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Recentemente, com prazer eu visitara o local, na o» 
casião em que o dr. Jaime Zeiger fora homenageado, por 
suas efetivas contribuições ao desenvolvimento do teatro 
cm Ribeirão Preto. Gostei do ambiente, da atmosfera, d« 
"jeito", nesta segunda visita, quando o "Atelier 11 — 04", lia, 
rua Alvares Cabral, no começo da ladeira, se abre duma rei, 
inaugurado com discurso e beberete, para o seu destino lu-
minoso. 

Sem as formalidades costumeiras, de repente alguém 
disse um "alô! alô" para chamar a atenção de todos, en-
tretidos em conversas, e o Bassano Vaccarini imprimiu 
certo cunho solene ao ato inaugural, em que não houve f i -
ta simbólica, nem água benta. 

Todos convergiram para o centro do "barracão" « 
formaram um circulo, cujo centro se assinalava pela bri-
lhante cabeça do orador. Quase todos jovens ,entre os 1$ 
e os 30 anos; os mais velhos tinham o ar rejuvenescido que 
a cálida companhia lhes proporcionava. E "mais velhos", 
aqui, tem o valor apenas de mera expressão vocabular, sem 
a menor ressonancia biológica... 

Bassano citou, um a um, os componentes do "Atelier 
11-04*', salientando-lhes as obras realizadas ou falando de 
suas perspectivas artísticas, gente laureada e de nome em 
franca expansão alem fronteiras, como Odila Mestriner ou 
Adelaide (Dely) Sampaio e Francisco Amêridola da Silv», 
os quase meninos Alberto Zeiger e Fernando Spíndola, es-
te despontando nas artes plásticas e iniciando carreira ao 
piano, Divo Marino, cujas aptidões surpreendem, seguida-
mente, o observador imparcial, Maria de Lourdes Sampaio, 
Mauro Baldocci Lima, Mirley Pereira Freire, Paulo Moreira, 
o "Pablito", de inúmeras facetas inteligentes, Rubens Gou-
lart de Andrade e o próprio Vaccarini, em realidade o "as-
tro" do conjunto, pela sua vivência e o ponto a que já a-
tingiu, em contínua ascensão, a "sua" arte, fora os impul-
sos naturais de sua presença, em Ribeirão Preto. 

Disse Bassano dos propósitos evidentes e implícitos 
do "Atelier". O desejo é congregar, atrair e permitir o cli-
ma necessário para a explosão artística, o diálogo aproxí-
mador e revelador com os demais artistas da cidade e arre-
dores, proporcionando razoaveis condições de trabalho, no 
sentido da pesquisa e da criação. Aos iniciantes, o contac-
to direto com o artista e sua obra; aos outros, que labu-
tam no desconforto e sentem o; apêlo fascinante do con-
vívio, terão no "Atelier" o ensejo do encontro, do diálogo, 
da troca de idéias e de observações, da palestra à moda 
antiga ou da conferência formal. 

Também falou o vereador José Velloni, delegado do 
Poder Legislativo Municipal e teimoso militante do teatro 
amador. Proferiu algumas palavras de apôio, em nome da 
Câmara. Naquela base, vocês compreendem, não é? Nesta» 
plagas, esse "estímulo" do governo é muito relativo... 

Depois, foi a prosa generalizada, amavel aqui. entu-
siástica ali, discreta e sussurrante acolá, lembrando sa-
lões literários, onde os assuntos brotam e se expandem oii 
perecem ao sabor dos pensamentos alados, ariscos e reti-
centes ou das verdadeiras forças de aproximação do inte-
lecto. 

E foi assim que, às cercanias da meia-noite fer-
ramos em batepapos sobre os mais diversos temas, de polí-
tica ou literatura, de cinema, da vida citadina, em geral. 
Odila Mestriner, Divo Marino e senhora, Waldemar Pessoa 
(inostrando-sè pérfeitamente ao par da literatura moder-
na, a brasileira à frente), o promissor Fernando Spindola, 
Osmani Emboaba (alegre e bem disposto), Antonio Hercn-
lano Zeri (sempre atrás de bons filmes) e muitos outros. 
Ali estavam' o Prof. Vicente Teodoro de Souza e o seu pu-
pilo, o poeta Antonio Ventura, grande abiscoitador de prê-
mios literários, no meio estudantil e há pouco laureado 
com o galardão máximo do concurso de Lions Clube — "A 
Paz c atingível". — E ainda Jan Secaf, Sebastião Porto, 
Jaime Zeiger, numerosa "jovem guarda", etc. 

Longe de mim o espirito dc crítica, penso, no entan-
to, que o "atelier" ficaria melhor intitulado de "estúdio", 
no sentido do vernáculo, dadas as origens de ambas as pa-
lavras e o significado exato desses termos. Diretamente 
do latim "studium", a segunda formula quer dizer, como 
a francesa "atelier", a "oficina de artista, especialmente 
pintor e escultor, crue recebe luz por grandes clarabóias ou 
janelas largas". Tá? 


