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ARTFS PLÁSTICAS A 

Exposições de Bentes, 
Da Reportagem Local 

O artista plástico carioca Maurício 
Bentes, 30, que expôs pela primeira 
vez há seis anos e foi premiado no 
10° Salão Nacional, volta a São 
Paulo para mostrar seus trabalhos 
que utilizam ferro e elementos 
luminosos. A exposição de Bentes 
será inaugurada na quinta-feira, às 
21h, na galeria Paulo Figueiredo. 
Amanhã, o Museu de Arte Brasileira 
da Faap abre a mostra "Herança do 
Japão", que tem trabalhos de Tomie 
Ohtake, Flávio Shiró, Wakabayashi 
e Tomoshige Kusuno, entre outros 
artistas. No sábado, o Espaço Fogo 
Paulista inaugura a nova exposição 
de Alex Cerveny com gravuras em 
metal. 

Amanhã 
A Aliança Cultural Brasil-Japão e 

a Fundação Armando Alvares Pen-
teado abrem, às 19h, no Museu da 
Arte Brasileira (r. Alagoas, 903, tel. 
826-5699, Pacaembu, zona oeste), a 
mostra "Herança do Japão - Aspecto 
das Artes Visuais Nipo-Brasileiras. 
De caráter didático, a mostra desta-
ca o trabalho (49 obras) de 17 
artistas que marcaram sua presença 
no Brasil em diversos períodos, do 
grupo Seibi (Takaoka, Tomoo Handa 
e Tamaki) ao ponto máximo da 
pintura japonesa no Brasil, "dame" 
Tomie Ohtake. 

O fotógrafo Arnaldo Pappalardo 
abre, às 2lh, na galeria São Paulo 
(r. Estados Unidos, 1.456, tel. 
852-8855, Jardins, zona sul) a quarta 
individual depois de sua última 
exposição, há dois anos. Pappalardo 
expõe 25 fotos em preto e branco que 
reproduzem em estúdio objetos com 
material reciclado. A mostra fica 
aberta até o dia 31 de outubro. 

O artista plástico Vladimir Bock, 
34, mostra 43 desenhos recentes 

• sobre temas ecológicos na galeria 
1 Campos das Artes (r. Pamplona, 
227, Jardins, zona sul). Seus traba-
lhos sobre a preservação do meio 

! ambiente podem ser vistos até o 
próximo dia 21, sexta-feira próxima, 

.das 14h às 22h. 
Ná galeria Itaú (av. Brasil, 1.151, 

tel. 282-8744, Jardins, zona sul) a 
artista plástica gaúcha ingênua Cy-
nira Alves Miranda, 51, mostra 
trinta trabalhos, entre óleos e dese-
nhos, que retratam a figura humana 
e paisagens até o dia 4 de novembro 
como parte das comemorações do 
décimo aniversário do Museu do Sol 
de Penápolis, a 500 quilômetros de 
São Paulo. 

O pintor mineiro Márcio Pita 
inaugura no Spazio Pirandello (r. 
Augusta, 311, tel. 881-9560, zona 
central) sua individual com obras 
que trabalham com tonalidades es-
curas e superposição de camadas de 
tinta. 

Quarta 
Também como parte das homena-

gens ao Museu do Sol, o artista 
ingênuo Newton F. de Andrade, 50, 
especializado em paisagens urba-
nas, mostra 15 trabalhos ao lado de 
uma coletiva na galeria Anima (r. 

Iguatemi, 35, tel. 282-5847, Itaim, 
zona sul) com artistas de Penápolis 
—Oswaldo Galindo, 32, Elias Scar-
dovelli, 22, e Altamira Pereira 
Borges—, que retratam em suas 
telas cenas do meio rural. 

Quinta 
Em agosto o artista carioca Mau-

rício Bentes mostrou na galeria 
Sérgio Milliet, no Rio, uma série de * 
trabalhos elogiados em que mistura 
elementos aparentemente díspares 
como o ferro, a cera de carnaúba e 
luz fluorescente. Trabalhos dessa 
mesma série são mostrados em sua 
individual que será aberta às 21h, na 
galeria Paulo Figueiredo (r. Dr. 
Mello Alves, 717, tel. 883—7670, 
Jardins, zona sul), mostra que 
permanece aberta até o dia 3 de 
novembro. 

O crítico Antonio Zago é o curador 
da mostra coletiva "Mulher: Espíri-
to e Matéria", que o Paço da Artes 
(av. Europa, 158, tel. 853-6574, Jar-
dins, zona sul) abre às 19h30. A 
exposição tem trabalhos de Jandyra 
Waters, (jdile Mestriner e Niobe 
Xandó entre outras artistas, algu-
mas injustamente eclipsadas pelo 
circuito comercial. No mesmo local 
e horário será inaugurada a indivi-
dual de pinturas do arquiteto e 
artista plástico João Xavier, há 
cinco anos ausente das galerias de 
São Paulo. 

A pintura abstrata de Beth Prado, 
40, ex-aluna de Regina Silveira, está 
na individual que a galeria Paulo 
Prado (r. Engenheiro Alcides Bar-
bosa, 53, tel. 282-5287, Jardins, zona 
sul) abre às 21h. São 42 trabalhos em 
vinil e acrílico sobre tela colada em 
duratex. A exposição permanece 
aberta ao público até o final do mês. 

Elizabeth Cortella, Paulo Nesadal 
e Antonio Massola são três artistas 
com carreiras mais ou menos recen-
tes. Eles estão juntos na mostra 
coletiva que a Tema-Arte Contem- | 
porânea (r. Peixoto Gomide, 1.395, 
tel. 287-0084, Jardins, zona sul) abre 
às 21h com o título de "Novas 
Tendências". Os trabalhos ficam em 
exposição até o dia 29 deste mês. 

Sábado 
Recentemente inaugurada, a gale- | 

ria Espaço Fogo Paulista (r. Dr. 
Mello Alves, 268, tel. 883-2969, Jar-
dins, zona sul) mostra, a partir das 
lOh, o trabalho do jovem desenhista 
e gravador, premiado duas vezes no 
Salão Paulista de Arte Contemporâ-
nea, Alex Cerveny, 24. São duas 
séries de gravuras que adotam como 
referências cartas de baralho e 
personagens da mitologia. A exposi-
ção tem 23 trabalhos que ficarão 
expostos até 4 de novembro. 

Ultimo dia para ver a exposição de 
Sérgio Fingermann na galeria Luisa 
Strina (r. Padre João Manoel, 974-A, 
tel. 280-2471, Jardins, zona sul). São 
doze painéis de formas irregulares 
com recortes e justaposições seme-
lhantes a fragmentos de cenários 
que, de certa forma, correspondem 
a fases distintas da carreira de 
Fingermann. Visita recomendável. 

(Antonio Gonçalves Filho) 


