
A Pré-
Será no prox'mo sábado, dia 

24 do mês corrente, a abertu-
ra da primeira manifestpção 
cultural, em solen dade pré-
inaügural do Museu de Arte 
de Ribeira Preto, novel or-
ganismo artrtico e de divul-
gação cultural que está 5endo 
criado por uma equ pe de ar-
tistas e intelectuais da nossa 
terra, a frente dos quais se 
encontra a consagrada dese-
nhista ribeira: pi et" na Odila 

Mestriner, o escultor e pintor 
internacional Ba?,sano Vacca-
rini e o- jornalista Mario Mo-
re ra Chaves. 

Fs a exposição de artes piás 
tic?s estará integrando o pro-
grama de atividades culturais 
"Semana do SESC", que na 
sua abertura solene cantará 
com a nreíença do ilustre ho-
mem público Dr, Brasilio Ma 
chado Neto, uma das primei-
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GENTE QUE "ACONTECE".. 

de Arte 
ras figuras da cúpula empre-
sarial brasileira e que rece-
berá o honroso título de "Ci-
dadão RibeirãoPretano", na 
noite de 24, na Associação Co 
mercial e Industrial. 

Comparecerão as solenidades 
da abertura da "Semana", al 
tas autoridades estaduais e 
municipais, alem de pessoas 
gradas da sociedade local e 
dirigentes dos núcle s locais 
do SESC e SENAC. 

F :gurarão na mostra de ar-
te em pauta os mais expressi-
vos artistas de Ribeirão Pre-
to: Adelaide Sampaio, Bassa-
no Bacçarini, Francisco A-
mendola, Fúlvia Gonçalves, 
Leopoldo Lima, Lionello Ser-
ti, Mauro Amauri Balducci Li-
ma e Odila Mestriner. ílodos 
os expositores ,já são nomes 
con agrados pela crítica espe-

BRUNO 

cializada participantes das 
mais importantes manifesta-
ções artísticas do pais e do 
estrangeira e detentores de 
grande número de prêmios e 
monções honroras, o que jus-
tifica sua presença na primei-
ra exposição do Museu de Ar -
te. 

Os diretores do SESC pro-
movem, concomitantemente, 
um interessante salão de j : -
vens pintores do comercio lo-
cal — o Salão do Trabalho, 
que dará á mocidade trabalha 
dora oportunidade de apresen 
tar exp:ess :vo? trabalhos de 
de enh e pintura. O salão 
referido premiará substancial-
mente os melhores trabalhos 
cia s'ficados por comissão jul 
gadora constituída de " e x -
pcrt ' " sobre o assunto. 

Para todas as manifesta-
ções programadas, f cam coti-
vidad s desde já todos os in-
teressados e especialmente ?a 
ra a exporíção do Museu de 
Arte pede-se a presença dos 
artistas e intelectuais da nos-
sa cidade. 


