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Uma coletiva 
com as alunas de 
lole Di Natale 
Muito ativa como uma das boas aquarelistas e gravadoras do País, lole Di Natale também dirige seu Ateliê Calocogrãfico, onde ensina técnicas de gravura. Hoje, às 18h, na galeria do Auditório Itália (av. São Luís, 50), ela abre uma coletiva com obras de seus alunos Ana Moreira, Diva Rey (foto). Fernanda Milani, Ivani Ranieri, Lourdes Bonaldi, Maria Simões, Maria Bei e Raquel Pinus. Todos com trabalhos realizados nos processos tradicionais da técnica a entalhe. 

Na quinta movimentada, destaque para Odilla Mestriner. 
• O Jornal do Brasil acaba de incluir 230 

fotografias de seu acervo no livro Partidos e Políti-
cos, de Carlos Castello Branco e vários outros 
autores. À venda no estande 114 da VII Bienal 
Internacional do Livro — no Ibirapuera. 

• Termina dia 5 de setembro a exposição em 
homenagem a Portinari que o Museu de Arte de 
SP (av. Paulista, 1578) organizou com obras de seu 
acervo. 

• Também nesse mesmo museu há uma outra 
homenagem, só que ao fotógrafo, já falecido, Fre-
derico Carlos Hoehne, mineiro nascido em 1882 e 
falecido em SP em 1959. O fotógrafo organizou um 
dos maiores arquivos da flora brasileira do prin-
cípio deste século. Vale a pena ver esta exposi-
ção. 

• Roberto Aflalo está expondo esculturas de 
gás neon na Galeria do Sesc (avenida Paulista, 
119). Ele é também arquiteto e fez curso de mes-
trado de desenho urbano nos Estados Unidos. 
Preços entre Crf 30 mil e CrS 150 mil. 

• Poucos sabem que Benè Fonteles, além de 

artista atuante, é também um compositor. Queren-
do gravar seu primeiro LP independente, ele 
organizou, com quase 40 de alguns dos principais 
artistas vivos do Brasil, uma exposição na Galeria 
Paulo Figueiredo (rtfk Bela Cintra, 1.677), hoje, às 
21h. Expõem, entre outros, Belchior (também ar-
tista plástico), Aguillar, Edilson Cavalcante, Fá-
bio Magalhães, Espíndola, Aldemir, Cr is t iano 
Mascaro e Stefania Bril. 

• O Salão Fuji de Arte Fotográfica está fazendo 
uma oportuna exposição (rua Major Diogo, 670) de 
treze fotógrafos contemporâneos da Espanha. A 
mostra foi organizada para o II Colóquio Latino-
Americano de Fotografia, realizado no ano passa-
do no México, por Rafael Navarro. 

• Até o dia 30 deste mês, o fotógrafo Dimas 
Schittini faz uma exposição individual chamada 
The Best no restaurante Clyde's, na rua da Mata, 
70. São fotos de artistas e jornalistas. 

• Uma das melhores artisjgs brasileiras.jiem 
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Odilla Mestriner abre hoje, as 21h. com coquetel. 

da Mende^. 
~ • Euciides Rios está expondo suas pinturas no 
Clube Paulistano, na rua Honduras, 1.400. O telefo-
ne é 258-5319. 

• A Galeria Maison des Arts (rua Fabrício 
Vampré, 277) está expondo os trabalhos de Thais 
Rodegheri, Roberto Nicoli, MC Filippini, Cléo 
Campos e Cecília do Amaral, todos artistas jovens. 

• A Galeria Delfin, na rua Marconi, 28, abre 
hoje, às 20h, uma individual do pintor figurativo 
Ermes de Bernardi. 

• O Café Melodia está expondo na rua Oscar 
Porto, 845, as pinturas do artista figurativo Sósthe-
nes de Miranda, pintor de Recife. 

• Um ótimo artista é esse pintor e ceramista 
Noé Luís que ocupa, no momento, a Galeria Itaú 
(av. Higienópolis, 462), com obras surrealistas. 

O.K. 
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Quarenta por cento dos moradores 
da favela San Remo são 
funcionários da USP — a maioria 
prestando serviços indiretos. 
No campus da Universidade moram 
ainda cerca de 500 estudantes 
vindos das várias regiões do 
Brasil: é essa situação que 
serve de tema a um bem conduzido 
estudo fotográfico que pode 
ser visto até este sábado no 
Salão Caramelo da FAU-USP, na 
Cidade Universitária. Moradia no Campus Universitário: Crusp e favelas é o título da 
mostra, que reúne fotos de 
Tininha Hime, René Liviano, 
Luiz Fernando Beugger e 
Candida Vuolo. Uma 
exposição que deve ser visitada 
pois permite várias 
leituras — da sociológica à 
urbanística, da humana 
à simplesmente estética. 

Rafael Navarro é um fotógrafo espanhol voltado, em suas fotos, para o erotismo e o mistério. Daí o título, Dípticos, para a sua exposição, que a galeria Álbum abre hoje, às 20h30, na Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 4469. São trinta fotos, de 78 até nossos dias, a partir de Negativos 13x18, copiadas por contato sobre a mesma folha de papel. Todas em preto e branco, sem viragem de sulfureto, com acabamento impecável e a pretensão de "um máximo de sinceridade". 

Favelados e estudantes, o povo da USP. 
Os dípticos 
sinceros de Rafael 
Navarro 


