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plflfelO Orquestra Jovem de Câmera e Grupercussão Syruam 
Sob o patrocínio da 

Fundação Cultural de Ri-
beirão Preto e a Socieda-
de Lítero-Musical, a Or-
questra Jovem de Câme-
ra (sob a regência do 
maestro Marcos Pupo No-
gueira) e o Grupercussão 
Syruam (sob a regência de 
Myriam de Souza Stram-
bi) realizam hoje, às 20 
horas, no recinto da Ca-

sa da Cultura, seleto pro 
grama de que constam 
músicas de Bach, Cluck, 
Bela Bartok, Haydn, Ea-
endel. Esta promoção ar-
tística é franqueada ao 
público em geral. 
AQUARELLAS DE ODILLA 
MESTRINER NA 
GALERIA "JARDIM 
CONTEMPORÂNEO" 

A Galeria de Arte "Jar-

dim contemporâneo" vai 
mostrar aos apreciadores 
de arte de Ribeirão Preto 
e região, nesta terça-fei-
ra, às 21 horas, as aqua-
relas de Odila Mestriner. 
Essa mostra individual 
continuará à disposição 
do público até o dia 23 de 
dezembro, podendo ser 
visitada de segunda a sá-
bado (das 14 às 22 horas). 

Odllla Mestriner nas-
ceu e reside em Ribeirão 
Preto. Participa ativa-
mente do movimento ar-
tístico brasileiro desde 
1959, tendo figurado em 
7 (sete) Bienais Interna-
cionais de São Paulo e de 
todos os Panoramas da 
Atual Arte Brasileira, no 
M.A-M. de São Paulo, 
sobre o Desenho e a Gra-

ACONTECENDO 
SALÃO DE ARTE COPEC 
A artista Maria Mirlene 
Freire expõe seus traba-
lhos no salão de arte 
Copec situado na avenida 
Portugal 810. 

GALERIA ITAU 
Os artistas Américo ítalo 
Naso, Ykue Yuta e Pedro 
Cela Jr, expõe seus tra-
balhos na Galeria Itaú. 
O horário é bancário. 

EXPOSIÇÃO 
NO SHOPPING 
A Galeria do Shopping 
mostra até amanhã a ex-
posição do fotografo Lair 
Gabriel. 

EXPOSIÇÃO 
NO SENÁC 
A Galeria do Senac mos- ' 
tra uma exposição de co-
lagens até o próximo dia 
4 de dezembro, dos artis-; 
tas de São Paulo. Estãc 
sendo apresentados mal; 
de 60 trabalhos. 

EXPOSIÇÃO 
DE CERAMICA 
As professoras Margarics. 
M. Vilela, Ana Maria S 
Melle e suas alunas mos-
tram seus trabalhos de 
cerâmica, até amanhã, 
na Praça Central d: 
Shopping. 

"A CAMINHO 
DE EMAUS" 
O livro de poemas "A Ca-
minho de Emaus" do pro-
fessor Vicente Teodoro 
de Souza, encontra-se à 
venda nas livrarias de Ri-
beirão Preto. 

BAILE DE 
ANIVERSARIO 

O Clube de Campo Vale 
do Sol em comemoração 
ao segundo aniversário 
hoje, a partir dás 23 hs, 
o baile comemorativo a-
nimado pelo conjunto 
Blow Up. Reservas podem 
ser feitas pelo telefone: 
642-2133. 

VAI ACONTECER 
FESTIVAL DE 
BALLET 
A Associação de Artes 
"Carlos Gomes; realizará 
no próximo dia 22, — às 
20:30 no Teatro Munici-
pal, o Festival de Ballet 
Dança Brasil com coreo-
grafias da profa. Fran-
cisca do R'. Pillegi. 

ALMOÇO 
BENEFICENTE 
Será realizado amanhã, 
no Clube da Velha Guar-
da (a 500 m da passarela 
da Castelo Branco, ao la-
do da Pirelli) um almoço 
beneficente em prol da 
construção do clube. O 
convite individual custa 
Cr$ 400,00. 

