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BARBOSA, BA 
:EIRA DE ARTE POPULAR 

Todos os domingos, sob a chefia de Helena Re* 
beca Ao% Santos,: os, artistas da 'Bauru e. de outras 
plagas, ;se reúnem na praça Rui Barbosa -è apresen-
tam séus trabalhos, artísticos. O SESC e o Prefeito 
Alcides, Franeiscato, apoiam integralmente o movi-
mento. 

iJlARIQ DA MANHÃ PRESENTE 
NA DELEGAÇÃO DE RIBEIRÃO PRÊTO 
O Diário da Manhã esteve presente à essa 

mostra de arte. O grupo de artistas de Ribeirão Pre-
to, sob a chefia do professor Antonio Palossi. Di-
retor da Escola de Arte.fl Municipal, foi que enviou 
maior numero de trabalhos e contou com o apoio do 
Prefeito Duarte Nogueira, que colocou duas viaturas 
à disposição dos artistas. 

MINIATURAS E OUTROS BLAS 
O artista Àry De Lazari, de Ribeirão PÃêto. as-

sombrou os presentes com suas miniaturas feitas em 
ponta de lápis e giz. A presença de esculturas de 
Vacarini, utilizando sucata, foi dos pontos á'tos da 
feira. Pinturas de Odila Mestriner (figuras em pro-
cissão) , Fúlvia Gonçalves e Derly Sampaio, que 
nao estiveram presentes, também reforçaram o pres-
tigio da equipe ribeirãopretana. Os artistas que a-
companharam o professor Palossi foram: 'Silvio Fer-
reira ("pintor), Laura Alice de Oliveira (pintora) 
Mauro Amauri de Lima (escultura), Edson Matioli 
(pintor). Outros trabalhos de Ribeirão Prêt.o que 
puderam ser vistos: pinturas de Tânia JoiJje e de Ed» 
gard Pasano. 

MADRAKE E SEUS BADULAQUES 
O escultor Celso de Salles Guerra, que acaba 

de ser incluído entre os artistas que disputam 'as vin-
te yágas da X I Bienal de São Paulo, também esWe 
apresentando trabalhos de artesanato em cobre (co-
lares, .anéis, chaveiros). 

OS ARTISTAS DE BAURU 
Apresentando uma série de esculturas e pin-

turas onde predominava estilo acadêmico, os artis-
tas Heloísa Manzano, pintora figurativa e D'retora 
da Escola de Belas Artes de Bauru, Jemíle Mirian 
Readi. pintora e escultora, Helena Rebeca dos San-
tos (líder do movimento) Ivelis e Campanellj, Tnhe-
bayáshi. desenho e escultura apresentaram um saí-
do positivo na feira. 

CASSJO M. BOY 
O renomado artista (estilo caipira) Cássio M. 

Boy, líder do movimento çálpira, figura d" destaçnie-
na pintura brasileira com trabalhos rio exterior, fni 
dar o seu apôio ao movimento de Bauru, levando ' 'a! -
guns alunos, onde se. destacou a 'presença de Dircei:. 
011 p expôs dois trabalhos cainiras de muito bom 
gôsto. 

ARTESANATO DO EMBÚ 
Um gruno de hípies nue freqüentam o Embú 

trouxe uma grande quantidade de bolsas, cintos, 

anéis, chapéus e eolares em couro. Foi o sucesso da 
mostra, tendo faturado bom dinheiro. O grupo era 
composto por Leda (baiana pura cia-gema), Maria 
Aparecida da Cruz e Johnny Paro .Muito bonito o 
trabalho dessa gente. 

OUTRAS GENTES 
De São Paulo vieram os artistas Lauro de Col, 

pintor e Jos'é Eduardo Fus.ca, um ótimo desenhista, 
pintor Nakata, de Duartina, Buzzato. da Capital, 
Cambará, de.Marilia, completaram o grupo de ar-
tistas que ,se reuniram sob implacável ventania na 
simpática "cidade sem limites". 

Um almoço foi oferecido aos.artistas, nela co-
missão da Feira'de Arte, sob a chefia de Edson Cruz 
Maciel. 

Um; saldo positivo em favor da cultura brasi-
leira soma-se todos os domingos na Praça Ruy Bar-
bosa em Bauru. . . . «. 
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