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Escola de Artes Visuais expoe 
G rupo ABC, da França, e discute 
relações entre arte e comunidade

A Escola de Artes Visuais(Parque L a g e ) , com a colabora- 
çao do Consulado Geral da F r a n ç a , no Rio de Janeiro, inaugura na quin
ta-feira, dia 17, ãs lShoras, em sua galeria, uma exposição do Grupo 
A B C , que reune os artistas plásticos franceses- Andre Jomelli, Beatrix 
Jomelli e Claude B r a u n .

Este grupo desenvolve, desde os anos 60, em diversas ci
dades da França, um trabalho interdisciplinar com arquitetos, educado
res, sociólogos e representantes de comunidades urbanas, no sentido de 
fazer com que áreas construídas de uso coletivo, correspondam às expec
tativas dos grupos a que se destinam e contribubuam, tanto pela adequa- 
çao, como pela beleza, para a elevaçao da qualidade de vida. A preocu
pação social do grupo nao minimiza o estático, daí a enfase posta no u- 
so da cor no espaço arquitetônico.

Um bom exemplo da atuaçao desse grupo á a praça Moineaux,
em Pontoise, que envolveu desde a recuperação "arqueológica" da colora
ção de imóveis ate a concepção de elementos construtivos. A mostra re
unirá ampla documentação sobre os trabalhos realizados pelo grupo em 
Saint-Ouen, Pontoise, Cergy, Nantes, Bordeaux, Bergerac, Paris e exemplo 
de sua criaçao artística.

Seminário: arte e comunidade

No dia seguinte, sexta-feira, serao promovidos dois semi
nários reunindo os integrantes do Grupo ABC, arquitetos e artistas plãs^ 
ticos brasileiros, com entrada gratuita e livre participaçao nos deba
tes.

0 primeiro seminário, de 10 às 12 horas, abordará a ques
tão da participação conjunta de artistas, arquitetos e coletividade e 
dele participarão , os arquitetos Alcides da Rocha Miranda, do Patrimô
nio Histórico e Artístico Nacional, Jaime Zefell, responsável pela re
cuperação do prãdio da Praça da Candelária que sediarã o projeto França


