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Gafaria Sesc i 
. Para comemorai os seus três "anos 

de atividade, a Galeria Sesc Paulista 
(av. Paulista, 119) realiza desde janeiro 
e até marco urna exposiçSo retrospecti-
va de .vários artistas que aJl expuseram 
nesse período. Dividida em duas íases 

à primeira a ser concluída na próxi-
ma sexta-feira e a segunda de 17 de 
fevereiro, a 12 de março -- a mostra 
represente uma'espécie deàferiç&o do 
processo de Incentivo cultural iniciado 
cõm a implantação da galeria,".-
'; ; Dentre'..os projetas do Sesc para 
estimular o artista nacional, a galeria 
"procurou, segundo Elisa Sainüve, res-
ponsável pelo seu programa de exposl-í 
ções, dar oportunidade ao artista novo, 
que .dificilmente. encontra espaço no 
chamado circuito comercial. "Mais que 
isso, se mostrou aberta a propostas 
inéditas, nem sempre bem-vindas pelos 
esquemas tradicionais." Desses três 
anos, portanto, recorda uma exposiç&o 
dc artista übirajara Ribeiro, seguida de 
um debate, uma vez que o tema n&o era 
a obra de arte, mas os seus suportes e 
materiais. Ao lado disso tudo, Elisa 
Sainüve reconhece no esforço de divul-
gar novos artistas um saldo bem positi-
vo: "Hoje, muitos deles já estão inseri-
dos' no mercado de arte£, V.- ' 
, Da primeira fase da exposição par- ' 
ticipam os artistas Vicente Kutka, •• 
Branca de Oliveira, Jayme Yesquenlu-
litta, Y&ra Guasque, Márcio Périgo, LÜ-, 
cio Kome "e.Guilherme Motta.,E na: 
segunda fase o público poderá ver as 
obras de Rubeni Matuck, Feres Khou-
ry.louise Weiss, Gladjs Maldaun, Tide j 
Hellmeister e Orr"fl Mestriner. 

Galeria, ao ò ü s c em 
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t e m d u a s c o l e t i v a s , 

SÃO PAULO (Sucursal) —yL Galeria Sesc — Avenida 
paulista, 119, Capital—, que está completando três anos de 
atividades, realizará,"nos períodos de 27 de janeiro a 12 de 

, fevereiro e, de 17 de fevereiro a 11 de março, exposição 
reunindo 15 artistas, que neste período, ali mostrarão seus 
trabalhos das mais diversas técnicas (óleos, gravuras, pin 
turas, desenhos, colagens, etc). < 

"Este retrospecto, de propostas inovadoras nas artes 
plásticas, é uma aferição de um processo de incentivo cul 
tural que esta galeria objetivou ao ser aberta, e que se fez 
sua linha de ação definitiva, com o êxito obtido na colabo-
ração recebida dos valores da arte nacional", afirma Re-
nato Requixa, diretor do Departamento Regional do Sesc 
de São Paulo. • " . * 

Participaram-da mostra, em sua primeira parte, Bea-
tr iz Berman, Branca de Oliveira, Yara Guasque; Vicente 
•Kutka, Jayme Yesquenluritta, Márcio Perigo,'Lúcio Kume 
•e Guilherme Motta. No segundo grupo, estão incluídos Ru-
ibens Matuck,.Feres Khoury, Louise Weiss, Gladys Mal-
daun, Paulo Penna, TideUellmeister e OdOla^Mes^pn^er. 

A exposição, que será Inaugurada dia 27 de janeiro, às 
"20 horas, poderá ser vista de segunda a sexta-feira das 10 
:às 19 horas. " .. . 
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