
Presença de Rib. Prêto na Homenagem a Portinari, em Brodosqui 
ARTIST4S RIBEIRÃOPRETANOS E ELEMENTOS DA ESCO LA DE ARTES PLÁSTICAS LOCAL INTEGRAM A GRANDE 

Í T t r t e b r tflb. $ e X O EXPOSIÇÃO DE PINTURA E DESENHOS ^ 
Tgve lugar, ontem às 24 horas, na pitoresca Brodos-qui, a aber tura da grande exposição de quadros que, por iniciativa da Fundação Armando Alvares Penteado, de São Pauio, organiz-ou em homenagem ao mais ilustre e mais alto pintor nacional, Cândido Portinari , na pas-sagem do primeiro aniversá rio do seu desaparecimento do número dos vivos. Verdadeiro acontecimen-to artístico de repercussão nacional, a referida mostra reuniu os nomes mais re-presentativos da nossa pin tura moderna, representa-dos por mais de 60 télas dos mais famosos pintores bra sileiros contemporâneos, nu ma significativa af i rmação cie louvor e reconhecimento aos méritos artísticos do grande pintor que foi Cândi do Port inar i . 
Todavia, cumpre ressal-t a r que Ribeirão Preto não esteve ausente e tão impor tar i te . acontecimento, pois que se fez representar con-dignamente pelos seus ar t.stas, a sua maioria, jovens elementos que aqui vão, pou co a pouco conquistando um lugar nos quadro s ar t ís t i-cos nacionais. Assim é que, ombreando com nomes já famosos como Bonadei; Al-dernir Martins; Zanini; Li vio Abramo; Marcelo Gras mar,; Pola Rezende; Di Ca valcanti; Flávio de Carva-.lho; Del Prete; Darcy Pen 

teaclo; Clovi s Graciano; Re bolo Gonçalves; Tereza D'A mico; Ismêhia Coaracy; O-dete Guersoni Izar do Ama ral Berlink; Jannick e mui tos outros que seria longo enumerar apresentavam no mes en t re njós bastantes co-nhecidos e respeitado, como Bassano Vaccarini (Corrçpo sição, óleo ) ; Francisco A-mêndoia (Painel, guache 1 Evanyr Sponchiado (Compo sição, emcáusMca) ; Hilda Soares da Silva; (Auto-re trato, óleo); Silvio Pléticos (Peixes, óleo), todos estes elementos da Escola de Ar tes Plástias tie Ribeirão Pre to, numa af i rmação vigoro-

sa de sua vitalidade artisti ca, além de trabalhos valio sos de Odila Mestriner (De senho); Adelaide Sampaio (Viuvas, óleo); Regina Sté la Gonçalves (Cristo, Venta nia e Moça com rosa, óleo) Orfêo Brane! iini (Retrato, óleo 1 elementos representa ti vos do nosso campo artís-tico. 
Estiveram presentes à aber-

tura da importante mostra de 
arte figuras representativas da 
arte e da cultura da capital 
paulista e da nossa cidade, ten 
do a Escola d e Ar tes Plásticas 
sido representada per uma co-
missão dc professores, aiunos e 
ex-aluno e n t r e os quais des-

tacamos Bassano Vaccarini, 
Francisco Amendola Silvio Plé 
ticos, Fui via Gonçalves e Má-
rio Moreira Chaves. 

Desejamos salientar, ainda, 
que essa grande exposição de 
pintura moderna permanecerá 
franqueada ao público durante 
t r inta dias, f icando a casa do 
artista aber ta à visitação pú-
blica para que todos aqueles 
que valorisam as coisas do e s -
pírito e amam o belo possam, 
ali prestar sua homenagem ao 
nosso maior pintor de todos os 
tempos — Candido Portinari •— 
que levou o nome artístico do 
Brasil a se proje tar era todos 
os grandes centros culturais t io 
mundo . 


