
Artes Plásticas folha de S. Paulo 
EXPOSIÇÕES 

7 NO SESC — Começa hoje a se-
gundo parte da retrospectiva pro-
gramada pela Caleria do Sesc, 
reunindo obras de 7 artistas que lá 
expuseram nos últimos anos. Os 
novos expositores são Louise 
Weiss, Odila Mestriner, Gladys 
Maldauirv™f^ulo Pena, Feres 
Khouri, Rubens Matuck e Tide 
Hellmeister. Local: av. Paulista, 
119. Até 11 de março, de segunda 
a sexta das 10 ás 19 horas. 

o y f t i s w o B M A i s i m a " 
CAS — A partir de hoje, às 19 ho-
ras, dezenas de pinturas abstrato-
informais, da coleção de Theon 
Spanudis, e obras gráficas do 
próprio acervo da entidade, esta-
rão expostas no Museu de Arte 
Contemporânea da USP, no par-
que Ibirapuera. Os trabalhos in-
formais são de Yolandq Mohalyi, 
Flavio Shiró, Mabe, Sheila Bran-
ningan, Eleonore Koch e outros. 
Na parte gráfica, estão obras de 
Iberê Camargo, Anna Bella Gei-
ger, Grassmann, Caribe, Aldemir 
e outros. Até fins de março, de 
terça a domingo das 14 às 18 
horas. 

BENÉ TREVISAN — Apresenta 
desenhos recentes a partir de hoje 
na Galeria Cultura, rua Libero 
Badaró, 39. Suas obras poderão 
ser vistas até dia 5 de março, de 
segunda a sexta das 9 às 18 horas. 

ACERVO: SANTO ANDRÉ — As 
obras do acervo da Secretaria de 
Educação, Cultura e Esportes de 
Santo André ficarão expostas ao 
público a partir de hoje no Centro 
Cívico daquele município. São pin-
turas, esculturas, desenhos e gra-
vuras de 71 artistas, entre os quais 
Sinval Soares, João Suzuki, Paulo 
Chaves, Edíria Carneiro, Thomaz 
lanelli, Jayme Yesquenluritta, lisa 
Ferreira, Décio Soncini, Hiro Kai, 
Charoux, Cacilda Mattos, Arman-
do Sendin, Grudzinski, Karoly Pi-
chler e Fiaminghi. Até dia 28, de 
terça a domingo das 14 às 22 
horas. 

CÂNDIDA GODOY — Indivi-
dual de pinturas, denominada "Re-
visão", no Studium, centro de ar-
te e música que passa a funcionar 
na rua Dr. Olavo Egídio, 527. Até 
dia 19, das 10 às 20 horas. 

COLETIVA PATRÍCIA GALVÃO 
— Em homenagem a Patrícia Gal-
vão, comemorativa dos vinte anos 
de seu falecimento, e dos 60 anos 
da Semana de Arte Moderna de 
São Paulo, aberta no Centro de 
Cultura de Santos, uma coletiva 
que leva o nome daquela intelec-
tual e humanista. A promoção é 
da Secretaria de Educação e Cultu-
ra da Prefeitura santista. Até 
março. 

DESTAQUE DO MÊS — "Paisa-
gem Urbana", de Dario Vilares 
Barbosa, é o "Destaque do Mês" 
na Pinacoteca do Estado, av. Ti-
radentes, 141. A pintura pertence 
ao acervo dessa instituição. Vila-
res Barbosa viveu de 1880 a 1952. 
Até dia 28, das 14 às 18 horas de 
terça a domingo. 

Aquarela de Gladys Maldaum, hoje na retrospectiva do Sesc. 

SIGBERT FRANKL1N — Expõe 
no Museu de Arte de São Paulo 
a mosta "Já não fazemos heróis 
como antigamente". São desenhos 
e acrílicos, com certa dose de hu-
mor. Franklin tem 24 anos, é auto-
didata e já realizou outras mos-
tras. Até dia 21, de terça a sexta 
das 13 às 17 horas e sábados e do-
mingos das 14 às 18. 

GRAVURAS ALEMÃS — "Ci-
dade como Motivo" é a temática 
de trinta gravuras de artistas ale-
mães agora em exposição no Mu-
seu de Arte de São Paulo (av. 
Paulista, 1.578). Cada gravador 
apresenta sua visão das metrópo-
les, cada vez mais descaracteriza-
das pelas alterações urbanas e 
tecnológicas. Até o fim do mês. 

JOSÉ FUERTES — Artista espa-
nhol, mostra 50 retratos de mula-
tas, praias e paisagens, a partir de 
hoje, no Clube Samambaia, no 
Guarujá. Fuertes está radicado há 
dois anos no Brasil mas antes fez 
diversas exposições na Europa e 
Nova York. Até dia 19. 

IRENE MORGENSZTERM — Es-
culturas com mulheres em movi-
mento, feitas de cimento e depois 
pintadas ou cobertas com esmalte, 
são as obras que essa polonesa há 
tempos radicada no Brasil apre-
senta na Galeria Itaú (av. Hi-
gienópolis, 462). Irene Morgensz-
term é natural de Lodz e já reali-
zou outras mostras. Até dia 19, 
das 10 às 18h, de 2.a a 6.°. 

LÚCIO KUME — Individual com 
23 trabalhos em técnica mista (co-
lagem, grafismo, serigrafia, aqua-
rela e outros), no Café Paris (av. 
Valdemar Ferreira, 35). Paulista 
de 30 anos, o expositor tomou par-
te de numerosos salões e coletivas 
desde 1973, já tendo obtido diver-
sos prêmios. No passado partici-
pou entre outros certames do 2.° 
Salão Paulista de Artes Plásticas e 

Visuais, do 10.° Salão Brunkyo e 
do 38.° Salão Paranaense. Até dia 
20. 

