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Assinala-se, nos dias que 
•correm, um grande desen-
volvimento no campo das 
artes plásticas em Ribei-ão 
Préto e um inferefisei absor-
vente, pela pintura princi-
palmente entre os jovers 
certamente oriundo dei dois 
.fatores prti -oraderatnes: a 
•existência de um núcleo nu-
meroso de artistas com vi-
vência e renome) até inter-
nacional e a atividade esco -
íar da Faculdade de Ar. 
ites Plásticas da UNAERP — 
Universidade da Associação 
da Ensino de Ribeirão Prê-
to. Todavia, isto não re-
presenta naturalmente um 
nível alto de criatividade e 
quaj.dade fco cecj|,:0 das 
artes. 

Houve uma época de í*T,m 
de esplendor das manifes-
tações estéticas na nossn 
urbft, ncri anos sessenta, t-eu 
do como causa direta e 
única o advento da Esco-
la de Artes Plásticas, fun-
dada em 1.957 e desapareci-
da ean 1.967. Nossa déca-
da, Ribeirão Preto foi gran-
demente) bencf | iada pe!|3S 
suas atividades culturais, 
pois essa Escola, tm pou. 
co tempo, tendo atingido 
urna fase de extraordinário 
desenvolvimento, conseguiu 
criar um clima propicio ao 
surgimento de manifesta-
ções artísticas de valor, con-
seguindo projetar-se até n < 
exterior, moroê dó trata-
lho de se.Ms dive^o"! denarta 
mentos de criação e divul-
gação, como o Centro Ex-
perimental de. Cinema, vá-
rias vezes premiado no Bra. 
ÍÜ e na França (Fe: U vai 
do Cinema de Animação de 
Annecy), Clube- de Cine-
ma, que chegou a ser con-
siderado, pelô Centro dos 
Cluibes de Cinema de São 
Paulo, o melhor do Bra-
sil, Escola d " Arte Drama-
tica, criada após a presen-
ça entre nós dos elementos 

Escola. Arte Dramá-
tica de São Pamo. fundada 
por Alfredo Mesquita. 

Muitos .julgam que* por 
ser Ribeirão Psêto material-
fnente i f n centirb bastan-
te desenvolvido de comér-
cio e de ensino, forçosa-
mente teria também um 
centro cr ^ural e artístico 
de primeira grandeza, o que 
infelizmente não acan.tece. 
A ' verdade é nus a aqueles 
aue se dedicam às co;sas 
da arte nesta Iterra es-"o 
simplesmente, como diz co-
nhecido ditado popular, «a 
malhar em fe-ro frio». 

No momento presente R : -
beirão Preto ressente-se da 
faita de morta.s de arte de 
nível relativamente alto, a-
pesar da verdadeira infla-
ção d ; exposições de mn-
tura quei apresenta. Ulti-
mamente tem sido grande 
o núm;'f<> de mostras áâ 
airte aqui apresentadas, mas 
t i sua maícria r/em ne. 
s r . l ' . i i m a escptfciáCH estética, 

sem validade porque se tra-
tam de obras de principian-
tes, a' nadores, alunos de es-
colas e um ou outro ad<:en-
tício, rem apreciáveis qua-
lidades, & não temos tido 
oportunidade de apreciar tra 
balhús dos grandes artistas 
nacionais que pululam nas 
capitais. 

O jnue motiva esse núme-
ro enorma de eixibição de» 
cjuidros, desehhcn e gravu-
ras, semi dúvida, é a falta 
de uma infra-estrutura cul-
tural . E o que é pior, a 
apresentação dessa ante en-
gatinhaintei traz como con-
quéncia, um enorme prejui-
|3> idjdátiao, ponque a má 
informação estética é mais 
nociva que a nenhuma in-
formação, principalmente 

quando toda uma popula-
ção está inteiramente des-
preparada para a matéria. 

Por outro lado, por ser 
nossa cidade um importan-
ta centro de prefitação de 
serviços e de ensino do pré 
primá"o ao universitário, e 
não contar com unia popu-
lação estáved, definida, glo-
balizada, necessária para a 
a fixação d ; cò=tumes e 
sedimentação cultural, que 
não os fatores essenciais e 
indíspersávers para que ha-
ja tradição, vivemos (num 
c'. '3Ulo viç oso: não bá a , ' « -
liaiçêo da arte porque não 
há, entid^d^s não há en-
tendidos parque não há ar-
te propriamente, salvo al-
gnxnas roucas exceções. No 
presente, raríssimas exposi-
ções de arte, verdadeiramen. 
tfl rrn eced da refelén-
cia tom acontecido, apesar 
do grande número de mos-
tras espalhadas pela cida-
de. 

Não que reja um mal a 
«rtstê.v.cia do prinepiante 
cm larti?. Pelo cairtáriio. 
Pie ren1 - • 'ta a semnte de 
uma futrra geração de va-
lores. O rua.l f»'Lá na íormi 
da sua. apresentação ao pú-

'tod"s t''es são, de 
imtdiato, revestidos de quaü 
típad.en mirsfcolantes por 
chncentari^t&s íTeuonsávels 
fart" morte adjetivados co-
mo t.a!ent"s notáveis e ma-
mados até de «Gênios da, 
pintura». 

