
o D i á r i o RIBEIRÃO PRETO, sábado, 1.0 de abril de 1978 — 5 

Ontem, no Holiday Inn, 
um leilão de arte como Ribeirão 
nunca havia visto 
FOI TALVEZ A MAIS SÉRIA, IMPORTANTE E VANTAJOSA PROMOÇÃQ DE ARTE 
REALIZADA NOS ÚLTIMOS TEMPOS 

Os amantes da arte e colecio-
nadores dp quadros de Ribeirão 
e, até mesmo da região, que não 
compareceram ontem a noite no 
salão de convenções do Holiday 
Inn Hotel, onde teve inicia um 
leilão de arte que prosseguirá ho-
je, perderam talvez~ uma das mais 
importante, seria e vantajosa pro-
moções do arte realizadas em Ri-
beirão nos últimos tempos-

São cerca de 200 quadros, ava-
liados em 2,5 milhões de cruzei-
ros, entre os quais destacam-se 
Di Cavalcanti, Jarsila do Amaral, 

' Volpi, José Antonio da silva (con-
siderado o maior primitivista 
brasileiro), Odila Mestri^r. gra-
vuras de Darcy Penteado, alem 
de tapeçarias e vários quadros de 
pintores novos (considerados um 
bom investimento). 

Mas çuem perdeu 0 leilão de 
ontem, poderá comparecer hoje, 
a partir.de 20h30 no"Holiday Inn, 
e, alem de ter a oportunidade de 
adquirir obras de grande valor, 
estará contribuindo também para 

a ampliação da Creche Modelo, 
mantida tela Liga das Senhoras 
Católicas, que juntamente com 
Neyde Kioco Hara e Milly Toni 
Campos, assSssoria e consultoria 
de arte, promovem o respectivo 
leilão. 

TRAZENDO A ARTE 
PARA O INTERIOR 

O leiloeiro, Irineu Angulo, um 
dos mais importantes do Estado 
de São Paulo, explicou que Ney-
de Kioco Hara e Mily Gattorii 
Campos, resolveram fazer leilões 
de arte no interior, visando tra-
zer as cidades como Ribeirão, 
as obras mais famosas e de todos 
os tipos, sentindo a necessidade 
dessas promoções que evitam ao 
colecionador, ter que programar 
uma viagem a £<ã0 Paulo ou ou-
tras capitais, toda vez que qui-
ser adquirir uma obra <çle~ gran-
de valor 

— "Mesmo que não der os re-
sultados financeiros esperados 
lembrou Irineu Angulo, — pela 
menos vale a experiencia, as no-

vas amizades £ o conhecimento 
do que as pessoas mais gostam". 

O leilão de ontem foi iniciado 
pouco antes das 22 horas, com 
um publícç considerado pequeno, 
mas com. a expectativa de au-
mentar no decorrer dá venda. 
Obras avaliadas por $4000,00 
eram arrematadas, por $1.200,0!) 
ou mesmo rejeitadas pelos com-
pradores. 

Em certo momento, os com-
pradores iam deixando de lado 
uma gravura de Darcy Penteado, 
que o leiloeiro avaliou em $ 6 
mil, e que acabou sendo vendida 
por $1-100.00 Todas as obras-que 
não foram vendidas ontem, se-
rão colocadas em leilão hoje no-
vamente, junto com obras de pin-
tores renomados como Di Caval-
canti, José Antonio da Silva, Rai-
mundo Oliveira etc. 

Toda obra arrematada tem 
um prazo de 30 dias para conse-
guir financiamento, de até 70 
por cento, com prazos de paga-
mento de 0 a J8 meses. 


