
30 DESENHOS I GRAVURA 
DO MUSEU DE ARTE HA 

GALERIA BLACK STREAM 
Com a presença do Pre-

feito Duarte Nogueira e 
demais autoridades do 
município, airtístas, in-
telectuais, professores e 
estud£ti$es de nossa, ci-
dade, terá lugar hoje, às 
20,30 horas, na Galeria 
de Arte Black Stream, a 
rua General Osório, 830, a 
abertura da exposição de 
trabalhos selecionados do 
acervo do nosso Museu de 
Arte, intitulada "30 Gra-
vuras e Desenhos do A-
cervo". 

Releva notar que se 
trata da primeira apre-
sentação oficial de obras 
de arte reunidas por a-
quela casa de cultura e 
constantes de valiosos 
trabalhos gráficos assi-
nados por nomes de ine-
gável prestigio no cam-
po das airtes plásticas do 
nosso país, inclusive al-
guns artistas locais de 
maior' expressão estéti-
ca-

Esta significativa mos-
tra, uma promoção do 
Museu de Arte de Ribei-
rão Prêto, tem a partici-
pação e patrocínio do 
Departamento de Cultu-
ra e Esportes da Munici-
palidade e da Galeria 
Black Stream, num esfôr 
ço conjugado para pro-
porcionar a; Ribeirão ma-
nifestações culturais à 
altura de seu progresso e 
de seu prestígio de metro-
pole. 

Do catálogo de apre-
sentação constam: do 
Núcleo «itos Gravadoras 
de S. Paulo — Boris Ar-
rívabene, Perez Sola, 

. Hannaih Brandt, Izar do 
Amaral Berlinck, Aldemir 

Martins, Mary Kuperman, 
Maria Antonieta Souza 
Barreto, Hans Grudsins-
ki, Moacir Rocha, Antonio 
Henrique do Amaral, Mí-
riam Chiaverini e Paulo 
Menten. São todos artis-
tas de expressão interna-
cional e sua obra reputa-
da como das mais impor-
tantes no campo das ar-
tes práticas. Figuram ain-
da outros artistas de São 
Paulo, como Evandro Car 
los Jardim, Mario Gruber 
Eichebaun e G«raldo Trin 
dade Leal com trabalhos 
originais. Da cidade de 
Santos está presente Bea-
triz Rotta Rossi (Bia) e 
de s. José do Rio Preto o 
famoso primitivo de reno-
me internacional, José 
Antonio daj Silva. De Ri-
beirão constam artistas 
do gabarito de odila Mes-
triner, Fulvia Gonçalves, 
Francisco Amendola e U-
lieno Sérgio Cicci. 

Os organizadores da pre 
sente exposição de obras 
de arte, Museu de Arte, 
Departalmento de Cultu-
ra e Galeria Black Stream 
fazem questão de frizar 
que essa mostra perma-
necerá franqueada ao pu-
blico a partir de hoje 
até 30 de abril corrente, 
convidando a todos para 
que compareçam à Gale-
ria Black Sraeam, espe-
cialmente a juventude es-
tudiosa e seus mestres, 
numa empolgante de-
monstração de interesse 
em relação às manifesta-
ções estéticas da nossa ci-
vilização, a fim de justi-
ficar o epíteto tão propa-
lado: Ribeirão, capital da 
cultura. 


