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Clóvis Graciano: recomprando agora quadros do início de sua carreira 

Nas galerias, Graciano, 
Perissinotto e Volpi 
Três exposições importantes 

abrem-se hoje em São Paulo: a 
de Clovis Graciano, na Galeria 
Documenta, às 21 horas; a de 
Giuseppe Perissinotto, na Ga-
leria Seta, às 20 e 30 e a de 
Pedro Volpi, na Galeria Cos-
me Velho, às 22 horas. 

Todas as pinturas de Clovis 
Graciano são vendidas logo de-
pois de prontas, assim, a Do-
cumenta, rua Padre João Ma-
nuel, 811, teve de adquirir as 
obras aos poucos até juntar o 
suficiente para fazer uma ex-
posição. São 24 quadros, todos 
feitos este ano. Graciano, que 
não expõe desde 1971, teve de 
•dobrar seu trabalho para aten-
der ao pedido da galeria. A 
mostra inclui as primeiras ma-
rinhas do artista, que são usa-
das como fundo, porque, como 
diz Graciano, ele sempre foi 
um pesquisador da figura hu-
mana. Os personagens desses 
quadros são pescadores do Saí, 
uma praia do litoral norte pau-
lista onde Graciano tem uma 
casa e passa grande parte da 
semana. 

De quatro anos para cá o pin-
tor vem tentando montar um 
arquivo de sua obra, com fi-
chario e fotografias, e também 
está procurando manter uma 
coleção dele proprio. Ele tem 
adquirido muitos de seus qua-
dros antigos. Há pouco tempo 
comprou uma tela que havia 
pintado no inicio da carreira e 
que havia vendido por 100 cru-
zeiros. Na recompra pagou. 18 
mil. Logo depois teve uma ofer-
ta de 30 mil cruzeiros pelo qua-
dro. 

Quando estava começando, 
ele recorda, era dificil vender. 
Sempre fora muito atacado pe-
la critica da época. Naquele 
tempo só vendia quadros quem 
fosse pintor acadêmico. Não 
obstante nunca ter sido um pio-
neiro — ele faz questão de 
afirmar — não praticava o aca-
demismo. Só mais tarde é que 
Mario de Andrade e Sérgio 
Milliet começaram a prestigiar 
os pintores não-aeademicos. Ho-
je, ao contrario, é grande a 
procura por trabalhos de Gra-
ciano e ele diz que o melhor é 
o artista não se envolver no 
processo de comercialização. 
Recentemente uma senhora 
queria que ele mudasse o fun-
do de um quadro, para que fi-
casse combinando com a cor 
da parede de sua sala de es-
tar. Graciano, polidamente, foi 
obrigado a dizer que, se ela 
quisesse adquirir a tela, que 
mudasse a pintura da parede. 

A exposição de Clovis Gracia-
no ficará aberta até o dia 23, 
de segunda a sexta-feira das 10 
às 13 horas e das 14 às 22 ho-
ras e, aos sabados, das 10 às 
13 horas e das 14 às 20 horas. 
Os quadros serão vendidos por 
preços que variam de 6 mil a 
24 mil cruzeiros... 

e da Bienal da Veneza em 1952 
e 1955. Recebeu o primeiro 
prêmio "ex-aequo" da II Bie-
nal de São Paulo e o prêmio 
Guggenheim em 1958. A VI 
Bienal de São Paulo (1961) lhe 
dedicou uma sala especial. Em 
1969, realizou a exposição "Vin-
te Anos de Pintura de Alfredo 
Volpi, na Cosme Velho. Foi 
escolhido, em 1970, para o "Prê-
mio Museu de Arte Moderna 
de São Paulo" como o melhor 
artista presente ao "Panorama 
de Arte Atual Brasileira". Em 
1971, recebeu o "Golfinho de 
Ouro" no Museu da Imagem e 
do Som do Rio de Janeiro, co-
mo a melhor exposição de 
1970. Em 1972, o Museu de 
Arte Moderna do Rio lhe de-
dicou uma retrospectiva. Pela 
sua atuação nas artes visuais 
do País por 50 anos, recebe 
em 1973 a "Medalha Anchieta", 
da Camara de São Paulo. 

Cartuns e 
coletiva 

A Galeria do Carmo expõe a 
partir das 20 horas de hoje e 
até o fim do mês os trabalhos 
do cartunista Antonio Carlos 
Nicolielo, com textos de J. B. 
de Souza Freitas. A promoção é 
do Centro Social Mário Fran-
ça de Azevedo, do SESC. A 
exposição ficará aberta das 9 
às 21 horas de segunda a sexta-
feiras, das 9 às 18 horas aos 
sábados e das 9 àsi 13 horas 
aos domingos. O endereço é 
rua do Carmo, 147. 

Nicolielo é cartunista profis-
sional há sete anos e colabora 
em diversos jornais de São 
Paulo. Finalista do concurso de 
cartuns do Canadá, obteve um 
prêmio na Bulgaria, em concur-
so. Expôs individualmente em 
Bauru, Ribeirão Preto, Santos 
e São Paulo. Souza Freitas, co-
mo Nicolielo, é publicitário e 
também escritor de humor. Es-
creveu "Objeto Voador Identifi-
cado". 

O Clube Alto dos Pinheiros 
expõe a partir das 21 horas 
de hoje trabalhos dos artistas 
Alicinha (Alice de Souza Car-
racedo Duarte) e Sauro de Col. 
A mostra irá até 18 proximo. 
O endereço é rua Guerra Jun-
queiro, 115. 

13 premiados no 
salão do Paraná 

Treze artistas receberam seus 
prêmios na abertura do XXX 
Salão de Arte Paranaense, no 
Teatro Guaira. A mostra reú-
ne 400 obras de artistas do Pa-
raná e de outros Estados e é 
organizada pela Diretoria de As-
suntos Culturais da Secretaria 
paranaense de Cultura. 

Os premiados: Danúbio Gon-
çalves, Carlos Zilio, Pedro Es-

costeguy, OMaMestr i ja^Rona-
tita MartinsHwíícsTaaeu Dum-
ke, Teresa Isabel Soto de Bak-
ker, Marlene Hori, Valderaar 
Roza, Tancredo de Araújo, Man-
fredo Souza Neto, Eduardo 
Cruz e Daysi Aderne Carneiro. 
Alexa Dugom e Ivens de Jesus 
Fontoura receberam menções 
honrosas. Os prêmios, no va-
lor de 43 mil cruzeiros, foram 
oferecidos pelo governo do Pa-
raná, por meio do Teatro Guai-
ra, d,a Diretoria de Assuntos 
Culturais e do Museu de Arte 
Contemporânea. 

CAMPINAS 
Em Campinas, o arquiteto e 

escultor Geraldo M. Jurgensen 
expõe seus trabalhos a partir 
das 21 horas de hoje, à aveni-
da Francisco Glicério, 838. Jur-
gensen faz também tapetes tí 
jóias. 
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