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libertara da Coletiva: «Mulher e Rrte» no Banespa 
Mais uma mostra de 

arte poderá ser vista a par-
tir do dia 30 do corrente 
> segunda), na Galeria 
"Campus-USP-Banespa" 
de Ribeirão Preto. Trata-se 
ca exposição denominada-

MULHER E ARTE"-
uma coletiva que reúne 
:'r:as de catorze artistas ri-
rierãopretanas. A abertura 
iir-se-á às 9 horas e as 
obras poderão ser aprecia-
das durante o horário de 
expediente do Banespa, lá 
em Monte Alegre. A orga-
nização da mostra é da res-
xnsabilidade da Assesso-
r a Cultural da Coordena-
: : ria do Campus e da dire-
: l3 do Banespa, que con-
: ;:am com a cçlaboração 
de Darci Emiíia Prieto 

Haddad, Márcio Autímio 
Aguiar e Paulo Braga Ne-
to. 

As artistas expositoras 
são as seguintes: Adelina 
Ivonete Plachi (Aliz), 
Carmem Longo, Darci 
Emílía Prieto Haddâd, Eny 
Aliperte Ferreira, Izabel 
Mello, Karime Garcia, Lu-
zia Stella D.C. de Souza e 
Mello, Maria Cecília Ca-
margo Guarnieri, Maria de 
Fátima Magalhães (Fanny) 
Norma Luzano Campaz, 
Therezinha A. F. Monfá, 
Vânia Castaldelli, Weimar 
Marchesi de Amorim e 
Qdila-Mestriner. 

A exposição permane-, 
cerá aberta até o dia 21 de 
fevereiro. 

O diario - 5-2-1984. 
0 que se pode 

ver nas 
Galerias de Arte 

As galerias ou locais 
que expõem pinturas, em 
Ribeirão Preto, presente-
mente, são as seguintes: 

- GALERIA DE ARTE 
"JARDIM CONTEMPORÂ-
NEO - Realmente, esta é a 
principal galeria na verdadei-
ra acepção da palavra: Exis-
te com o objetivo de mos-
trar obras de arte durante o 
ano todo e comercializá-las, 
como é óbvio, pois o prédio 
é alugado oara essa finalí. 

sugestivos trabalhos de Ma-
ria Cecília Camargo Guar-
nieri, no horário de expe-
diente do Banco Itaú, bem 
no centro da cidade. Local 
de boa iluminação e com 
painéis feitos a caráter, a 
Itaú Galeria sobressai como 
um dos bons espaços oferta-
dos aos artistas daqui e de 
fora. 

- GALERIA ATHA-
NASE SARANTOPOULOS, 
no Stream Palara> Wnt»i 


