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A part i r do próximo sábado, dia 8, na Galeria de 

Ail:1 do Black Stream Hotel, o Museu de Arte de Ribei-
I ão Prêto estará apresentando t r in ta gravuras e dese-
nhos de seu acervo. São, trabalhos de art is tas de São 
1'a.ulo, São José do Rio Prêto, Santos e Ribeirão Prêto. 
Ilá a destacar a série de gravuras em técnicas várias 

doarão do Núcleo da Oradores de São Paulo NUGRASP, 
Incluindo os nomes de Aldemir Martins, Antônio Hen-
rique do Amaral, Boris Arrivabene, Hannah Brandt, 
ii iir (;i inl:;ln;.lvi. I/.ar do Amaral Berlinck, Maria An-
II ii i Ir l i :.iiiri lia irelo, Mary Kupernian. Miriam Chia-

iliil Mi Ir lincha raillo Mcnl.-in (' Perez Sola. Es-
I H iii |iii i'1111' l iinhi in (IfMrnliir: e p.ríVVUrri.". de Gorai 
iln hiilnl I r i l i . iliilin 1'ailn liiilllil Miiln (|i'll 

ber, Gisela Eichebaun, Beatriz Rota Rossi, o primitivo 
José Antônio da Silva. OjüJjJ^e^íxiner, Francisco Amên-
dola. Fúlvia Gonçalves, Ulieno Sérgio Cicci, Zilda Gama 
e Maria Antônia. 

BRASIL PLAST1CA—72 

Sob o patrocínio do governo do Estado de São Pau-
lo, Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, supervi-
são da Comissão Executiva Central do Sesquicentená-
rio da Independência cio Brasil, direção e organização 
da Fundação Bienal de São Paulo, será realizada de 
IT) de agosto a 30 de setembro de 1972, no Pavilhão Ar-
in indo de Arruda IVrrlra, a "Moslra de Arte Sosqui • 

centenário da Independência" Brasil Plástica—72 (Bie-
nal Nacional de São Paulo. Eessa mostra com a par t i -
cipação de art is tas brasileiros de todos os Estados e o 
prazo para as inscrições encerra-se a 30 de abril e ca-
da ar t is ta poderá concorrer com o máximo de 3.5 me-
tros lineares ou área de até 25 metros. As fichas para 
inscrição deverão ser remetidas ou entregas pessoal-
mente na Secretaria da Fundação Bienal de São Paulo 
— Caixa postal n.o 7832 — S. Paulo. O Museu de Arte 
de Ribeirão Prêto já recebeu as fichas de inscrição e re-
gulamento para essa grande mostra de arte, podendo 
os Interessados procurar o seu responsável, Mário Cha-
ves, à rua Amador Bueno, 1005, nesta cidade, cm obter 
informações preliminares pelo fone 3000. 


