
DIÁRIO DA 
ÜÍBE1RÃ0 PRÊTO, õa.FEÍRA, 10 DE AGOSTO DE 1972 

ARTISTAS DE RIBEIRÃO NA 
MOSTRA "BRASIL-PLASTICA" 

Inaugura-se no próximo dia 25 de 
agosto, na Fundação Bienal, a "Brasil 
Plástica'72" Mostra de Artes Sesquicen-
tenário da Independencia. Essa exposição 
de Artes Regionais realizadas em Porto 
Alegre, Rio de Janeiro e Recife, um con-
junto de 106 artistas que se submeteram 
a seleção de uma comissão julgadora iir 
tegrada pelos críticos de arte José Geral-
do Vieira, Ivo Zanini e Walmyr Ayalla e 
também de artistas que integrarão três 
salas especiais: Artes Conceitua:, Arte e 
Tecnologia e Pesquisa. 

A mostra em pauta, integrada nas co-
memorações do Sesquicentenário da In-
dependencia do Brasil — no campo artís-

tico-plástico — como finalidade um con-
fronto da produção artística contemporâ-
nea de todo o país e a escolha da represen-
tação brasileira para a XII Bienal Inter-
nacional de São Paulo, a ser realizada no 
próximo ano de 1973. 

Ribeirão Preto se faz representar 
nessa importante manifestação da cultu-
ra e estética por três de seus mais expres-
sivos artistas: Odila Mestriner, que par-
ticipou com três pinturas no salão Mostra 
de Artes Regionais de Porto Alegre, onde 
conquistou, em maio deste ano, uma me-
dalha de,bronze e na Sa~a Geral apresen-
tou sete trabalhos, entre gravuras e dese-
nhos, trabalhos êstes selecionados entre 
centenas de outros participantes de todo 
o Brasil. Seus desenhos, magníficos pela 
criatividade e fatura, explora uma temá-
tica difícil e singular "Variações em tor-
no de uma forma gravada": Ulieno Sér-
gio Cicci, jovem artista formado pela nos-
sa Escola de Artes Plásticas e que já tem 
conquistado inúmeros lauréis nos salões 
nacionais, participará com cinco .traba-
lhos, pintura a ó.eo sobre tela, num desen-
volvimento bastante vivenciado da sua te-
mática surrealista; Edgard Carlos Pag-
nano, conhecido cirurgião plástico local e 
que em Sala Especial estará apresentan-
do cinco trabalhos de sua autoria. São es-
culturas espaciais, com efeitos de luz"som-
"movimento, montadas em alumínio, aço 
e cobre, uma verdadeira valorização do 
material industrial posto em função esté-
tica, de tal forma concebido que transpor-
ta o ambiente para dentro da peça num 
processo de integração vida-matéria. 

Estão, pois, de parabéns, não só os 
artistas vitoriosos nesta grandiosa com-
petição estética que inclui artistas do Bra* 
sil inteiro, como também nossa cidade, 
que vê seu nome projetado e prestigiado 
numa festividade cultural e artística da 
dimensão da Mostra de Artes Sesquicen-
tenário da Independência. 

li , < ' , , 
• , <y. V, • 1 V" M '. y„ • i; ' '•>;, y<: ; . • '/>. • v 

• ' . ; bmm i« i 

i-M I m 1 I 

• M i M I .f-)*,.*> 11 i . , o, 

í l i i l i l l l l 
^ J i > x> 1 t< i, ,' M i, i ' | 


