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A reportagem que diariamente con-
vive cím o povo, acompanhando suas 
alegrias e suas aflições, tornando-se pai 
sagista de suas ações, faz uma pausa. O 
repórter, qué diariamente dialoga com 
os poderosos e c'om os humildes, com as 
autoridades e com os homens do povo, 
tradusindo suas aspirações e suas evo-
luções, abrê um parentesis. 

Não para fiar de — mendicância — rei-
vindicações salariais — custo de vida 
ou crimes. — Não para focalizar dra-
mas ou tragédias. Não para "bater — 
papo" com o leitor. Para esclarecer o 
óbvio. Mas sim, para trazer, c';m mo-
déstia é certo, s^m pretensões de erudi-
ção ou vivência dos problemas artísti-
cos, um pouco de arte que aqui se pra-
tica. Um pouco dos artistas que com 
talento, com sensibilidade e cam admi-
ravel poder de criação, através de suas 

telas, de suas fotos e de suas inteligên-
cia levam Ribeirão Prêto e torna-se co-
nhecida nos centros culturais do mun-
do. São paisagistas d» ações e reaçõss 
intimas individuais focalizados par um 
paisagistas de ações e reações públicas 
e coletivas. Adelaide Sampaio, Bassa-
no Vaccarini, Francisco Amendôla, Odi-
la Mestriner e Silvia Pléticos são os no-
mes que presentemente melhor repre-
sentam a evolução artística de nossa ci-
dade. Sem dúvida, atualmente são o 
que "hà de melhor" no interior paulis-
ta. Embora nem todos sejam ribeirão-
pretaníos de nascimento tão bsm se in-
corporaram ao espirito da gente de nos-
sa terra, de tal modo vislumbraram a 
excelência da potencialidade do mate-
rial humano aqui existente, que, de m a -
neira alguma, deixam de ser cognomi-
nados, em todos os lugares de o "Grup<a 
de Ribeirão". De vanguarda, é claro. 

QUE SANTO DA CASA 
FAZ MILAGRE 
Dentro de nosso objetivo 

de evidenciarmos que jor-
nalismo se fJz também com 
lirismo íe não só com o in-
sipido e o trivial) e que não 
nos afeta o dístico "santo de 
casa não faz milagres" pro-
curamos trazê-los até nos-
sa redação. Num "bate-pa-
po" informal, sem os rigo-
res de uma "entrevista", 
procuramos trazer os "mi-
lagrosos" càà da te^ra que, 
em exposições e bienais, tem 

tido oportunidade de de-
monstrar inegável virtuo-
sidade e gabarito. Fazendo 
impossíveis "milagres" mes-
mo dentro de essa. Lã fo-
ra, no interior, na capital 
do "Estado, nas demais ca-
pitais, recebem manifesta-
ções merecidas pelos seus 
talentos. Aqui, mesmo sen 
do daqui, com esta reporta-
gem "O Diário" quer home-
nagear o muito que êles 
tem feito na divulgação de 
nossa terra e de nossa* gente, 
tornando notório que, mes-

mo os sabendo "santos da 
casa", acredita nos seus "mi-
lagres". Acredita em suas 
capacidades de transcen-
derem as limitações do pro-
vincianismo e imporem-se 
perante a critica mais exi-
gente do mundo, como artis-
tas de excepcionais quali-
dades. 

"3 DE RIBEIRÃO" 
"3 de Ribeirão" estive-

ram expondo na Galeria Se-
ta, em São Paulo. E, no ba-
te-papo em Amendôla, Ade-
laide Sampaio contaram-

nos êles particularidades da 
apresentação. Do sucesso, 
não foi preciso. Jà o sabia-
mos através da imprensa 
paulistana. Através de "Ul-
tima Hora", através do cri-
tico exigente que é José Ge-
raldo de Almeida na 'Tolha 
de São Paulo", que disse de-
les: "E' gente que possui ca-

FRANCISCO AMENDÔLA -
natural de Ibitinga, é uma 
das legitimas expressões do 
"Grupo d e Ribeirão" estan-
do, atualmente, alem das 
participações brilhantes que 
jà teve em exposições brasi-
leiras, expondo suas fotos 
na Bienal do México. E' 
pintor e fotografo d e rara 
sensibilidade artística. 

