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praianos na Galerii 
COMEMORANDO O "DIA DO ARTISTA PLÁSTICO", a E.A.P. PROMOVE UMA SE-

MANA DE ATIVIDADES CULTURAIS E AR TISTICAS 
No cumprimento do que de-

termina o Serviço de Fiscaliza-
ção Artística da Secretaria, de 
Estado dos Negócios do Go-
verno, conforme a Lei 3434, de 
14.8.56. a Escola de Artes Piás 
íicas de Ribeirão Preto organi-
zou e está promover,do, desde 
ontem, dia 8 deste mês, uma 
semana de atividades artisttcss 
e culturais, comemorativas do 
"Dia do Artista Plástico". 

Easas comemorações, oue já 
se tomaram praxe naquele es-
tabelecimento de Ensino Sure 
rior, constarão de uma exposi 
cão coletiva de artistas ribei-
rãopretan.os, na Galeria Artes 

Plásticas, a qual permanecerá 
franqueada ao publico até o pró 
ximo dia 17. 

No dia 11, quinta feira, às 
20 horas, no saião auditor o. 
aula conferencia pelo prof . Pe 
dro Camlnada Manuel-Fismon 
di, que desenvolverá o terna-
"Raizes Portuguesas da Arte 
Brasileira" ilustrada por nume 
rosos siides coloridos e em 
branco e prêto. 

Internamente, durante a Se-
mana do Artista Plástico, os 
alunos dos Cursos de Professo 
rado de Dbsenho e do Instituto" 
Superior de Desenho Industrial 
se incumbirão de trabalhos e 

pesquisas sobre o tema, os 
quais posteriormente serão pu-
blicados nos jornais locais. 

Figurarão com trabalhos de 
pintura nessa Exposição Coleti 
va, os artistas BaSSano Vaccari 
n.i1, Francisco Amendola, Ade-
laide Sampaio (Delly); Fúlvia 
Gonçalves; Mirley Freire; Ma-
ria de Lourdes Sampaio; Leo-
nello Berti, com desenhos inc 
ditos participará a famosa de-
senhista ribeirãopretana. Odila 
Mestriríer e com esculturas em 
metal, também novos, o èscul 
tor Mauro Arnaury Balducci 
prometedor artista de nossa ci 
dade. 

Para todas as promoções prõ 
gramadas, ficam desde lógo con 
vidados todos os aficcionados 
das artes da nossa te-rra. 


