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Ríb.Prêto na Mostra «Brasil Piástíca-72» 
Inaugura-se no proximo 

dia 25 de agosto na Funda.-
ção Bienal a "Brasil Plásti-
ca 72" Mostra de Artes S-s-
quicentenário da líndependen 
cia. Essa exposição de artes 
visuais . reúne artistas que 
participaram das três Mos-
tras de Artes Regionais rea>-
üzadas em Porto Alegre, Rio 
de janeiro e Recife, um con-
junto de ]06 artistas que se 
submeteram a seleção de ti-
nia comissão julgadora inte-
grada pelos criticos de arte 
José Geraldo Vieira; jvo Za--
nini e Walmyr Ayalla e tarn 
bem de artistas que integra-

rão três salas especiais: Ar-
te Conceituai; Arte e Tecno 
logia e Pesquisa. 

A mostra em pauta, inte-
grada nas comemorações do 
Sesquiçentenário da índepen 
dencia do Brasil — no cam-
po artistico-plástico —. tem 
como finalidade um confron 
to da produção artística con 
temporânea d'e todo o país e 
a escolha dà representação 
brasileira para a XII Bienai 
Internacional de São Paulo, 
a ser realizada no próximo 
ano de 1973. 

Ribeirão Preto se faz re-
presentar nessa importante 
manifestação de cultura e es 
tétiça por três de s eus mais 
expressivos artistas: Odila 
Mestriner que paritcipou 
cem 3 pinturas no salão Mos 
tra de Artes Regionais de 
Porto Alegre, onde conquis-
tou, em maio deste ano uma 
medalha de bronze e na Sa-
ia- Geral apresentou sete tra 
balhos, entre gravuras e de-
senhos, trabalhos estes sele-
cionados entre centenas de 
outros de participantes de 
todo o Brasil. Seus desenhos 
magnificos pela criatividade 
fartura explora uma temáti 
ca difícil e singular "Varia 
ções em torno de uma forma 
gravada": Ulieno Sérgio Cie 
ci, jovem artista formado pe 
la nossa Escola de Artes 
Plásticas e que já tem çoiv 
quistado inúmeros lauréis 
nos salões nacionais, partici 
para com cinco trabalhos, 

pintura a óleo sobre tela num 
desenvolvimento bastante vi 
venciado da sua temática 
surrealista; Edgar d Carlos 
Pagnano, conhecido cirurgião 
plástico local e que em sa-
la Especial estará apresen-
tando cinco trabalhos de 
sua autoria. São esculturas 
espaciais, com efeitos de luz 
som movimento, montadas 
em alumínio aço e cobre u-
ma verdadeira valorização 
do material industrial posto 
em. função estética, dê tal 

forma concebido que trans-
porta o ambiente para den-
tro da peça num processo 
de integração vida,-matéria. 

Estão, pois de parabéns 
não só os artistas vitoriosos 
nesta grandiosa competição 
estética que inclui artistas do 
Brasil inteiro, como também 
nossa cidade, que vê seu no-
me projetado e prestigiado 
muna festividade cultural e 

i artística da dimensão da 
I Mostra de Artes Sesquicente 
" nário da Independencia. 


