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ARTISTAS DE RIB. PRETO PR EMIADOS NO XV SALÃO PAULISTA DE AR TE MODERNA 
BASSANO VACCAR1N1 LAUREADO COM MEDALHA DE PT ATA E MAURO BAL-DUCCI U M A COM MEDALHA DE BRONZE 
O Serviço de Fiscaliza-ção Artística do Estado, a quem está a fe ta a promo-ção dos salões oficiais de àao Paulo, aeaha de divul-gar a relação dos premia-dos de 1966, nos emersos setores das artes plásticas: , Pintura , Escultura, Arte De | corativa e Arquitetura, meu cionando, entre os distin- i guidos com laureas de va-ior, dois conhecidos ar t is tas locais. j 
Ao Professor Bassano Vac ' carini, nome já consagra- t do por numerosos prêmios e citações honrosas e elemen-to de destaque em nossos meios artísticos e um dos abnegados propulsores da nossa prestigiosa Escola de 

Artes Plásticas, foi atr ibuí-da Medalha de Pra ta , na modalidade de pintura, o que vem confirmar, mais uma vez, seus altos dotes de ar t is ta consciencioso e em permanente atividade. Ao sr . Mauro Balducci Lima, um representante da nova geração de art is tas in-ferioranos e cujos t rabalhos de escultura em metal tem merecido as melhores refe-rencias da crítica especiali-s t a . o íntegro juri do Sa-lão conferiu Medalha de Bronze, no setor Escultura. 
Releva notar nesta opor-tunidade, que nos últimos anos nossa cidade tem se projetado enormemente em tôdas as atividades culturais 
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e part icularmente no que diz respeito às artes visuais. Isso, sem dúvida' não é mais do que a conseqüên-cia imediata do intenso mo-vimento desenvolvido pelos bravos lutadores que m a n -tém nossa Escola de Artes Plásticas, secundados pelo já basiante ex^ieuSi.o ti-po de ar t is tas radicados em nossa terra , assim como aos aqui nascidos, como jO-d i l a^_^es t r i ne r , Adelaide e^TõürSto^Bam. aio Arnal-do Mulin, Francisco Amen-dola, Fulvia Gonçalves, Hil-da Soares, Regina Stela Gonçalves, Lionelo Berti, Zilda Gama e muitos ou-tros, além do valioso t r a b a -lho de orientação e divul-gação empreendido pelo a -catado crítico de arte-. Pro-fessor Pedro Caminada Ma-nuel-Gismondi, r.agora ple-namente integram) no am-biente cultural ribeifllòpre-tano, o qual vem desenvol-vendo valioso t rabalho ^e projeção de nossos ar t is tas e da nossa Escola, seja nas grandes cidades do país e mesmo no exterior, de onde regressou recentemente . 


