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jMesmo tendo feito muitas indi viduais neste ano, vale a pena co-nhecer as novas aquarelas de José Antônio da Silva, que serão mos-tradas hoje, às 21 horas, numa indi-vidual organizada pela Bemge Ga-leria (al. França, 1.203 - tel. 883-2100). Há quem discorde da pala-vra "aquarela" para estes t raba-lhos dele, achando que são pintu-ras, mas o artista é enfático: "É aquarela mesmo. Nem se discute". 
O tema delas é o que consagrou José Antônio da Silva e lhe valeu, inclusive, uma sala espec ia l na Bienal de Veneza: o Brasil rural e em vias de extinção. Pelo menos do jeito que esse homem de 77 anos de idade o vivenciou e pintou em tan-tos anos de uma brilhante carreira. 

Boese 
Divulgada com atraso pelo Mu-seu Lasar Segall (rua Afonso Celso, 362), será i naugu rada ho je , às 14h30, uma individual de Henrique Boese, um dos mais significativos coloristas do Brasil, morto em 1982, depois de ter vindo em 1939 para o Brasil, partindo da Alemanha onde nasceu. Algumas obras nunca fo-ram mostradas publicamente. Visi-tas até 28/9. 

Salão da Paz 
Com a projeção dos filmes O 

Planeta Terra e Tzubra Tiuma, h o -je, às 20 horas, será inaugurado o Salão Internacional da Paz, com desenhos, gravuras e até pinturas 

VISUAIS 
nas aquarelas de José Antônio da Silva. E outras mostras. 

De Odilla Mestriner O rural de J.A. Silva 

ao vivo, que serão feitas diante do público, pelos pintores Zami, Le-vin, Npachan e Lebenstajn. Rua da Consolação, 2.333. 
Tempo de Madureza 

Com este título, o marchand pernambucano Carlos Ranu lpho abre hoje, em sua galeria, à rua Peixoto Gomide, 1.740 (Galeria Ra-nulpho) uma coletiva de pintores com mais de 70 anos de idade, en-tre os quais estão Malagoli, Penna-chi, Newton Rezende, Cícero Dias, Bustamante Sá, Luiz Verri. 
Taro 

A Galeria Maison des Arts (rua Fabrício Vampré, 277 — tel. 570-

3424) abre hoje, às 20 horas, uma ind iv idua l de Elô, p in to ra que criou, em 22 telas, os arcanos maio-res do Tarô. Visitas até o dia 28/8. 
Odila e Bavaresco 

Uma pintora de Ribeirão Pre-to, Odila Mestriner, abre hoje, às 18h30 no Espaço Chap-Chap (rua 13 de Maio, 1.585), uma individual de suas obras figurativas, chamada "O Mágico Ser Espantalho". Na Galeria Imesp (rua da Moo-ca, 1.921), Nelson Bavaresco mostra 17 obras reunidas sob o título "Es-trelas de Bavaresco", trabalhos fei-tos com aerógrafo, ecoline e nan-quim. Visitas das 9 às 21 horas. Ho-je, às 19h30. 


