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A Gale-;a de Arte do IAB está apresentando, com os aus

pícios do DAC da SEC e do MARGS. a mostra que Tina Pres- 
ser e Renato Rosa. com critério e gosto, organizaram com as 
xilogravuras coloridas de Emanoel Araújo, artista baiano de 
36 anos e que procede do curso de Henrique Oswald. É um 
gravador já_com filme de curta metragem pela TV Paname- 
ricana dos r.UA e com dois álbuns editados de gravuras em 
G4 e 68 e já conhecido intemacionalmente por mostras cole
tivas no Japão, EUA, Alemanha e. Itália e de várias nacio
nais, sendo também Prêmio em salões de Ouro Preto e São 
Paulo e medalha de ouro em Florença (1972).

É artista excelente em suas xilogravuras em cor, em te
mática abstrato-geométrica, inspirada em composições am
plas, bem concebidas e de eloquente expressividade em -suas 
formulações artísticas relevantes em seus grafismos, motivos 
e cromatismos, havendo com sua iniciação adolescente no en- . 
talhe e na gravura e num painel, em concreto e madeira e 
num monumento baiano a revelação de. úm rico potencial es- 
culiórico.

A presente mostra no IAB é uma panorâmica com uma 
vintena de labores de eloqüente élan e plasmagem de ótimo 
xiíogravurismo
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Os Espelhos Ilustrados 

de Juarez
A Galeria Eucatexpo está com uma mostra mista e gru

pai, em que se destaca a experiência plástica de Juarez Ma
chado, que joga com espelhos de certas proporções e os ilus
tra com gravuras coloridas de femininas figurações, num con-, 
junto de sete obras, com sentido de pesquisa, experiência e 
rendimento plástico, ao lado do que tem ainda dois posters. 
_A mostra do artesanato e arte em papelão de Cristovam Ca
bral, que -estava confinada no pequeno auditório de conferên
cia, -passou para a grande galeria e com isso as peças ganha
ram outro relevo e melhor agrado. Temos ainda a notar que, 
com essas duas expressões de arte aplicada ao papelão e ao 
espeiho, como há o artesanato em cobre, madeira, porcelana, 
íecido e o mais. encontramos uma pequena seleção de traba
lhos de humoristas brasileiros editados pela Lithos-Rio. São 

Jorge -Sales, Mello, Fortuna, 'com alguns portem de agra
do e no padrão que vem tendo bastante expansão no País-

Eis._ em suma, uma mostra de arte aplicada, artesanato 
pragmático e de posters em que não falta aqui e ali 
estetisante. um sopro
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