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Vernissage 

HÉLIO RODRIGUES - Ex-
posição com doze obras 
qjn bronze platinado e 
polido sobre o tema "Es-
culturas de Encaixe". Pre-
ços: de Cz$ 3.000,00 a Cz$ 
80.000,00. Galeria Skultura 
jfll. Lorena, 1.519, tel. 
280-5624, Jardins, zona 
sul). De segunda a sexta, 
das_ 9h30 às 19h30. Sába-
do, das 9h30 às 13h30. Até 
dia 30. Vernissage hoje, 
às2 íh . 

AERÓLITO - Projeto de 
Elisa Stecca e Artur Les-
cher realizado especial-
mente para as instalações 
da galer ia Subdistrito: 
uma escultura suspensa 

"em alumínio e uma pintu-
ra. Subdistrito (r. Artur de 
A z e v e d o , 4 0 1 , t e l . 
883-6300, Pinheiros, zona 
oeste). 

CERÂMICA • IKEBANA -
Exposição de doze cera-
mistas e seis ikebanistas. 
Tóki (r. Itápolis, 287, tel. 
826-6091, Pocaembu, zona 
oeste). De segunda a 
sexta, das lOh às 19h. 
Sábado, das lOh às 14h. 
Até dia 27. Vernissage 
hoje, às 20h. 

ODIIA MESTRINER - "Ser 
t spanfõ^o^^r íõ s t ra com 
23 trabalhos (pintura sobre 
tela e papel). Preços: 
entre Cz$ 8.000,00 e Cz$ 
30.000,00. Espaço Cultural 
Chap Chap (r. Treze de 
Maio, 1.585, Paraíso, tel. 
287-8185, zona sul). De 
segunda a sexta-feira, das 
9h às 18h. Até dia 30. 

Exposição com vinte pintu-
ras e quatorze desenhos 
do artista baiano. Preços: 
de Cz$ 20.000,00 a Cz$ 
30.000,00 (pinturas) e de 
Cz$ 10 .000 ,00 a Cz$ 
15.000,00 (desenhos). Pau-
lo Figueiredo (r. Dr. Mello 
Alves, 717, casa 1, tel. 
883-7211, Jardins, zona 
sul). De segunda a sexta-
feira, das lOh às 20h. 
Sábado, das l l h às 14h. 
Até dia 30. Vernissage 
hoje, às21h. 

TONINHO DE SOUZA -
Exposição do artista plás-
tico radicado em Brasília 
com dezesseis telas cujo 
tema único é "a melan-
cia". Galeria Marc Chagall 
(r. Fradique Coutinho, 102, 
tel. 853-9545, Cerqueira 
César, zona central). De 
segunda a sexta, das lOh 
às 21 h. Sábado, das 9h às 
13h. Até dia 27. Vernissa-
ge hoje, às 19h. 

ARLETE GUIMARÃES - Em 
"Retratos Imag inár io s " , 
mostra com 24 telas inspi-
radas em personagens da 
literatura brasileira. Espa-
ço Cultural Ibrex (r. Au-
gusta, 2.349, tel. 282-5732, 
Jardins, zona sul). De 
segunda a sexta, das 9h 
às 18h. Vernissage hoje, 
às 20h. 

Em cartaz 

ALBERTO LEFÈVRE - Expo-
sição com 56 telas de 
temática urbana. Galeria 
Paulo Prado (r. Engenheiro 
Alcides Barbosa, 53, tel. 
282-5287, Jardins, zona 
sul). De segunda a sexta, 
das 9h às 22h. Sábado, 
das 9h às 13h. Até o final 
do mês. 

pinturas em acrílico sobre 
tela integram a mostra da 
série "Dragões". Traço Ga-
leria de Arte (al. Ministro 
Rocha Azevedo, 818, tel. 
282-0549, Jardins, zona 
sul). De segunda a sexta-
feira, das 12h às 20h. 
S á b a d o , das 9h30 às 
13h30. 

ARTISTAS DE RIBEIRÃO 
PRETO - Pinturas, dese-
nhos e esculturas de doze 
artistas de Ribeirão Preto 
(cidade a 315 quilômetros 
ao norte de São Paulo). 
Trabalhos à venda por 
preços que se s ituam 
entre Cz$ 1.000,00 e Cz$ 
15.000,00. Galeria Sesc 
Paulista (av. Paulista, 119, 
tel. 284-2111, zona cen-
tral). De segunda a sexta-
feira, das lOh às 19h. 

DIMAS GARCIA E VAN-
DERLEI ZALOCHI - Na 

exposição "Dois Pintores 
Campineiros", com as se-
ções "Habitat", de Dimas, 
em óleo sobre tela, e 
"Bandeiras", de Zalochi, 
em acrílico sobre tela. 
Preço: Cz$ 30.000 por 
trabalho. Galeria de Arte 
do Ses i (av. Paulista, 
1.312, tel. 284-4564, Cer-
queira César, zona cen-
tral). De terça a sexta-fei-
ra, das 15h às 20h. Até dia 
19. 

FERNANDO BARATA -
Exposição com nove pintu-
ras em acrílico, sobre o 
tema "circo", medindo 230 
x 150 cm. Galeria Luísa 
Strina (r. Padre João 
M a n o e l , 9 7 4 - A , t e l . 
280-2471, Jardins, zona 
sul). De segunda a sexta, 
das lOh às 20h. Sábado, 
das lOh às 13h. Até dia 
30. 


