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As aveniuras de ' 'Superman" de volta ao novo cine Mirage. 
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Uma, das galerias d'e arte que mais se des-
tacaram durante o ano de 1982, a ''Jardim Con-
temporâneo", promovendo importantes exposi-
ções e a vinda de significativa parte da produção 
de alguns dos mais importantes artistas brasi-
leiros contemporâneos, continua mostrando 
ao público interessado as pinturas, esculturas, 
desenhos e gravuras, além de fotografias, traba-
lhos que agora permanecem integrados ao seu 
acervo, reunindo \ma grande coleção assinada 
por diversos autores. Há as famosas gravuras 
de Marcello Grassmann, um dos mais importan-
tes gravadores brasileiros (uma das destacadas 
exposições de 1982 realizadas pela galeria), p n-

turas de Glauco Pinto de Moraes, Van Acker, 
Gilberto Salvador, Fajardo, Luis Baravelli e ou-
tros conhecidos artistas Plásticos radicados em 
São Paulo e outros grandes centros. 

A galeria está mantendo também em exPo-, 
sição outra das mais interessantes coleções, que 
reúne trabalhos de artistas legados direta ou in-
d;retament.e a Ribeirão Preto: são os "AnVrô-
nicos da Madrugada", grupo que reúne artistas 
de variados estilos e tendencias, mas por Cujos 
t abalhos passam alguns fios condutores que 
os unem, sentimentalmente, identificando-os 
uns aos outros e à essencia da prát:ca da Arte, 
livre de classificações formais e preocupação 

com propostas. Assipi reunidos', os trabalhos de 
artistas como Bassano VaCcarjni, Pedro Manuel, 
Odila Mestriner, Wesley Duke Lee, Fúlvia Gon-
çalves, Thonw Perina, Mario Bueno, Van Ac-
ker, Weimar Marchesi Amorim, ganham, um 
signaficado todo especial e renovado interesse. 

Dentro do importante acervo da galeria Jar 
dim Contemporâneo, num ponto de destaque são 
as notáveis obras do falecido pintor italiano Leo 
nello Berti, que durante muitos anos — e últi-
mos esteve radicado na cidade, onde realizou 
um grande trabalho, tanto no campo do ensino 
como da ativ dade artística, Os trabalhos de 
Berti constituem uma das atrações da galeria. 


