã no Banco América 
do Sul (av. Brig. Luís Antônio, 2.020). 
O grupo (alunas do pintor Massao 
Okinaka) é integrado por Cristi 

„ (Maria Cristina V. Alves), YuM 
Mori. Hlroko Yamamoto'e Katsuml 

Nà av. Rebouças 1.584 permanece 
exposto publicamente o painel — 
mede 3 por 9 metros — realizado por 
Joca, em produção do Grupo Manga 
Rosa: papel pintado e tubos de PVC 
foram os materiais utilizados. ~ ~ 


