
AGENDA DA SEMANA 
a cidade 14-5-85 

EXPOSIÇÕES 
'ANDRA R. BIANCHI 

Odilla Mestrwer — Está abrindo nesta quinta-feira, sua exposição de aquarelas na Galeria Athanase Sarantopou-los, inaugurando a Galeria, que está totalmente reestrutu-rada. Sobre o trabalho de Odilla Mestriner, D.T. Chiarelli faz a seguinte colocação — "Se até 1978 Odilla se definia pelo traço, pela disciplina rígida de seu desenho, a partir desse ano passa a enfatizar mais a cor, na sua gramática visual. O nanquim da primeira fase dá lugar, inicialmente, ao material litográfico e, logo depois, a fluidez da aqua-rela". O vernissage será às 21 horas do dia 16 de maio na Galeria de Arte Athanase Sarantopoulos, à rua General Osório, n.° 850. 
Berois e Ivanir Cozeniosque — Suas esculturas estão expostas na Itaúgaleria. A mostra foi aberta na noite de ontem e pode ser vista até dia 24 deste mês, das 10 às 18 hs. de segunda a sexta-feira. Rua Duque de Caxias, n.° 827. 
Sérgio Matta — Pinturas e Litogravuras — Suas obras estão expostas na Ulieno Galeria de Arte até dia 10 de junho. Esta mostra é considerada por Sérgio, como a mais coerente e completa sobre seus trabalhos apresentada em Ribeirão Preto. A Galeria está aberta ao público diaria-mente em horário comercial, à rua Barão do Amazonas, n.° 1237, fone: 634-2441. 
Coletiva no Senac — Estão expondo na Galeria de Arte Senac, Hélio Martins com desenhos e, no sagüão superior Augusta H.M. Cansian com aquarelas e L. Stella, L. Ros-seto e Zorà com óleo sobre tela tendo como tema central Flores. A mostra permanece até dia 31 de maio, e pode ser vista no horário das 13 às 22 hs., diariamente, avenida Capitão Salomão, n.° 2133, fones: 624-2900 e 624-5449. 
Coletiva no SECRP — Novo espaço cultural, foi inau-gurado no dia 9, reunindo obras de Darci Emília Haddad, Amêndola e Norma Campaz no Sindicato dos Empregados no Comércio de Ribeirão Preto. A Galeria de Arte SESC-SECRP está aberta diariamente, das 10 às 22 hs., e no sábado das 10 às 18 hs., à rua General Osório, n.° 782. 
MUSAM expondo pinturas — O Clube de Hospitalidade e Arte de Ribeirão Preto — C.H.A. está apresentando parte do acervo do Museu de Arte Mediúnica, com trabalhos de Gasparetto, João Pio de Almeida Prado, Liena, Alexandra Hermann e Edwirges de Azevedo. A mostra vai áté dia 31 de maio e pode ser apreciada no horário das 15 às 22 horas, à rua Barão do Amazonas, n.° 1459. 

Composição de Odilla Mestriner que faz parte da mostra a ser 
apresentada na Galeria de Arte Athanase Sarantopoulos 