VIVA O GORDO E 
ABAIXO O REGIME 

O humorista Jô Soares 
estará apresentando no 
dia 27 do corrente, o show 
"Viva oi Gordo e Abaixo 
o Regime" na Cava do 
Bosque. 

BAILE DA 
FOCA AZUL 

O Ipanema Clube reali-
zará hoje, à partir das 
23 horas, o baile da Foca 
Azul animado pelos con-
juntos: Grupo Nós, Ban-
da Tropical e New Zago. 
Reservas podem ser fei-
tas na secretaria do clu-
be. 

ORQUESTRA 
JOVEM CAMARA 
E SYRUAM 
A Orquestra Jovem Câ-
mara e o Grupopercussão 
Syruam, estarão se apre-
sentando hoje às 20 hs, 
na Casa da Cultura. A 
promoção é da Fundação 
Cultural Sociedade Musi-
cal. 

FREM 
O Festival Regional de 
Música será realizado no 
dia 3 de dezembro e terá 
a participação da cantora 
Elba Ramalho. 

ODILA 
MESTRINER 
A artita plástica Odila 
Mestriner estará no pró-
ximo dia 23 expondo seus 
trabalhos na Galeria Jar-
dim Contemporâneo. A 
exposição permanecerá a-
berta ao público até o 
dia 15 de dezembro. A 
Galeria está situada na 
rua Visconde de Inhaúma, 
1065. 

ROBERTO CARLOS 
O cantor e compositor 
Roberto Carlos estará a-
presentando seu show 
"Emoções" no dia 11 de 
dezembro, a partir das 
21h30 no Ginásio novo 
de Sertãozinho. Ingressos 
à venda nas lojas "A Mo-
delar". 

vura. Participou ainda ce 
vários Salões e Coletivas 
em todo território Nacio-
nal e realizou 20 exposi-
ções individuais. 

Dessa participação re-
cebeu mais de duas deze-
nas de prêmios, destacan-
do-se o de "Melhor Dese-
nhista" de 1973. pela As-
sociação Paulista de Crí-
ticos de Arte. 

O trabalho de Odilla 
Mestriner . é figurativo, 
dentro de uma estrutura 
geométrica. Há dois anos 
vem abordando em seus 
quadros, os elementos 
que compõem a paisagem. 
Essas imagens se apre-
sentam sobrepostas em 
três planos. 

Seu momento agora é 
de indagação e reflexão 
da paisagem. 
ÍTALO NASO VAI EXPOR 
NA MOLDURARTE 
GALERIA 

O pintor acadêmico 
Américo ítalo Naso (que 
no momento participa de 
coletiva na Itaú Galeria) 
vai realizar, de 25 de no-
vembro a 15 de dezembro, 
interessante exposição que 
tem por tema "Cartões 
de Natal". A Moldurarte 
Galeria (Américo Brasi-
liense, 1119) vem se cons-
tituindo em mais ura "re-
canto" para os art!stas 
de Ribeirão Preto. Na re-
ferida Galeria os pintores 
se encontram ir.ormal-
mente. Ali, habitualmen-
te, fazem a colocação de 
molduras em se.is qua-
dros, sempre cor1, muito 
bom gosto artístico. Com 
a aproximação /a inau-
guração do SA";.A (Salão 
de Arte Acadên.ica) pela 
FURP, o movir.ento em 
busca de "mo duras" que 
combinem con. o "estilo" 
dos quadros tf;m aumen-
tado. A Moldu.rarte Gale-
ria é. hoje, mais um "es-
paço" para :,e ver arte» 
em Ribeirão Preto. 
FESTIVAL DE BALLET 
NO MUNICIPAL 

Uma excelente opção 
para os admiradores sa 
"arte ao balé" é endere-
çada ao público ceia As-
sociação de Artes "Car-
los Gomes" nesta 2.a fei-
ra (dia 22). às 20h30, no 
Teatro Municipal. Trata-
se do Festival de Ba lei 
organizado pela Prcía 
Francisca do Rosário Pi-
leggi. A programação é 
variada e interessante. 
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