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EXPOSIÇÃO • _ 
Regina Rennó 
Composta de uma diversidade de suportes e materiais como caixas 
recicladas com aplicações de colagens e parafina, enfoca tema reli-
gioso - oratórios. Aproveita tecidos antigos aplicados com bordados, 
seguindo a mesma temática e utiliza textos como desenho gráfico 
na composição plástica. 

Mineira de Itajubá, Regina é formada em artes plásticas pela Fundação 
Escola Guignard, de Belo Horizonte. Iniciou a carreira artística como 
ilustradora e autora de literatura infanto-juvenil. Reside desde 1991 em 
Ribeirão Preto, onde dirigiu o MARP (Museu de Arte de Ribeirão Preto) 
e coordenou as artes plásticas da Casa da 
Cultura. Participou de mostras internacionais 
de ilustração e de feiras internacionais do livro. 
Abertura dia Io, às 20h30, com apre-
sentação musical de João Chaim Neto. 
Até dia 16. 
De segunda a sexta-feira, das 13h30 às 
21h30. Sábados, domingos e feriados, 
das 9h às 17h30. 

Oficina de "Artes Gráficas" 
Ilustração de Literatura Infanto-Juvenil 
com Regina Rennó. 
Dias 8, 9, 10, 13 e 14, das 19h às 22h. 
Inscrições com antecedência no Setor de 
Matrículas, de segunda a sexta-feira, das 
13h30 às 2 lh. R$ 5,00 (comerciário matric.), 
R$ 8,00 (usuário matric.) e R$ 10,00. 
Vagas limitadas. 

PALESTRA 
"A Arte Brasileira no Final do Milênio" 
Com Radha Abramo 
A palestra aborda a questão da tecnologia da informação, nas suas variadas vertentes na tentativa 
de demonstrar que os diversos meios de reprodução e multiplicação da criação artística atual 
correspondem a visões de mundo muito diferentes das praticadas neste século. A atividade terá o 
suporte de um vídeo de 8 minutos composto de trechos de vídeos de Arte Pública; exposição virtual 
de Arte Múltipla e de Reprodução de Arte, via computador, com obras de artistas de Ribeirão Preto 
como: Bassano Vaccarini, Pedro Caminhada Manuel-Gismondi, Francisco Amêndola, Judith 
Zuccolotto, Qd^Mestriner, Zéeduardo Godin, Waldomiro Sant'Anna, Olavo Senne, Dante Velloni, 
Geraldo Lara, Regina Rennó, Marcelo Guarnieri, Silvia Velludo, Adda Prieto, Nilton Campos e Gabriel 
Figueiredo; Arte Experimental, exibição de obras/plotagem e uma pequena mostra de obras de arte. 
Dia 15, às 20h, no Auditório do SESC. Grátis. 

mostra 
deoJ 19 da 

Inscrições e entrega dos trabalhos até 9 
de outubro. Os participantes devem ter 
entre 15 e 30 anos de idade. A ficha de 
inscrição com o regulamento deve ser 
retirada no SESC Ribeirão, quando serão 
dadas maiores informações. 


