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EXPOSIÇÕES 
ATELIÊ CALCOGRÁFICO — A 

gravura jovem, realizada por alu-
nos de lole Di Natale poderá ser 
vista a partir das 18 horas de hoje 
na galeria do Teatro Itália, av. 
São Luiz, 50. Os trabalhos, nas di-
versas técnica, são de Ana C.A. 
Moreira, Diva C. Rey, Fernanda P. 
Milani, Ivani F. Ranieri, Lourdes D. 
Banaldi, Maria B.P. Simões, Maria 
T.C.W. Bei e Raquel F. Pinus. Até 8 
de setembro, das 14 às 20 horas de 
terça a domingo. 

ROBERTO AFLALO FILHO — 
Uma nova série de esculturas a 
gás neon desse expositor estará 
exposta a partir das 20 horas de 
hoje na galeria do SESC, av. Pau-
lista, 119. Aflalo já realizou outras 
mostras. Ate dia 15, de segunda a 
sexta das 10 às 18 horas. 

IRACEMA E DOUCHEZ - Pintu-
ras "naifs" de Iracema Arditi e ta-
peçarias de Jacques Douchez for-
mam a exposição a inaugurar-se 
às 20h30 de hoje no Colégio Hum-
boldt, à rua Humboldt, Sonto 
Amaro, Participantes de numero-
sas mostras no Brasil e no exte-
rior, os Iracema expõe atualmente 
no Museu do Sói de Penápolis, en-. 
quanto Douchez está comemoran-
do 25 anos, de trabalhos na tape-
çaria. Ate sabado, das 10 às 21 
horas. 

TRIENAL DE TAPEÇARIA 
Reúne cerca de 80 obras (das 300 
enviadas e selecionadas) a 3.° Tri-
nela de Tapeçaria, no M U H U de 
Arte Moderna de São Paulo 
{Parque Ibirapuera). As peças são 
de 48 artistas de vários Estados, 
entre os quais Bia Vasconcellos, 
ArJinda Volpato, Liciê Hunsche, 
Juan Ojea, Nicola, Zorávia Bettiol 
e Eva Saban. Também participam 
do certame trabalhos de onze con-
vidados. Até fins de setembro. 

JESUS FUERTES — Radicado há 
dois anos no Brasil, o espanhol Je-
sus Fuertes inaugura individual de 
pintura Ibero-Americana de Ar-
te, av. Brig. Luís Antonio, 860. Ele 
já expôs em vários países e seus 
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Aflalo Filho, no Sesc 

quadros lembram as figuras retra-
tadas por Picasso, de quem foi 
amigo. Até 24 de setembro, das 10 
às 22 horas de segunda a sexta. 

LASAR SEGALL — Para evocar 
o 25.° aniversário da morte desse 
artista, o Museu Lafar Segall 
abre ao público a mostra Segall — 
"Seus Temas Através de Suas 
Técnicas". São mais de 120 obras, 
cujos temas vão de naturezas mor-
tas, conteúdo social e paisagens, 
até o retrato e enfoques da mater-
nidade. Endereço: rua Afonso Cel-
so, 362, Vila Mariana. Até dia 19 
de setembro, dos 14h30 às 18h30 
de terça a sexta e aos domingos; 
aos sábados, das 14h30 às 20h30. 

HEDVA MEGGED — Apresenta 
uma retrospectiva de seu trabalho 
didático (ela é israelense) no Bra-
sil nos últimos 10 anos, no Museu 
da Imagem e do Som, av. Euro-
pa, 158. Também obras de artistas 
que foram seus alunos fazem par-
te da mostra. Até dia 30, das 14, 
às 21 horas, de terça a domingo. 

SERIGRAFIAS N O SENAC — 
Serigrafias de Rosângela H. Ya-
mauchi e Renato F. Caninêo estão 
expostas no Senac, av. Francisco 
Matarazzo, 249. Os trabalhos re-
produzem obras de Aldemir Mar-
tins, J. Moraes, Vladimir Macha-
do, Alice Brill e Gerda Brentani. 
Até 8 de setembro, de segunda a 
sexta, das 9 às 22 horas. 

HELOÍSA CUPINN — Mostra 
desenhos recentes na Associação 
dos Amigos do Museu de Arte 
Moderna, av. Ipiranga, 324/328, 
bloco C, sala 4. Em 1967 participou 
pela primeira vez de um Salão, 

seguindo-se outras mostras em 
São Paulo, Minas e Rio. Até dia 29, 
das 18 às 22h. 

GALERIAS 

ODILA MESTRINER — Um novo 
tipo de paisagem está propondo a 
artista de Ribeirão Preto, Odila 
Mestriner, conforme a sua indivi-
dual de trinta pinturas, a 
inaugurar-se hoje, às 21 horas, no 
Ars Artls, rua Diogo Moreira, 312 
Pinheiros. Mestriner já tomou par-
te de 7 Bienais dè São Paulo, e 
conquistou vários prêmios em sa-
lões. Suas obras atuais custam de 
60 a 180 mil cruzeiros. Até 24, das 
9 às 20 horas de segunda a sexta. 

NOÉ LUÍS — O goiano Noé Luís 
apresenta pinturas e cerâmicas 
surrealistas a partir das 21 horas 
de hoje na Itaú da av. Higienópo-
lis, 462. Será a sua 8.a individual, 
a primeira em São Paulo. Já parti-
cipou de numerosos salões. Até 
dia 10, das 10 às 18 hora&xle se-
gunda a sexta. 

ERMES DE BERNARDI — Pintu-
ras figurativas recentes ficarão 
expostas a partir de hoje na.Del-
fln, rua Marconi, 28. O expositor 
faz paisagens impressinistas. Até 
dia 15, horário comercial. 

MILTON DA COSTA — "Revisão 
da Década de 50" é o nome da 
mostra de 20 serigrafias de Milton 
Da Costa, na Documenta, rua Pe. 
João Manoel, 811. Todas as obras 
são deste ano e custam entre 35 e 


