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ESCOLA DE ARTES VISUAIS DO PARQUE LAGE
DEPARTAMENTO GERAL DE ESCOLAS DE ARTE

ESCOLA DE ARTES VISUAIS 

apresenta 

" B O N F I M "

Exposição de pinturas, desenhos, objetos e 
escultura de seis artistas do Ateliê Bonfim 
de Belo Horizonte. Inauguração na quinta- 
feira, dia 7 de maio às 20 horas.

Um bairro chamado Bonfim foi descoberto como um centro agitado por 
vários ateliês e bons resultados. Devido a grande concentração de 
ateliês, o bairro ficou sendo chamado, pelos artistas,de Soho de 
Belo Horizonte. É que nos últimos anos vários deles se transferi
ram para o local, fixando suas oficinas e instalando inclusive u- 
ma galeria de arte.
"Bonfim é também o nome da coletiva que seis destes artistas do 
bairro de Belo Horizonte vão inaugurar no próximo dia 7 de maio na 
Escola de Artes Visuais.
Os artistas e o que vão mostrar
ISAURA PENA - Considerada uma das melhores desenhistas brasileiras, 
Isaura vai mostrar dois desenhos em nanquim sobre papel. A marca 
de seus trabalhos é a presença de um gesto que reinventa o signo 
gráfico nos limites entre o que existe de carga gestual e vontade 
de ordenação.
MARIO AZEVEDO - Tendo trabalhado muito tempo com papel artezanal, 
Mario tem também forte ligação com a arquitetura. A possibilidade 
de leitura de formas que elabora tem sempre a dimensão de um "ha
bitar o espaço". Vai mostrar pequenas placas de cerâmica branca e 
laranja, com desenhos gravados.
GETULIO MOREIRA - Getulio vai expor doze trabalhos em pequeno forma 
to, executados com tinta a óleo, aquarela, grafite, ponta seca so
bre papel preparado. São composições que investigam as relações es-
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paciais do ponto e da linha, como elementos expressivos da emoção e 
da razão.
PATRICIA LEITE - "Patrícia investe, através da representação e da 
obsessão do gesto, num esquema que encontra a sua origem em Paul 
Klee com seus espaços organizados pela simplicidade e pelo simbó
lico" (Marcus de Lontra Costa). Nesta exposição apresenta pinturas 
em acrílica sobre tela. São pinturas muito coloridas com alguma 
matéria e, abstratas.
JOSÉ BENTO - José Bento que trabalhava sempre com pequenas compo
sições com pedacinhos de madeira, nesta exposição mostra nova fa
se em seu trabalho e parte para uma escultura. Trata-se de uma 
"roda" grande, de jacarandã que quando montada tem 1.80 de diâmetro 
e desmontada transforma-se em uma longa esteira com 40 cm de largu
ra e 1.50 de comprimento.
HUMBERTO GUIMARÃES - Humberto considera-se autodidata e diz que o 
desenho para ele é uma revelação do mundo. "Nele viajo, diariamente, 
num exercício e aprendizado constante, reencontrando e refazendo sim 
bolos da infância vivida nos quintais de Sabarã. Na exposição ele 
vai mostrar duas pinturas em óleo sobre tela.
A mostra "BONFIM" fica na EAV até o dia 24 de maio. Pode ser visi
tada nos seguintes horários: de segunda à sexta-feira das 10:00 às 
19:00 horas. Sábado e Domingo - das 10:00 às 17:00horas. A Escola de 
Artes Visuais fica na Rua Jardim Botânico, 414 - Parque Lage. Tele
fones - 226.1879 e 226.9624
Telefones para contato: Mario Azevedo - (031) 223.9401 res. e

(031) 442.1012 ateliê
Assessoria de Imprensa - Vera Alvarez - 274.0240/226.1879/226.9624
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