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Abriu-se ontem uma galeria de 
artes — na Crefisul — em que as 
obras (de Vaccarini, Odila Mestriner e 
Fúlvia) são financiadas em até 24 me-
ses, e custam de 3 a 8 mil. 

Ontem, às 20 hs, na rua São Se-
bastião, um coquetel inaugurou, na 
ante - sala da loja do Grupo Crefi-
sul, a mais nc'?a Galeria de Artes de 
Ribeirão. 

Localizada em ponto estratégico, 
ela espera atrair para sua vitrine de 
blindex, os olhares curiosos das cen-
tenas de pessoas que transitam pela 
Rua São Sebastião, no horário comer-
cial. 

Distribuídos separadamente e, 
afixados nas paredes e painéis, 16 
trabalhos de três dos mais famosos 
arti£i':as plásticos de Ribeirão: Bassa-
no Vaccarini, Odila Mestriner e Fúl-
via Gonçalves. 

Segundo o gerente da loja a mos-
tra será aberta a todos os artistas 
plásticos da cidade, que passarão por 
um crivo de qualidade, a cargo dos 
administradores da Crefisul. 

"Vai que alguém apareça com um 
quadro evocando uma cena de incên-
dio. Não fica bem para nós" — expli-
ca o gerente regional. 

QUADKO POR FINANCIAMENTO 

A novidade da iniciativa está 
aliada à compra, através de finan-
ciamento, das obras expostas. Com 
teto minimo de $ 6.000 a Crefisul, es-
tudará, denfcro da sua área de ação 
financeira, propostas de interessados 
na aquisição dos trabalhos dos expo-
sitores . 

O financiamento teria um prazo 
mínimo de seis meses e máximo de 
24 meses, com juros de financeira. 

"A preocupação da Crefisul não é 
vender os • quadros, mas sim prestar 
uma homenagem a Ribeirão 110 seu 
aniversário e cooperar com o movi-
mento artístico da cidade" — explica 
o gerente. 

A promoção não é pioneira para 
a Crefisul, que nas capitais de Porto 
Alegre e Salvador já mantém perma-
nentemente um ciclo de exposições., 
No mês que vem, na cidade de Campi-
nas. espera inaugurar mais uma la-

;á delinit:vamente galeria. 
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O CURRICULUM .E OS PREÇOS 

Vaccarini é pinhor e escultor, já 
expôs na Itália, Suíça e figurou na 
l .a, 2.a, 3.a e 5.a bienais de Arte de 
S. Paulo. Na galeria, expõe 5 traba-
lhos, de formas cósmicas, retratando 
uma mensagem afetiva de amor ao 
próximo. Os preços são únicos para 
qualquer obra, ou seja $ 3.000. 

Odila Mestriner, a partir da 5.a 
Bienal de São Paulo tem participado 
regularmente do movimento artístico 
do País. Em 1973, recebeu da Asso-
ciação Paulista de Críticos de Arte o 
prêmio de Melhor desenhista. Na ga-
leria seu trabalho exposito, segue duas 
linhas,. Quatro em tinta acrílica so-
bre tela, (da última fase criadora), 
retratando figuras ascendentes. Uma 
composição mutável em três dimen-
sões. Os restantes, são desenhos a 
nanquim, com figuração espacial 
(uma visão das figuras no seu pró-
prio espaço cósmico). Os preços: 
$ 8.000 para os quatro primeiros; 
$ 6.000 para os médios e $ 4.000 para 
os pequenos. 

Fúlvia Gonçalves, pintora com 
exposições na Itália e com diversos 
prêmios em salões realizados no Bra-
sil, professora de Desenho na Facul-
dade de Artes Plásticas de Ribeirão 
Preto. Na galeria edtão seus traba-
lhos mais recentes, à oleo, retratando 
a série da vida. 

Os preços variam de 6.000 a 8.000 
cruzeiros. 


