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Encontra 

cem as artes 
Neste ano de 1983, que expira, 

as artes plásticas, em Ribeirão Preto, 
foram as manifestações artísticas que 
contaram com o maior prestígio do 

i público e tiveram seus espaços amplia-
dos para as exposições, sem necessi-
dade de os artistas clamarem pela aju-
da oficial, quer da municipalidade, 
quer do Estado. A produção artística 
(que só depende do artista de seus re-
cursos pessoais, que investe em telas, 
tintas e molduras) encontrou muitos 
espaços na cidade e pôde ser vista e 
apreciada (e vendida, também, logica-
mente, pois o artista necessita de nu-
merário para prosseguir seu trabalho 
criador) em lugares propriamente ade-
quados ou adaptados. O encontro do 
público com a arte e o artista, nos es-
paços destinados, propriamente e espe-
cificamente às exposições, deu-se na 
Galeria Jardim Contemporâneo (rua 
Visconde de Inhaúma, 1068, onde 
atualmente, se acham expostas, ainda, 
as obras de Dila, Anunciata, Ana Ma-
ria Dias, Marlô Carvalho e a Mini-feira 
de arte — uma motivação para os pre-
sentes de Natal e fim de ano — com 
obras de artistas de nível a preços bem-
populares), a Itaú-Galeria (no centro 
da cidade, que expõe, com regulari-
dade, durante o ano todo, apresentan-

do, no momento, as obras de Maria 
Alice Camargo Guarnieri, artista que 
goza de grande conceito em todo o 
meio artístico do Estado), o Senac 
Novo (cuja galeria se projeta também 
pelos concursos que realiza anualmen-
te), o Sesc (na rua Tibiriçá, tem pres-
tado bons serviços na divulgação de ar-
tistas novos, na sua mini-galeria, junto 
à Biblioteca, enquanto aguardam seus 
orientadores a construção a construção 
de uma sala maior e condigna com as 
belas tradições da Casa); o Sesi (mais 
distante do centro, tem realizado, 
igualmente, promoções na área das ar-
tes plásticas); a Galeria Athanase Sa-
rantopoulos (no Stream Palace Hotel 
(hoje dirigida e orientada pela artista 
Norma Campaz, dotada de muita ação 
e dinamismo) vem mantendo, em seu 
espaço, uma tradição que procura hon-
rar o idealismo de seu saudoso criador, 
que dignifica com seu nome a atual 
galeria. Até princípios de janeiro, ali 
está expondo o pintor, Ary da Costa 
Nogueira Filho, com seus trabalhos 
bastante originais; a Galeria Banespa-
Campus Usp (que atualmente se vê 
enriquecida com a exposição de Odüa 
Mestriner, uma pintora que tem pro-
jêtaao Ribeirão Preto internacional-
mente), é outro espaço digno de men-
ção, no bairro de Monte Alegre;na rua 

Itatiaia. Walter Nather Júnior mantém 
outra galeria de gabarito, que tem aco-
lhido pintores famosos, principalmen-
te, os da linha acadêmica. Por fim, no 
rol das galerias de caráter permanente, 
citamos a da Casa da Cultura, no Mor-
ro de São Bento, onde se realizam, tra-
dicionalmente, dois salões de âmbito 
nacional, o SARP e o SABA (o primei-
ro acolhe os pintores chamados moder-
nos ou contemporâneos;o segundo foi 
criado para receber os pintores da li-
nha acadêmica). Ambos amparados 
por lei municipal e realizados, respecti-
vamente, em junho, e dezembro de 
cada ano. Quánto aos espaços ofer-
tados por particulares, durante o de-
correr, citamos o Spazio Gioavannina 
(na rua São José, 1242), o Roda Viva, 
a Choperia Prost (também na rua São 
José), etc. Por sua vez, a Delegacia Re-
gional da Cultura criou, em sala de sua 
repartição, na Barão do Amazonas, 
outra forma de prestigiar o trabalho 
do artista e divulgá-lo: "O Artista da 
Quinzena". O destaque, neste fim de 
ano, é sem dúvida, o II Saba (Salão 
Acadêmico de Belas Artes de Ribeirão 
Preto", que conquistou um lugar ao 
sol, depois de muitas lutas e trabalhos 
dos artistas acadêmicos de Ribeirão 
Preto. 
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