
jornal da tarde , V I S U A I S 
Muita coisa nova, reabrindo a temporada. 

Uma semana rica e diversifica-
da, pois a temporada recomeçou, 
depois de um mês de interrupção. 
Nessa diversificação, há os nomes 
consagrados de Francisco Stockin-
ger e Ana Letycia, além da afirma-
ção do bom trabalho de Sérgio Fer-
ro e Márcio Périgo. No campo da 
arte- lazer , des taque para duas 
mostras carregadas de beleza e 
emoção, a de piões e papaga ios 
vindos do Japão e a dos brinquedos 
manuais de Luise Weiss. 

Austríaco, 76 anos, conhecido 
por seus guerreiros esculpidos na 
madeira com aplicações de ferro, 
Francisco Stockinger mudou com-
pletamente o seu conhecido traba-
lho. Agora, ele trabalha em formas 
quase "abstratas", utilizando toda 
a beleza natural de pedras bran-
cas. A novidade pode ser. vista ama-
nhã, às 21h, na Galeria Paulo Fi-
gueiredo (rua Dr. Mello Alves, 717). 
As dobraduras de sua nova obra 
provocam belos efeitos. 

Sem nenhuma vontade de mu-
dar seus conhecidíssimos "cara-
cóis" ou formas circulares que são, 
a f inal , uma herança natural do 
Barroco , Ana Letycia abre , na 
quinta, às 21h, mostra individual 
na Galeria Suzanna Sassoun (al. 
Lorena, 1.981). São gravuras e pin-
turas sobre papel. 

Clássico, acadêmico e ao mes-
mo tempo "contemporâneo", o ca-
tarinense Sérgio Ferro, admirador 
confesso e explícito de Michelan-
gelo, abre hoje, às 21h, mostra indi-
vidual na Galeria São Paulo (rua 
Estados Unidos, 1.456), revendo a 
anatomia humana em pinturas e 
desenhos novos. 

Avalizado pelo texto do biblió-
filo José Mindlin e intimista no tra-
ço, que lembra o de seu meticuloso 
professor de gravura (Evandro Jar-
dim), o paulistano Márcio Périgo 
mostra desenhos, objetos e lança o 
á l b u m E m Qualquer Canto, na 
quarta, às 21h, na Galeria Mônica 
de A l m e i d a (rua Haddock Lobo, 
1.568). 

Paulista, 32 anos, formada em 
arte pela USP e professora de arte 
para crianças na Pinacoteca do Es-
tado, a jovem Luise Weiss mostra, 
na quinta, a partir das lOh, curio-
sos, intrigantes, belos e originais 
"brinquedos" feitos a partir da re-
ciclagem de materiais e produtos 
abandonados. São carimbos, carti-
lhas e objetos que o Centro Cultu-

ra l São Paulo (rua V e r g u e i r o , 
1.000) expõe até Io de setembro. 

No mesmo plano da arte lúdi-
ca, o Museu de Arte de São Paulo 
(av. Paulista, 1.578) abre, na sexta, 
às 19h, uma belíssima expos ição 
que, certamente, vai fascinar adul-
tos e crianças: são os piões e os 
papagaios (no Brasil também co-
nhecidos como pipas ou pandor-
gas) japoneses. Além de cegonhas 
e tartarugas, que são símbolos de 
longevidade, há como assunto des-
sas obras elementos geométricos e 
as lendas japonesas. São 200 obras 
vindas do Japão sob o patrocínio 
oficial do governo daquele país e 
da Fundação Japão. 

Anote na agenda 
Agosto é o mês do folclore, com 

comemorações oficiais e espontâ-
neas em todo o Brasil. A partir de 
hoje, o Museu do Folclore (Ibira-
puera) começa seus elogiados (e 
procurados) cursos, entre os quais 
estão os de siriri, pajelança, fado e. 
toque de sinos. Informações pelo 
tel. 544-4212, depois das 15h. As va-
gas são limitadas. 

Defendendo a co lagem, que, 
segundo ele, "é pouco desenvolvi-
da no Brasil", Levi Gomes inaugu-
ra hoje, às 9h, uma individual no 
Espaço Cultural Manduri (rua da 
Consolação, 265). 

