
Amanhã, Feffer será recebido às 10 
horas eip São S imão. Depois de inaugu-
rar o Centro Cultural, participará, às 11 
horas, de >uma sessão solene na C â m a -
ma Municipal, durante a qual receberá 
o título de ".cidadão honorário" , honra -
ria que também será conferida a Mar -
cello Grassmann. As 14 horas, Fef fer 
retornará à Capital . 

Max Feffer: hoje e aiSjanhã na região. 

Os artistas da Expam, 
prestigiados pelo Secretário 

Ocuia Mestriner, Mauro Amauiy 
Balducci Lima, Bassano Vaccarini, 
Francisco Amendola da Silva, Lionellu 
Berti, Pedro Caminada Manuel-Gismcm-
di, David Protti e Uiieno Sérgio Cicci, 
sao os artistas ribeiráopretanos com ex-
posições de trabalhos na Expam, e qus 
serão visitados ho je , pelo secretário 
Max Feffer — personalidade que suprirá 
o restrito interesse do público pela m a -
iíestação artística. 

Revoltados exatamente contra tal 
desinteresse, eles subscreveram um ácido 
documento enviado a "Q DIÁRIO ' para 
protestar a não inclusão de notícias sa- , 
bre sua mostra no suplemento editado 
sobre a Expam. "O artista não é n in -
guém segundo a lente dos jornalistas", 
chegaram a af irmar em impulsivo exa-
gero retórico. Mais do qus um exagero, 
uma precipitação, pois se há um jor -
nal que destaca as artes — inclusive 
dando-lhes 2 páginas diárias — é. este. 
Todos eles já participaram de numero -
sas exposições de artes plasticas e m 
todo o País, e a maioria ainda cursa-
universidades. É o .caso, por exemplo, 
de David Protti 25 anos, o mais novo 
do grupo, que já completou a Faculdade 
de Artes Industriais e atualmente cur-
sa o ultimo ano da Faculdade de Comu-
nicação Social da UNALP.P. Protti aos 
13 anos frequentou a Escola de Belai 
Artes de Ribeirão Preto, e em 1975 par-
ticipou do I Salão de Artes de Ribeirão 
Preto. 

DICIONÁRIO 

O maior indicador do êxito até ago -
ra conseguido por outro dos artistas ex-
positores — Ulieno Sérgio Cicci, 29 anos 
— é a citação que mereceu no Dic ioná-
rio de Artes Plasticas do Brasil, editado 
em 1969 por Roberto Pontual. Entre os' 
cursos cujos diplomas ostenta, Cicci 
prefere destacar o de Artes Plásticas 
da UNAERP, Museografia c Restaura-
ção do Museu de Artes de São Paulo 

Assis Chateabriand", e dois "Cursos dfe 
Decoracion" , feitos na Itália e na Espa-
nha . 

Monos internacional, Mauri Lima, 29 
anos, escultor desenhista, preferiu 
centrar sua temática em uma viagem 
de pesquisa que realizou ao Sul de Minas 
e através do rio São Francisco e sertão 
e litoral baiano. Com o material colhido 
realizou farta produção baseada no 
barroco-colonial brasileiro. Lima é l i -

cenciado em desenho e plástica pela 
Faculdade de Artes Plásticas de Ribei-
rão Preto e entre as mostras de que 
participou cita a X I Semana de Ai les 
de Ribeirão Preto. 

T a m b é m citado no dicionário de 
Pontual, outro dos expositores — Fran-
cisco Amendola da Silva, pintor e f o -
t ó g r a f o — já conquistou prêmios do s a -
lão Paulista de Arte Moderna e no X X I 
Salão de Arte de Araraquara. além de 
duas menções honrosas na Galeria das 
"Folhas", em São Paulo, Amendola fc 
contratado de "Gráficos Brunner" para 
executar fotograf ias de obras de arte e, 
comô pintor, tem obras em coleções 
particulares do País e do exterior. 

