
Galeria "Artes Plásticas^ 
ABERTURA DA EXPOSIÇÃO DE PINTURAS E DESENHOS 

DE ARTISTAS RIBEIRÃOPRETANOS . —— JO-fatZ* 
Terá lugar, hc je às 19,30 

horas na Galeria "Artes Plás-
t icas" dp Escola de Artes 
Plásticas de Ribeirão Preto, á 
rua Alvares Cabral n . o 64, a 
abertura dia Exposição de Pin 
turas e Desenhos dos conheci 
dos pintores radicados em Ri-
beirão Preto: Bassano Vacca-
rini; Francisco Amêndola; Sil 
vio Pleticos; Adelaide Sampaio 
(Daly) e Odila Mestriner, com 
parecendo também, como con-
vidado especial, p d " . P iero 
Luigi Gastelfranchi, cirurgião 
do Hospital das Clínicas da 
nossa Faculdade de Medicina. 

Os expositores, ncmss já 
consagrados no campo das ar-
tes visuais com vasto acervo 
de trabalhos prestigiado rtela 
crítica especializada no país, 
pre tendem, com a presente 
mostra de arts, manter acssso 
entre os aficcionadas das ar-
tes plásticas o entusiasmo e o 
interesse para êssS gênero de 
manifestação da sensibilidade e 
sogosto pelas coisas do espiri-
to, ao mesmo tempo que con-
tr ibuir para a manutenção de 

ambientei adequado à revela-
ção, de noves valores entre os 
jovens da noss a t e r r a . 

O dr . Castelfranchi, ilustre ' 
convidado, apesar de amador, 
revela-se já um mest re d o ' 
pincel, apresentando quadrois 
dignos de f igurar nos mais 
impiortantes! isalões de ar te . 

Suas télas pela vibração 
dq colorido e f i rmeza da li-
nhas, confi rmam uma legiti-
ma vocação p á r a o mêtier, 
não obstante o mesmo faça da 
pintura apenas u m passatem-
po, simples "hobby" intelec-
tua l . 

Para essa interessante expo 
sição de p in tura e desenhos, 
pede-nos o diretor da Galeria 
"Artes Plásticas" e seu maior 
incentivador, prof . Bassano 
Vaccarini, para convidar a to, 
dos cs que se interessam pe-
las bélas ar tes em part icular 
e ao público em geral, comu-
nicando que a exposição per- • 
manecerá f ranqueada diária-
mente, das 13 às 17 horas e 
das 2Qeàs 22_ du ran te ' .duas s ; ! 
manas. ; 


