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A G a l e r i a do Black Stream Hotel, uma realida-de em nossos meios artísti-cos, proporciona sem em-bargo algum que artistas consagrados organizem ex-posição de s su s trabalhos. Aliem do ambiente pró-prio, ar condicionado, boa iluminação, oferece ainda outío angulo para ser dis-cutido e apreciado: o mu-seu das "mãos sabias" que registra a passagem para a imortalidade de reais va-lores. 
Poucos dias faz que a pin tora Nely colocou seus qua-dros à visitação publica. Tudo de maneira simples, sem pomposos títulos, até certo ponto muito discreto-, não fora as palavras de O-dila Mestriner', que tornou seu espirito "voluntarioso e artístico gloria nacional, haveria apenas um progra-ma indicador dos 21 qua-dros. A exposição de- Nely San-tana, merece ser demorada-mente visitada pelo estilo da grande pintora. Foge to-., tálmente do plano m-edioère para ingressar no . campo da ereatividade das artes Diremos não apenas na c-on eepeão, que por si grandio-sa bela e atraente, os ternas que s e prolongam, a todo ins tant-e. unindo a p ! ntura a-

pre, sentada o espectador que procura descobrir o des conhecido. 
Naturalmente não nos propomos aprofundar na sensibilidade de uma das maior.e s comunicações ar-tísticas, fazemos apenas a seguinte colocação. Há um "vento mágico" que: impele o visitante ao quadro que deseja "dialogar espiritual-mente" . Parecerá infantil o que afirmamos, ma. s na verdade existe, paru cada inspiração uma pintura on de vai encontrar a fusão de cores e do ritmo luminoso, ai então há o ingresso , na pintura e- o dialogo das al-mas. 
Um -tempo enorme nos prendeu na visitação, e ain-da não sabíamos poraue de nossa, agitação e incerteza Foi quando recebemos um convite que nos fez o qua-dro n.o 13 Conscientização, era a "profecia" de um "en centro", o inicio da '"vibra-ção,', uma nova "energia" not- "comunicando"' para o "etéreo" Caunen Nely Santana de Figueiredo Barreto, ciue pos •sae esforça e cprag°m. exi-gidos nessa fase da ar,te. cóosàgra-se énprmera ente nop mostrando a Verdade de seu ser artistíeo. 


