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Nesta época do ano, as artes plás-
ticas andam meio de férias, ou me-
lhor,, jailguns espaços artísticos op-
tam por exibir seus acervos deixan-
do as sovas exposições e vernissages 
para depois do carnaval, quando pau 
rece que o ano, começa,, realmente, 
em alguns setores . 

Apesa;r da programação não 
registrar grandes persjpcctivas no 
decorrer de 198% enquiajnto esperai-
iniciar o, novo calendário, o especitar 
dor pode aproveitar o verão para 
conhecer estes acervos que constam, 
em sua maioria, de obras de aristas 
que já expuseram nos anos anterio-
res, seja através de doação ou aqui-
sição. Veja algumas desitas exposi-
ções: 

A galeria; Athanass Sarantopou-
los (R. General Osório,, 850, centro) 
aberta diariamente por funcionar em 
hotel, selecionou 17 trabalhos. O 
mais antigo, um óleo de Izrael Brum, 
data de 1952 e o rnaiis recente, acrí-
lico de Pama Loiala, de 19®5. Nes-
ta exposição podem ser vistas tam-
bém as gravuras de Maria Bonomi 
Aldemir Martins, Guilherme de Fa-
ria, Lívio Abnarno e Milton Dacosta. 
Como não, podia faltar, Basisano Vac-
carini, com duas telas à óJeo e Leo-
nelo Bertí representado um um de-
senho sobre papel. A mostra per-
manecerá até o final deste mês, para 
cisa 21 de fevereiro ocupar seu espa-
ço com pinturas de Lauri Júnioir. 

Na casa da Cultura (Alto São 
Bento) acontece até a primeira quin-
zena de fevereiro um rodizio com 
artistas premiados nos salões que 
promove. Atualmente constam pin-
turas modernas e acadêmicas de ar-
tistas como Vagner Veloni, Uiieno 
Cicci, Pedro Manuel, Odiüa Mestri-
ner; José Guilherme PáívaTKalo Na-
soT Maria Opromolla, Henrique Léo 
Fuhro e Luis Pinto, dentre outros. 
AlMTtiw. todo» OS dias, das .0 às 2tf 
I ornri Apófl rxlbir o acorvo, o próxl-

O fracc verão das artes plásticas 
dá espaço aos acervos 16.Cl-

Acervo da Casa da Cultura: artistas premiados em salões 
mo passo será o Salão dos Acadêmi-
cos, a partir de l.o de março, inte-
grando-se ao Movimento de Airte de 
Ribeirão Preto, Marp. 

Até o final dos mês a galeria Jar-
dim Contemporâneo (R. Barão do 
Amazonas, 1133', centro) que abre de 
segunda a sexta, dia® 8 às 19 horas e 
aos sábado® das 8 às 12 horas, exi-
be grandes nomes da pintura brasi-
leira, destacando-se Siauro de CoU, 
Décio Ferreirai, Sofhia TaEisinarl, 
Cmar Pellegatta Odélio Sarro e ou-
tros. Ainda não tem prevista a pri-
meira vernissage do ano„ mias pro-
mete muitas surpresas. 

O espaço do Bazar Ribeirânia (R. 
Ernesto Blaroni, 222, iloja 08, Ribei-
rânia), mostra óleo aquarela e acrí-
lico só do artistas locais até meados 
ilo ivvorolro, Etttro os artistas estão 

Pedro Sella Lêda Guedes Pinheiro, 
Augusta Oansian, L. Stelila,, Darci 
Emilia, Sliozo Mishima e Norma 
Campas. Também estão expostas 
obras da falecida! pintora paulistana 
Nair Opromolla. De segunda a sex-
ta. das 8 às 18 horas e sábado das 
8 às 12 horas. 

Parte do acervo da Uiieno Gale-
ria de Arte (R. Barão do Amazonas, 
1403) está exposto até o final de 
fevereiro, reunindo 25 obras de ar-
tistas como Darci Penteado, Carlos 
Scliar, Piza, Lebadang, Ramoza etc 
e os locais, Arnaldo Mullin Vânia 
Castaldelii, Washington Lopes, Wial-
tiomiro SanfAnna, Bassiano Vacoari-
DÍ e Mirlene Freire, dentre outros. 
Sua;; portas são abertas diariamente, 
das 9 às 19 horas e aos sábados, daa 
a ;V; 13 hornp. o primeiro vernis-

sa|ge será em miarço, possivelmente, 
com ii arto do Burle Marx. 

Já a galeria Campus-Usp-Banes-
pa (Campas da US1P) inaugura, no» 
próximo dia 20, a primeira: mostra 
de «ou acervo, com artistas locais o 
de fora, que irá até abril, quando 
está previsto umai individual de de-
senho o pintura de Iuclmar Beilo, 
de Uberlândia. 
COLETIVA AMANHA 

A Sala ilo Artista da Qulnzemai 
localizada na Dcflogacia Regional de 
Cultura <R. liarão do Amazonas, 
1550),, prossegue com suas exposi-
ções e inaugura amanhã, às 21 ho-
ras, uma coletiva, da qual constam, 
Ademir Fecclnl Jucllth Zucolottp, 
Odilla Mestirliicr e Pama Loliotei, com 
pintura mala Hélio Martins, com co-
iagen, 


