
Artes Pláticas 
Exposições 

OPILIA MESTRINER - Pgrtici-
' ^ ^ I ^ S e o i e n a i s e do Pano-
rama de Arte Atual Brasileira 
do Mam, Odilla Mestrinei; 
expõe desenhos no Museu de 
Arte Contemporânea, Parque 
Ibirapuera. São 30 trabalhos 
que enfocam temas dos anos 
58 até 78. As obras enfeixam o 
que ela denomina uma "Relei-
tura Grá f i ca " . Até 11 de 
março, de terça a sábado das 
13 às 18 horas. 

HERMENEGILDO SÁBAT - Ar-
tista urujguaio, autor de diver-
sos Jivros e de muitas chárges 
mordazes, expõe desenhos e 
pinturas no Museu de Arte de 
São Paulo, av. Paulista, 1.578. 
Os desenhos fazem parte da 
série "Tango Mio", já reunida 
em livro ainda não lançado no 
Brasil. Até 11 de. março, das 13 
às 17 horas de terça a sexta, e 
das 14 às 18 aos sábados e 
domingos. 

LEON FERRARI - Exposição 
rètrospectiva .de Leon Ferrari. 
Além de esculturas e de-
senhos, obras em xerox, ins-
trumentos musicais e fotos que 
documentam a atividade do 
artista. Humberto Tecidos (al. 
Gabriel Monteiro da Silva, 
1.718). Até 29 de fevereiro, 
horário comercial. 

L ÍV IO E D'HORTA - Duas 
importantes exposições no 
Centro Cultural São Paulo( r. 
Vergueiro , 1.000, tel . 270 
5746): Lívio Abramo e Arnaldo 
Pedroso d'Horía . A retrospec-
tiva de gravuras de Lívio é 
comemorativa dos seus 80 
anos, enquanto a mostra de 
D'Horta é evocativa de 10 anos 
de seu falecimento. Diári-
amente, das lOh às 22h. Até 
março. 

JERONIMO GOMES DE OLI-
VEIRA FILHO - Trabalho volta-
do para o geometrismo. Uma 
visão crítica da cidade, do 
cotidiano sufocante da metró-
pole. Galeria de Arte Senac 
{av. Francisco Matarazzo, 249, 

• tel. 263-1311). De 2 a a 6 a das 
9h às 22h. Sábados e domingos 
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Desenho de Odilla Mestriner, em exposição no MAC 


