
Um passeio pelas galerias para 
os que gostam de arte 

I. No Jardim Contem-porâneo (Visconde de Inhaúma, 1065) a exposi-ção de Pedro Mannuel, en cerrada no dia 22, é subs Itituida por artistas do acervo da Galeria os quais podem ser vistos de se-gunda a sabado (pela ma-nhã) até as 20 horas. Dentre os artistas expos-tos estão os nomes de Marcelo Grassmann, Or-lando Teruz, Bassano Vac carini, Pedro Manuel, Di-vo Marino, Odila Mestrl-ner, Dante Veloni, Fran-cisco Amendola, Maria Cecília Camargo Guar-nieri, Wimar M. de Amo-rim, J . Coimbra etc. É uma boa oportunidade pa ra os colecionadores de arte enriqueceram seu acervo particular. 
SI, NA BIBLIOTECA DA UNAERP, OS DESENHOS DE WASHINGTON LOPES 

O desenhista Washing-ton Lopes vai expor a par tir dé hoje, na Biblioteca da Unaerp (Ribeirânia), suas ultimas criações em matéria de desenho, ou melhor dizendo, vai fazer uma retrospectiva dos úl-timos tres anos. Na sua criação ele coloca seus "sentimentos da eterna procura, nos caminhos da ação, da fantasia, da so-lidão e da própria «alegria nos momentos de sonho e interrogação". O encon-tro do artista com seus admiradores e amigos se-rá às 21 horas. 

ML GILBERTO SALVADOR NA ITAU-GALERIA 
A abertura dos trabalhos de Gilberto Salvador ma Itaú Galeria na ultima sex ta feira, constituiu- num acontecimento social bas-tante prestigiado com a presença de grande públi-co. O artista esteve pre-sente e foi alvo de muitas atenções e recebeu mui-tos cumprimentos pela rara beleza de sua arte. 

Ali, notamos a presença de muitos artistas como Pedro Manuel, Odila Mes-triner, Bassano vaccarim, Amendola, Thor Crespi, Dante Veloni, Norma Cam paz, Papas, Darci Emília, Shoso. 
O bate papo infor mal desses artistas com o Gilberto foi naturalmen te o aspecto interessante da reunião, com a discus são das experiencias de cada um no que tange às técnicas utilizadas nas criaçes, ao material em-pregado nos quadros o al-to custo dos produtos uti-lizados, elementos esses que nunca chegam ao co-nhecimento dos leigos. 

Destaque-se, também a-boa recepção que a dire-ção do Banco Itau tem sempre oferecido a seus convidados sob o coman-do da Neiffh 
IV O SENAC VAI, PROMOVER ARTISTAS DE RIB PRETI DE RIB. PRETO 

Uma noticia auspiciosa é essa que nos dá a artis ta Norma Campaz: O Se-nac de Bibeirão Preto pre tende promover, como ex-periencia muito interessan te, no campo de suas ati-vidades artísticas, um gru po de oito artistas plásti-cos locais em outros Se-nac(s) do Estado, dinami-zando, desta forma, aque-las galerias de arte. O calendário está sendo or-ganizado pelo departamen 

to cultural e artístico do nosso Senac lá da rua Ca-pitão Salomão. Dentre os artis+as que vão figurar na co^tiva estarão presen tes: Darcy Emilia Haddad papas Norma Campaz; Dante Veloni. QdilaJsdes-trlner. Eny e outros mais. 
V NOVA GALERIA DE ARTE NA AGENCIA DO" BANFSPA NO CAMPÜS DA USP 

Com o objetivo de aten-der aos interesses da co-munidade universitária do Campus da USP. uma Ga leria de Arte foi inaugu-rada na sexta feira (dia 28) no recino do Banespa. 
Da coletiva de artistas expositores estão os tra-balhos de Adelina Plachi, Ademar Naves, Ary Costa Nogueira Vaccarini, Ve-loni, Darci Emilia, Débo-ra Caixe, Divo Marino Amendola, Maria Cecília-C. Guarnieri. Fanny, Ma-rio Castania, Norma Cam paz. Odila. Pedro Manuel, Quita Carrion, Pedro Sel-la júnior, Terezinha Bon-fá e Walter papas. A co-letiva é também em ho-menagem aos 30 anos de fundação da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. 
VI. Por fim a ultima su-gestão: os quadros de Gio vanina e Arly estão à dis-posição do público no Sesc. No Senac novo, con tinuam expostos os tra-balho do Ulieno Cicci do Edival e outros. 


