
João Antonio, novinho, lança na "Quatro Artes" a primeira edição do seu livro 'Malagueta , Perus e Bacanaços", hoje um clássico d;: l i tera tura urbana do Brasil. Na foto menor, a inauguração i a galeria de ar te , a benção do Padie Arnaldo Álvaro Padovani, a pre-sença do prefeito Welson Gasparini (em sua primeira gestão) e a figura semere dmamica de Suely Fenue-rich, a idealizadora do "Movimento Quatro Artes" em Ribeirão Preto 
No campo das promoções, nossas livrarias andam bem. Louve-se os esforços dos nossos livreiros que, en f ren tando as dificuldades próprias de um país on-de pouco se lê, a inda assim conseguem feitos a l ta-mente positivos É o caso da Eldorado, que recente-mente , de lima só vez, trouxe para Ribeirão, 9 escri-tores para uma noite de autógrafos . Grande sucesso. Mas, quem se lembra dos sons tempos da "Quatro Artes"? ABRIU COM UM "ESCRITOR DESCONHECIDO" Inaugranrfo, em Agosto de 1.964 suas atividades à rua Tibiriça, '484, a "Quatro Artes", uma livraria-galeria, apresentou um escritor quase anônimo, que pntoarrafoii a primeiro edição de seu livro "Malsrrueta, Perus e Bacanaços": João Antônio, hoje escritor con-sagrado em todo o Brasil. Na galeria, estavam os t r a -balhos de nosso querido Amêndola. A iniciativa, pioneira em nossa cidade, partiu das jovens Suely e Nancy Fenerich e Maria Luiza Shunn Barbieri, que se propunham a dinamizar o merca-do de livros não didáticos, despertar o interesse pe-los lançamentos editoriais e valorizar e popularizar o t rabalho dos ar t is tas plásticos dos mais variados pon-tos, principalmente os da "casa", seguindo a orienta-ção de uma pequena livraria-editora de São Paulo, t ambém chamada "Quatro Artes". Das nove horas da m a n h ã às dtez da noite, a ii-vraria-galeria era um ponto de passagem obrigatório para os amantes das artes interessados em novidades no campo da l i teratura, cinema e artes pláticas e na apreciação das obras expostas As mostras, em ex-puseram. entre outros Odeto Guerscni, Alice Brill, Aluísio Vieira, Seoane, Tr indade Leal, Pedro Manuel Gismondi, Odila Mestriner, causavam as mais diver-sas emoções no público ribeirãopretano. Houve nes-se campo a realização de diversas coletivas e de uma feira popular que redundou na venda maciça dos t ra -balhos (desenhos gravuras, colagens). O "PONTO" DA CLASSE ARTÍSTICA Eln tardes ou noites de autógrafos, onde eram servidos salgadinhos e ponches deliciosos, Dirceu Bor-ges lançou seu "Ídolo de Cedro", Inácio de Lovola "Depois na Seis", Pedro Manuel Gismondi 'Tentativa de uma pequena história da ar te no Brasil", Euzé-bio Rocha "Brasil, País Ameaçado. Em coluna semanal — Quatro Artes In forma — 

num dos jornais da cidade. Suely Fenerich divulga-va os lançamentos das editoras, acompanhados de um bom comentário sobre cada obra. 
A noite, bons papos t alguma filosofia, muito do movimento artístico do município e dio Estado, ani-mavam a livraria, sempre prestigiada pela classe artís-tica (Delly M a r h de Lourdes, Odila Mestriner, A-mêndola Fúlvia, Sílvio Pléficos, Pedro Gismondi, pro-fessor Chaves), por estudantes, pelos professores cia Faculdade de Medicina, do autor tea t ra l José Vicen-te, então bastante jovem, Heitor Humberto de An-drade, poeta baiano, dona Maria da Glória, esposa do falecido escritor Ranulfo Pra ta e do saudoso es-critor Alberto Velloso. 
E foi numa noite dessas que apareceu por lá o mitológico Alceu Amoroso Lima, recebendo caloro-sa manifestação dos presentes. Dr. Alceu expôs os maior elogiosos comentários a respeito do t rabalho realizado pela "Quatro Artes" como apoio e incenti-vo à arte, aos art istas e aos escritores. 
Negando-se a en t rar numa linha mais comercial para dar continuidade aos seus trabalhos, a pequena sociedade manteve-se duran te dois anos quase que como entidade promovedora de cultura, para em fins de Setembro de 1.966, encerrar as atividades, para tristeza de todos os freqüentadores . "Quatro Artes" marcou época em Ribeirão. 
E Suely Fenerich, o "motorzinho" da Quatro Ar-tes, onde andará a tualmente- Quanta coisa no mo-vimento artístico e cultural de Ribeirão ela poderia fazier, se continuasse entre n o s . . . 

diario da manhã 31-8-1976 
Numa Livraria em Ribeirão, 

João Antonio lançou seu 1.0 livro. 
HOJE ELE É NOME NACIONAL; 

E A LIVRARIA ? 
Muita gente na cidade lembra-se Galeria "Quatro Artes" e acha que até 

com saudade das promoções culturais e hoje seu lugar está vago... 
do "ponto artístico" criado pela Livraria-


