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EXPOSIÇÕES 

100 A N O S DE ESCULTURAS 
N O BRASIL — Hoje, às 19 horas, a 
abertura dessa mostra, que reúne 
cerca de 150 obras, no subsolo do 
Museu de A r t e de São Paulo 
(av. Paulista, 1.578). Trata-se de 
uma retrospectiva panorâmica do 
que realizaram nossos escultores 
desde fins do século passado (co-
mo Zani, Bernardelli e outros) até 
os contemporâneos (Bruno Giorgi, 
Stockinger, Caciporé, Moriconi 
etc.). Museus e instituições cultu-
rais de vários Estados colabora-
ram para concretizar a exposição, 
assim como d Skultura e a Philip 
Morris Brasileira, patrocinador. 
Até 11 de abril, das 13 às 17 de ter-
ça e sexta e das 14 às 18 aos saba-
dos e domingos. 

• CELSO SUETAKE — Também no 
Masp, no primeiro andar, dese-
nhos a bico de pena do jovem Cel-
so Suetake. Em sua temática, for-
mas abstracionistas e trechos figu-
rativos, em trabalhos com requin-
tes de elaboração dos pormeno-
res. Até o fim do mês. 

FERNANDO D U R Ã O — Inaugu-
ra sua individual de pinturas, hoje, 
às 20h30, no novo espaço para as 
artes de Ràttan Imóveis, rua da 
Consolação, ?.114. Durão mos-
trará telas da fase Cromocosmolo-
gia e realizadas de 1978 a 1981, al-
gumas expostas no Museu de Arte 
de São Paulo em 1979. Até dia 31, 
de segunda a sexta das 9 às 21 ho-
ras e aos sábados das 9 às 18 ho-
ras. 

GRUPO UIRAPURU — Realiza 
nova exposição, desta vez na Bi-
b l io teca Mun ic ipa l da Lapa, das 
8 às 19 horas. As obras poderão 
ser vistas até dia 19, nesse 
horário, à rua Catão, 611, Lapa. 

ARTISTAS DE CACHOEIRA — 
Na G a l e r i a Cu l tu ra (r. Libero Ba-
daró, 39) a coletiva que reúne 
obras de artistas de Cachoeira 
Paulista. Patrocínio da Secretaria 
da Cultura do Estado. Até dia 19, 
das 9 às 18 horas, de segunda a 
sexta. 

DESENHOS — Por iniciativa da 
Pinacoteca do Estado estão expos-
tos no Metrô (estação largo de 
São Bento), diversos desenhos e 
objetos realizados durante traba-
lho de laboratório promovidos pe-
la entidade em suas próprias de-
pendências. No local, também são 
apresentadas fotografias e ainda 
um . audiovisual realizados em 
1981. De segunda a sexta das 9 às 
18 horas e sábados das 9 às 13. 

ALADYR — Pintor mineiro de 64 
anos mostra telas figurativas a 
partir das 20 horas no Ciubinho, 
rua Bento Freitas, 306, subsolo. 
Ele já realizou outras mostras. Até 
o f im do mês, diariamente a partir 
das 18 horas. 

HELGA MIEHTKE — Expõe 
obras recentes na Plzzaria Cris-
tal, rua Professor Artur Ramos, 
551. Helga é publicitária, pintora e 
desenhista. No ano retrasado fez 
individual na Capital. Até o f im do 
mês. 

CERÂMICAS DE CATHERINE — 
Cerâmicas de alta temperatura 
realizadas pela francesa Catheri-
ne Imbert, na Tenda (al.Jaú, 
1894). A expositora, nascida em 
Paris, já fez várias mostras em seu 
país. Desta vez veio para o Brasil e 
em São Paulo realizou diversas pe-
ças com material daqui. A indivi-
dual de Catherine poderá ser vista 
até dia 16, no horário comercial. 

COLETIVA CENTRO CULTURAL 
•— Pinturas, desenhos e colagens 
de Hudinilson Jr., Miguel Abeliá, 
Vera Mueller, Uriach, Marcos, 
Ezequiel, Alei, Ramis, Álvaro de 
Bautista, Renato Brancatelli, Adol-
fo Bosque, Luísa Albuquerque, An-
gela Vanini e Cláudio Guimarães 
estão na coletiva organizada pelo 
Centro Cultura de São Paulo 
(rua Bela Cintra, 1.951). Das 10 às 
22 horas. Último dia. 

ZÉ MÁRCIO — Ilustrações e 
gravuras de José Márcio Nicolasi 
de Mello (Zé Márcio) estão expos-
tas na Galeria do Senac (av. 
Francisco Matarazzo, 249). São 16 
trabalhos datados de 1977 a 1978 
para o livro "São Cipriano", da Edi-
tora Saber, e 3 gravuras recentes. 

Até 15 de março, das 8 às 22 horas 

7 HO SESC — A segunda parte 
da retrospectiva programada pela 
Galeria do Sesc reúne obras de 
artistas que lá expuseram nos últi-
mos anos. Os novos expositores 
são Louise Weiss. Odilq Mestrin^ 
ger, Gladys Maidaum, Pàülo Pena, 
Feres Khouri, Rubens Matuck e Ti-
de Hellmeister. Local: av. paulista, 
119. Até 11 de março, de segunda 
a sexta, das 10 às 19 horas. Último 
dia. 

GALERIAS 

J O Ã O ROSSI — Mostra que 
reúne 8 aquarelas e 30 telas na 
Documenta, .rua Pe. João Ma-
nuel, 811. Dedicado à arte há três 
décadas, João Rossi apresenta no-
va série da sua temática vinculada 
à vida urbana. As aquarelas cus-
tam 150 mil cruzeiros e as pinturas 
de 90 a 300 mil. Até o f im do mês, 
das 9 às 20 horas. 

T ITO DE ALENCASTRO — Inau-
gura inSividual de 60 pinturas, ho-
je, 21 horas, na Paulo Prado, rua 
eng. Alcides Barbosa, 53. Em seus 
quadros o expositor apresenta ce-
nas e figuras diluídas, aplicando-
Ihes cores suaves. Já realizou di-
versas individuais pelo Brasil e to-
mou parte de algumas coletivas. 

CLÁUDIO T O Z Z I — As novas 
pinturas desse artista estarão ex-
postas a partir das 21 horas de ho-
je na Paulo Figueiredo, rua Bela 
Cintra, 1.677. Figuras simbólicas e 
formas geométricas são constan-
tes nessas obras, de cores fortes e 
diversificadas. Tozzi participou de 
diversos certames nacionais e in-
ternacionais, obtendo vários 
prêmios. Até o fim do mês, das 10 
às 21 horas de segunda a sexta e 
das 11 às 15 aos sábados. 

COLETIVA DELFIN — Seis expo-
sitores figurativos expõem na ga-
leria Delfin, inaugurada na rua 
Marconi, 28: Fernando Fujiwara, 
Eduarda, Jorge de Salles, Maria 
Lúcia Lisboa, Sérgio Pinheiro e 
Wilma A.O. Pereira. Eles mostram 
pinturas e desenhos, até o f im do 
mês, horário comercial. 


