
Charges em março 
Caricaturas, charges, desenhos humorísticos de Di Cavalcanti, Moura, J. Carlos, Belmonte, Ca-lixto Cordeiro — os mais anti-j gos; de Trimano, Hilde, Rivaldo, ! Tastaldi, Cassio, Orlando de l Mattos, Caulus, Lapi, Miguel Pai-va (atuais) — são alguns dos no-mes cujos trabalhos, originais ou reproduções, serão mostrados na Exposição de Caricaturas, que a Secretaria de Turismo^do Es-tado vai promover, a partir de , l.o de março, no Paço das Artes, avenida Paulista, 326. 
A mostra, qué vai durar pelo menos uns 30 dias, terá ainda desenhos de Theo, Fritz e Alva-rus, que cedeu de seu arquivo pessoal inúmeros originais de antigos chargistas. 
Os caricaturistas apresentarão diversos trabalhos nos quais es-tão fixadas figuras populares do mundo artístico e político, a exemplo de Gilberto Gil, Vinícius de Morais, Caetano Veloso, Ma-rio de Andrade, Richard Nixon e muitos outrt&_, __ 

]' Artistas do Interior 
Continua em exposição no Pa-io das Artes — avenida Paulis-;a, 326 — a mostra "Seis Artistas lo Interior", integrada por Ar-íaldo Mulin, Ary de Lazari, Ed-?ard Carlos Guimarães Pagnano, Slenir de Oliveira Teixeira, Mau-ro Amury Bauducci Lima e Odi-a Mestriner. A exposição perma-necerá aberta até o dia 12. 
Em Santos 
Contando com mais de 300 pe-

ças, inaugurou-se ontem em São 
Vicente, á rua Frei Gaspar, 280, 

a "V Exposição Vicentina de Ar-te e Antigüidade", patrocinada pela Prefeitura e pelo Instituto Historico e Geográfico de São Vicente. A mostra reúne peças de até 500 anos, de vários cole-cionadores particulares, e alguns objetos do Instituto. 
A exposição está montada nu-ma das antigas residencias vi-centinas, e as peças foram dis-postas de modo a reconstituírem cenas passadas. Uma das salas está montada com móveis colo-niais, de jacarandá do Rio Preto, crdeiras estilo Napoleão III, qua-dros do século XIX. Numa outra dependencia estão dispostos ob-jetos e adornos de parede, ima-gens barrocas e sacras. 
Além do mobiliário, há quartos com todos os moveis e mane-quins, vestidos em trajes do sé-culo passado. Há também relo-gios antigos, maquinas de escre-ver, ferros de passar roupa, aquecidos a álcool, e maquinas de costura com 150 anos. _ A entrada é gratuita, e a ex-posição ficará aberta até o pro-ximo dia 28. 
Acervo 
Promovendo até o próximo dia 

15 a exposição de seu acervo, a 
Galeria de Arte Alberto Bonfi-
glioli — rua Augusta — apresen-
ta obras de Antônio Henrique 
Amaral, Alice Brill, Bovaresco, 
Cláudio Tozzi, Flavio de Carva-
lho, Guerda Brentani, Marianne 
Reif, Sinval Correia, Pedro Tort, 
Karoly Pichler, Guersoni, Suzana 
Kutiel, Armando Sendim e ou-
tros. 


