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EXPOSIÇÕES 

FLÁVIO DE CARVALHO — Du-
rante todo o mês de março quatro 
trabalhos de Flávio de Carvalho se-
rão o "Des taque da Parede d o 
Mês" . Trata-se de um quadro com 
três originais, esboço de três mu-
lheres realizado em Paris, em 
1952, e que têm, como curiosida-
de, além do traço irrequieto do ar-
tista, a assinatura: o P de Paris, 
tem a forma da torre Eiffel. O ou-
t ro quadro, mais popularizado é 
uma gravura da últ ima fase do ar-
tista. Essa homenagem a Flávio de 
Carvalho poderá ser vista de terça 
a domingo, das 20h às 4h da ma-
nhã, durante todo o mês de março, 
na parede principal do Spazzio PS-
r a n d e l l o . (rua Augusta, 311.) Tel. 
256-5245. 

ALADYR — Pintor mineiro de 64 
anos mostra telas figurativas a 
partir das 20 horas no Clubinho, 
rua Bento Freitas, 306, subsolo. Ele 
já realizou outras mostras. Até o 

-fim do mês, diar iamente a partir 
das 18 horas. 

HELGA MIEHTKE — Expõe obras 
recentes na Pizzaria Cristal, rua 
Professor Ar tu r Ramos, 551. Hel-
ga é publicitária, pintora e dese-
nhista. No ano retrasado fez indivi-
dual na Capital. Até o f im do mês. 

LEP, KELLER E M A L D A U N — Em 
São Bernardo do Campo, abertas 
três individuais simultâneas de 
pinturas por iniciativa da Secreta-
r ia de Educação, Cultura e Esportes 
da Prefeitura local: Stanislaw Lep 
(no Paço Municipal), Thomas Keller 
(no Mercado de Rudge Ramos) e 
Gladys Maldaun (na Pinacoteca 
Sambernardense). Até dia 8. 

CELSO SUETAKE — A partir d -
hoje estará franqueada ao público 
no Museu de Ar te de São Paulo 
(av. Paulista, 1.578) a mostra indi-
vidual de desenhos a bico de pena 
desse jovem artista. São trabalhos 
elaborados com riqueza de porme-
nores, numa l inguagem temática 
envolta em mistérios. Suetake é 
autodidata. A té dia 20, das 13 às 
17 horas de terça a sexta e das 14 
às 18 aos sábados e domingos. 

CERÂMICAS DE CATHERINE — 
A partir de hoje estarão expostas 
as cerãmicaâ de alta temperatura 
realizadas pela francesa Catherine 
Imbert, na Tenda (al„ Jaú, 1894). A 

Tela de Rebolo, na coletiva de paisagens da Grossman. 

expositora, nascida em Paris, já 
fez várias mostras em seu país. 
Desta vez veio para o Brasil e em 
São Paulo realizou diversas peças 
com material daqui. A individual 
de Catherine poderá ser vista até 
dia 16, no horário comercial. 

COLETIVA CENTRO CULTURAL 
— Pinturas, desenhos e colagens 
de Hudinilson Jr., Miquel Abel lá, 
Vera Muel ler, Uriach, Marcos, 
Ezequiel, Alei, Ramis, Álvaro de 
Bautista, Renato Brançatelli, Adol-
fo Bosque, Luísa Albuquerque, An-
gela Vanini e Cláudio Guimarães 
estão na coletiva organizada pelo 
Cen t ro C y l t y r a l d e São Pss&ilo 
(rua Bela Cintra, 1.951). Das 10 às 
22 horas, até 11 de março. 

ZÉ MÁRCIO — Ilustrações e 
gravuras de José Márcio Nicolosi 
de Mello (Zé Márcio) estão expos-
tas na G a l e r i a d o Sernsc (av. 
Francisco Matarazzo, 249). São 16 
trabalhos dotados de 1977 a 1978 
para o l ivro "São Cipriano", da Edi-
tora Saber, e 3 gravuras recentes. 
Até 15 de março, das 8 às 22 horas 
de segunda a sexta. 

GRUPO CASA DA GENTE — In-
tegrado por Ernesto Bolzan, José 
Argent ino e Luís Koyama, esse 
grupo apresenta trabalhos diver-
sos na B ib l i o teca M u n i c i p a l de 
P inhe i ros (rua Cardeal Arcover-
de, 3.019). A té 10 de março, das 11 
às 19 horas, de segunda a sexta. 

7 N Ó SESC — A segunda parte 
da retrospectiva programada pela 
G a l e r i a do Sese, reúne obras de 
artistas que lá expuseram nos últi-
mos anos. Os novos expositores 
são Louise Weiss, Qdi la Mestriner, 
Gladys Ma ldaumi^au íoTenaTTe^ 
res, Khouri, Rubens Matuck e Tide 
Bellmeister. Local: av. Paulista, 
119. Até 11 de março, de segunda 
a sexta, das 10 às 19 horas. 

OBRAS INFORMAIS E GRÁFI-
CAS — Mostra com dezenas de 
pinturas abstrato-informais, da co-
leção de Theon Spanudis; e obras 
gráficas do próprio acervo da enti-
dade, no Majseu d e A r t e Conte-
p o r â n e e d a USP no parque Ibira-
puera. Os trabalhos informais são 
de Yolanda Mohalyi, Flávio Shiro, 
Mabe, Sheila Branningan, Eleono-
re Koch e outros. Na parte gráfica, 
estão obras de Iberê Camargo, 
Anna Bella Geiger, Grassamann, 
Caribé, Aldemir e outros. Até fins 
de março, de terça a domingo das 
14 às 18 horas. 

BENÊ TREVISAN — Apresenta 
desenhos recentes, na G a l e r i a 
Cu l tu ra , rua Libero Badaró, 39. 
Si^as obras poderão ser vistas até 
dia 5 de março, de segunda a sex-
ta, das 9 às 18 horas. 

GALERIAS 

PAISAGENS — Coletiva exclu-
sivamente sobre a temática da 

paisagem está aberta na galeria 
Grossman (rua Bela Cintra, 1941). 
As obras são de Rebolo, Bonadei, 
A ldemir Martins, Volpi; Francisco 
Galiott i , Manoel Santiago, Pen-
nacchi, Ângelo Canoni, Cari Bru-
sell e Inocêncio Borghese. Até dia 
27, de segunda a sexta das 10 às 
22 horas, sábados das 10 às 18 
horas. 

GRUPO SANTA HELENA — 
Obras dos artistas que integram o 
Grupo Santa Helena — Volpi, Za-
nini, Bonadei, Rebolo, Pennacchi, 
Graciano, Manuel Martins e Riz-
zotti — estão expostas na G a l e r i a 
Uira jpury, rua Afonso Brás, 673. 
Outras obras do acervo também 
podem ser vistas até 6 de março, 
de segunda a sexta das 9 as 19 
horas. 

TIDE HELLMEISTER — Expõe 10 
colagens nas Ga le r ias Rufeaiyat. 
Também expostas gravuras de Re-
mina Katz, Volpi, Inácio Rodri-
gues, Di Cavalcanti e outros, a 
preços de 10 a 48 mil cruzeiros. À 
tarde e noite, na av. Faria Lima e 
ai. Santos. 

CÉSAR FRANÇA — Mostra 15 
obras sobre papel no Jasmin, rua 
Haddock Lobo, 932. Figuras ima-
ginárias e espaçonaves estão nos 
trabalhos do expositor, em lingua-
gem surrealista. A té 7 de março, 
das 17 horas em diantes. As obras 
estão à venda. 
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