
artistas fazem movimento pela Sinfônica 
Na Itaú Galeria foi aberta 

ante ontem, a " l . a mostra cole-
tiva de artistas plásticos", reunin 
do 11 artistas de renome, mostran 
do um total de 44 obras, e contan 
do com a presença da Orquestra 
Jovem, sob a regência do Maestro 
Marcos Fupo Nogueira. Os convi-
dados foram recepcionados com fi-
no coquetel, tendo oportunidade 
de apreciar ou adquirir obras dos 
seguintes artistas: Francisco 
Amêndola da Silva, Carlos Takao-
ka, Fiorini, Odila .Mestrjner. J. 
Coimbra SobrmRo, OaetfeT Guer-
soni, Leopoldo Lima, Maria Cecília 
Camargo Guarnieri, Pedro Manoei 
Edval Ramosa e Bassano Vacari-
ni. Trata-se da primeira campa-
nha realizada nesta cidade com 
objetivo de arrecadar fundos para 
a aquisição de equipamentos des-
tinados a Orquestra Sinfônica de 
Ribeirão Preto. Conforme explica 
o médico Luiz Gaetani, organiza-
dor dessa associação musical, — 
"É inestimável o valor de uma ex-
posição desta natureza, porque em 
primeiro lugar, é uma ajuda da 
própria classe artística da cidade, 
o que sensibiliza muito, e o resul-
tado virá de encontro a uma or-
ganização que visa somente a cul-
tura. Acredito no sucesso desta 
exposição que estamos realízanõo, 
e esperamos que nenhum quadro 
fique sem ser vendido". 

MUDANÇA POLÍTICA PODE 
DECIR SITUAÇAO 
DA SINFÔNICA 

Interrogado sobre as atuais 
condições em que se encontra a 
orquestra local em "termos gerais, -
ele respondeu — "É muito delica-
da. Os empreendimentos nesse sen 
ti_do são caros, os instrumentos 
são caros, e o quadro de músicos 
é composto por 40 ou 50 profissio-
nais, o que representa uma dispen 
diosa folha de pagamento. Além 3o 
mais, o quadro de sócios também é L 

pequeno e não corresponde às ne-
cessidades". 

Acrescentou que esta é a pri-
meira realização com relação a or-
questra, mas que outras deste gêne-
ro Já estão préviamente estabeleci-
das, como por exemplo, a apresen-
tação de concertos patrocinados pe 
la Funarte ou secretaria da Cultu-
ra, e que dependerão de atitude ado 
tada pelo novo governo estadual 
com relação as realizações cultu-
rais e artísticas. "Com a mudança 
política — disse ele — teremos que 
esperar e saber" •— concluiu. 

PREÇO ÜNICO: Cr$ 109 MIL 
Todas as obras expostas serão 

vendidas ao preço único de Cr$.. 
100.000,00, independente da classi-
ficação ou renome do artistas que 
expõe, assim como tamanho, esti-
lo ou formas das obras, e seu paga-
mento poderá ser efetuado à vista 
ou parcelado. Até ontem à tarde, 

11 quadros haviam sido vendidos, 
sendo 1 Vacarrini, 1 Ramoza, 1 Leo-
poldo, 1 Odila, 1 J. Coimbra, 1 Guer 
soni, 3 Amêndola e 2 Maria Cecília, 
é seus compradores são os seguin-
tes: Dr. Luiz Gaetani, dr. Eduardo 
Algodoal Zabrokis, dr. Eduardo Go 
mes Queirós, dr. Álvaro Lânia, Jo-
sé Aluzio de Barros Ziberia, Vera 
Biagi, Mirian Strambi e ã proprie-
tária de Cleire Modas. Entretanto, 
as perspectivas de futuras vendas 
eram animadoras, e vários interes--
sados manifestaram intenções em 
compra ou chegavam a encomen-
da-las. Além dos artistas confirma-
dos anteriormente, dois outros — 
Rui Alonso e Dr. Hélio Martins — 
decidiram, em última hora, doarem 
seus trabalhos. A Orquestra Jovem 
foi muito plaudida pelo público que 
lotou as dependências do Itaú.O en-
cerramento desta exposição está 
previsto para o próximo dia 5 de 
maio. 


