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ÚLTIMO DIA PA RA SE CONHECER 
ESTES DEZ ART1 STAS LOCAIS 

Esculturas, pinturas e fulogr.-fias úe 
dez artistas ribeirãoprelaiif»s: hoje, 

o último dia. 
'Aberta desde o ultimo 

dia 19 de junho, quando 
inaugurou as novas ins-
talações do Banco Itaú 
(à rua Duque de Caxias, 
827), a mostra Dez ArtJs-
tas Ribeirãopr~tanos será 
encerrada amanhã. . Ela 
reúne esculturas de Bas-
sano Vaccarini Mauri Li-
ma e Mauro Balducci, pin 
turas de Odilla Mestriner, 
Paulo Camargo IJlieno 
Cicci e Amendoía. piro-
nravuras dê Leopoldo Li-
ma e Gerson e fotografias 
de Kdgard Pagnano, to 
dos artistas'locais. 

Vaccarbni nasceu em 
J!11 • i, na Italiâ, e está em 
Ribeirão Prçta, desde fins 
dos anos 40; além de es-
cultor é também pintor 
desenhista e cenógrafo; 
i-n fundador da Escola de 
Aries Plásticas, do Ate-

lier 1104, do Centro Ex-
perimental de Cinema e 
do Cine-Clube de Ribeirão 
Preto. 

Mauri Lima é ribeirão-
pretano e atualmente ex-
põem também no SESC; 
Mauro Balducci é de São 
S'mão 1932, e está na ci-
dade desde 1960. Auto-
didata; Odilla Mestrilner 
sempre residiu em Ribei-
rão Preto e é detentora 
de inúmeras importantes 
premiações e dona de 
um vasto currículo. Pau 
/o Camargo. 1944, está 
na crdade há dez anos e 
expõe, também, no Bos-
que Municipal e nas pra-
ças. 

Leopoldo Lima é de São 
Pimão 45 anos, o criador 
dos hoie populares "Va-
r^r»; tem um livro pu-
bl'cado «Varal» e vá-

rios prêmios e exposi-
ções. Gerson é ribeirão-
pretano, 1948, esculpe há 
de/ i,nos e também é sol-

dador, ^unileiro e dese>-
•nlrsta de escapamentos 
de motocicletas. Escul-
tor, Pagnano nasceu cm 

Sertãczirho, 3934, e par. 
ticipa desta mostra com 
algumas íotografias so-
bre o Carnaval 

Pinturas de Gáillaj e esculturas de Vaccarini: hoje, último dia. 


