
O 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 para essa finali-
dade. 

Essa Galeria, que ofere-
ce as condições materiais 
para uma exposição de qua-
dros com disposições bas-
tante funcionais e com o jo-
go de apropriado, está loca-
lizada à rua Visfconde de 
Inhaúma, 1065. 

Enquanto prepara e 
programa sua primeira aber-
tura de exposição do corren-
te ano (prevista para mar-
ço), ali se acham expostas 
obras dos seguintes artistas: 
Mário Campello, Cláudio 
Tozzi, Aldir Mendes de Sou-
za, Décio Ferreira, Magdale-
na Zawadzs a, Sívio Pinto, 
Antunes e os ribeirãopreta-
nos Weimar e Pedro Ma-
nuel. Esta mostra fica à dis-
posição do público ate o fim 
do corrente mês. 

- MULHER E ARTE -
Esta coletTva reúne obras de 
artistas residentes em Ribei-
rão Preto e pode ser apre-
ciada na Galeria "Campus-
Usp-Banespa" (no Monte 
Alegre, campus da Facul-
dade de Medicina), até o dia 
21 do corrente. O nome da 
exposição diz tudo: só mu-
lheres expõem e, dentre 
elas, essa artista de primeira 
grandeza que é ODILA 
MESTRINER, acompanha-
da de Maria Cecília Camargo 
Guarnieri, Adelina Aliz, Car-
mem Longo, Darcia Emília, 
Eny, Isabel Mello, Karime, 
Luzia Stella, Norma Cam-
paz, Teresinha Bonfá, Vânia 
e Weimar. Estes trabalhos 
estão à disposição do públi-
co no horário comercial do 
Banco Banespa. 

- MARIA CECÍLIA 
NA ITAÚ GALERIA - Até 
o próximo dia 10 do corren-
te, ainda podem ser vistos os 

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 j 
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 Palace Hotel, 
continua mostrando uma re-
trospectiva de artistas que 
expuseram no local durante 
o ano de 1983. Destaque 
para as obras de Shozo 
Mishima, Adelina, Ademar 
Naves (com seu impres-
sionante auto-retrato). Aí 
está um jovem artista, que 
está se auto-afirmando como 
um dos melhores retratistas 
de Ribeirão Preto. Nessa co-
letiva, encontra-se uma obra 
representativa dos artistas 
Stella Mello, Álvaro Peter-
sen, Ary da Costa Nogueira 
Filho, Rui Alonso, Alfredo 
Poggi, Norma Campaz, Tere-
sinha Bonfá, Teresinha Bra-
ghetto e Vacarini. 

- ÍTALO NASO NO 
"RODA VIVA" - Está se 
tornando moda, em Ribei-
rão Preto, fazer exposições 
em restaurantes, onde o mo-
vimento de clientes é diário 
e, em conseqüência, os tra-
balhos artísticos poderão ser 
vistos por um maior núme-
ro de pessoas, supostamente 
com maior poder aquisitivo 
para se interessar em adqui-
rí-los. Em geral, com raras 
exceções, esses locais são 
impróprios para uma expo-
sição funcional. A maior fa-
lha. entre, outras, é a falta 
de iluminação para os qua-
dros. 

É o que está aconte-
cendo, no momento, com a 
exposição de ítalo Naso, no 
Roda Viva (rua S. José). Os 
quadros desse velho pintor 
estão em clima de "buate", 
na penumbra... Se os restau-
rantes e outras casas comer-
ciais quiserem fazer a apre-
sentação das obras de artis-
tas, precisam, urgentemente, 
cuidar de sua melhor ilumi-
nação. 

(V.T.S.) 