A partir de hoje e até o dia 20 
de setembro, valendo para artistas 
de todo o Brasil, a Funarte lança 
um concurso nacional para criar 
um novo símbolo gráfico para essa 
entidade cultural estatal. O minu-
cioso e imenso edital pode ser en-
contrado através do tel. 826-3936 — 
Funarte — São Paulo. 

A pintura "caipira" brasileira 
está reunida numa exposição cha-
mada Descentralização da Cultura 
— Arte do Interior de São Paulo, 
que a Galeria do Sesi (av. Paulista, 
1.313) inaugura hoje, às 19h. São 
paisagens domésticas, com patos e 
g a l i n h a s , a l é m d e 
naturezas-mortas. 

Engenheiro, carioca, 29 anos, 
Daniel Senise abre amanhã, às 21h, 
mostra individual no Subdistrito 
Comercial de Arte — rua Arthur 
Azevedo, 401. São pinturas expres-
sionistas com algo de Rouault nos 
traços. 

Gaúcho, 35 anos, pintor român-
tico, Paulo Penna, além de pintor e 

f o t ógra fo , é, também, gravador. 
Suas obras estarão na Galeria Ru-
baiyat (av. Faria Lima, 533) a partir 
de amanhã. As flores do Largo do 
A r o u c h e fazem parte da mostra 
num trabalho de beleza expressi-
va. 

Artista de longa e sólida car-
reira, João Suzuki estará ao lado 
da novata Clélia Souza a partir de 
quarta, às 21h, na Galeria Blue Life 
(rua Bahia, 742). Ele continua fiel 
ao seu universo nipo-brasileiro e 
ela não esconde, ao contrário, sua 
grande admiração por Henry Moo-
re. 

Um e x p r e s s i o n i s m o f o r t e , 
cáustico e muito agressivo faz par-
te do trabalho da italiana Elena 
Samperi, que há dez anos vive em 
Londres e na quarta abre indivi-
dual às 13h no Masp. 

Na quinta, às 19h, o Museu de 
Arte Brasileira (rua Alagoas, 903) 
abre uma coletiva de artistas do 
Espírito Santo. Como são d e s c o -
nhecidos em São Paulo, vale a pe-
na conferir. 

Para denunciar a violência ur-
bana, Anjo Flores faz, na quinta, às 
19h, uma performance com músicos 
no MAC-USP do Ibirapuera. 

Paulo Sayeg, expressionista na 
linha pictórica de Flávio de Carva-
lho, abre mostra indiv idual na 
quinta, às 21h, na Galeria Paulo 
Prado (rua Alcides Barbosa, 53). 
São 40 pinturas. 

Agora sob a direção de lisa 
Leal Ferreira^que fez parte, reçen^ 
l ^ g m e n t e ^ 
fiJTRÍ^á "Galeria jTãníIHff a r ce l ina 
ãEre, ria quinta, ás"2TíK.'uma coleti-- i a 1 

ya-ço"m jJrsula llamburger, Oflilá 
Mestríner e Vieíor Re í f .Rua EmT-
ha Ribas, 89. ^ — ' 

'" 'NaTínacoteca do Estado, quin-
ta, às 19h (av. Tiradentes, 141), uma 
coletiva reúne as obras de Terezi-
nha Emkhe, Sônia Rezze e Sarah 
Goldmann. Chama-se Reencontro. 

Autora de tapeçarias geométri-
cas com desenhos situados entre os 
traços de Regina Gomide e Vasare-
ly, a norte-americana Annete Ka-
plan abre mostra na quinta, às 18h, 
no MAC-USP (Ibirapuera). 

Finalmente e ainda na quinta, 
às 20h, o Centro Cultural São Paulo 
(rua Vergueiro, 1.000) abre uma in-
dividual de Hélio Maia e outra in-
dividual (performance) de Raghy, 
chamada Guiamite 233 — Nos Tem-
pos das Cidades. _ . „ .. 

Olney Kruse 


