
letiva reúne 25 artistas do Interior 

Francisco Biojone e Odilla Mestriner (detalhe), presenças de Campinas e Ribeirão Preto 

•' Nem todos os artistas procuram os 
grandes centros para exercer a sua ativi-
dade criadora. Apesar dos atrativos evi-
dentes, alguns desevolvem sua arte em 
cidades como Campinas, Mogi Mirim, Pi-
racicaba, Ribeirão Preto e São José dos 
Campos, todas elas presentes à mostra 

- "Artistas do Interior", aberta a partir de 
hoje, às 18 horas, no saguão da Assem-
bléia Legislativa do Estado de São Paulo 
(parque Ibirapuera), promovida pela Se-
cretaria da Cultura do Estado e coordena-
da pelo crítico de arte, J . Henrique Fabre 
Rolim. Os objetivos da mostra são expli-
cados pelo crítico: "É fortalecer os laços 
culturais que unem o Interior à Capital, 
dando oportunidade para o surgimento de 
futuros intercâmbios de mostras tanto 
dos artistas consagrados como dos que 
começam a se posicionar no panorama 
artístico". 

Ao todo, 25 artistas e mais de 100 
obras, com nomes conhecidos e outros que 

despontam no panorama artístico, em téc-
nicas que vão da pintura à colagem, do 
desenho ã aquarela, até chegar a tendên-
cias mais contemporâneas, como a arte 
postal. A relação dos artistas, por cidade, 
é a seguinte: Alberto Teixeira, Andréa 
Gonçalves Dias, Francisco Biojone, Fúl-
via Gonçalves, Geraldo Mayer Jurgensen, 
Magie Hering Macedo, Mário Bueno, Tho-
maz Perina e Walter Munhoz (Campinas); 
Luiz Guardia Neto, Sandy Bispo Júnior, 
Tukasa Moriyama e Yara Ranieri (Mogi 
Mirim); Ermelindo Nardin (Piracicaba); 
Bassano Vaccarini, Francisco Amêndola, 
Leopoldo Lima, Noemia Nunes Ferriani, 
Odilla Mestriner e Paulo Camargo (Ribei-
rão Freto); HanfTHerman Swoboda, João 
Benozzati Júnior, Judith Ribeiro de Car-
valho, Pricila Ortega Dias e Vera Bilevic 
Sene (São José dos Campos). Sobre os 
artistas, falou o crítico: "Dos 25 artistas, 
diversos possuem um currículo expressi-
vo, outros são quase neófitos em exposi-

ções, mas de modo geral sente-se a inces-
sante busca de novos efeitos plásticos 
tanto na pintura, na colagem, no desenho, 
na aquarela, no cartum, como até na arte 
correio. A presente mostra "Artistas do 
Interior" visa sobretudo difundir alguns 
valores artísticos que se enraízam no Inte-
rior de São Paulo, participantes ativos do 
momento atual". 

Entre os artistas mais conhecidos in-
cluem-se Luiz Guardia Neto ("uma obra 
alicerçada na arte correio, nas reciclagens 
de signos"), Ermelindo Nardin ("premiado 
pela Associação Paulista de Críticos de 
Arte como o melhor desenhista de 1980, 
enaltece um expressionismo latente em 
cada ser") e Odilla Mestriner ("destaca-se 
por uma obra de aprimorado equilíbrio 
estético, em signos que se vinculam com a 
coletividade"). A mostra permanecerá 
aberta até o dia 15 de 