BIENAL 

A partir da V Bien.il, Odila Mes-
triner tem exposto regularmente pm to -
das, as Bienais de s ã o Paulo e nas prô-
Bienais. Seus) trabalhos já f iguraram, 
igualmente, do Salão Nacional de Arte 
Moderna. Já recebeu duas dezenas de 
medalhas, algumas das quais cm expo-
sições individuais promovidas no Rio de 
Janeiro São Paulo, Santos, São José do 
Rio preto ; Ribeirão Preto e Florianópo-
lis. 

Odila é fundadora do Museu de 
Arte de Ribeirão Preto e seu nome f i -
gura na Nova Enciclopédia Delta-Larou-
se, no dicionário de Pontual e no "Pro-
file of The New Brasilian Art", de P.M. 
Bard. 

O italiano Bassano Vaccarini. f o r -
mado pela Academia de Arte de Breda, 
pela Escola de Arte Decorativa de M o n -
za e pela Escola de Belas Artes de G e -
nqbra (Suíça) , participou de mostra? 
do grupo futurista milanês, e no Bra-
sil, f igurou em quatro Bienais de São 
Paulo além dos salões de Arte Moderna 
da capital e Campinas. Em Ribeirão. 
Preto exerce atividades de ensino. 

Outro italiano — Lionedo Berti, 50 
anos — estudou na Academia de Bela-. 
Artes de Florença, onde trabalhou du-
rante muito tempo com o celebre pintor 
Ottone Rosai, seu mestre, c ont inuou so-
zinho até v i r 'para o Brasii em 1958, o n -
de expôs no Rio de Janeiro, Belo H o -
rizonte em São Paulo. 

Pedro Caminada — catedratico de 
Historia da Arte e da Habitação no su-
perior industrial da Escola de Artes 
Plasticas de Ribeirão Preto. Aqui fun-
dou a Galeria de Arte Seta. 
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Sua Programa 
o P í a r i o RIBEIB RIBEIRÃO PRETO, sábado, 29 de outubro de 1977 

Feffer hoje e amanhã em Ribeirão e 3 cidades da 
Ribeirão Preto e outras três cida-

des da região recebem neste finai de 
semana o secretário da Cultura, Ciên-
cia/ e Tecnologia do Estado, Max Fef-
fer, que inaugurará em São Simão o 
Centro Cultural da cidade. 

O secretário Max Feffer , da Cul-
tura, Ciência e Tecnologia, cumpre h o -
je «,m roteiro cultural em Ribeirão Pre-
to e mais três cidades da região — 
Brodosqui, Batatais e São S imão. O 
ponto ailto da visita será a abertura do 
Centro Cultural de São Simão, que be -
nef ic iará várias cidades da região. 

O Centro Cultural de São Simão é 
uma doação da família Grassmann, 
pioneira na cidade e lá funcionará um 
núcleo de gralvura, sala de desenho ar-
tístico, acervo artístico, biblioteca cu l -
tural e outras dependências. A doação 
foi referendada pelo prefeito da cida- , 
de, .padre Plinio Toldo . 

Acompanharão o secretário Feffer , 
os artistas Marcelo Grassmann, Otávio 
Araújo, Aldemir Martins e Wesley Duke 
Lee, o sr. José Portinari, irmão de Cân-
dido Portinari, o pro f . Olavo Batista 
Filho, da Secretaria de Cultura (setor 
de Museus e Bibliotecas do interior), o 
pro f . Antônio Freitas Maia, do Cen-
tro Cultural "Esperte" da Capital, e o 
diretor regional da Secretaria, Marceli -
no R o m a n o Machado . 

PROGRAMA 

Feffer permanecerá na região du-
rante dois dias e seu programa inclui, 
ainda, uma visita às 17,30 horas à Ex -
pam, onde entrará em contato c o m os 
artistas que ali expõem e a presença ao 
concerto s infônico no Teastro Pedro II 
pela Orquestra Sinfônica de Ribeirão 
Preto, regida pelo maestro José Viegas 
Neto. 

O secretário chegará a Ribeirão Pre-
to ho je às 11 horas, e o primeiro ítem de 
sua visita à região compreende, às 15 
horas, visita' à Casa Portinari, em Bro -
dosqui. As 16 horas, visitará as obras de 
Portinari, na matriz de Batatais. 

Os artistas de Ribeirão 

-ir 

• que participam da EXPAM. .receberão a, visita do secretário 


