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Nesta semana inauguram-se na 
capital 5 exposições Individuais 
e uma coletiva, eviàenciando 
que em agosto as galerias re- j 
cuperarão o tempo ^decorrido 
com as ferias. A serie ini-
cia-se amanhã com duas mos-
tras, uma de desenhos . de. Odila j 
M^strmêr," iiã «Seta:^ te' 21 ho- ' 
fas.. e outra de pinturas," do 1 

uruguaio Agustin Urban, na 
«Atrium», às 19 horas. 

No dia 3, ambas às 19 horas, 
desenhos de Celina na Casa do 
Artista Plástico e de Mella salm, 
na Galeria «São Luís». Final-
mente no dia 5. individual de , 
Fukushima na «Astréia» e co-
letiva de vários artistas (João 
Bossi, J . Brasiliense, Tereza Na-
zar, Caciporé, Nerici e outros) 
n a nova galeria que se abre* à t 
rua 24 de Maio, 77, 15.0 andar, ! 

onde se localiza a Directa Pu-
blicidade. 

ROSALES — O pintor perua-
no Teodomiro Rosales, que tem 
cerca de 20 telas expostas na 
Galeria da FOLHA, dentro da 
exposição de arte peruana que 
ali se realiza, figurará com 4 
trabalhos na representação de 
seu país à VI I I Bienal de São í 
Paulo. Rosales vive há dois | 
anos em São Paulo e no fim ' 
do ano deverá viajar ã Suiça 
com o objetivo de realizar um 
curso de pintura de pós-gradua-
do da Escola de Belas Artes do 
Peru. 

HENR\ MOORE-BACON — Duas 
das mais fortes personalidades 
da arte moderna britânica rea-
lizam exposição conjunta da New-
London Gallery: esculturas de 
Henry Moore e pinturas de 
Francis Bacon. 

MAIS RICA — Ainda de Lon-
dres a informação de que a ri- ; 
quissima Tate Gallery adquiriu 
novas obras, algumas modernas I 
e outras do século XVII , estas 1 

da escola britânica de Corne- • 
lltus Johnson e Gerard Soest, 

Anotações 

• O GRUPO DE artistas de 
Campinas — integrado por Bar-
nardo Caro, Francisco Biojone, 
Geraldo de Sousa, Geraldo J u r -
gensen, Mario Bueno, Raul Por . 
to e Tomás Perina — tem seus 
trabalhos expostos na Galeria 
IBEU. no Rio . ' 

• MARIA MADALENA de Sou-
sa Queiroz, Jovem gravado-

ra que j á figurou no X e X I I 
Salão Paulista de Arte Moderna, 
tem 11 trabalhos expostos na 
«Artecnica», loja de decorações 
à rua Marquês de I tu n.o 61. 

• DIA 10 do corrente terá ini-
cio o novo curso de pintura 

em porcelana na ACM, destina-
do aos seus socios ou não: o 
ourso durará 12 aulas, sempre 
às terças e quintas-feiras, das 19 
às 2.1 h 30. 

• OBRAS DE Agudllar, Cacipo-
ré, Gontran, Zanotto, Miriam 

Chiaverini e outros figurarão na 
nova galeria de arte a ser inau-
gurada dia 5, às 19 horas, à 
rua 24 de Maio, 77. l'5-o andar, ; 
sede da «Directa Publicidade», 1 

dirigida pelo sr . Octávio De Ni-
cheiis. 


