
í? Obras de 1500 a 1900 inauguram galeria 

O acervo de Pietro Maria Bardi 
inaugura uma nova galeria na 

cidade. E há, também, uma 
homenagem aos 70 anos de 

Fram Weissmann. 

Omarchand Ricardo Camargo inauguran-
do no Studio José Duarte Aguiar a ex-
posição mais importante da semana. 

Trata-se das grandes obras de autores dos anos 
1500 a 1900, do acervo de Pietro Maria Bardi. 
Vale a pena vê-la na Rua Bela Cintra, 2.160, no 
horário das 9 às 20 horas, de segundas ás 
sextas-feiras • As Paisagens Imaginárias de 
Francisco Biojoae figuram na Chroma Galeria 
de Arte, que reúne 30 trabalhos atuais. Estes 
podem ser vistos de segunda às sextas-feiras, 
das 11 às 19 horas, na Rua Augusta, 2.360 • A 
Galeria Alberto Bonfiglioli (Rua Augusta, 
?.995) continua com sua movimentação artísti-
ca. Inaugurou na última quinta-feira "Pinturas 
e Desenhos Recentes", de Darei. A mostra está 
aberta ao público diariamente das 10 às 21 ho- Aquarela de Odilla Meatríner na Traço Galaria da Arte 

ras • Armando Sendin com sua exposição 
"Brincar, Flanar", na Galeria de Arte André. 
Até o dia 22, seus quadros, num total de 34, to-
dos óleos sobre tela, permanecerão para visita-
ção na Rua Estados Unidos, 2.280 • São Paulo 
vai ganhar um novo espaço cultural a partir do 
dia 20. Trata-se da Arte Brasil (Galeria Interna-
cional de Arte Contemporânea), que vai fun-
cionar na Rua José Maria Lisboa, 1.139. E abre 
com a "Mostra Multi-Midia", onde três artis-
tas, Anna Coccoli, Nair Kremer e Eva Castiel 
apresentam os seus mais recentes e diversifica-
dos trabalhos. Poderão ser visitados diariamen-
te, das 10 às 18 horas, até 10 de agosto • Doze 
pinturas de grandes formatos em tinta acrilica 
sobre tela e 12 esculturas de madeira pintada 
são trabalhos de Burchard que vão em exposi-
ção dia 19, às 21 horas, no Museu de Arte de 
São Paulo (Av. Paulista, 1.578). A mostra po-
derá ser vista de terça às sextas-feiras, das 13 às 
17 horas diariamente. Nos sábados e domingos 
das 14 às 18 horas até o último dia deste mês • 
O Gabinete de Arte Raquel Arnaud Babenco 
vai ter a partir do dia 20, às 21 horas, as escul-
turas de Franz Weissmann. O artista vai expor 
apenas 13 trabalhos de grande formato, no pà-


