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Efetivando um programa de intercâmbio artís-
tico-cultural entre nossa cidade e a adiantada cidade , 
de Santos, promoção essa que é parte das atividades 
do já prestigioso atelie 11-04, criado por Vaccarini, 
o artista plástico Francisco Amendola está expondo, 
desde o dia 8 do corrente, na Galaria Kiart daquela 
cidade, sob os auspícios do Depertamento de Cultu-
ra da. Prefeitura Municipal de Santos, uma série de -
seus últimos trabalhos. 

Essa exposição, constituída de cerca de vinte 
quadros a óleo relativos à última fase do consagrado 
pintor ribeirãopretano, significativamente represen-
ta a conquista, por parte do artista, de um nível 
mais alto na sua expressão estética, que agora se 
apresenta revestida de singular beleza e força emo-
tiva. As telas,, dentro da nova fase neo-figurativa a 
que se entregou o autor, oferecem ainda pesquisas 
de matéria onde entram a têmpera, a emulsão com 
áplrcação de efeitos sóbre o suporte, sempre dentro 
dum colorido sóbrio e adequado. 

Francisco Amêndola, que há muitos anos está ra-
dicada entre nós, e um artista que dispensa comen-
tários, de vez que traz. em sua bagagem já volumo-
sa, consagradoras premiações de salões e bienais, 
inclusive.do estrangeiro. Com essa exposição, Amên-
dola torna-se embaixador da nossa arte e da nossa 
cultura,, que levou para a terra de Brás Cubas a men-
sagem da amizade dos ribeirãopretanos aos santistas, 
através de sua arte e da sua sensibilidade. 

A mostra de pintura em pauta, é a terceira de 
artista ribeirãopretano realizada em Santos, a con-
vite da Galeria Kiart .A primeira foi da desenhista 
Odjla Mestriner. um dós grandes valores dggjíossa 
tejxa- A segunda, a de Bassano Vaccarini, a quem 
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se deve a existência, hoje, de um movimento artísti-
co em Ribeirão Preto. A terceira, é a de que temos 
a grata satisfação de noticiar agora. A próxima, 
pretende ser uma grande mostra coletiva de pinto-
res e desenhistas locais; integrada por Qdila, Vecca-
rini. Amendola. Delly & Lourdes, Fúlvia, Mirley e 
outros integrantes do Ateliê 11-04. 
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Salão de arte 
de Ouro Preto 
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