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ENCERRADA ONTEM A 
SEMANA DE ARTE DO 
COLÉGIO SANTA ÚRSULA 

Promovida pelo Colégio Santa Úr ula e coordenada 
pelo prcí. Jorge I J U Í Z Gil Lwzo, do Museu de Artès de 
Ribeirão Prêto, realizou-se a Semana de Arte, cujas 
atividades tiveram inicio com a abertura, na 3.a feira, 
dia 15 do corrente no próprio recinto do Colégio, de lima 
exposição de pintura cios alunos do referido Colégio a 
qual tem fida bastante concorrida e elogiada. Seguiram-
se outrts manifestações cultuiais destinadas aos escola-
res, durante a semana e ontem, sábado, às 17,30 horas, 
no salão de festas do instituto de ensino das Irmãs Ursu-
linas, teve lugar a abertura de uma exposição didática de 
pintura, com trabalhos pertencentes ao Museu de Arte 
de Ribeirái Prêto, especialmente gravuras do acervo, as-
sinadas por grandes nomes da arte brasileira, como Bo-' 
ris Arrivabene. Peres Sola. Hannah Brandt, Izar do Ama-
ral Berlinck, Aldemir Martins, Mary Kuperman, Maria 
Antonieta Souza Barreto, Hans Grudsinski, Moacir Ro-
cha, Antonio Henrique do Amaral, Miriam Chiaverini, 
Paulo Menten e d:s tistas locais Odila Meítrinér, Fulvià 
Gc-iiçalves e Ulieno Sérgio Sicci. 

Ki ato inaugural, á que contou com a presença do 
convidados, professores e educadores do Colégio, alunos 
além dos fundadores do Museu cie Arte de Ribeirão Prê-
to, artista Odila Mastriner e o jornalista e poeta Mario 
Mvreira Chaves, o qual, na ocasião, em breve palestra, 
ialcu dos rumos da arte sm nossos tempcs e histórico 
da Museu e sua finalidade principal que é a ãe atualizar 
a ixsío 'm cão .cuitural para os interanenses, Odila Mes-
triner também falou sôbre o valor das artes plásticas na 
educação cios j"vens e. por fira. teve algumas p: lavras de 
incentivo aos alunos no campo ria estética, o Prof. Jor-
ge Luzzo. 

Kaieva notar, neste registro, a participação do nos o 
Museu de Arte em todas as manifestações culturais em 
Ribeirão Prêto, cumprindo rigorosamente a>3 finalidades 
a que se propô , levando ao povo e à juventude as ex-
pressões mais atuais das artes plásticas. 

A seguir, a partir das 18 horrs. procedeu-se a íepre-
sentação da peça teatral intitulada "Miséria",, de autoria 
de Joige Luzzo e sua equipe de alunos. A ma ma, í:l 
representada pelos próprios alunos do Colégio, que se 
sairam magniíi,ca. mente dessa experiência. 


