
a v - l » Jcàía,&1-JLJUl2> 
Desenhista e 
pintor vão 
abrir mostra 
Com a abertura de duas mos-tras, amanhã, terá prossegui-mento o movimento de exposi-ções em São Paulo. A's 19 horas, na Galeria Atrium, á rua São Luís, 258, se-rá realizado o "vernissage" da mostra de pintura a oleo e a aquarela de Agustin Urban. 
Sobre o artista, escreveu o pin-tor Roberto Alvim Correa, na apresentação do catalogo: "Os quadros a oleo e as aquarelas de Agustin Urban, jovem pintor uru-guaio, parecem brotar do mundo dos sonhos, nascer de associa-ções de lembranças, sentimentos, impressões. As aquarelas são co-mo nuvens claras que acabam j formando silhuetas, rostos, obje-; tos, com tonalidades diversas, su-; periormente dosadas e distribui-idas" . 

ODILA MESTRINER 
1 A's 21 horas, na Galeria Seta, ; á rua Antonio Carlos, 282, inau-i gura-se a exposição de desenhos I de Odila Mestriner. , i A artista, que reside em Ribei-\ rão Preto, estudou na Escola Municipal de Belas-Artes daque-la cidade, sob a orientação do p r o l Domênico Lazzarini. 

Participou das V, VI e VII Bie-nais de São Paulo e de diversas coletivas, tendo realizado indivi-duais em Ribeirão Preto (1959 e 1964), no Rio de Janeiro e. em Sí.0 Paulo. Obras de sua auto-ria estão nos acervos do Museu Nacional de Belas-Artes, do Mu-seu de Arte Moderna de Brasilia. do Museu de Arte Contemporâ-nea da Universidade de São Pau-lo e da Fundação Armando Alva-res Penteado. 
Projetos de 
interiores 
Será aberta amanhã, na Gale-ria Oca, á rua Augusta, 1.058, uma exposição de projetos de interiores, de autoria do arquite-to Marcos de Vasconcellos. 
Pancetti 
em galeria 
A Galeria Studim, á praça Roo-sevelt, 104, apartamento 81, está expondo uma pequena coleção de telas escolhidas de Pancetti, com-preendendo marinhas, paisagens de Campos do Jordão e cenas com figuras. 
Irene Hamar em 
Coimecticut 
Irene Hamar, escultura brasi-

leira que vive nos Estados Uni-

dos, e que há alguns meses rea-lizou mostra no Museu de Arte de São Paulo, está apresentando uma seleção de suas obras, na Qequot Library, t m Southport. Connecticut. 
Mostras em 
Ribeirão Prêto 
A Galeria 4 Artes de Ribeirão Preto inaugurou na semana pas-sada uma coletiva com obras de Maria Cecilia Gismondi, Alice Brill, Odeto Guersoni, Odila Mes-triner, Amendola, Adelaide Sam-paio, Trindade Leal, Vacarini e Pleticos. 
Desde quarta feira, a galeria está apresentando também uma mostra individual de Seoane. 
Coletiva em 
Brasília 
Informam os dirigentes da Ga-leria Michel Veber que, a partir do dia 4, apresentarão em Brasí-lia, sob o patrocínio da Prefeitu-ra Municipal, uma coletiva com obras de Bonadei, Graciano, Mi-chel Veber, Darcy Penteado, Al-demír Martins, Carmelio Cruz, Manabu Mabe, Fukushima, Oki-naka, Rissone e Barrientos.. 
Salão de Belas-
Artes: comissão 
O secretario de Negocios do Governo nomeou a comissão or-ganizadora do XXX Salão Paulis-ta de Belas-Artes, que ficou as-sim constituída: prof. Orlando Tarquinio (presidente), Cezar Os-car A. Pellegrino, Aurelia Ru-bião, Roque de Mingo e Roberto Tibau (integrantes). 
Essa mostra oficial acadêmicas será inaugurada a 8 de novem-i bro, na Galeria Prestes Maia. Ins-' crições deverão ser realizadas até o dia 24 de agosto, no Serviço de Fiscalização Artística, na praça da Luz, 2. 


