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Aquarelas: a novidade na 
obra de Odila Mestriner 

Odila Mestriner volta a se apresentar numa individual em São Paulo, desta vez na Ars, Artis, à rua Diogo Moreira, 312. A ex-posição será inaugurada às 21 horas de ho-je e apresentando uma novidade: pela pri-meira vez Odila Mestriner vai mostrar aquarelas — com predominância de obras nessa técnica — além de pinturas. A temática é a mesma desenvolvida pela ar-tista nestes dois últimos anos, mas também traz uma novidade: a paisagem, que em sua última exposição em São Paulo (Galeria Sesc-1981) era abordada no tempo e no confronto agora se desenvolve e se re-pete sobre si mesma. Árvores, bananeiras, marinhas, campos, telhados, metrópoles se concentram em espaços modulados, que se repetem, se sobrepõem, se relacionam e se completam num único sentido. 
Nas pinturas, em tinta acrílica (num to-tal de 10), as áreas de cor são mais com-pactas, com uma conotação mais simbóli-ca. Nas aquarelas (20), Odila trabalha li-vremente, alterando o tratamento tradi-cional dado a esta técnica. Ela usa as cores de uma forma bem mais intensa, colocan-do também o preto e toda as gamas de cin-za, quando quer determinar o negativo do assunto focalizado. Em outras áreas, a cor se apresenta numa escala tonai. Ao contrário da aquarela tradicional, que pe-de fluidez no espaço Odila a coloca contida em espaços fechados e repetidos e dentro de elementos formais. A exposição perma-necerá aberta ao público até 24 de setem-bro, de segunda a sexta-feira, das 9 às 20 horas. 

Noé Luís 
O pintor goiano Noé Luís, várias vezes premiado em salões de arte de Goiânia, Brasília e Belo Horizonte, está se apresen-tando pela primeira vez numa individual em São Paulo. A mostra será inaugurada às 21 horas de hoje, pela Itaú Galeria de Arte, à av. Higienópolis, 462, reunindo pin-turas e cerâmicas surrealistas da última fase do artista. Noé Luís vem apresentado por Maria Guilhermina, um dos nomes da escultura brasileira, que assim se manifes-ta sobre a obra do artista: "a abordagem ecológica atinge na pintura de Noé Luís 

uma sabedoria infinita de cores e formas, reais e metafísicas. Pássaros, peixes, flo-res, couros de bois mortos em plena vida, redes e paisagens se misturam na cromáti-ca visualização de um mundo que está de-saparecendo... Sua cerâmica tem vida e movimento. Ele retira da tela o couro de boi e o apresenta esticado, morto-vivo, na cerâmica". A exposição permanecerá aberta ao público até 10 de setembro, de se-gunda a sexta-feira, das 10 às 18 horas. 

Aftaio Filho 

Roberto Aflalo Filho é o artista que ex-põe a partir de hoje, na Galeria Sesc-Paulista, à av. Paulista, 119. São 15 escul-turas em neon selecionadas de uma produ-ção desenvolvida por Aflalo nos últimos dois anos, com o objetivo de criar estrutu-ras espaciais autoportantes de cor e luz. "Vejo na escultura em neon — explica o ar-tista, realizando sua primeira mostra indi-vidual — a materialização de uma vontade antiga, que muito me fascinou: desenhar no espaço. Ligo a essência da idéia a uma foto de Picasso desenhando no ar, com uma lanterna, em frente a uma câmera fo-tográfica". A exposição permanecerá aberta ao público até 15 de setembro, de se-gunda a sexta-feira, das 10 às 19 horas. 

Coletivo de Gravuras 

Será inaugurada hoje, às 18 horas, na Galeria do Auditório Itália (av. São Luiz, 50) uma exposição de gravuras das inte-grantes do "Ateliê Calcográfico Iole", criado pela artista plástica Iole Di Natale. As gravuras — num total de 51 peças — são resultado dos processos tradicionais da técnica a entalhe: buril, pontaseca, água tinta, água forte, mezzotinto e punzone e pertencem. Expositoras: Ana Cristina A. Moreira, Diva da Costa Rey, Fernanda P. Milani, Ivani F. Ranieri, Lourdes D. Bo-naldi, M. Beatriz P. Simões, M. Teresa C. Wilmers Bei e Raquel F. Pinus. A mostra permanecerá aberta ao público até 8 de se-tembro, de terça a domingo, das 14 às 20 horas. 

Iracema e Jacques 
Iracema Arditi e Jacques Douchez ex-põem suas obras de hoje até sábado próxi-mo, no Colégio Humboldt, à rua Hum-boldt, no bairro de Santo Amaro. As pintu-ras de Iracema e as tapeçarias de Jacques Douches podem ser vistas na Biblioteca do colégio, das 10 às 13 horas e das 15 às 21 horas. 

"Três Luas", aquarela 
de Odila Mestriner 

Uma das pinturas de Noé Luís 


