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A Arte virou moda 

A ARUMA, revendedora dos automóveis Dod-ge, abriu o caminho. Numa atribulada noite le-vou Billy Paul à sua loja. apresentou dois artis-tas e entre um uisque e um salgadinho a cidade ganhava algo novo: pinturas na parede e artis-tas disponíveis, vendendo seus trabalhos junto 
cons os carros. Ronan Afonso Ribeiro, diretor de relações públicas da ARUMA diz que a sua firma pensou principalmente, ao criar a galeria de arte, em dar oportunidade aos jovens artistas ribeirãopre-tanos, que raramente conseguiam um local dt exposição. Até agora é isto que tem sido feito. — "Mas nós traremos também destacados nomes das artes brasileiras", af i rma Ronan. — "Uma f i rma r ã o pode ter apenas funções comer-ciais. Ela é parte da comunidade, tem que dai algo mais. Pensamos em disseminar cultura, aproveitando os espaços ociosos da nossa loja transformando-os em uma galeria de arte". 

Esta é a filosofia da ARUMA, que não cobra nada dos artistas e os seleciona através do De-partamento de Cultura. Explicando que alem de atender a filosofia da firma a "galeria de arte" é um bom negócio. Ronan diz: 
— "Depois da galeria o movimento da loja 

aumentou. As pessoas que chegam para ver os 
quadros podem ser clientes em potencial para a 
compra de um carro. E o que é mais, deu muito 
prestígio à firma . Na ARUMA o esquema é muito bom. A falha que aparece recai justamente sobre o Departa-mento de Cultura: os dois artistas enviados à ga-leria são muito jovens e inexperientes. José Aparecido Pereira, 16 anos, fazendo ta-lhas em cedro, já domina relativamente a sua técnica, mas precisa aprender muito. Auto-dida-ta, sem orientação mais profunda, a tendência é cair num simples decorativismo ingênuo e in-conseqüente — eu fazia estilo colonial e barro-co, agora estou no moderno . Domingos Romeu, 23 anos, t rabalha na ma-deira, com pirógrafo. e af i rma que parou de es-tudar "por causa da arte". Muito longe do ma-, neirismo bem cuidado de Leopoldo Lima, seu trabalho ainda é .primário, com muita boa von-tade poderia se dizer que é primitivo". Os dois, selecionados pelo Departamento de Cultura, estão desperdiçando as paredes da ARU-MA e tendo uma ilusão gratuita. Nem um nem outro estão prontos ainda para expor. José Apa-recido Pereira, o garoto de 16 anos, poderá ter um grande futuro se for bem orientado. O bom esquema da ARUMA e a sua boa von-tade desperdiçam-se exatamente por causa do Departamento de Cultura, que precisa justificar melhor a abertura que as f irmas comerciais es-tão querendo dar a Ribeirão Preto. 

NA CREFISUL, TUDO É MUITO SOFISTICADO 
Na elegante loja do GRUPO CREFISUL es-tão Odila Mestriner, Fúlvia Gonçalves e Basano Vaccarini. Jorge Abrão, seu gerente, explica por-que a CREFISUL resolveu abrir na sua ante-lo-ja uma mini-galeria de ar te: — "Nossa loja é muito bem apresentada, muito bonita, e uma exposição aqui atrai mesmo o público. De todas as categorias, desde o estu-dante ao homem de negócios. Nosso principal objetivo é dar uma oportunidade aos art istas-pa-ra mostrarem seus trabalhos e divulgar a cul-tura". Mas ele sabe que também ganha muito com isso: — Nós não temos objetivo comercial algum, embora eventualmente possamos financiar um quadro. O que ganhamos realmente é prestígio. Assim divulgamos o nome do City Bank e do Grupo Crefisul. Esta galeria vai ser permanen-te, aberta a todos os bons artistas, especialmen-te aos ribeirãopretanos". 

Entre os artistas que estão nas lojas, este trabalho de Fúlvia Gonçalves 
destaca-se pela densidade. 

A Crefisul não tem mesmo interesse em fi-nanciar quadros: seus financiamentos comuns são da ordem de 10, 12 até 100 bi lhões . . . Os ar-tistas não tem nenhuma despesa, e vendem "di-retamente os seus trabalhos. 
Odila Mestriner com seús desenhos requin-tadamente decorativos; Bassano Vaccarini, com velhos quadros descuidados e pálidos; Fúlvia Gon-çalves com uma obra séria e densa, profunda-mente pesquisada; — os três, têm levado muita gente à Crefisul. 

o GALPAO TAMBÉM ENTRA 
NA ONDA 

Algumas boutiques já promovem exposições informais, como a Vanté. Mas quem lança a bos-

sa de restaurante-galeria é o Galpão. O seu pro-prietário, Domingos Leoni, explica porquê: 
— "É uma abertura nova para os artistas. Numa galeria é só aquele público que se interes-sa mesmo que vai ver. Num restaurante, as pes-soas que nunca iriam numa exposição, verão os ,quadros. Assim, surge uma nova oportunidade para os artistas mostrarem seus trabalhos". 
Cada quinze dias o Galpão pretende mostrar um artista, de preferência ribeirãopretano. E já^ está inclusive t ra tando de ar rumar o local, para ficar bem adequado e com boa iluminação. Afir-ma o Domingos Leoni que não vai cobrar nada dos artistas, nem comissão nem despesa alguma. 
Como um restaurante quase sempre vira ponto de reunião, a galeria do Galpão poderá ser uma das mais "vivas e movimentadas da cidade. Quem é que pode se queixar mais? 

lie repente ;> arte virou moda. Invadiu as lojas e empresas e os ar-
listas plásticos, que sempre viveram chorando um lugarzinho para expôr já 
lém paredes de sobra onde pendurar seus trabalhos. 

Tudo começou com a ARUMA. desenvolveu-se depois em algumas bo-
tlques, sofisticou-se na CREFISUL e já se prepara agora até um restaurante 
para ser "galeria de arte", o GALPAO. A exemplo dos grandes centros os ho-
mens de negócio de Ribeirão Preto estão descobrindo que os artistas plásticos 
são ótimos "relações públicas", que além de dar um ar de seriedade cultural 
às lojas ainda conseguem atrair muita g e n t e . De sobra, os novos mecenas ga-
nham a promoção. 


