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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Rua Duque de Caxias, 285 - Caixa Postal, 593 

38.400 - Uberlândia - MG

Uberlândia, 3 de dezembro de 1981.

DE s LUCIMAR BELLO PEREIRA FRANGE 

MA RY LUCIA Dl IQRIO 

PARA: DIRETOR DO MUSEU DE ARTE DO RIO 

GRANDE DO SUL.
R08ERTQ BICA PIMENTEt 

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO.

Prezado Senhor,

Solicitamos-lhe, a possibilidade de uma Ex - 

posição de Cerâmica e Pintura* Enviamos-lhe material rela
tivo a nossos Curriculum e se possível, gostariamos de ex

por no período de 13*a 18 de setembro, pois anteriormente 

exporemos em Santa Catarina.

Esclarecemos-lhe que a Universidade Federal*
de Uberlândia, da qual somos Professoras, patrocinará tam-

transporte, e quanto aos catálogosbem esse evento, com o 

estamos batalhando numa Firma da cidade.

Certas de seu pronto atendimento e confir 

mação oficial, subscrevemo-nos,

A tenciosamente,

LUCIMAR BELLO P^FRANGT.

MAíwVjCIA Dl IQRIO.

Mod. Rel/108/0032 • 500 bis. ■ 30x2 • 06/81 • Gráfica Universidade Federal de Uberlândia
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t‘Ce*L‘. u.
Arte no Museu

Após muitos anos de ne- Pintura, de Mary Di Ioric
e Lucimar Bello, ambasgociações, começou, na 

ültima quarta-feira, a mineiras e professoras ds 
das Pinacote- Universidade de Uberlanmudança

cas Rubem Berta e Aldo dia.
Locatelli para o Museu de 
Arte do Rio Grande do 
Sul. Elas estavam na 
Prefeitura Municipal e há
muito tempo não eram _ , _ . .
abertas à visitação públi- V Salão Nacional de Ar
ca. Ambas estão sendo tes Plásticas estara reu

nido no MARGS para se-

No mesmo dia, o júri dc

transferidas para o A w ,
MARGS sem espaço pré- lecionar os trabalhos dos 
fixado, embora êsta fosse artistas inscritos da Re 
uma das exigências feitas gião Sul, que estão sendo 
durante as negociações, convocados para uma 
A Rubem Berta possui reunião no auditorio do 
nomes de nível interna- Museu, à noite. O V Salão 
cional e a Aldo Locatelli Nacional de Artes 
expressões nacionais. Plásticas inicia a 25 de

novembro no Museu de 
Arte Moderna (MAM) do 
Rio. Entre os inscritos, 

Nesta quarta-feira, se- Milton Kurtz, Mário Roh- 
rá inaugurada, no Museu nelt, Carlos Eduardo Zi- 
de Arte do Rio Grande do mermann, Rogério Naza- 

a exposição ri, Ênio Lipmann e Regi- 
Desenho e na Ohlwailer.

Sul 
Cerâmica

6.09.82 / ZH SEGUNDO CADERNO / í

%

2° .ZH - 6-9. f* b'4



J c mal: „....:?.£\Wcs.„_cW Tçs.vcAe._ 

o § i cS ••/L i ta:

7 zg i na: _.3í?.

Assunto:....

fr P. sc
ARTES Décio Presser

Exposição e Salão 

movimentam MARGS
O Museu de Arte do Rio sinadas por mais de 90 ar- as carreiras no final da dé- cional estará reunido com

Grande do Sul tem hoje um tistas, representando esta- cada de 60, tendo já parti- os artistas inscritos. O ob-
dia bastante movimentado, dos do RS, SC e PR. Deste cipado de inúmeros salões jetivo do encontro é manter
Além da seleção para o V grupo sairão os escolhidos e coletivas. Esta é a primei- um contato mais pessoal
Salão Nacional de Artes para a promoção da Funar- ra vez que expõem em Por- com os autores das obras e
Plásticas, haverá uma ex- te que acontece a partir de to Alegre e são apresen- também prestar esclare-
posição de duas artistas mi- 25 de novembro no MAM - tadas pelo poeta catarinen- cimentos sobre os critérios
neiras e uma reunião dos RJ. se Lindolf Bell. de seleção, desta que é
inscritos no V SNAP, com considerada a mais impor-
os integrantes do júri. Cerâmicas de Mary Di Às 20h, no auditório do tante promoção das artes

O trabalho do júri de se- Iorio, desenhos e pinturas MARGS, o júri do Salão Na- visuais no país. 
leção, integrado por Maree- de Lucimar Bello compõem 
lo Nietsche, Adriano de A- a exposição que estas artis- 
quino, Fábio Magalhães, tas mineiras inauguram às 
Valmyr Ayala, Vicente di 19h. Ambas integram o 
Pérsio e Anna Letycia terá corpo docente da Univer- 
início pela manhã. Eles de- sidade Federal de 
verão examinar obras as- Uberlândia e iniciaram su-Cerâmica de Man di Iorio



