
Cr$ 8 milhões em quadros 
na Recreativa(Só um Segall vale Cr$1,5 milhão) 

Duzentas obras de arte no valor de 8 milhões de cruzeiros — entre as quais o quadro "Recanto do Atelier", de Lasar Segall, avalia-do emj um milhão e meio — se-rão leiloadas hoje e amanhã em Ribeirão Preto pela Galeria Ver-nissage na sede da Sociedade Re-creativa. Os quadros leiloados po-derão ser financiados em até 18 meses pelo BAN.ERJ, que mante-rá um funcionário no local du-rante a realização dos pregões. Desde segunda-feira, as obras a serem leiloadas encontram-se em exposição na Recreativa. 
O quadro de Segall — a maior atração do leilão, segundo um dos proprietários da Galeria Vernissage, Raul Fernandes — partirá de um preço minimo de 1 milhão de cruzeiros, e irá a pregão pela primeira vez desde que foi adquirido pela Galeria. "É bem possível que ele seja ven-dido aqui em Ribeirão", assina-la Fernandes — "os quadros de Segall além de obras de arte de altíssima qualidade são autenti-cas raridades", acrescenta. 
Trata-se de um óleo sobre 

tela de 100 x 73, com assinatura 

datando de 1938, e reproduzido à pagina 142 do livro Lasar Segall de autoria de Pietro Maria Bardi. A obra já participou das exposi-ções retrospectivas 'de Lasar Se-gall na inauguração do Bloco de Exposições do Museu de Arte Mo-derna no Rio de Janeiro em 1967, e na Associated American Artlsts Nova York, em março de 1948. 
Além do "Recanto do Atelier" outras importantes obras de vá-rios artistas estão em Ribeirão Preto, como "As Romanas" (óleo s / tela — 34x39 — 1963), de Di Cavalcanti; "Mastros e Bandei-ras" (serigrafia 25/100 — 30x29), de Volpi; e "Cidade" (óleo s / te-la — 100x81 — 1962), de Antonio Bandeira. Vários outros artistas, contam com trabalhos a serem leiloados, _pntre ps quais a. rihei-raopretana Odila, Mestriner, com seu "O Vendedor de Ilusões" — (tinta acrílica s / tela — 120x0,85) 
Um outro quadro valioso — São Francisco e os Passaros" (técnica mixta — 1,29x0,59), de Cândido Portinari — será leiloa-do hoje, e o total pelo qual ele ior negociado será revertido em beneficio da Orquestra Sinfôniaa 

da Sociedade Lítero-Musioal da Ribeirão Preto. SEGUNDO LEILÃO 
O leilão de hoje e amanha será o segundo promovido pela Galeria Vernissage em Ribeirão Preto — a primeira cidade do Interior em que se realizou uma experiencía nesse sentido (todas os pregões anteriores foram fei-tos no Rio e em São Paulo). "Nosso primeiro leilão aqui foi muito bom por causa da reper-cussão social que ele obteve", — afirma Fernandes admitindo que o volume global de negocios rea-lizados - perto de 1 milhão e meio de cruzeiros — é pelo menos tres vezes menor que a média obser-vada nos leilões em são Paulo e 

no Rio. Diversos fatores, segundo Fer-nandes, podem influir para que numa cidade do Interior o m ° -vimento seja inicialmente menor que as expectativas, entre eles "a inexistência de um hábito de freqüentar leilões de arte", supõe "O que vai determinar se o pri-meiro foi bom ou ruim será este segundo leilão", observa — "po-deremos verificar se estamos ven-cendo a timidez do comprador". 