E •• udú isto acontece por. 
que não persuimos urra ga -
leria re.almenta digna desse 
ri "me e rwe fosse como um 
divisor de águas, a que .se 
atribuísse a incumbência de 
j''"i'tpir e éhVc'caiar valo-
res e que estivesse apta a 
asrnmir a xesoorasatotUdade 
estética e didática das ex. 
oosicões. O quei tem acon-
tictdo é q-,e, rnla falt-a des 
se local adequado, as mos 
trás são feitas imp"ovir;i 
demente, ao Deus dará, t i 
sala" inadequadas, saguões 
de hotel, ante-salas de- *«v 

i w i |-r'as de p-édio* 
e a exibição dos quadros 
público não obedece a 
nhum critério de valor 
tético. pois é da exclus>,-a 
responsabilidade do exp»*i. 
tor. Não há. eómo dispa-
mos. uma av&Tação ou 
leçáo de valores. E por<;ue 

i não existe crítica autorí 
i da e nem entendidos no 
j sunto, todas as obras, t m -
j to as de bom nível ar; fs-
, tico como as garatujas ie 

mal informado", rapazelnos, 
j passam totalmente Qi->-a-
! percebidas do público a 
| qut m ssb dirigidas. Cor -
j clusão: não há um público 
j '.consumidor do arte, n^ni 
| tio sentido de simples f i " i -
; ção, quanto mais no smtl-
1 do da aquisição, que sã... os 
,' estímulos maiores par.i o 

ar.tísta criador . 

A nova geração, aqu-'. 
videncia que ainda não »n-
trou em contato com a reali 
da.de soc;al. A arte reíle>te 
marcantemente este fato. 
Para os jovens de agova é 
irrelevante o estudo, a pes-
quifa, o aprendizado, uma 
consciência artesanal e, 
principalmente, o mais ne-
cessário — o convívio com 
os mais experientes — por-
que crêem piamente numa 
ciência infusa. fruto exclu-
sivo da intuição dos bem do 
t':dos. E todos eles se jul-
fatn bem doados. 

r ' - • i 

Artistas de valor, temo. 
los sem dúvida, rum númr-
ro ponderável, cm discordân 
aia cosn o pouco interesse da 
gente ribeirãopretana: Odi-
la Me-.tnnf.1:. com volume.. 
so acervo cí; obras, subrtan-

. cioso currículo artístico e 
numerosa premi ação em 
salões e bienais de arte do 
País: Adelaide Sampaio, 
grande pintora e insuperá-
vel retrat:'sta: Fúlvia Gon-
çalves. expreraão nitidamen-
te rberã-.p n ana da pintu-
ra,; Ba"earo Va."carini e I.io-
nello Berti, r-nones iner -
nacicnais; Francisco Amen 
doía da Silva e Edgard Car 
los Guimarães Pagnano, 
premiadissimo e freqüen-
tadores de b'sn;als de arte 
; tot-grafia. E inais, Mau-
ro Amaury Ealducei Lima. 
efcultor e decorador; Divo 
Warino, pintor e caricatu-
resta; Fernando Der,mo. p n 
tór e desenhista; Arr-'ld.o 
Mulin. pintor e deconrdor, 
além de desenhista publ ci. 
tpA-io; L:,opo'do l ima, po m-
laríssimo pe!cs sevs relevos 
pirograw-das ' em maderra: 
Maria HtTena, Sponehiado, 
pintora, gravadora e setnii-
d r í d o holandês Domela, 
com seu." rei' vos noMcrow s 
ror.'í rutivistas? Paulo Po . 
b "r 'o Moreira, desenh;sta de 
moda; Ulienr) Sérgio Cie-ci, 
rmtor e d i f . a d p r ; S^rwD. 
O w r t , nintor fi decora-
dor; Ari De Lawa. i. p'r><•••>? 
e escultor miniaturista, além 
de muitofi joveies recém-for •• 
mad s p-la no~"a Facildado 
d-, Pl 'stica" que já a-
pr".s;nt^m trab"Chos de ra. 
lativo teor cara sua imatu-
ridade estéíica. 

.. Contudo, pode pp.—ser 
crntradicão r.ue uma cidade 

como Ribeirão Prêto, com 
apreciável número dei artis. 
tas d: nomeada, careça qua. 
s. totalmente d i um clima 
de expressão cultural e ar-

tísíica. Mas o morivõ pré'1-
ponderante já foi citado: 
não há um local (galeria) 
ipara mostras de arte as-
sim como não há uma- enti. 
dade (associação ou cluibei) 
Vue congregtue est- )t ai i3-
tas, para incrementar seu 
trabalho. A verdade é qi;e, 
airda, nom, sequer se oi-ga-
nizou o salão oficial de ar. 
tes piá/ficas, não obstante 
as inúmeras tentativas nec-
se sentido, tanto mais de 
se e i ranhar porque se tra-
ta de um centro r w r n v -
camente importante e de 
grande vtaiídade. on.de fun-
cionam sCivamente cerca de 
drroito faculdades, jfjue a-
^rigam milhr;jt:es e milhu. 

s de jovens. 


