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Artistas plásticos se reúnem 
em vernissage 

Visitaram ontem a 
tarde a redação do jornal 
"O Diário" os artistas 
plásticos Francisco Amen 
dola, Odilla Mestriner, e a 
coordenadora da Galeria 
Jardim Contemporâneo 
Fernando Barbos F. 
Lornonaco. Na oportuni-
dade os artistas falaram 
sobre a .vernissage que 
acontece hoje as 21 horas 
no Jardim Contemporâneo 
que reúne trabalhos do 
escultor e pintor Vaccarini, 
Francisco Amendola, 
OdilSa Mestrine e Pedro 
Manuel. 

Segundo a artista Odilla 
Mestriner este encontro 
dos artistas de Ribeirão 
Preto, não representa, que 
eles possuam um só pensa 
meato plástico no sentido 
de uma só linguagem mas 

representa o primeiro 
grupo que trabalha e tra 
balhou na cidade no senti 
do de uma arte contempo 
rânea moderna. De acordo 
com os artistas, os quatro 
mais precisamente foram 
os responsáveis por uma 
formação de novos artistas 
que tiveram a partir deles 
um ensinamento artístico. 

Não e ' a primeira vez 
que estas "feras" da arte 
plástica se reúnem para 
expor seus tra talhos, e 
deste vez será exposto as 
obras atuais que cada um 
está produzindo no mo 
mento. Para Francisco 
Amêndola, de certa 
maneira sDmos as 
primeiras lideranças da 
arte em Ribeirão Preto que 
"agitou" o movimento da 

pintura na cidade". Com 
essa liderança onde sempre 
procuraram participar de 
tudo que envolvia a arte 
influenciaram varias 
gerações jâ que a pintura 
em Ribeirão se concentra 
em grupos variados de arte 
em niveis e em idade 
diz... 

Com o trabalho dos ar 
tistas, Ribetóo Preto foi 
projetada intenadonal-
mente e hoje os artistas 
que se formaram através 
destes quatros grandes 
artistas estão muitos deles 
expondo suas obras no ex 
terior. A exposição que te 
ve inicio hoje vai ate "o dia 
22 de junho na galeria 
Jardim Contemporâneo a 
rua Barão do Amazonas 
1.133. 


