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Quarenta e sete minutos de autoria de grandes artistas plásticos da cida-de estarão expostos de 7 de maio a 5 de junho no prédio central da Fa-culdade de Medicina de Ribeirão Preto. A mostra intitulada "Moder-nidade e Experimentalismo" faz parte dos eventos que marcam a co-memoração dos 40 anos de atividades da Faculdade. Na oportunidade, quem visitar a exposição, poderá se deliciar com trabalhos de Francisco Amêndola, Leonello Berti, Ulieno Cicci, Fernando De amo, Domenico Lazzarini, Odila Mestriner, Sílvio Pléticos e Bassano Vacarini. 

Além do aspecto comemorativo, o organizador da exposição, Tadeu Chiarelli, crítico e professor de His-tória da Arte, fala da importância maior do evento que é a possibilidade de "refletirmos o passado das Artes Plásticas e seu futuro". Segundo ele, pretende-se apresentar uma antolo-gia dos principais artistas com atua-ção na cidade depois de 1957, ano de fundação da Escola de Artes Plásti-cas de Ribeirão Preto. 
"Modernidade e Experimentalis-mo", na opinião de Chiarelli, "pro-põe um olhar retrospectivo sobre o futuro da arte de nossa cidade, ja-

mais esquecendo os valores passa-dos". A mostra traz trabalhos reali-zados entre 1946 e 1973. Chiarelli explica que a mostra foi dividida em quatro segmentos. No primeiro segmento, o público encon-trará obras dos dois fundadores da Escola de Artes Plásticas, Bassano Vaccarini e Demenico Amêndola. Em seguida, vêm as obras de Mestri-ner e Amêndola^ artistas de represen-tatividade nacional e com forte atua-ção no circuito ribeirãopretano desde os anos 50. 
Leonel Berti e Sílvio Pléticos, dois ex-professores da Escola de 

Artes Plásticas, estão no terceiro segmento da mostra. As obras de Fálvia Gonçalvez, aluna e professora da mesma escola, fazem ligação entre os terceiro e quarto segmentos. Ulie-no Cicci e Fernando Deamo, consi-derados os alunos mais promissores da Escola e Artes Plásticas nos anos 60, fecham a exposição. 
"Modernidade e experimentalis-mo" poderá ser visitada pelo público na Faculdade de Medicina de segun-da à sexta-feira das 8 às 18 h. As obras expostas foram cedidas por colecionadores particulares da cida-

de, pela Casa da Cultura e pelos pró-
prios artistas. Serviço: Como parte das come-morações do aniversário da Faculda-

de acontece no dia 28 às 20 h, no Anfiteatro da FMRP (prédio cen-tral), abertura do l 2 Fórum Paulista de Avaliação do ensino médio. 


