
Ribeirão Prêto, 29/9/1970 

Luiz Feriando Mendes,, é o das 

Inaugurando a lO.a Semana de Artes Plásticas 
promovida pelo Centre. Acadêmico "Francisco Lis 

! boa" / ;da Faculdade de Artes-Plásticas, uní grupo de 
artistas de Ribeirão Prêto e da Capital se reuni-
ram em exposição coletiva à rua Tibiriçá 546; que 
deverá encerrar-se np próximo dia 4. 

Adelaide Sampaio, Bassano Vacarini, Fúlvia 
Gonçalves. Mauro Amauri de Lima. Odila Mestrl-
ner e Leonelo Berti por Ribeirão Prêto e Tomoshí-
gue Kusuno e Ismenia Coaracy por São Paulo. 

Trata-se da melhor sala: já apresentada >em 
Ribeirão Prêto desde que para aqui mudamos. Uma 
mescla de estilos onde figurativos e abstrato se mis-
turam em cores vivas oferecendo' ao espectador uma 
pequena' panorâmica' das últimas criações desse gru-
po de artistas que figuram entre os melhores de 
País': 

;Â arte fantástica de Ismènia, em técnica mix-
tâ, apresentando' trabalho que figurou na ultima 
Bienal, muito rico de colorido è de imagens levando 
o observador para -um mundo surrealista, foi • das 
mais apreciadas Obras em exposição. 

A pintura cósmicas de Adelaide Sampaio, que 
se mudou para''Ó' abstráõionisrrio. com movimentos 
' iifjjtps e bem á luz sê  movimentando de quadro 

" para ouadro é das coisas bonitas que vimos. 
Fiüvia apresenta uma série de desenhos em 

tom ns!codélico mudando radicalmente sua maneira 
de pintar. • 

Odila prossegue em sua série de figuras em 
procissão, muito vibrantes e que mostram rntita coe-
rência com relação a sua obra. 

Tomoshigue. um .revolucionário nas artes, pin-
cel de vanguarda, artista premiado ém várias expo-
sições. mostra-nos uma série de desenhos, onde o co-
lorido. é suave e as formas elásticas, sentindo-se o la-
do temneramental do artista, que é violento na sua 
forma de expressão. 

Vacarini continua seu trabalho' de artista-* 
i operário, lutando contra as,Sucatas e. diseiplinando-

as à sua forçai'criadora. 
O que assistimos nessa exposição.' foi a traba-

lhos de alto nível e só nós resta cumprimentar a s 
moças das artes plásticas por essa magnífica seraa-
•na de artes, que por incrível que pareça levou - -
parcela. considerável de público ao salão da rur- Ti-
biriçá, ;. ' - • • ! *V *• • ̂  í > 'i'! ' • 1*. - .-;• -.-.•'•* 


