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EUCLEDES ANTÔNIO RIOS — Afastado da pintura 
durante os anos cm que se dedicou à engenharia, o pintor 
voltou para apresentar seu trabalho no Club Atlético 
Paulistano (rua Honduras, 1.400). Decidido a recuperar 
o tempo perdido, pinta sem parar, mal sobrando tempo 
para um grupo de alunos com o qual, revela, aproveita 
"para aprender mais". 
ASA-ROY SCHMEDT — O trabalho fotográfico da 
artista'retrata uma das últimas paisagens ainda intactas 
do planeta: o pantanal do Mato Grosso do Sul A mostra 
está a partir de hoje na Galeria de Arte Aliança Francesa 
de Santo André (rua das Caneleiras, 475), das 9 às 21 
horas. 
RAFAEL NAVARRO — O Álbum apresenta exposições 
de fotografias de Navarro. O autor, fotógrafo espanhol 
de projeção internacional, mostra 30 imagens de uma 
série a que ele dá o nome de "Dípticos", série na qual 
concentra sua produção desde 1978. A mostra acontece 
na Álbum (av. Brig. Luís Antonio, 4.469), até o dia 25 de 
setembro, de segunda a sexta, das 13 à^ 19 horas. 
13 F O T Ó G R A F O S CONTEMPORÂNEOS ESPA-
NHÓIS — Organizada especialmente para o II Colóquio 
Latino-Americano de Fotografia, realizado no México, 
em 1981. Cada fotógrafo participa com 15 fotos, totali-
zando 195 imagens, que ficarão expostas no Salão Fuji 
(rua Major Diogo, 670), de segunda a sábado, das 14 às 
22 horas. 
SOSTHENES DE MIRANDA E HELENA CALIL — Os 
artistas plásticos expõem suas pinturas no Café Melodia 
(rua cel. Oscar Porto 845). Diariamente a partir das 19 
horas, exceto aos domingos. 
ERMES DE BERNARDI — Sua primeira exposição 
aconteceu em 1946, na Itália, seu país de origem, nas 
cidades de Veneza, Milão, Belluno e Gênova. Radicado 
no Brasil desde 1950, já fez várias exposições coletivas e 
individuais na capital e outras cidades do Estado de São 
Paulo. Agora, ele reúne seus trabalhos na Galeria de Arte 
Delfin (rua Marconi, 28), de segunda à sexta-feira, das 10 
ás 18 horas. 
ROBERTO AFLALO FILHO — O artista fez o curso de 
mestrado de desenho urbano nos Estados Unidos e 
trabalha atualmente como arquiteto. É ele quem diz: 
"Vejo na escultura em neon a materialização de uma 
vontade antiga, que muito me facinou: desenhar no ar". 
Na Galeria Sesc Paulista (avenida Paulista, 119), até o dia 
15 de setembro. 
ODELLA MESTRINER — A pintora apresenta 30 traba-
lhos, sendo dez pinturas em tinta acrílica e 2 0 aquarelas 
sobre papel. Trabalho figurativo, dentro de uma estrutu-
ra geométrica, Odilla há dois anos vem abordando, em 
seus quadros, os elementos que compõem a paisagem. Na 
Galeria "Ars,Artis" (rua Diogo Moreira, 312), de segun-
da a sexta, das 9 às 20 horas, até o dia 24 de setembro. 
CARMEM LÚCIA, MIRTES MARIA E JEAN LOUIS 
inauguram a mostra de pinturas e desenhos na Assem-
bléia Legislativa do Estado de São Paulo; até o dia 28, das 
14 às 20 horas. 


