
VPr AliftW-HfT artes.2rr,?/ 
ftâSfo 0J> J f % «ffff| Jjjgi © ê l i i i S s 

Hoje, ès 20 Sioras, 
Inauguração da Mini-Galeria 
de Ârfs d® Black-Stream Hotel 

Marcandb o encerramento das festividades 
comemorativas do 115-0 aniversário da cidade de 
Ribeirão Pxêto, hoje. as 20 horas, com a presença 
do Prefeito Municipal, dr. Antonio Duarte Noguei-
ra, de seu assessor, -José Roberto de I/Jmos Passos, 
atual diretor do Departamento Municipal de Cul-
tura e Espertes e demais autoridades, terá lugar 
a abertura da exposição de trabalhos de 15 artis-
tas plásticos da. Ribeirão Preto, a qual marcará a 
inauguração da Mini-Galeria de Arte do Black-
Stream Hotel, uma iniciativa do dr. Athanaze 
Sarantes Sarantbpoulo, que iniciou suas atividades • 
comerciais entre nós dando a Ribeirão Préto um 
hotel de categoria Internacional. j 

Os artistas que participarão da notável mos- i 
tra de arte são: Bassano Vaccarini (esculturas em 1 

metal), Celso de Sales Guerra/Mandrake (escultu- | 
na em metal). Vera Guerra de Paula Gonçalves 
(escultura em metal), Divo Mãjrino .(pinturas), 
Francisco Amendola (pinturas), Fulvia Gonçalves 
(pinturas), Lecnello Berti (pinturas), Mauro A. 
Balducci Lima (objetos em poliester), Margara das I 
Graças P. Amaral (pinturas), Odila Mestriner (de-
senhos e pinturas), Patrizia Jemma (pinturas), 
Sidnéia Ap. Tocchini (pinturas), Thirso Cruz (es-
cultura em gesso e bronze), Thania Ap. Jorge (de-
senhos) e Ulieno Sérgio Sicci (pinturas). 

A inauguração em pauta tem a significação 
de um renascimento das atividades artísticas entre 
nós, as quais de há muito vinham declinando até o 
completo desaparecimento e, agora, a existência da 
Mini-Galeria de Arte do Black-Stream Hotel de-
ve-se á iniciativa do dr. Athanaze, que recebeu a 
plena aprovação do governador da cidade e que 
através do Departamento Municipal de Cultura es-
tabeleceu um ccnvêio com a direção do Hotel, ob-
jetivando manter, em caráter permanente as ati-
vidades promocionais da Galeria. Para isso foi 
criada uma Comissão Executiva, composta de «ex- ; 

perts" na matéria. Sao êles: prof. Pedro Manuel ( 

Gismondi, acatado crítico de arte, professor de His-
tória da Arte e diretor da Faculdade de Artes Plás-
ticas da UNAERP; prof. Bassano Vaccarini consa-
grado artista, escultor e pintor, professor da Fa-
culdade de Artes Plásticas e diretor do Movimusi-
cart; sr. Mario Moreira. Chaves, poeta e jornalista, 
membro da Academia Ribeirãopretana de Letras, 
co-fundador da Escola de Artes Plásticas e do Mu-
seu de Arte de Ribeirão Preto e de outras entidades, : 
de cultura. -j 

É importante salientar que Ribeirão Prêto, 
reconhecido como importante centro econômico & 
social, não obstante contar em seu seio com a pre-
sença de cerca de 50 artistas plásticos, não dispu-
nha até o momento de local adequado para, a pre-
sentação de suas obras e que a Mini-Galeria de 
Arte veio de encontro a esta urgente necessidade. 

A direção do Black-Stream Hotel, na ocasião, 
oferecerá um finíssimo coquetel em homenagem 
ao 115-0 aniversário da cidade e aos artistas par-
ticipantes da importante mostra de arte. 


