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Em homenagem ao 112.0 Aniversário da Cidade 

CERCA DE VINTE ARTISTAS PLÁSTICOS INTEGRAM A MOSTRA — ABERTURA 
AS 20,3« HORAS DE HOJE — ENCERRAMENTO DIA 23 DE JUNHO 

No louvável intuito de 
prestar sua homenagem à 
cidade de Ribeirão Prêto e 
integrando, as fcomemora>'.ôes 
Péla passagem do 112.o aco 
cie fundação da formosa Ca-
pital do Café, os altistas 
congregado s no novel e já 
vitorioso Ateliê 1104, promo-
verão hoje, a partir das 20,30 
heras, no dito Ateli\, à rua 
Alvares Cabral n-o 11Ó4, vi-
m a grande mostra de pintu-
ra, -escultura e desenhos. 

Assim é que, mais uma 
vez, teremos oportunidade 
de apreciar os trabalhos de 
Consagrados artistas como 
Bassano Vaccarini, Francis-
co Amêndola, Adelaide Sam-
paio (Delly), Lourdes Sam-
paio, Divo Marino, Regina 
Stella Gonçalves da Silva e 
Alberto "Zeiger, todos -inte-
grantes do comunitário Ate-
liê 1104, além dos demais 
participantes da exposição, 
convidados da referida asso-
ciação de arte: Oclila Mgs-
triner, a mais. jrêmiada ar7 
tista ribeirâopretana, Súlvia 
Gonçalves, jovem pintora re-
centemente lançada, Leonel-
lo Berti, artista italiano ra-
dicado em nossa terra, Leo-
poldo Lima, o polêmico cria-
dor de relevos pirogravados, 
Mirley Pereira Freire, j o -
vem e prometedor talento de 
Ribeirão Prêto, mais Izidro 
de Freitas, Paulo Moreira 
(Pabüto), Ferrando Deamo 
Baltazar e muitos outros va-
lores locais» 

'Essa interessante mostra 
de arte, que permanecerá 
franqueada ao público de 15 

a 23 do mês em curso, cer-
tamente atrairá para sua vi-
sitação os numerosos aí clo-
rados das artes de nossa ci-
dade, assim como os muitos 
amigos dos artistas exposi-
tores e o Ateliê l i04 marca-
rá mais um sucesso nó seu 
acervo de atividades cu-tu-
rais. 

Para a abertura dessa ex- T 
posição-homenagem, Q Ateliê !-
1104 convida por meio desta i 
folha, as autoridades locais, 
aficiona~'ds e amigos das ar 
tes, professores e alunos das 
nessas escolas e.- especial-
mente, cs alunos das nossas 
escolas e cursos de artes. 


