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\ coordenadora da Itaugaleria, Adriana Pacheco, em uma sala da agência do Itaú da av. 9 de Julho, onde trabalha depois que a galeria foi fechadz Itaugaleria fecha e não cumpre 
programação do 1? semestre 

Da Reportagem Local 

Os artistas selecionados pelo nstituto Cultural Itaú de São 
3aulo para o primeiro semestre de exposições da Itaugaleria de libeirão Preto ficaram "sem :eto". A galeria fechou em de-zembro porque foi obrigada a Entregar o prédio da avenida 9 le Julho, que era alugado. Até loje não foi estabelecido um novo espaço e não há sequer irevisões para a reabertura. En-re os selecionados está a artista 

ribeirão-pretana Weimar Mar-quesi. 
Para a coordenadora da gale-ria, Adriana Pacheco, 27, a possibilidade de a galeria ser reaberta em um espaço exclusivo para exposições está quase des-cartada. A coordenadora das galerias do Instituto Cultural Itaú em São Paulo, Maria Eugênia Saturni, 34, diz que ela poderá funcionar em uma das quatro agências do banco em Ribeirão, mas até agora não há nenhum acordo para isso. 

Alguns artistas da cidade de-
monstram descrença na reaber-
tura e junto com colecionadores 
e freqüentadores preparam um 
abaixo-assinado para ser entre-
gue à direção do banco. Para o 
artista plástico Jair Correia, 34, 
o Banco Itaú, como instituição 
financeira, tem uma espécie de 
"compromisso moral" de devol-
ver a galeria à cidade, que é 
responsável por uma das maiores 
arrecadações do Estado. 

A pintora Odilla Mestriner fez 

a exposição de inauguração d 
galeria há mais de dez anos 
Segundo ela, a galeria era 
única da cidade sem compro 
misso com o mercado de art 
enquanto comércio. O marcham 
Marcelo Guarnieri, 28, dono d 
Galeria de Arte Design Sufi 
ciente, compartilha da mesm 
opinião de Odilla. Para ele, 
Itaugaleria tem um papel impoi 
tantíssimo no desenvolvimento 
artístico da região e seu fecha 
mento "é um absurdo". 


