
I N A 6 3 JORNAL DO INTERIOR mm 
Galeria Athanase 
Sarantopoulos ~ 

Adelina Aliz 
Uma série intitulada "LIBERDA -

DE" em que a versatilidade e a cria-
tividade do artista se expressa nos 
variados temas. 

SPACIO GIOVANNINA: apre-
senta o acervo de Lecy Bonfim, Ola-
vo Soares, Neide Turra e Hélio Be-
cherini, com programação de futu-
ras exposições, trazendo artistas a 
Ribeirão Preto, numa missigenação 
cultural. 
GALERIA ARTE SENAC 

Nesta Galeria estão em mostra 
coletiva os trabalhos de Maria Ce-
cília Guarnieri, Odila Mestrinex, Pe-
dro Manuel, Maria de Lourdes Tu-
disco e Valkiria Tudisco. Maria Cecília apresenta aquare-

las suaves, vislumbrando horizontes 
que amenizam a praticidade da vi-
da moderna. 

Pedro Manuel — e a natureza 
exuberante em constante ebulição 
que se retrata na vibração dos tons 
quentes de suas telas. 

Odila — a força, a expressão 
única, o personalismo objetivo e de 
terminado que se individualizam e 
se interligam e cada espaço contem 
uma significação própria mas que se 
insere no contexto do todo . 

Valkiria e Maria de Lourdes Tu-
disco apresentam esculturas muito 
originais e expressivas em momen-
tos de sensível criatividade. 

O SENAC promove a GALERIA 
DE NOVOS ARTISTAS cujas pri-
meiras preliminares deverão rea-
lizar-se em todo o Estado de São Pau-
lo de julho a outubro de 1983. As 
inscrições serão feitas mediante o 
preenchimento de fichas em todas 
as unidades do Senac do Estado de 
São Paulo, onde serão obtidas maio-
res informações. 

GALERIA JARDIM CONTEM-
PORÂNEO — Substituindo o acervo 
de WEIMAR, estará exposto a par-
tir desta semana o acervo da Galeria 
com trabalhos dos grandes nomes da 
nossa arte contemporânea. 

A GALERIA JARDIM CON-
TEMPORÂNEO está apoiando uma 
coletiva de Odila Mestriner, Pedro 
Manuel, Fulvia Gonçalves, Amendo-
la e Vaccarini, que se realizará de 9 
a 17 de julho em Guaíra, por ocasião 
do 3.o ECAL. 

CASA DA CULTURA — Ainda 
expostos os trabalhos classificados 
no VIII SARP e por coincidência em 
São Paulo estão expostos 80 traba-
lhos numa mostra Retrospectiva de 
LASAR SEGALL, entre pinturas 
gravuras e esculturas de artistas que 
é patrono da VIII SARP. Esta mos-
tra encontra -se no MUSEU LASAE 
SEGALL na Rua Affonso Celso n.c 
362 em São Paulo. 


