
norna Campaz na Sala do Artista 
da Quinzena 

Na Delegacia Regional de Cul-
tura continuam expostos os traba-
lhos em pirógrafo sobre o veludo, 
de Norma Campaz. 

GALERIA ATHANASE SARANT 
TOPOULOS: — AUGUSTO MES-
TRINER: 'Pintor paisagista, Augus-
to Mestriner começou a pintar mui-
to cedo, participando ativamente no 
cenário artístico brasileiro, fazendo 
exposições individuais e coletivas, 
recebendo manifestações relevantes 
ao seu talento artístico, onde através 
de sua Arte processa o retorno 
consciente do problema ecológico 
tão atual". 

GALERIA ATHANASE SARAN-
TOPOULOS — MARIA DE LOUR-
DES ROSSETTO — Vernissage no 
dia 06 de abril às 20,30 horas. 

GALERIA JARDIM 
CONTEMPORÂNEO 

CURSO DE TAPETES ORIEN-
TAIS: — Dias 9 e 10, 16 e 17 de 
abril — horário: das 20 às 22 horas; 
Professor: Ochin Leon Mosditchian. 
Programa: Introdução e «aspectos 
históricos, visão geográfica; Classi-
ficação dos tapetes, teares, lãs, nós. 
Tinturas, manutenção, cuidados e 
restauração; Características dos ta-
petes: cores, desenhos e variedades; 
tapetes antigos e novos, Mercado 
de Investimento. Número limitado 
de vagas. Maiores informações na 
Galeria Jardim Contemporâneo: 
Rua Visconde de Inhaúma n . o 1065. 

GALERIA JARDIM CONTEM-
PORÂNEO — Inaugura-se na noi-
te de 12 de abril, às 22 horas, a 
Mostra Coletiva da qual participa-
rão; Bernardo Coro, Berenice Tole-
do, Suely Pinotti e Fulvia Gonçal-
ves. 

PASSO DAS ARTES — São Paulo 8 artistas de Ribeirão Preto 
Sob a direção de Alberto Beut-

tnmuller, Diretor do Passo das Artes 
com a promoção da Secretaria de 
Cultura do Estado atualmente diri-
gida por Jorge Cunha Lima, 8 artis-
tas ribeirãopretanos estarão partici-
pando de uma mostra coletiva que 
deverá inaugurar-se no dia 3 de 
abril naquele recinto, permanecendo 
até 27 de abril. São eles: Amendo-
la, Vaccarini, Pedro Manuel, Wei-
mar, Maurilima, Odila, Waldomiro 
SantAnna e Karime. 

SHOPPING CENTER — 
RIBEIRÃO PRETO — 
31 ARTISTAS 

Numa promoção de alto nível, 
o Shopping Ribeirão e Delegacia 

Regional de Cultura promovem na 
noite de 6 de abril a abertura de 
uma Mostra Coletiva da qual parti-
ciparão atristas de Ribeirão Preto e 
Região: Maurilima, Ulieno Cecci, 
Rui Alonso, Hélio Martins, Pedro 
Manuel, Washington Lopes, Vania 
Castaldelli, Vaccarini, Amendola, 
Renato Pagnano, Deli Sampaio, 
Athaliê, Sidney Leandro, Zamboni, 
Ramoza, Miguel Ângelo, Weimar, 
Nivea Martins, Karime, Maria Cecí-
lia Guarnieri, Eny Aliperte Ferreira, 
Phama, Odila Mestriner, Waldomiro 
SantAnna, Coimbra, Franco, Thia-
go, Regina Meirelles e Maria Isabel 
Mello. 

Trata-se da I.a Expoarte, inicia-
tiva do RibeirãoShopping, que reu-
nirá 250 quadros e 30 esculturas, 
que representam o trabalho de 28 
artistas de renome. 

A I.a Expoarte começa oficial-
mente com um coquetel oferecido 
pelos promotores à imprensa e auto-
ridades nesta próxima sexta-feira às 
18:30 horas e se prolongará até o 
próximo dia 22 de abril. Os qua-
dros e as esculturas ocuparão prati-
camente todo o "mall" do Ribeirão-
Shopping e espera-se desde já, um 
grande número de visitantes. 

Ao destacar mais esta iniciativa 
pioneira e de cunho cultural, Daniel 
Haar, gerente de marketing do Ri-
beirãoShopping explicou que "esta 
promoção busca oferecer o que te-
mos de melhor em pintura e escul-
tura em nossa região, abrindo tam-
bém um novo espaço aos nossos ar-
tistas e mostrando ao público o tra-
balho desta gente talentosa". 

A I.a Expoarte conta com o 
apoio da Secretaria de Estado da 
Cultura através da Delegacia Re-
gional da Cultura de Ribeirão Prè-
to. Daniel Haar lembra que "do su-
cesso desta primeira edição da Ex-
poarte, dependerá a manutenção ou 
não em nosso calendário de promo-
ções deeste evento. Mas, todos es-
tamos otimistas, a começar pelos 
expositores, que aceitaram com mui-
ta boa vontade aos convites que for-
mulamos". 

GALERIA ARTE SENAC/HEDONÊ 
Abertura da Exposição indivi-

dual de DELY SAMPAIO, na noite 
de 03 de abril, devendo permanecer 
até o dia 17. TEXTURA ÓLEO E 
TELA compõem a mostra, ainda in-
tegrando o programa, exposição de 
livros sobre pintura Moderna e 
Contemporânea, 

Maria Luiza de Paiva Diniz 


