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GRUPO RIBEIRÃO 



CARTA ABERTA 
SENHOR EMBAIXADOR LINCOLN GORDON 

Ao contemplar Vossa Excelência os quadros 
ora expostos em sua homenagem, já deverá, nestas 
alturas, ter guardadas bem no fundo da alma as 
impressões agradáveis desta Terra roxa de São Se-
bastião do RibeirãoPrêto, a lindeza da paisagem, e 
a bondade e o calor comunicativo deste nobre e ge~ 
neroso povo. 

Mas, por melhor que fosse sua impressão, 
não estaria completa se não fosse coroada com esta 
amostra que se estende a seus olhos* acostumados a 
tudo ver, a tudo compreender. Traduz a mensagem 
estética de autoria de artistas que constituem o 
GRUPO RIBEIRÃO, desta cidade: 

Adelaide Sampáio ,Odila Mestriner, Bassano 
Vaccarini, Francisco Amêndola e Sívío Pléticos. 

Em "full - time"? vivem as suas pesquisas, 
alegres, insatisfeitos, e inquietos à procura do mo-
mento creador. 

As obras que expõem obedecem a um único 
e legítimo critério de seleção: o da autenticidade,, 
Esse sentido elas se tornam bem representativas 
deles . 

Estes Artistas, Senhor Embaixador, na multi-
plicidade de seus caminhos de procura, na varieda-
de de seus achados, na singularidade de suas solu-
ções» n a verdade plástica a que chegam, e que a 
final a boa imagem, são atuais e atuantes. 

Atuantes porque suas obras pregam por aí a 
necessidade de que haja liberdade de creação, a fim 
de que o artista traduza, em plano de arte, as aspi-
rações, as tendências, as idéias, o comportamento 
coletivo, enfim, a vivência de um povo. 

Só em clima de liberdade construtiva é que 
florece a Arte. 

Os quadros aqui expostos em sua homena-
gem se chegam a ser incompreensíveis, agressivos, 
á speros, insólitos e. . . talvez insolentes >a culpa não 
cabe aos artistas, mas à problemática angustiante 
da vida contemporânea. 

Contudo, pode Vossa Excelência estar certo: 
são autênticos. 

Cordialmente, 
José Bento Faria Ferraz. 

Ribeirão Preto, 20 de Abril de 1965. 