GRUPO NOBI — Mostra do 
Grupo Nobi, integrado por quatro 
alunas do pintor Massao Okinaka, 
no Banco América do Sul (av. 
Brig. Luis Antônio, 2.020). Expõem 
pinturas figurativas Cristi (Maria 
Christina V.Alves), Yúki Mori, Hi-
rako Yamamoto e Katsumi Okabe. 
Até dia 19. 

3 ARTISTAS DE PORTUGAL — 
Pinturas de Manuel Baptista, José 
de Guimarães e Jaime formam a 
exposição conjunta no Museu da 
Casa Brasileira av. Faria Lima, 
774. Promoção do Consulado de 
Portugal e do Conselho da Comu-
nidade Portuguesa de São Paulo. 
Baptista e Guimarães realizam 
obras de gênero moderno, en-
quanto o falecido Jaime fazia arte 
insconsciente, tendo figurado na 
sala de Arte. Incomum na última 
Bienal de São Paulo. Até o fim do 
mês, das 13 às 17 horas, de terça a 
domingo. 

GRAVURAS — No Spazio Pi-
randello (r. Augusta, 311), coleti-
va de gravuras, com apresentação 
de obras de Aguillar, Alex Fle-
ming, Marli Kahtalian, Maurício 
Fridman, Maria Bonomi, Mauricio 
Nogueira Lima, Vera llce, Genil-
ton Soares, Gerty Saurê, Lizarroga 
e outros. Até dia 28, diariamente, 
a partir das 18 horas. 

AS MAIS IMPORTANTES ES-
CULTURAS — O Centro Cultural 
Liceu de Artes e Ofícios, mostra 
a história da arte através da escul-
tura, num espetáculo de som e luz, 
apresentando cópias perfeitas em 
tamanho natural das mais impor-
tantes esculturas já produzidas. O 
Espetáculo de Multivisão é apre-
sentado nas seguintes horários:3.° 
a 6.°, 10, 11, 14, 16, 19h30, 20h30; 
sábados e domingos, 15, 16h30, 

18h, R. da Cantareira, 1.351, a 
300m da Estação Tiradentes do 
Metrô, tel. 227-5611. 

GALERIAS 

GRUPO SANTA HELENA — 
Obras dos artistas que integram o 
Grupo Santa Helena — Volpi, 2a-
nini, Bonadei, Rebolo, Pennacchi, 
Graciano, Manuel Martins e Riz-
zotti — estão expostas na Gqleria 
Uirapuru, rua Afonso Brás, 673. 
Outras obras do acervo também 
podem ser vistas até 6 de março, 
de segunda a sexta das 9 às 19 ho-
ras 

TIDE HELLMEISTER — Expõe 10 
colagens nas Galerias Rubaiyat. 
Também expostas gravuras de Re-
nina Katz, Volpi, Inácio Rodrigues, 
Di Cavalcanti e outros, a preços de 
10 a 48 mil cruzeiros. À tarde e 
noite, na av. Faria Lima e al.San-
tos. 

CÉSAR FRANÇA — Mostra 15 
obras sobre papel na Jasmln, rua 
Haddock Lobo, 932. Figuras ima-
ginárias e espaço-naves estão nos 
trabalhos do expositor, em lingua-
gem surrealista. Até 7 de março, 
das 17 horas em diante. As obras 
estão à venda. 

COLETIVA — Galeria Paulo 
Prado (rua Eng.Alcides Barbosa, 
53). Os trabalhos são de Alice 
Brill, Paulo Chaves, Takashi Fu-
kushima, Décio Soncini, Jair Glass 
(atualmente também expondo no 
Uruguai). Newton Mesquita, Anto-
nio Vitor, Charbel, Gustavo Rosa, 
Martins de Parangabada e outros. 

Até o fim do mês, das 14 às 20 
horas. 

VICENZO CENCIM — Apresen-
ta pinturas com temáticas mari-
nhas, na Churrascaria Rodeio, 
rua Haddock Lobo, 1.498. Cencin 
já expôs seus quadros, que têm in-
fluência do veneziano Guardi, vá-
rias outras vezes. Até o fim do 
mês, das 18 horas em diante. 

COLETIVA — Óleos de pequeno 
formato, desenhos e gravuras de 
Vicente do Rego Monteiro, Penna-
chi, Graciano Volpi, Caribê, Mena-
cho, Garuben de Monte Lima, José 
Maria e outros formaram a coleti-
va de férias de A Galeria, na rua 
Hadock Lobo, 1.111. Até março, de 
segunda a sábado das 10 às 21 ho-
ras. 

ACERVO — Na Portal (rua Au-
gusta, 1.951), obras do seu acervo 
com pinturas de Eduardo Torassa, 
Oscar Palácios, Lourenço Júnior, 
Mário Gruber, Mariza Torelli, Ed-
gard Olhimeyer e outros. Até mar-
ço das 10 às 22 horas, de segunda 
a sexta, e das 10 às 16, aos sába-
dos. 

COLETIVA GROSSMAN — Vol-
pi, Bonadei, Graciano, Rebolo, Pe-
nacchi, Gruber, Enrico Bianco e 
outros estão na coletiva que a 
Grossman — rua Bela Cintra, 
1.941 — está expondo. São obras 
do seu acervo e que podem ser 
vistas de segunda a sexta das 10 
às 22 horas, e das 10 às 18 aos 
sábados. Até dia 28. 


