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ACONTECE NA 

ARTES PLÁSTÍCÁS 

Sinais de vida no mundo das telas e tintas 
O mercado de arte retoma o fôlego esta semana com a inauguração de inúmeras exposições. Deve haver gosto para tudo, mas fica a recotnen-dação para as exposições de Mareio Périgo, Sérgio Ferro e Daniel Senise. • 
SÉRGIO FERRO - Hoje, às 21h, inaugura-se a exposição de pinturas e desenhos do arquiteto e artista plás-tico Sérgio Ferro, catarinense de origem e francês por residência. Como vem fazendo há onze anos, Ferro produz seus trabalhos a partir de imagens de Michelângelo. Nos quadros desta exposição, valeu-se dos quinze passos da Paixão de Cristo, extraindo detalhes, acrescen-tando elementos, produzindo nova significação. Galeria São Paulo (rua Estados Unidos, 1.456, f: 852-8855), até o dia 22, aberta de segunda a domingo das lOh às 22h. 
MÁRCIO PÉRIGO - Gravador pre-ciosista, iniciado na técnica por Evandro Carlos Jardim, há treze anos, o paulistano Mareio Périgo abre nova exposição nesta quarta-feira, às 21h, na galeria Mônica Filgueiras de Almeida (rua Haddock Lobo, 1.568, f: 282-5292). Mostra desenhos em branco e preto, focali-zando o objeto inanimado, e objetos em madeira. Será lançado um pri-moroso álbum contendo treze gravu-ras em metal, intitulado "Qualquer Canto", com apenas 23 exemplares, ao preço de Cr$ 2 milhões. 
DANIEL SENISE - O Sabdistrito Comercial de Arte (rua Artur Azeve-do, 401, f: 881-8910) inaugura ama-nhã, às 21h, uma exposição de pinturas do jovem Daniel Senise, integrante do grupo carioca "Ateliê da Lapa" (com Luiz Pizarro, João Magalhães e Ângelo Venosa). São pinturas figurativas, expressionistas, feitas em tinta acrílica sobre grandes telas. 
AQUARELA - Inaugurando um novo espaço —a galeria da Faculda-de Santa Marcelina (rua Dr. Emilio Ribas, 89, em Perdizes, f: 826-9718)— os jovens artistas Odilla Mestriner, Victor Reif e UnSUlâ HâHBGrger mostram suas aquarelas. De segunda a sexta das lOh às 22h, e aos sábados das 9h às 12h. 
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