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Na galeria Documenta, Mário Campello expõe pinturas "primitivas 

Pinturas e jóias nas 
4 exposições de hoje 
Quatro exposições serão inau-

guradas hoje, às 21 horas, em 
São Paulo: na galeria Documen-
ta, oleos de Mario Campello e 
Carlos Bastos; na Bonfiglioli. 
mostra coletiva de Alice Brill 
(guaches), Madiano Tomei 
(oleos), Odila Mestriner (oleos 
e desenhos), Kogure (oleos). 
Maria Victoria (desenhos), Flo-
riano Teixeira (oleos) e Alfon-
so Molinero (jóias); na COSHIP 
Velho, oleos de Fukushima; é 
na Augosto, jóias de Max Forti, 

Quando a revista alemã Stern 
reuniu pintores primitivos de 
vários países para uma exposi-
ção, Mario Campello foi o ar-
tista escolhido para represen-
tar as Américas. Mais recente-
mente, o pintor foi selecionado 
pelo critico francês Anatol» 
Jakovsky para ser incluído num 
dicionário de pintura primitiva. 
Campello já fêz nove exposi-
ções individuais, inclusive em 
Hamburgo e Munique. Em 1970, 
participou de coletivas de ar-
tistas brasileiros em Lisboa, Ma-
drid, Roma, Nova York, Chica-
go e Washington. No Brasil, 
Campello expôs no I Salão Esso 
de Artistas Jovens, em 1966 no 
Rio; na Primeira Bienal de Ar-
tes Plasticas da Bahia em 1967: 
na galeria Cosme Velho era 
1969; na galeria Copacabana 
Palace, no Rio, em 1971. 

Carlos Bastos, que também 
expõe com Mario Campello na 
Documenta — rua padre João 
Manuel, 811 — morou em No-
va York por dois anos e em 
Paris outros quatro anos. onde 
fêz um curso de especialização 
em murais na Escola de Belas 
Artes. No Brasil fêz painéis e 
murais seus em bancos, edifí-
cios, residencias e repartições 
publicas. Suas obras estão em 
museus como o da Fundação 
Gulbenkian, em Lisboa, o Mu-
seu Ermitage, de Leninerado, o 
Museu de Belas Artes do P»io e 
n Museu de Arte Moderna d* 
São Paulo. 

A exposição de Carlos Bas-
tos (22 obras) e Mario Cam-
pello (20 obras) ficará aberta 
até o dia 11. nos horários de 9 
à» 12 e de 14 às 22 horas, de 

segunda a sexta-feira. Aos sa-
bados, o horário é de 14 ás 18 
horas. Os preços das obras va-
riam de 2 a 10 mil cruzeiros 

JÓIAS E TELAS — N a s 4 4 
obras dos sete artistas da cole-
tiva da galeria Bonfiglioli — 
rua Augusta, 2995 — há desde 
estilo figurativo da pintura da 
Kogure até as jóias abstratas 
de Alfonso Molinero. Os seis 
guaches de Alice Brill foram 
inspirados na viagem que fêz 
ao Oriente. Ela já expôs nos 
Estados Unidos, França, Alema-
nha e Israel, além da I e da 
IX Bienais de São Paulo. 
desenhista Odila Mestriner de-
senvolveu pesquisas em des& 
nho na cidade onde mora.JELL 
beirâo_Eifiío. Expõe oleos e de-
senhos. A exposição das 44 te-
las e das 50 jóias de Molinaro 
fica aberta até o dia 20. Os 
oreços vão de 600 a 12 mil cru-
zeiros. A galeria Bonfiglioli 
funciona das 9 às 18 horas, de 
segunda a sexta. 

Nesta coletiva a escritora Lú-
cia Machado de Almeida lança 
em São Paulo seu livro Passeio 
a Ouro Preto, hoje às 21 horas-
A edição é da Livraria Martins. 

PINTURAS ABSTRATAS — 
O pintor Fukushima expõe 29 
obras abstratas na galeria Cos-
me Velho — alameda Lorena, 
1579. Em 1959 e 1962, o artis-
ta ganhou medalha de ouro no 
Salão Paulista de Arte Moder-
na. Fukushima expôs em quatro 
Bienais de São Paulo, na VI Bie-
nal de Toquio, no museu Gug-

genheim de Nova York, em 
Washington. Em 1961 fêz uma 
individual no Museu de Arte 
Moderna de São Paulo. A expo-
sição poderá ser visitada até o 
dia 4, diariamente das 14 e 30 
às 23 horas, menos aos domin-
gos. Os preços das obras são 
de 1500 a 8 mil cruzeiros. 

NA AUGOSTO — As jóias 
do escultor Max Forti são mos-
tradas individualmente pela 
primeira vez na galeria Augos-
to — rua Augusta, 2161 — ho-
je, amanhã e depois. São 30 
peças de prata, alpaca e latão. 
Começa exposição 
de arranjos florais 

A Sociedade Ikebana de São 
Paulo organizou a exposição 
de ikebana (arranjos florais) 
que se abre hoje, às 20 horas, 
na Eucatexpo — avenida Fran-
cisco Matarazzo, 612. 
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