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Desejo ressaltar neste pequeno texto algumas abordagens a res» peito do desenvolvimento das Arteâ Plásticas em Ribèirão preto, no Corrente ano: Um número bem representati-vo de exposições é oferecido a esta. comunidade de mais de 350.000 000 de habitantes, por meio das gale-rias aqui sediadaà, conforme rela-ção abaixo: Galerias de Cunho promocional e comercial: ÜTAÚ, que promoveu o major número de exposições, tendo efei destaque Odetto Guersoni e Maria Cecília Guarnieri e JARDIM CON-TEMPORÂNEO, onde predominou expositores de Ribeirão Preto, co-mo Bassano Vaccarini e outros. 
Galerias Educacionais: CASA DA CULTURA, predominando as exposições coletivas, como o v i n SAKP; SENAC, prevalecendo as coletivas de bom nivel como "80 anos de Artes Brasileira" e "A Mulher no MAM"; BANESPA-USP que teve como destaque a Xerogra-

f i a e a Releitura Gráfica, de Qdila MestrTner; iàüff )E DÁ D E C E g a c I a KE&RWÂL DE CULTURA DO ES-TADO DE a s o PAULO, encerran-do preocupação de valorizar os ar-tistas da região; BIBXJOTECA DA UNAERP com amostras organiza-das pelos alunos do Curso de Edu-cação Artística; GALERIA FIROF. ALBERTO FRANÇA, destacando a presença de trabalhos de artistas importantes como Alfredo Volpi, Walter Levy e Otake e STUDIO £>AS ARTES. Durante este ano cspntamos pouco com a GALERIA DO SESC, o que é uma pena, já que atendia os interesses de jovens em pleno processo de formação educacional. 
Galerias de porte comercial em Locais que propiciam o lazer: GALERIA ATHANASE SARANTO-POiULQS, SPACIO GIOVANNINA, PROUST, RODA VIVA, etc. 
Acredito que a atuação contí-nua destes locais para amostras de arte condiz com o nível cultural da cidade. Todavia, os MEIOS DE COMUNICAÇAO DE MASSA d© Ri-beirão Preto apenas informam so-bre as exposições, sem se estende-rem a análises críticas, não dife-renciando a qualidade .estética das obras. Para o leigo, Infelizmente, o nível da exposição de'0<JSa_Mçs trlner ~"BÃNfiSra-tj'&p> parece eqüivaler a tantos outros, oue ea^ tao ocorrendo, paralelamente, na cTaadê. Desta maneira, sinto uma defazagem entre a atuação das ati-vidades artísticas no campo das Ar-tes Plásticas e os meios de Comu-nicação de Massa, os quais, acredi-to serem responsáveis em difundir estes dados para a comunidade. 

O curso "Arte no Brasil: con-tribuições e tendências no século XX foi outro evento de grande im-portância, ocorrido no segundo se-mestre e promovido pe!a Assesso-riâ Cultural e pela P.F.C.L. de Ribeirão Preto, U.S.P. A ausência dos críticos e artistas envolvidos com as Artes Plásticas foi sentida no desenrolar do curso, não só a fim de representar a cidade, como também para não deixar que os "poucos" paulistanos continuem a encarar o interior de uma manei-ra provinciana, que às vezes, até, acredito, os fatos se confirmem. 
Para encerrar, falta ainda em Ribeirão Preto um ARQUIVO HIS-TÓRICO MUNICIPAL, semelhante ao já existente na cidade de Tau-baté para melhor preservar a me-mória Cultural da cidade. 
Desejo que as galerias de arte continuem sua atuação no ano de 1Ô84, procurando cada vez mai$, aprimorar a qualidade das obras expostas e que os meios de Comu-nicação de Massa se especializem em favor da comunidade rlbeirão-pret ana. 
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