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VACCARINI, FÜLVIA C 
CDIIA EXPORÃO NA 

Associando-se às comemorações do 119 o ani-
versário tia cidade, o Grupo Crefisul, em homena-
gem ao povo de Ribeirão Preto, resolveu inaugurar 
sua Galeria de Arte "Crefisul", que inicia as ativi-
dades estéticas em grande estilo, convidando para 
esta primeira mostra, três artistas dos mais notórios 
do campo das Artes Plásticas: Bassano Vaccarini. 
Fulvia Gonçalves e Odila Mestriner. 

Esta promoção do Grupo Creíisul, sob os aus-
pícios da Prefeitura Municipal através do Departa-
mento de Cultura, foi organizada pela artista Odila 
Mestriner e o comentarista de arte Moreira Chaves, 
brcnndo enriquecer a área de divulgação dat> artes 
em nossa terra. 

A abertura da exposição inaugural da Galeria 
de Arte Crefisul está marcada para a próxima quinta 
feira, dia 26 do corrente, às 20 horas, na ante-sala 
da elegante Loja do Grupo Grefisul, à rua São Se-
bastão 641, um ponto bastante central, como con-
vém às manifestações de arte, para acolher melhor 
os aficionados e ao público em gerai. 

Os artistas participantes dessa exposição ds 
Desenhos e Pinturas, são nomes de grande projeção 
não só nacional, mas até internacional, o que re-
presenta motivo de orgulho paia esta cidade: Bassa-
no Vaccarini, pintor eescültor, com mostras de ar -
te ha Italia, Saiça e Brasil, tendo figurado nas Bie-
nais de Arte de S. Paulo e é professor na Faculda-
de de Artes Plásticas local. Fúlvia Gonçalves, tam-
bém pintora, com exposições na Itália e no Brasil, 
tendo conquistado muitos p r ê m i o s em sa-
lões nacionais. Professora na Faculdade de Arteí 
Plásticas de Ribeirão Preto; Odila Mestriirr, um 
grande nome em todo o pais, tem figurado em quase 
todas as Bienais de São Paulo e participa ativamen-
te do movimento artístico brasileiro, alcançando nu-
m rosa premiação. Ultimamente, recebeu o prêmio e 
titulo Melhor Desenhista de 1973", Associação Pau-
lista de Críticos de Arte, 

Com esta nova galeria de arte, enriquece-se 
a área de divulgação cultural de nossa cidade e es-
tão de parabéns seus criadores, responsáveis pelo 
Grupo Creíisul em Ribeirão Preto, srs. Fábio Lobo, 
Abrão Jorge e Fernando Marzolla, assim como os 
organizadores da Exposição de Desenhos e Pinturas, 
Odila Mestriner e Moreira, Chaves, incansáveis bata-
lh adores em prol da cultura e da arte em nosso 
meio. 


