
Dentro da programação dos festejos do 115.0 
aniversário de Ribeirão Prêto, o Departamento 
Municipal de Cultura e Esportes fará realizar, ain-
da nesta semana, a exposição inaugural da Mini-
Galeria de Arte do Black-Stream Hotel, da qual 
participarão 15 artistas plásticos de- nossa cidade. 

São êles, por ordem alfabética: Bassano Vac-
carini, Celso de Sales Guerra (Mandrake) e sua 
irmã Vera Guerra de Paula Gonçalves, Divo Mari-
do, Francisco Amendola, Fulvia Gbnçalves, Leonel-

í lo Bertf, Mauro A . Balducci Lima, Margara G . P . 
"Amaral , Odila Mestriner, Patrizia Jemma, Sidnéia 

A. Toechini- Thirso Cruz, Thania A- Jorge e Ulieno 
• Sérgio Cicci. 

Ccmc é fácil de se verificar, essa exposição 
\ (::te raajrcárá a revivescencia do movimento plásti-

co çai.fcossa terra,• Inclue expositores das mais ,di--
' r s a s : tendências no campo das artes visuais, as-

' s n como envolve mais de uma geração de artis-
; [ . s, que vai desde os mestres Odila, Vaccarini, 
'.A nendola e Berti, de projeção internacional, até 
Vs novíssimos como Thania. Margara e Patrizia, 

" d is exsremos que encerram no centro elementos 
• já ámsdurecíâos como Fulvia, Mauro, Divo, Ulieno 
•e outros, cujos currículos por si só afirmam sua 
r> nressâo e seu valor no contexto nacional da cul-
tura estética. 

A Mini-Galería do Black-Strean Hotel, como 
m guerrs ignora, é uma idéia do escultor Vaccari-
n: com o endosso formal do dr- Athanaze Saran-
te. Sarantopoulo, o homem que deu a Ribeirão 
P :o um hotel de categoria internacional, e tem o 
patrocínio do Departamento de Cultura e Esportes 

.•fd" Prefeitura Municipal de Ribeirão Prêto, o qual 
a^íbuiu a uma Comissão Executiva adrede nomea-
da. a incumbência das promoções. Essa comissão 
é composta pelos srs. prof. Pedro Gaminada Ma-

:.nn; I Gismondi, porf. Bassano Vaccarini e o acadê-
mico Mario Moreira Chaves. 

Cabe, entretanto, os méritos de tão impor-
-tar'pe manifestação cultural e expressão vigorosa 
d'1 «otencial artístico de Ribeirão Prêto, não só aos 
seus criadores, mas também ao digno prefeito mu-
nu-nal Dr. Antônio Duarte Nogueira, na pessoa de 

.."ffii direto assessor, dr. José Roberto de Lemos Pas-
!er--' atual diretor do Departamento Municipal de 
r -ra e Esportes, o qual não tem poupado esfor-
(.- • ' • o sentido de que as festividades comemorati-
v a «-fo 115.0 aniversário da cidade não se restrin-
jam apenas aos aspectos sociais e esportivos, mas 
-ri-'"'.oalmente que possam mostrar as facêtas cul-

tura is . e artísticas1 de nossa terra e da nossa gente. 


