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Inauguração da Galeria "Artes Plásticas" 
AULA INAUGURAL E ABERTURA DA GALERIA "ARTES 
CIO DE EXTRAORDINÁRIAS 

Conforme é do conhecimen-
to público, está anunciada pa 
ra o próximo dia 29 do cor -
rente, às 20 horas, na rua Al -
vares Cabral n .o 04 a apre-
sentação da aula inaugural do 
Curso de Professor de Dese-

1 nho da Escola de Artes Plásti-
car de Ribeirão Preto, com a 
presença, do ilustre professor 
sr. Wolfgang Píeifer, critico 
e ensaísta de altos méritos e 
que proferirá erudita confeien 
cia sobre o sentido educacio-
nal da pintura contemporâ-
nea. 

No mesmo dia e local-, se pro 
cederá, também, a inaugura-
ção da Galeria "Artes Plásti-
cas" • magnifico salão para ex -
posições com que a novel Es-
cola de Artes Plásticas brin-
da a gente ribeirãopretana, uo 
cumprimento do seu ambicio-
so plano de criar em nossa ci -
dade clima intelectual compa 
tivel com seus foros de civi- -

REALIZAÇÕES CULTURAIS E 
tização e avançado progresso 
material. acontecimento esse 
que marcará o inicio de uma 
série de extraordinárias rea-
lizações no setor das artes. 

Teremos pois a abei fura da 
primeira exposição de pintu -
JÓ. escultura e desenho, iue 
congregará. além de -alguns 
artistas plásticos locais, pro-
fessores, alunos e ex-alunos 
da E. A . P. estando já inscri-
tos os seguintes: Bassano Vae 
carini; Francisco Amendola da 
Silva. Gilberto Ribeiro Alves-
Thirso Cruz; Marilourdes Fi-
gueiredo; Edna Maria Vicenti 
ni; Vera de Sales Guerra; A. 
mélia Cintra Seixas; Hilda 
Soares; Fúlvia Gonçalves; Lê-
da Nazário Gonçalves; Irene 
Marta Wolker, Ana Tereza Soa 
res; Maria Aparecida Barros 
Cardoso; Evanir Sponchiado, 
além de Odila Mestriner dese 
nhista já consagrada' pela cn"-
li ca dos "grandes t ía í íos . ' 

ÍERTURA DA GALERIA DE 
ARTES PLÁSTICAS 

\S AUTORIDADES DO ENSINO ARTÍSTICO DE S. PAU-
ARTICIPARÃO DAS SOLENIDADES INAUGURAIS DA 
ERIA DE ARTES PLÁSTICAS. — O DIRETOR DO CON-
IO DE ORIENTAÇÃO ARTÍSTICA DO ESTADO, DR. 

PLÁSTICAS" MARCA O INÍ-
ARTÍSTICAS DE RIB. PRÊTO 

Da sua visita aos meios cul-
turais de São Paulo, o escul-
tor Bassano Vaccarini, um los 
fundadores da E A . P . . trouxe 
noticias importantes e anima-
doras para a gente ribeirãopre 
tana, tais como a proposta da 
Comissão de Teatro e Cinema 
do Estado para promover em 
nossa cidade um Seminário' de 
Cinema e Teatro com a dura 
ção de 25 dias e a concessão 
de Bolsas de Estudo /jara os 
alunos de melhor aproveita-
mento . 

E não é só, os dirigentes da 
E. A . P. tem em «studo um 
plano, baseado em preposição 
de grande instituto de arte da 
capital, para entrosamento e 
intercâmbio cultural e artísti-
co- de grande interesse para 
os estudantes de arte do inte-
rior, que teriam assim opor-
tunidade de entrar em conta-
to com grandes mestres da; pin 
tura, escultura, arquitetura, 
decoração, modelagem etc. 

TÊ, pois, digno de louvores, 
os mais irrestritos e calorosos, 
o programa de atividade da 
E. A . P. para 1.960. bastando 
agora que a sociedade ribei-
rãopretana saiba prever o al-
cance de tais realizações, pa-
ra cooperar efetivamente com 
esse grupo de intelectuais que 
corajosamente, lutem para 
manter desfraldada a bandeira 
do seu ideal e da crença no 
grandioso futuro da interlân-
dia paulista. 


