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Presença feminina no movimento pró-arte 
Neste ano que se &X+ cerra a "décaida da mu* lher'' proposta pela G-Nü em 1&57 tia cidade do México, e que se en-cerrará num encontro em julho .em Nairobi, vamos homenagear as mulheres atuantes nas Artes em Ribeirão Pre-to e dentre elas, em es-pecial, aquelas que se destacaram pelas pro-moções que encabeçam, visando oportunidades maiores, sem discrimina ções de tendencias, na luta por mais espaço onde se possa mostrar os valores na pintura em geral. 
Entre 'esses nomes, encontra-se o da artista plástica Darci Emitia Prieto Haddad, que co-nhecemos pelo seu di-namismo e pela luta que desenvolve na cidade em prol das Artes, 
Darci Emilia como sa-; bemos foi organizadora 

e coordenadora da Gale-ria Campus tíSPHBanes-pa, que tem como aces» sora cultural a Senhora ®dna Paixão Amorim. 
Na ocasião da inaugura-ção, os mais expressivos nomes das Artes na ci-dade estavam reunidos, numa demonstração de-mocrática dentro do setor, unindo as varias tendencias artísticas. 
Também participou do movimento que se deu em setembro de 81 na Praça XV, denominado "Tarde do Cavalete", on de alguns artistas, entre êles Vaccarlni, Norma Oampaz, Pedro Sei'a, Zo-ra Olah, Eny AUiperti e a própria Darci, pinta-ram ao vivo no meio do povo que, curioso, assis-tia tal acontecimento pela primeira vez em Ri-beirão. Uma promoção feita pelo Departamento de Cultura, paralela aoi 

Jogos Abertos do Xjite -rlor. 
Em março de 84, em comemoração ao Dia Internacional da (Mu-lher e ao cinquentóhá-. rio da USP, Darci levava para uma coletiva na Ga ,eria USP-Banespa 14 artistas para' a mostra "MULHER E ARTE", ex pondo obras de Allz, Oarmem Longo, fiarei Emilia, Eny Allipertl, Izabel Mello, Karime Garcia, Luzia Stella, Ma ria Cecília <0. Guarnle-ri, Fanny, Norma Cam-jpaz, Odilla Mestriner, Therezinha Bonf á, Vâ-nia Castaldelíi e Weimar M. Amorim. 
Em maio do mesmo a-no, novamente conse-guia reunir cs grandes nomes, bem como de to-dos aqueles que quise-ram participar da co-letiva em homenagem ao Dia das Mães, no Sa-

guão da Rodoviaria de Ribeirão Preto. 
Em agosto convidada para organizar uma ex-| posição na Universidade Federal de São Cantos,; Darci reuniu oito nomes locais. Da Universidade; a exposição ficou ainda, no Ponto de Arte, gale-, ria que tem á frente o professor Sydnei Lean-dro. 
Em decorrência dessas suas atuações, o Conse-lho Estadual da Condi-ção Feminina, jtamando conhecimento, enviou-lhe convite parai parti-cipar de reuniões onde seriam discutidas algu-mas promoções em vá-rias áreas, tendo era, vista sempre o trabalho da mulher. 
Infelizmente não po-de ela comparecer, por estar no exterior acom-panhando o marido num Simpósio Interna-

cional de Saúde Pública em Porto Rico. Dr. Nia-gib Haddad nessa ocasi-ão foi eleito Presidente da Federação Mundial de Educação em Saú-de Pública. Enquanto o marido cumpria sua programa -ção em Washington e Nova York Darci Emilia, como artista que é, apro veitou sua permanência nessas cidades para per correr Museus e Galerias numa pesquisa para se atualizar com o movi-mento artístico nos Es-tados Unidos. Já de regresso, vol-ta-se Darci ao trabalho artístico, preparando-se jpara a próxima exposi -ção que será inaugura-da amanhã ais 2Q horas na Casa dá Cultura . É mais um exemplo do valor feminino em prol das Artes e da Cultura. 
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