racteristicas próprias, e 
cuja mentalidade, associa-
da às alas vanguardistas da 
cidade, ali desenvolve uma 
atuação múltipla d e nível 
excelente, muito acima dos 
tablados provinciais". Fi-
camos sabendo, assim, que 
23 quadros foram exibidos 
O "terceiro" de Ribeirão foi 
o Bassano Vaccarini que co-
mo Adelaide Sampaio e A-
mendola, dispensa apresen-
tação. 7 de Adelaide, 9 de 
Amendôla e 8 de Vaccarini. 
A finalidade, especifica, se-
gundo o porta-voz do grupo 
(Amendôla) era a compro-
vação, melhor dizendo, a 
constatação do nível artís-
tico atnigido p e l o s ri-
beirãopretanos. O êxito su-
perou as expectativas mais 
otimistas. 

O GRUPO DE 
RIBEIRÃO 
A finalidade precipua do 

"Grupo de Ribeirão" é fazer 
com que nossa cidade conte 
com um grupo de certa re-
percussão e significação no 
campo das artes e é decor-
rente de longos anos de en-
saios, de estudos e da expe-
riência trazida pelos ele-
mentos que vieram de fora. 
E por alguns daqui que es-
tudaram em outros lugares 
O "Grupo de Ribeirão" cons 
.ta de 5 figuras exponen-

ciais: Odila Mestriner, Sil 
vio Pléticos, Adelaide Sam-
paio, Bassano Vaccarini e 
Amendôla. 

EXPOSIÇÃO NO 
CONGRESSO 
No decorrer do Congresso 

de Neurologia que irà do d-a 
26 deste a 2 de Agosto p.f. 
os 5 estarão reunidos no 

BASSANO VACCARINI -
é o mais internacional do 
grupo. Nascido em Milão e 

, tendo feito proveitosos es-
j tudos em academias italia-
nas e suiças, tendo uma ex-
periência de vida das mais 
ricas, é na opinião de seus 
colegas "um artstia modes-
to e humilde, que jamais se 
negou em transmitir seus 
conhecimentos aos elemen-
tos jovens". 
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Repoiagem: J. J. N. CUNHA 
saguão da Faculdade d e Me-
dicina. Os que quiserem en-
trar em contato com as o-
bras dêste grupo cujas excel 
sas virtudes tem merecido 
as melhores apreciaçães dos 
maiores críticos, poderão 
faze-lo então. Cada um 
dos 5 estarão representados 
por 5 quadros. 

PROBLEMA 
ARTÍSTICO 
No entender de Francisco 

Amendôla — "o problema 
artístico se debate no mesmo 
terreno cientifico. Hà uma 
preocupação de ordem estri-
tamente cultural que vem 
justificar os movimentos e 
exposições. Uma exposição 
não se realiza apenas para 
vender quadros. E' o resul-
tado de estudos, — pesqui-
sas e em tôrno do grupo de 
Ribeirão hà duas escolas de 
arte e numerosos elemen-
tos jovens que estão se fa-
miliarizando com os pro-
cessos da pintura, cujos 

processos são importantes na 
formação da personalidade 
do jovem". 

ODILA MESTRINER — Ri-
beirãopretana de nascimen-
to e de coração é uma artis-
ta das mais renomadas no 
cenário artístico brasilei-
ro. Premiada em diversas 
bienais é uma criatura sim-
ples que não perdeu, não 
obstante sua enorme enver-
gadura artística, sua humil-
dade. Sua obra fala por si. 

AMÊNDOLA NO ME'XICO 
Atestando o gabarito internacional dos nossos artis-

ta e tà o fato bastante ilustrativo de Francisco Amendôla, 
atualmente (como fotografo, estar expondo na Bienal d'j 
México com fotos selecionadas pela Confederação Brasi-
leira de Fotografias. 

" A T E L I E R " CONJUNTO 
E' pretensão do "Grupo de Ribeirão" instalar um "ate -

?ier" conjunto para um "encontro de obras". Os artistas 
lentem, às vezes, necessidades de estimulo, de trftca de 
opiniões, de troca de experiências adquiridas, para melhor 
execução da obra. Assim, poderiam, apesar de' atualmente 
se reunirem tôdas as semanas em tertúlias, ter um maioi' 
campo para desenvolverem suas pesquisas com melhores 
aproveitamento. 


