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ARTES 

Interior mostra 
sua arte no Paço 
Pinturas figurativas, com-

posições em "op-art" e es-
culturas de materiais diver-
sos são os trabalhos expos-
tos no Paço das Artes. São 
autores de Ribeirão Preto e 
por isso a exposição se cha-
ma "8 Artistas do Interior", 

Os trabalhos são de Arnal-
do Mulin, Ary de Lazarl, 
Sugara Carlos Guimarães 
Pagnano, Blenir de Olivei-
ra Teixeira, Mauro Amaury 
Saudueol Lima e Odila Mes-
triner. Todos já participa-
ram de varias exposições e 
alguns receberam prêmios 
t m certames brasileiros, co-
mo Odila Mestriner, Blenir 
§ pagnane, 

A atual mostra poderá ser 
vista no Paço até dia 13, 
ttmipre das 18 às 22 horas, 

Rosina na Bonfiglioíi 
A pintora Rosina Beeker 

ao Velle vai expor em março 
r a Galeria Bonfiglioíi, Jun-
tamente com outros artistas, 
Eia foi eleita no ano pas-
sado como a "Personalidade 
Artística de 1970". Os qua-
dros ingênuos de Rosina já 
participaram de vários Sa-
lões, no país e no exterior. 

6 na "ARPLA" 
Foi aberta na ARPLA — 

pequena galeria de arte do 
Instituto Normal de Musica, 
Tatuapé — uma exposição 
que reúne 6 artistas do Ate-
liê Livre de São José dos 
Campos: Francisco Faris, 
Irac;- Puccini, Nelson Rezen-
de. Òswaldo M. Toledo, Ro-
sa Vieira e St. Clair. A ga-
1-ria fica na rua Cesario Ga-
leno, 120. L. 

Prêmio a Nicala-Araujo 
Um cartão desenhado por 

Noberto Nieoia e BmaSioeí 
Araújo foi considerado o me-
lhor no concurso realizado 
paio Museu Nacional dt IR<-
l^-Artes , do Rio, O premia 
i de três mil e quinhentos 
cruzeiros, Formavam» o jú-
ri; Carmwv Pertinho t dire-
tora da Escola de Desenho 
Industrial); Margarida Lati 
(Sindicato das Industrias 
Grafteas); Vera Regina 
Duarte, Oetavio Cleber Be-
urra, e Maria l l iza O&nv*-
zenl (diretora do Museu Ní ~ 
«tonai de Belas-Artea> 
Baendereck em Londres 

No próxima mès o pintor 
Bepp Baendereek vai mos-
trar seus trabalhos na Gale-
ria da Embaixada do Brasil 
em Londres, I m setembro 
ultimo o artista expôs em 
Munique e há pouco realizou 
retrospectiva no Museu de 
Arte Moderna de Sfto Paulo, 

" A r t e s " 2 4 
O jornal Artes», editado 

por Carlos von Sehmldt, es-
tá completando cinco anos 
de exlstencla. Em seu nume-
ro 24, a publicação traz ma-
terial sobre o Marcado de 
Arte, Wesley Duke Lee, o 
Mundo das Artes etc. Sua 
tiragem oscila entre dez e 
quinze mil exemplares. 

laponi em Poris 
Apresentado por Luís da 

Camara Cascudo, o brasilei-
ro laponi Araújo abriu ex-
posição na Galeria Dobrei, 
em Paris. As composições do 
artista são primiíivistas. 


