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EXPOSIÇÃO 
Na Galeria de Arte 

"Black Stream" haverá 
exposição de desenhos, e 
gravuras, no periodb de 
8 a 30| de abril corrente. 
Promoção do Museu de 
Arte, participação da Pre-
feitura pelo seu Departa-
mento de Cultura e Es-
portes e do proprio Hotel, 
claro. 

Comparecem expoen-
tes de São Paulo; Boris 
Arrivabene, Perez Sola, 
Hannah Brandt, Izar do 
Amaral Berlinck, Aldemir 
Martins, Mary Kuperman, 
Maria Antonieta Souza 
Barreto, Hans Grudsins-
ki, Moacir Rocha, Anto-
nio Henrique do Amaral, 
Míriam Chiaverlni e Pau-
lo Menten; outros da 
Pajuüceia: Evandro Car-
los Jardim, Mario Gru-
ber, Gisela Eichebaun, 
Trindade Lpal;, de Santos 
— Beatriz Rotta Rossi; 
de são José do Rio Prê-
to — José Antonio da 
Silva; e de Ribeirão Pre-
to — Odila ' Mestriner, 
Francisco Amendola, Ful-
via Gonçalves e Ulieno 
Sérgio Cicpi. 

.Sem duvida, reunião de 
nomes prestigiosos no 
campo artístico da gravu-
ra — serigrâfia, xilogra-
vura, aquarela, litogra-
vura, agua forte, nan-
quim, grafite, guache, o 
talho na madeira ou no 
metal. 

Moreira Chaves, dire-
tor do Museu de! Arte de 
Ribeirão Prêto, fundado 
em 1968, assim o artigo 
introdutório'. Especie de 
reprimenda a,os responsá-
veis pelasl dificuldades de ; 
desenvolvimento do órgão 
que ele dirigp.. e, confor-
me pensa, ne§ta ordem; 
o poder publica, os de-
tentores do podér eeonn-' 
mièo, os inteléctuais e1 os 
educadores^ acusados dê 
indiferença e frieza»,.!.; 

Afirma que- a 5 existên-
cia do Museu de Arte se 
deve «unlcarfaénte à cora-
gem e teimosia de alguns 
poucos idealistas . • •", e 
acredito que estes louvá-
veis" batalhadores em prol 
da cultura,, não referidos 

' no artigo, sSo os senhores 
Moreira Chaves mesmo, 
Diretor do Museu: de Arte, 
seu amigo (e meu) Bas-
sano Vaccarini e o Prof. 
Pedro Manuel Gismondi, 
membros da Comissão 
Executiva da Galeria de 
Arte em causa. 

Contribuo, deste modo, 
para tornar mais divul-
gados o Museu, a Gajleria 
e os infatigavels lidado-
res que citei, além de a -
nunciar ao respeitável 
público a realizaçãoi da 
mostra, por todos os ân-
gulos, benvindai, e de vi-
sita obrigatória. 


