
ão 
tema 
0 feijão em todas as suas for-

mas e sob todos os seus ângu-
los é o tema da exposição de 
23 quadros que serão expostos 
pela pintora norte-americana Bet-
ty King, a partir do dia l.o de 
agosto na Galeria Art Art, á rua 
Oscar Freire. 8C9. 

Sobre a mostra, que apresenta 
o feijão, 'a carne dos pobres", 
a artista norte-americana Betiy 
King declarou que o tema foi 
"explorado em todas as suas di-
mensões plasticas com tintas vi-
nil e metalicas". 

FILME 
Segundo declarou a artista 

norte-americana, durante a ex-
posição será também exibido um 
filme de curta metragem sobre 
os quadros, rodado na Bahia sob 
a direção de Orlando Sena. A 
película d«stina-se a ambientar 
o publico « os críticos com as 
circunstancias que acompanha-
ram a execução das telas, 

A ARTISTA 
Betty King nasceu em New 

Orleans, Louisiana, nos Estados 
Unidos, em 1932. De 1950 a 1954 
estudou em diversas escolas em 
Louisiana e Massaehusetts. Du-
rante os anos 1954-55 estagiou na 
École de Beaux Arts e na Grandl 
Chaumier, em Paris. Em 1958, 
transferiu-se para o Rio de Ja-
neiro, tendo seguido no ano se-
guinte, para a Bahia, onde per-
maneceu até 1936. Xo decorrer 
de 1938, percorreu diversas ca-
pitais da Europa e permaneceu 
algum tempo nos Estados Unidos, 
estudando as novas experisncias. 
que estão sendo ali realbadas no 
sentido de associar as artes plás-
ticas com os processos de indus-
trialização. 

Betty King já realizou as se-
guintes exposições individuais: 
1957: Ed Lesser Gallery, San 
Francisco e City Lights Book 
Shop, San Francisco; 1958: Vc-
suvioJs Art Gallery, San Fran-
cisco; 1961 e 1983: Museu de Ar-
te Moderna, Bahia; 1985: Galeria 
Manuel Querino, Bahia; 1S'36, Mu-
seu de Arte, São Paulo; 19S(>: 
Galeria Convivium, Bahia. 

[ Rio Prêto abre 
J mostra de pintura 
'A Foi inaugurada no Museu cEe 
Art o Contemporânea de Rio Pre-
(to exposição de trabalhos da pin 
tora Odila Mestriner, da cidade 
tíe Ribeirão Preto. A artista foi 
ppresentada pelo pintor José An-
tonio da Silva, diretor do Museu, 
que afirmou ter ela participadí 
de varias bienais, exposições 
galões. •.- - . . . .•. 

S. Bernardo vai ter . 
"Salão de Agosto" 

o 
A Associação São-usrnardense 

de Belas Artes (ASBA) progra-

mou para o segundo semestre 
uma série de realizações, que se 
ligam ao aniversario da cidade 
de São Bernardo do Campo. En-
tre os dias 18 e 31 de agosto, 
será realizado o "II Salão de 
Agosto", no Paço Municipal. G 
salão tam caráter livre, poden-
do participar tanto associados 
como alunos da ASBA. Os ex-
positores receberão medalhas da 
participação e aos alunos serão 
conferidos prêmios estímulos. 

Consta ainda do programa o 
"511 Salão de Arte de São Ber. 
nardo do Campo", entre os dias 
5 a 31 de outubro, tambím no 
Paço Municipal. Será aceita a 
participação de artistas em ge-
ral e csda expositor poderá ins-
crever-se com 3 trabalhos para 
cada secção. Os prêmios aos par-
ticipantes, além de honoríficos, 
poderão ser em dinheiro. 


