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A Galeria 4 Artes — 
UMA CONQUISTA NÃO 
PROVINCIANA DA CI-
DADE QUE SE TRANS 
FORMA EM CAPITAL 
— patrocina a exposição 

AMÊNDGLA 

de obras de Adelaide 
Sampaio, Odila Mestri-
ner, Bassano Vaccarini, 
Silvio Pléticos e Francis-
co Amendola da Silva. 

A primeira impressão 
nossa foi ide caráter estri-
tamente pessoal. Presen 
ciando a maturidade ar-
tística de Adelaide Sam-
paio, sentimos um aviso 
do tempo, que passa rápi 
do como um avião a jato, 
pois Adelaide foi nossa alu 
na no Instituto de Edu 
cação Otoniel Mota, mais 
ou menos numa época 
em que também o Prefei 
to da cidade, o Dr . Gas-
parini também era nosso 
aluno. Uma, era ardo-
rosa defensora da arte 
acadêmica, outro, mais ou 
menos integralista, am-
bos, como é óbvio, em 
oposição às idéias do pro-
fessor. Depois, os jo-
vens, rapidamente assimi 
laram as verdades e as 
idéias forças do Século 
e ho je temos o democrata-
cristão Gasparini e a notá 
vel artista moderna Ade-
laide Sampaio. 

ADELAIDE SAMPAIO 
é uma completa pintora, 
pois além do estilo pes-
soal, tem uma formação 
eçor-br rrie !h<? oferte a 

liberdade de. psla pintura, 
procurar todos os cami-
nhes e todos 03 temas. 

ODILA MESTRIXEP., 
requintada, é uma szr. 
cie de Volpi, no lirismo 
sêco e no trato do tema 
único até o esgotamertó 
total das possibilidad s 
criadoras. 

SÍLVIO PLÉTICOS 
trouxe para o Brasil a 
tristeza de uma época con 
fusa do Velho Mundo: —• 
um dia, liberto, fentirá o 
Pais do Carnaval em ple-
nitude . 

BASSANO VACCARI-
NI, que tem uma sensi-
bilidade aberta como um 
girassol para o momento 
do mundo, é uma espé-
cie de Porta-Estandarte ' 
indicando aqui, em Ribei-
rão Preto, o caminho das 
renovações estéticas que 
marcam cotidianamente o 
panorama da cultura. 

FRANCISCO AMSN-
DOLA DA SILVA, ar-
tista laureado, é o poeta 
da côr. Mesmo para o? 
que não sentem o «abstra 
to», os quadros de Amen-
dola sensibilizam pelo r-
ravilhoso colorido. Já 
pertence à História ca 
pintura brasileira. 

O chamado -GRUPO 
RIBEIRÃO» destila um 
ensinamento: — demons-
tra , no concreto, aue o 
homem do século XX sa-
be que cada personalida-
de é um universo com to-
do o direito de ser diferen-
te dos outros, e, partindo 
dêste princípio, procuram 
a convivência dos desi-
guais. O «GRUPO RI-
BEIRÃO» é formado de 
4 artistas que se filiam às 
diferentes tendências, en-
tretanto, formam uma 
unidade. E isto é o 
mais importante desta gen 
te que ora expõem na 
«GALERIA 4 ARTES», . 
P?rabénç 


