
Hoje, palestra sobre "A Gravura no Brasil" 
A convite da Assesso-ria Cultural do Campus Usp-Ribeirão Preto, o professor Vagner Dante Veloni proferirá hoje, às 20 horas, no Anfiteatro Waldemar B. Pessoa (Hospital das Clínicas -Cidade), uma palestra focalizando A GRAVURA NO BRASIL, durante os anos 50/60. 
O prof. Veloni é assaz conhecido nos meios ar-tísticos locais. Atual-mente, leciona Artes Plásticas na Unaerp e faz parte, também, no corpo docente da Fa-culdade de Arquitetura de Ribeirão Preto da I.U.M.L. Saliente-se que o jovem professor já rea-lizou cursos de Gravura em madeira e metal com o Prof. Evandro Carlos Jardim, uma das autori-dades, no assunto, no país. Vagner integrou, igualmente, durante um ano e meio, o colegiado da extinta Fundação Cul-tural de Ribeirão Preto. 

Há pouco, recebeu ele cutra distinção: Defen-dendo tese (Cor como çitjno: aplicação e uso na arquitetura, espontâ-net de Ribeirão Preto), obteve o primeiro lugar i no curso de pós-gradua-ção (ingresso-, na Fa-culdade de Arquitetura e Urbanismo da X7SP, em S. Paulo. 
Na palestra desta noi-te, Vagner focalizará: a) Histórico da Xilogravura, calcogravura e litografia no Brasil; b) Gravadores mais representativos das décadas de 50 e 60 no Brasil; C) Noções técni-cas do fazer gravura; d) Projeção de slides de obras. 

Três artistas plásticos ribeirãopretanos foram convidados a expor suas criações no BISTRG BI-ZARRE (rua Fradique Coutinho, 1007), em São Paulo. A abertura para 

o próximo dia 22 de se-tembro. Aos paulistanos serão apresentados 30 trabalhos dos três artis-tas que residem em Ri-beirão Preto, exceto Ju-liana Serri, que hoje re-side em S. Paulo. Todos, porém, receberam sua formação artística em Ribeirão Preto, prosse-guindo cada um sua li-nha de trabalho inde-pendente . Odilla, por exemplo, apresenta dez trabalhos em aquarela, renovando sua linguagem ligada à paisagem. — ''Minha figuração, diz Odilla, tem agora uma conotação mágica e oní-rica". Juliana mostra, também, dez obras, en-tre pinturas e desenhos revelando uma técnica mista. — "Minha temá-tica, afirma, é o homem dividido, oprimido pelo contexto social atual". 

Por sua vez, Hélio Mar-
tins trabalha a colagem e expõe, igualmente, dez trabalhos nessa técnica, que domina com segu-rança. — "Meu questio-namento, explica o ar-tista, também é o homem e a busca de seu espaço vivencial". Odilla, Hélio e Juliana têm participa-do ativamente do movi-mento artístico brasilei-ro e já receberam inú-meros prêmios em sa-lões e exposições do País. 

NO SESC, UMA PREMIAÇÃO PARA A JUVENTUDE 
Em sessão bastante singela, porém expressi-va por seu alto significa-do, realizou-se, na última 6 . a feira, no Sesc, a en-trega dos prêmios aos alunos dç nossas esco-
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Ias de segundo grau, que participaram do I Con-curso de Ensaio Literá-rio-em homenagem ao 80.° Aniversário da ACI de Ribeirão Freto. A ses-são foi aberta e presidi-da pelo Dr. Waldemar Roberto (e assessorado pela Prof a. Goreti Dias), exatamente às 20 horas. 

O ilustre dirigente máxi-mo do Sesc discorreu so-bre a significação do evento e sua importân-cia como atividade extra-curricular e elogiou o idealismo e dedicação das professoras que partici-param do Certame, in-centivando seus alunos a gostarem cada vez mais da leitura e a praticarem a redação como forma de expressão de seus co-nhecimento da Língua Pátria e a exercitarem sua criatividade. Os prê-mios em livros (oferta-dos pela Mecenas da cultura em Ribeirão Pre-to, a Marylene Barachi-ni, proprietária das Li-vrarias Paraler), meda-lhas e diplomas. Os des-taques do Certame foram para o Colégio Nossa Se-nhora Auxiliadora, que concorreu com o maior número de alunos; para a E.E. 2.° Grau Tomás 
A. Wately, cujos alunos conquistaram os dois primeiros lugares e para o Colégio Santa ürsula, também com um aluno em primeiro lugar : as três escolas fizeram jus a belos troféus, A Aca-demia Ribeirãopretana se fez presente através dos acadêmicos Sylvio Ric-ciardi, Mário Moreira Chaves, Vicente Teodoro de Souza e Miguel Cíone, j 

que falou sobre o Con-curso em nome da ARL e na qualidade de um dos julgadores dos tra-balhos. Ressalte-se, ain-da, a presença do Dr. Divo Marino, Secretário da Educação e Cultura do Município, do Prof!. Antonio de Pádua Pozi-ni, Diretor das Ativida-des Culturais da Casa da Cultura e do escritor Luiz Puntel. (v.T.e.) 


