
Com a' presença de aut o-
ridades e pessoas gradas de 
Araràquara e de elementos 
da vida artística e intelec-
tual de Ribeirão P'rêto„ en-
tre os quais se destacam o 
conhecido pintor e escultor 
Bassano Vaccarini, ,a_ar-
tis-ia g-áf ica Odila Mestn-
ner, o comentarista Mário 

j Moreira Chavv.n e outros, 
inaugurou-se naquela cida-

I de. a rua São Bento, 1001, 
í a Galeria Solari,, da Socie-

dade de Arte e B -corações 
Lt-da., com a abertura da 
exposição td!& pinturas e fo-
tografias artísticas do ar-
tista ribeirãopretano Fran-
cisco Amendola, já consa-
grado pela crítica nacional 
e detentor de numerosos 
prêmios e menções honro-
sas de diversos certaMus 
nacionais e internacionais. 

Revestiu-se de ' bri lhan-
tismo incomum o ato inau-

i gnral da referida galeria. 
| com o comparecimento de 

numeroso público, compos-
to de artistas, professores 

[ e intelectuais da visinha 
] cidade, que ali foram, prés 

tigiar, não só o artista ex-
positor, como os criadores 
daquele centro de divul-
gação de arte e cultura 
que, certamente muito con 
tribuirá para. o desenvol-
vimento artístico daquela 

1 cidade. f 

QPimo 

Francisco Amendola, o 
artista exposiee<r, repre-
senta no momento uma, 
das mais, legitimas expres-
sões no campo das artes 
visuais, pois tem a servi-
lo além de- talento e sen-
sibilidade, uma rara capa-
cidade criadora e sua obra 
já atingiu um nível es tér -
eo de indiscutível impor-
tância . 

As teflas expostas repre-
sentam as últimas fases de 
seu trabalho, partindo de; 
um abstracionismo rico de 
linguagem e cot, impreg-
nado do mistério eterno da 
arte, para a n.qva f igura-
ção, conseguindo trabalhos 
de grande equilíbrio for-
mal e cromático, impreg-

nados de substância poéti-
ca, capaz de impressionar 
mesmo aos mais insensí-
veis, á expressão artística. 

Suas fotos, igualmente, 
impressionam pífio sentido 
de pesquiza, formal e líri-
ca, uma procura deliberada 
de elementos novos e qye 
concretizam sua ansia cria 
doira, ao mesmo tempo em 
que apura sua técnica e 
seu gosto, tentando dar 
eternidade ao efêmero, 
concretizar o abstratos 
transmitir alma e senti-
mento à. matéria inerte. 
Nèsse campo, sua produ-

. ção bastante numerosa re-
vela realmente um artista 
completo da câmara foto-
gráfica . 


