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Hoje, em Monte Alegre (Fac de Medicina), a 
le Âríe do " Gmpo Ribeirão" 

EXPOSIÇÃO -HOMENAGEM AO 1 CONGRESSO BRASILEI RO DE NEUROLOGIA — VIN-
TE E CINCO TRABALHOS DE PINTURA E DESENHO SERÃO APRESENTADOS 

A abertura da exposição 
de desíEííiho e pintura do 
"Grupo Ribeirão" terá lugar 
hoje, aoites do inicio dos 
trabalhos da I Congresso 
Brasileiro de Neurologia, 
'instalada que está no sa-
guão do edifício principal 
da Faculdade de Medicina 
de Ribeirão Preto na Fa-
zenda Monte Alegre. 

Estarão presentes, no ato 
da abertura, os artistas: ex 
positores, Bassano Vaccari-
iii, Francisco Amendola da 1 

Silva; Odila Mestriner; Ade 
laide Sampaio e Silvio Pléti 
cos, integrantes todos êles 
do "Grupo Ribeirão" entida 
de artística recém fundada 
com a finalidade de congro 
gar todos o s valores da ci-
dade >e* da região, no que 
concerne as atividades das. 
artes visuais. 

VaqcarinL uni elemento 
dos mais considerados nos 
meies artísticos nacionais, 
além de pintor é escultor de 
nomeada, cenógrafo premia 

do. decorador e batai..adoi-
do cinema artístico, tendo 
já dois filmes premiados, 
um em Annecy . França < e 
outro em São Paulo i Bra-
sil.) 

Amêudala. desenhista e , 
pintor egresso do famoso j 
Grupo dos Cinco, de Arara 
quara, participante de vã-
í ia s Bienais de São Paulo é, 
também, dedicado à foto-
grafia artística, tendo par- j 
iticípario de mostras, inter I 
nacionais. 

Odila Mestriner, atualinèm 
te uma das mais importa« 
tes artistas brasileiras de 
sanhista original, de quem 
o critico Moreira Chaves a 
firmou: "estar criando algo 
de novo .na matéria, promo 
vendo uma verdadeira ino-
vação no braço e prêto" 
premiada em inúmeros sa-
iões nacionais e as V, VI 
e VI I Bienais de São Paulo 
é a maia lídima represen 
tan te da arte ribeirãopreta-
na, formada que foi em nos 
sa cidade, de onde nunca 
se afastou, o que autentica 
seu talento invulgar para a 
arte que executa, 

Adelaide Sampaio, tam-
bém ribeirãopretana. ex-
aluma de Campofiorit-o, tem. 
já excelente bagagem de 
pintura, participante de 
muitos salões paulistas de 
arte e alguns prêmios .valio 
sos. Sua paleta e rica em 
côres e seus trabalhos tra-
duzem sua sieinsibilidade re 
finada,. 

Silvio Pléticos, italiano, 
de nascimento e brasileiro 
de coração, já possue baga-
gem considerável, conquis-
tou renome em sua terra 
de origem, onde participou 
dia numerosas mostras de 
arte, aluno que foi de Gli-
ka e Motiea. Pintor de tons 
sombrios, revela toda a psi 
cose de após guerra, reves-
tida de t n a ç O g emotivos du 
ma sensibilidade castigada 
rate mente pela desespe-
rança. 

E' de se esperar, pois pa-
ra o "Grupo Ribeirão" o 
mag absoluto sucesso nesta 
extraordinária mostra de 
arte que, certamente, rece 
bc-á dos; congressistas de neu 
rologia e do público em ge 
ral a mais calorosa acolhi 
da, resultando num grande 
impulso animador para a 
conquista de seus altos ob-
jetivos. 


