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DeNogueira Lima a Mário Zanini 
A exposição mais importante da 

semana foi montada pela equipe de 
programação da Divisão de Artes 
Plásticas do Centro Cultural São 
Paulo, a partir de um amplo levan-
tamento da obra de Maurício Noguei-
ra Lima. A fotografia ganha espaço 
com a mostra "Visões Urbanas", no 
Salão Fuji, e com os audiovisuais que 
o Masp apresenta a partir de hoje. 
Além disso, na quinta-feira, lança-
mento do livro "Mário Zanini e seu 
Tempo", de Alice Brill, e exposição 
de obras do pintor na Alberto Bonfi-
glioli. 

MAURÍCIO NOGUEIRA LIMA -
Abre hoje, no Centro Cultural São 
Paulo (r. Vergueiro, 1.000), sob o 
título "Visão Construtiva", uma 
grande retrospectiva do artista para 
o qual a arte concreta não se define 
eomo um estilo, senão como a 
consciência concreta do mundo con-
temporâneo. Maurício Nogueira 
Lima, também arquiteto, professor e 
artista gráfico, foi um dos integran-
tes do Movimento Concretista Brasi-
leiro. 

AUDIOVISUAL - No Masp (av. 
Paulista, 1.578), de hoje a sábado, às 
20 horas, os audiovisuais "Eco das 
Grutas", de Bernardo Magalhães, e 
"Punk na República dos Tupini-' 
quins", de Bernardo e Marco Antonio 
Lacerda. Ingresso a Cr$ 1 mil. 

ILUSTRAÇÕES — Rogério Borges, 
ilustrador profissional desde 1971, 
apresenta seus trabalhos a partir de 
hoje na União Cultural Brasil-Esta-
dos Unidos (r. Cel. Oscar Porto, 208). 

MENASE VAIDERGORN - O 
artista clássico, conhecido e aprecia-
do nos leilões da capital, mostra 20 
trabalhos em óleo, também a partir 
de hoie, no Rodeio (r. Haddock Lobo, 
1.498). 

VISÕES URBANAS - Os fotógrafos 
Cristiano Mascaro, Luiz Carlos Feli-
zardo e Vilma Slomp apresentam, 

como registro da paisagem urbana, 
85 trabalhos, em cores e em preto e 
branco, a partir de amanhã no Salão 
Fuji (av. Vereador José Diniz, 3465). 

COLLAGE — Este é o nome da 
mostra que Hudinilson Júnior inau-
gura amanhã, na Galeria Susana 
Sassoun (al. Lorena, 1.981). O artista, 
ex-integrante do grupo 3 Nós 3, é 
mais conhecido por seus trabalhos 
em xerografia, out-door e interven-
ções urbanas, e apresenta agora 
trabalhos tridimensionais de cola-
gem. 

EDUARDO PALOMIN - Também 
amanhã, na galeria do Sesi (av. 
Paulista, 1.313), abertura da exposi-
ção "Jogos de a-r-mar". São 26 
desenhos em lápis de cor, pastel e 
aquarela seca em linguagem geomé-
trica. 

NORMA DONATO - Esmalte so-
bre cobre é a técnica que a artista 
vem pesquisando há sete anos. Seus 
trabalhos poderão ser vistos a partir 
de amanhã na Galeria de Arte 
Aliança Francesa (r. Lisboa, 74). 

JULES MARTIN — Ainda nesta 
terça, no saguão de exposição da 
Imesp (r. da Mooca, 1.921), aquare-
las, litografias e fotografias realiza-
das na virada do século pelo idealiza-
dor do primeiro Viaduto do Chá da 
capital. 

ERNANI PAVANELI — O pintor 
mineiro trabalha sob as malhas do 
pontilhismo ingênuo e inaugura, 
amanhã, sua exposição na galeria 
Jacques Ardies (r. do Livramento, 
221). 

GLADYS MALDAUN — Vinte e 
seis trabalhos figurativos, em pastel 
oleoso, compõem a exposição "As-
pectos da Cidade de São Paulo", que 
o Sesc Paulista (av. Paulista, 119) 
abre nesta quarta-feira. 

IDEOGRAFIAS — Liliana Gambini 
apresenta 16 quadros produzidos com 
fotografias, a partir de quarta, na 
Galeria Espaço Choice (r. Oscar 
Freire, 440). 

TRÊS ARTISTAS — No Bistrô 

Bizarre (r. Fradique Coutinho, 1 007). 
áíridaaná quarta, aquarelas de Õdüla 
ÉéstriaSrT desenhos e pinfurás de 
35ESna' sieiriT^colãgêins^de Hélio~ 
Martins. Os três artistas são de 
fííbeiraò~Freio~ê~]a recilpifflm inú-
meros prenyos. 

VVALÜOttKAVO - O artista plás-
tico chileno, radicado em São Paulo 
há três anos, expõe 15 pinturas na 
Galeria de Arte Senac/Perdizes (av. 
Francisco Matarazzo, 249), a partir 
de quarta-feira. 

BUSTAMANTE SÁ - No mesmo 
dia, na Ranulpho Galeria de Arte (r. 
Peixoto Gomide, 1.740), trinta e duas 
obras de Bustamante Sá, que 
comemora seus sessenta anos de 
pintura. 

L ILY CURIEL — A artista mostra 
aquarelas e desenhos figurativos, 
quarta, na casa de chá Jasmin (r. 
Haddock Lobo, 932). 

COR — No Centro Cultural São 
Paulo, agora na Sessão Corrida, a 
partir de quinta-feira, quatro artistas 
novos — Ângelo Milani, José Taran-
tino, Carlito Contini e Fábio Moreira 
Leite — apresentam vinte trabalhos 
numa exposição que procura confron-
tar diferentes tratamentos de cor 
através do desenho. 

LIVRO DE ARTISTA — Dando 
prosseguimento ao ciclo "Livro de 
Arte: Livro de Artista", na quinta-
feira, às 20h30, palestra de Cacilda 
Teixeira da Costa na Humberto 
Tecidos (al. Gabriel Monteiro da 
Silva, 1.718). 

MIGUEL LÓPEZ PALLÁS - No 
mesmo dia, abertura da exposição do 
pintor que apresenta 25 trabalhos 
recentes sobre temas antigos: mari-
nhas, paisagens e naturezas mortas. 
No Clube Atlético Paulistano (r. 
Honduras, 1.400). 

MÁRIO ZANINI — Ainda na quin-
ta, às 19 horas, lançamento do livro 
de Alice Brill "Mário Zanini e seu 
Tempo" e abertura da exposição de 
obras do pintor cedidas por colecio-
nadores. Na Alberto Bonfiglioli (rua 
Augusta, 2.999). M.S.G. 


