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Artes 
Visuais 

Fukushima 
expõe na Galeria 

Cosme Velho 

Exposições 
G A L E R I A U I R A P U R U — Antes 

era uma loja especializada em mol-
duras. Foram tantos os contatos 
diários com os artistas, que os do-
nos (José Roberto Bortoletto e Nair 
Quartim Miranda) resolveram mon-
tar uma galeria. A mostra é per-
manente e reúne obras de artistas 
realmente importantes, de várias 
t é c n i c a s e t endênc ias : Marce l lo 
Grassmann, Volpi, Ismael Nery, 
Bonadei, Pancetti, Di Cavalcanti, 
Maria Leontina, Bandeira, Octavio 
Araújo , Odriozola e Mário Zanini. 
A galeria está aberta de segunda a 
sexta, das 15 às 22 horas. Aos sába-
dos, das 10 às 14. Rua Afonso 
Braz 673. (Altura do número 1.200 
da Avenida Santo Amaro). Telefo-
ne: 61-2219. 

G A L E R I A B O N F I G L I O L I — Uma 
exposição coletiva força, natural-
mente, uma comparação entre as 
obras expostas. No caso da atual ex-
posição (com sete artistas) os dese-
nhos e as pinturas de Odila Mestri-
ner, apesar de colocados no fundo 
da galeria, são as obras de maior 
criatividade e as de melhor acaba-
mento. Vale a pena visitar a galeria 
para conhecer (ou rever) as obras 
desta excelente artista que mora e 
trabalha enrRibeirão Prêto. Depois 
dela há, também, um destaque para 
as obras de Alice Brill e Floriano ; 
Teixeira. Alice é alemã e Floria-
no nasceu no Maranhão e vive na 
Bahia. Os dois são pintores figura-
tivos. A Galeria Bonfiglioli está 
instalada no Banco Auxiliar de São 
Paulo, que financia as obras. Rua 
Augusta, 2995. Telefone: 80-2418. 
Horário comercial , de segunda a 
sexta-feira. Esta exposição vai até o 
dia 20 de dezembro. 

F E I RA DE NATAL — Emy Bom-
fim, ex-diretora da extinta Galeria 
Atr ium foi quem criou a Feira de 
Natal. Um jeito de vender obras de 
artistas consagrados ao lado de ou-
tros principiantes a um preço úni-
co, Uma das vantagens désse tipo 
de promoção: pode-se ter um origi-
nal bom a um preço (CrS 30,00) bem 
abaixo do normalmente cobrado 
pelo artista. Outra: pode-se mandar 
essas obras (alguns são cartões de 

| Natal) para os amigos, fügindo do 
mau gosto dos cartões tradicionais,. 

I Na Feira de Natal há tudo: desde 
paisagens, pintura ingênua e primi-
tiva, até obras de técnicaas mista. 
Êste ano, a Feira de Natal está sen-
do realizada na Galeria Azulão (rua 
Fernando Albuquerque, 28). Telefo-
ne: 256-9289. Está aberta de segun-
da va sexta, das 14 às 22 horas. Aos 

i sábados, das 10 às 14 horas. A lém 
í dos cartões, a galeria tem álbuns de 

arte: o de Noêmia custa CrS 500,00: 
os de Renèe Lefréve (CrS 45.00 e 
CrS 55,00). Noêmia desenhou os ín-
dios brasileiros,suas roupas e más-
caras. Renée foi a Minas Gerais e ao 
Maranhão desenhar a nossa arqui-
tetura colonial. 

F U K U S H I M A — As vantagens 
da Gafleria Cosme Velho: um am-
biente acolhedor, sóbrio e de bom 
gôsto. Esse bom gôsto não está ape-
nas nas instalações e na iluminação 
das peças de arte, mas no nível das 
obras. Sempre obras escolhidas de 
artistas de qualidade comprovada. 
No momento, as telas abstratas de 
Fukushima são mostradas numa j 
exposição individual. Pintura abs-
trata, poética, bem feita. Manchas 
coloridas, traços rápidos vigorosos 
de um artista que sabe pintar. A 
Cosme Velho fica à Alameda Lo-
rena 1579 e está aberta de segunda 
a sexta, das 10 às 22 horas. (Se a 
porta de ferro estiver fechada, 
toque a campainha que os funcioná-
rios o atenderão). Aos sábados, 
abre às 9 e fecha ás 13 horas. Tele-
fone: 81-2808. 

Esta exposição terminará dia 5 
de dezembro. 

G A L E R I A DOCUMENTA — Sào 
duas salas amplas, bem iluminadas 
e mais no fundo, uma pequena sala 
onde ficam gravuras e alguns qua-
dros. Uma galeria que também se 
preocupa com o nível dos artis-
tas e das obras que apresenta. No 
momento, dois pintores baianos de 
temáticas diferentes mostram suas 

j últimas telas. Carlos Bastos criou 
um ambiente de mistério e surrea-
lismo, misturando os véus engoma- j 
dos de freiras com folhas de jornais 
e partituras musicais. Campe 11o J 
prefere exaltar uma exuberarincia 

• tropical (vegetação, pássaros, pla-
1 netas, pessoas e aves sofisticadas) 

em telas muito trabalhadas, cheias 
de detalhes. A Galeria Documenta 

• fica à rua Padre João Manuel, 811 e 
esta'aberta de segunda a sexta, das 
10 às 22 horas. Aos sábados abre às 
10 e fecha às 20. A exposição ficará 
aberta até dia 15 de dezembro. 