Çbtxgjuo...c^o Po*o._J. .'nal:
0£.../..0.9.__❖ Museu de Arte do Rio 

Grande do Sul Inaugurando 
hoje a mostra de cerâmicas 
de Mary Dl Iorlo e desenhos 
e pinturas de Luclmar Bello. 
As duas artistas sro minei
ras e a exposição será aber
ta às 19 horas. ♦> Também 
no MARGS, hoje, às 20 ho
ras, reunião dos artistas 
inscritos no V Salão Nacio
nal de Artes Plásticas com 
o júri de seleção do Salão, 
integrado por Marcelo Nits- 
che, Fábio Magalhães, A- 
driano de Aquino, Valmlr 
Ayala, Vicente Perslo, Ana 
Letycia Quadros, Paulo Sér
gio Duarte e Newton de Li
ma Castro. ♦> Na Galeria 
Tina Presser, será inaugu
rada hoje, às 21 horas, a 
mostra de pastéis realizados 
por Carlos Pasquettl nos 
Estados Unidos e no Brasil, 
entre 1980/81. ♦> No Museu 
de Arte Moderna do Rio de 
Janeiro, Vera Chaves Bar- 
ceilos realizou uma exposi
ção de seus trabalhos da 
série “Epidermicscapes”. <* 
A partir do dia 15, na Sala 
de Arte da Leopoldina Ju
venil, Isoldy Becker exporá 
um conjunto de entalhes. * 
David da Costa, artista do 
Rio de Janeido, está expon
do no Burea-u de Cultura 
no Hotel Embaixador. •> Na 
Galeria de Arte do Clube 
do Comércio, segue a mos
tra de trabalhos de Danúbio 
Gonçalves que tem o Mar
rocos como tema. ♦> Ama
nhã, às 20h30min, abertura 
da mostra de pinturas de 
Famese de Andrade na 
Masson Galeria de Arte.
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Mesmo talento, técnicas diversas
Ambas são mineiras, de

senvolvem atividades do
centes na Universidade 
Federal de Uberlândia, ini
ciaram esta mostra itine
rante no ano passado, mas 
utilizam técnicas diame
tralmente opostas. Isso não 
impede que o trabalho das 
duas artistas possa ser ni
velado por cima.

Afastando - se do decora
tivo, Mary di Iorio realiza 
uma cerâmica orgânica, 
forte, èxtremamente cria
tiva. Suas formas são 
eloqüentes, as superfícies 
provocam o prazer tátil. 
Nesta itinerante estão pre
sentes estudos de formas, 
já que o trabalho que reali
za em Minas Gerais tende 
para o monumental.

Existe um certo aspecto 
de brutalidade primitiva de
monstrando as possibilida
des da argila num contexto 
mais popular. A mostra de 
Mary é um exemplo para 
aqueles que ainda estão 
presos às possibilidades 
decorativas da cerâmica.

Lucimar Bello prefere 
deixar em aberto a classi
ficação de seu trabalho. O 
papel é o suporte, onde ela 

. utiliza lápis de cor, aeró- 
grafo e outros materiais, 
em composições extrema
mente trabalhadas pró-

foto^rafia do MARGS, até 
a próxima semana.

ximas à pintura. As mulhe
res são seu tema, dentro de 
um clima de erotismo ve
lado.

Através desta técnica 
mista, Luciinar faz uma 
série de criticas irônicas à 
condição feminina na soci
edade contemporânea, ten
do como exemplo as minei
ras. Suas personagens são

caricatas e debochadas, 
mas têm força interior, pe
la atmosfera de dubiedade 
que ela consegue através 
de áreas de luz. (D.P.)

MARY DI IORIO: Técni
ca: cerâmica; N° trabalhos: 
14; Ano produção: 1981 / 
1982; Preços: de Cr$ 50 a 
Çr$ 90 mil; Locai: sala de

LUCIMAR BELLO: Téc
nica: mista; N° trabalhos: 
15; Ano produção: 1981 / 82;
Preços, de Cr$ 50 mil a Cr$ 
80 mil; Local: 1° andar do 
MARGS, até a próxima se
mana.
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CRÍTICA/ARTE

Quatro mostras
t ->•

rendimento plástico-vlsuai 
de temário erótico.

DESENHOS DE PAS- 
QUETTI E__CERAMICA9
DE EDU 
Tina Pressex está com a 
sexta mostra pessoal dessa 
artista plástico natural da 
Bento Gonçalves e da gera
ção de 1948 e que Já bem 
conhecido também de mos
tras coletivas.

Aqui está ele com dezenas 
de desenhos a pastel da 
porte e criados aaui e nos 
EUA com sua arte gráfica 
de humor critico. Com sa
patos. sapos. etc.

A seu turno, a Galeria 
Acorianos apresenta as ce
râmicas de ótimo humor 
gauchesco do conhecido ce- 
ramista Eduardo Lima Mon
teiro, o Edu, numa ótima 
representação de conjuntos 
em argila, de temário figu
rativo, de tipos de humanis
mo bem humorado.

AtDO OBlNb
■

fDUAS ,a tyrrsTAS de
MINAS GERAIS — De Mi-
nas Gerais temos duas dis
tintas mostras, uma da ce- 
ramista Mary Di Iorio e 
outra de desenho/pintura 
de Lucimar Bello. São dois 
Jovens rebentos das Alterc- 
sas. A sala de cerâmica 
compreende quinze peças 
do escorreito artesanato e 
expressividade plástica, coro 
cerâmica de vulto e d« 
plasmagem criativa em sua 
compleição, moderna.

A Galeria de

É obra de mostra univer
sitária em Uberlândia. Lu
cimar Bello. a seu tumo e 
noutra sala. mostra outros 
tantos
num labor de pesquisa mis
ta em sua técnica e de es
tética sugestiva, com aua- 
dros de certas proporções »

■

desenhos- pintura
i
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