
Semana destaca 
Além das aquarelas de Renina 

Katz em exposição a partir de hoje, 
na galeria Múltipla de Arte Limitada 
(leia texto nesta página) e das 
esculturas em mármore de Sérgio 
Camargo, que estarão expostas a 
partir de quinta-feira, no Gabinete de 
Arte Raquel Arnaud (leia texto na 
capa), a Skultura Galeria de Arte 
começa a expor, na terça-feira, os 
trabalhos do escultor japonês radica-
do no Brasil, Hisao Ohara, e a 
Montesanti expõe, também na terça 
as obras de cinco dos seus artistas na 
coletânea "São Paulo-Rio-Paris" 
—essa mesma exposição irá para a 
França no início do ano que vem. 

Hoje 
A Paulo Figueiredo Galeria de Arte 

(r. Doutor Mello Alves, 717, zona sul 
da cidade) inaugura a exposição de 
pinturas e desenhos da artista Maria 
Lídia Magliani intitulada "Discus-
sões com Deus", todas as obras são 
baseadas na observação da figura 
sentada. De segunda a sexta, das lOh 
às 20h, e aos sábados, das lOh às 13h. 
Abertura às 21h. Até dia 24. 

Paulo-Rio-Paris", que terá início na 
própria Montesanti (av. Europa, 655, 
Jardins, zona sul) a partir das 21h de 
hoje, seguindo depois para o Rio e 
chegando, dia 20 de janeiro do 
próximo ano, em Paris. Até dia 30, de 
segunda a sábado, das lOh às 21h. 

A Blue Life Galeria de Arte (av. 
Rebouças, 1.385, Pinheiros, zona oes-
te) promove simultaneamente a 
inauguração da exposição "Releitu-
ra", de Odilla Mestriner, e de um 
livro sobre a artista de autoria do 
crítico Jacob Klintowitz, que estará à 
venda na galeria por Cz$ 2 mil. As 
trinta obras da artista ficam expos-
tas até 4 de dezembro, podendo ser 
vistas de segunda a sexta, das lOh às 
19h. 

Quarta 
O artista plástico Tawfik estará 

inaugurando, às 21h, uma exposição 
individual na Praxis Galeria de Arte 
(r. da Consolação, 2.948, zona cen-
tral), com 31 desenhos em pastel sob 
o títul geral de "Variações sobre um 
Tema de Ingres". De segunda a 
sexta, das lOh às 20h, e sábados das 
10hàsl4h. Até dia 30. 

Quinta 
O jovem artista plástico Paulo 

Sayeg inaugura, às 21h, uma exposi-
ção individual de desenhos no Yutaka 
Sanematsu Escritório de Arte (al. 
dos Arapanés, 522, zona sul). São 
quarenta obras que utilizam técnicas 
variadas, como grafitte, tinta nan-
quim, lápis de cor, lápis de cera, óleo 
e acrílico. De segunda a sexta, das 
lOh às 19h, e sábados, das lOh às 15h. 

Amanhã 
Heinz Rolf Steiner expõe suas 

pinturas na Monopólio Galeria de 
Arte (r. Oscar Freire, 1.072, Jardins, 
zona sul). A individual chamada "As 
Visões Imaginárias de Heinz Steiner" 
abrange trinta obras do artista. A 
mostra fica até dia 24, e pode ser 
vista de segunda a sexta, das llh às 
20h, e aos sábados, das llh às 18h. 
Abertura às 21h. 

Hisao Ohara começa na Skultura 
Galeria de Arte (al. Lorena, 1.593, 
Jardins, zona sul) a sua exposição de 
esculturas, todas de grande porte e 
feitas de granito. A mostra segue até 
25 de novembro, e pode ser vista de 
segunda a sexta, das lOh às 19h, e aos 
sábados, das lOh às 13h30. Inaugura-
ção às 21h. 

Ângelo de Aquino, Antonio Henri-
que Amaral, Cláudio Tozzi, Roberto 
Magalhães e Siron Franco foram 
escolhidos pela Montesanti Galleria 
como os seus cinco artistas mais 
representativos da arte contemporâ-
nea para integrar a mostra "São 


