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Ribeirão Preto 
premia Bussab, 
Odila e Ferrari 

O pintor Jorge Bussab recebeu o 
1.° prêmio da categoria do 5.° Salão 
de Arte de Ribeirão Preto, patro-
cinado e organizado pela Prefeitura 
local, que será inaugurado amanhã, 
às 20h30, na Casa da Cultura. 

Em escultura, o premiado foi Léon 
Ferrari; em gravura, Odila Mes-
triner, e em desenho. Hélio José 
Braga Martins. Das centenas de 
obras inscritas, em todo o Estado, 
um juri selecionou 120 trabalhos, que 
ficarão expostos até 31 de julho. 

O 5.° Salão de Arte de Ribeirão 
Preto terá uma sala especial com 10 
pinturas de Rebolo Gonzales, em 
homenagem ao artista que integrou o 
Grupo Santa Helena. Ele estará 
presente à abertura, ocasião em que 
também será exibido um documen-

Olivio Tavares. 

Sobre os quatro premiados prin-
cipais do Salão. Bussab e Ferrari são 
da Capital; Odila e Hélio de Ribeirão 
Preto. Jorge Bussab pinta há mais de 
15 anos. depois de estudos com Bo-
nadei e Carlos Blank. Faz um tipo de 
composição em que a temática re-
criada da natureza é sua matéria-
prima. Realizou algumas individuais 
e tomou parte de diversos salões e 
coletivas, obtendo alguns prêmios. 
E m 1977 expôs individualmente num 
Museu de Córdoba, Argentina. 

Léon Ferrari, argentino de nas-
cimento e aqui radicado há pouco 
tempo, marcou sua presença entre 
nós pelas estruturas de alumínio que 
constrói, a lembrar cidades cicló-
.picas. E um escultor de talento e de 
personalidade. Cada uma de suas 
obras merece detida análise. A par-
tir de segunda-feira terá individual 
no Gabinete de Artes Gráficas. 

Odila Mestriner tem um passado 
que a coloca entre os bons artistas 
nacionais. Tanto na pintura, como no 
desenho e na gravura está presente 
uma visão autêntica de quem 
acredita e tudo faz pela arte. Sua 
participação de certames nacionais é 
das maiores, assim como são muitos 
dos prêmios que já conquistou 

Quanto a Hélio José Braga Martins 
é da nova geração local e o prêmio 
um estimulo para o prosseguimento 
na trilha que segue. 

JUAREZ: SÃO BERNARDO 
O pintor gaúcho Juarez abre esta 

noite individual no anfiteatro Cacilda 
Becker, em Sâo Bernardo do Campo, 
dentro da programação de exposi-
ções itinerantes da Secretaria de 
Educação, Cultura e Esportes da-
quele município, de levar arte a 
todas as suas Bibliotecas. 

A partir do dia 22, a mostra irá 
para a Biblioteca Malba Tahan de 
Rudge Ramos, a seguir ,para a de 
Riacho Grande, Baeta Neves, Cen-
tral e para a de Vila Paulicéia, onde 
será encerrada a circulante, dia 31 
de julho. 

SALÃO DE P R A I A GRANDE 
Até dia 25 deste mês há tempo para 

artistas e artesãos enviarem seus 
trabalhos para o 1.° Salão Oficial de 
Paisagens de Praia Grande, a ser 
aberto dia 30 no Praia Grande Clube, 
promoção da Associação dos Artistas 
Plásticos e Artesãos local. 

Serão aceitos pinturas, esculturas, 
desenhos, artes gráficas, artes de-
corativas e artesanato, dois tra-
balhos por artista. As melhores 
obras receberão prêmios, desde 
medalha de ouro até prêmio aqui-
sição. Local de entrega das obras: 
av. Costa e Silva. 100, no horário 
comercial, naquele município. 

V IV IAN GOTTHEIM 
Com experiência fotográfica de 

dez anos, Vivian Gotheim mostra 
trabalhos recentes na galeria da 
Fotóptica da av. Faria Lima, 1.191 
(Shopping Center). Ela também pin-
ta e desenha — Até o fim do mês. 

F INAL DE MANINHA 
Termina domingo a exposição de 

Maninha, que reúne 45 desenhos e 
pinturas, na " Inter-Team". na rua 
Pe. José Antonio dos Santos, 1.187, no 
Brooklin. 

Em seus trabalhos, presente a 
série "Mutações", desenhos que. 
como ela diz, estão vinculados a 
pequenas estórias, dai porque cada 
um tem um título isolado. Nos gran-
des óleos, uma nova trilha que a ar-
tista deverá perseguir daqui para a 
frente. Uma exposição com méritos, 
que deve ser vista, especialmente 
por aqueles que acompanham as pes-
quisas de Maninha — I.Z. 


