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HOJE INAUGURAL AO DO 

A T E L I E R - 11-0-4 
Hoje às 21 horas será 

inaugurado e aberto ao pú-
blico de Ribeirão Préto, o 
ATELIER — í 1-0-4 _ A Es-
cola de Artes Plásticas fun-

j dada por Vaccarini * e La-
| zarini é atualmente dirigi-
'.4a pelo artista e crítico Pe-

dro Emanuel Gismondi idea-
lista incansável e de gran-
de visão, faz êste ano o 
seu 10.o (décimo aniver-
sário gozando de um pres-
tígio nacional e até inter-
nacional pelo trabalho sé-
rio e constante que vem de-
senvolvendo na formação 
de artistas, professores, de-
coradores, desenhistas in-
dustriais e de educação vi-
sual . 

È só lembrar-se de Ribei-
rão PrAto de dez anos atrás 
para pereceber-se de como 
a presença da Escola de Ar-
tes Plásticas está presente 
no bom gosto de uma vitri-
ne, de um prédio, de uma 
decoração. 

Hoje no campo das Ar-
tes Plásticas, Ribeirão Pré-
to está lançando mais uma 
pedra fundamental no seu 
desenvolvimento artístico 
cultural com a inauguração 
do ATELIER 11-0-4 — na 
Rua Alvares Cabral 1.104. 

Falamos da Escola de Ar-
tes Plásticas porque sem a-
quela iniciativa hoje não 
teríamos em nossa cidade 
um grupo de artistas atuan-
tes, trabalhando em con-
junto. 

O Atelier 11-0-4 — é um 
exemplo novo pelo aspecto 
social da iniciativa. 

E' o primeiro exemplo no 
Brasil como no estrangeiro 
de ATELIER comunitário 
que hoje vai surgir na Rua 
Alvares Cabral. 

Artistas, na maioria, com 
um lastro de trabalho mui-
to grande, com personalida-
de artística e estilística de-
finida se unem para pro-
porcionar melhores condi-
ções de trabalho, como pa-
ra levar ao conhecimento 
dos ribeirãopretanos, a pró-
pria atividade e os resulta-
dos de pesquisas individuais 
e coletivas. Artistas que 
labutam em silêncio por 
necessidade de proselitismo 
conscientes do muito que 
podem fazer em favor da 
cultura e da arte em favor • 
da comunidade ribeirãopre-
iana. 

Abrem as portas do seu 
laboratório e todos aqueles 
que sentem necessidade de 
uma maior vivência artísti-
ca. O ATELIER servirá 
também como ponto de en-
contro seja para um bom 
batepapo, como para troca 
de idéias, conferências, e 
possibilitará aos iniciados a 
penetrar nos mistérios da 
criação artística. A juven-
tude terá condição de par-
ticipar ativamente no pro-
cesso da formação artística 
seja pelo contacto direto 
com o artista como' com a 
sua obra que lhe é propor-
nado frequentando o ATE-
LIER 11-0-4. 

Fazem parte do Atelier: 
— Adelaide Sampaio. Alber-

j to Zeiger Bassano Vaccari-
j ni, Divo Marino, Fernando 

Spindola. Francisco Amen-
i dola, Maria de Lourdes 
; Sampaio, Mauro Balducci, 

Mirley Freire, Paulo Morei-
ra e Ruben Goulart de An-
drade. Qdila MestrineJi e 
Fúlvia '^Loifçáfves1*' também 
fazem parte do Grupo. Ri-
beirão está de parabéns com 
mais uma grande iniciati-
va no campo da cultura ar-

. cística. 


