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Pedro Manuel profere 

última aula hoje no 
curso de extensão 

universitáia 
O Curso de Extensão Uni-
versitária, organizado pe-
la Assessoria Cultural e 
FFCL do Campus—Usp 
Ribeirão Preto, encerra-se 
hoje com a aula do prof. 
Pedro Manuel e a entre-
ga dos certificados aOs 
150 altfnos que freqüen-
taram o curso, iniciado 
em 15 de setembro do 
corrente ano. Em sua pre 
leção o prof. Gismondi 
focalizará a Arte em Ri-
beirão Preto: "O Realis-
mo Mágico", "O Grupo 
Caipira" e "Os Anacrôni-
cos da Madrugada". 

A Bienal de S. Paulo 
Na penúltima aula do 

curso, a palavra esteve 
êom o prof. Domingos 
Tadeu Chiarelli, especia-
lizado em assuntos de ar-
te, com pós-graduação na 
ECA-USP. O jovem mes-
tre que é prata da Çasa. 
discorreu com segurança 
sobre a política cultural 
das bienais paulistas, res-
saltando o papel e a influ-
encla que sobre elas ti-
veram algumas figuras 
proeminentes — homens 
de cultura e posses finan 
ceiras, como Assis Cha-
teaubriand, Francisco Ma 
tarazzo Sobrinho, Décio 
de Almeida Prado, Sérgio 
Buarque de Holanda, Ma-
ria Penteado Camargo, 
Lourival Gomes Machado 
I Í Í V I O Abramo, Mario 
Schenberg, Sérgio Millet, 
Jose Geraldo Vieira e 
tantos outros. Propondo 
como tema de sua pales-
tra este título — Da Im 
jportancia d?, B i:nal e 
sua Vinculação com a 
Burguesia Paulistana — 
Dômingos Chiarelli fez al-
gumas colocações interes-
santes, dando-nos uma di-
mensão exata da impor-
tância da Bienal no con-
texto artístico internacio-
nal e brasileiro. Para 
maior aprofunlamento do 
assunto por parte dos cur 
sistas, mencionou a biblio 
grafia que deve ser con-
sulada para o melhor co-
nhecimento do tema em 
discussão. Duas delas tra-
zem boa informação 'De 
Anita ao Museu", de Pau-
lo Mendes de Almeida, o 
Mundo, Homem, Arte em 
Crise", de Mario Pedrosa 
(ambos da coleção Deba-
tes — Editora Perspectiva 
Nesta última o autor afir 
ma: "A Arte em nenhum 
momento da evolução hu 
mana foi monopólio ou 
produto direto dos progres 
sos economicos e intelec-
tualistas. "As burguesias 
nacionais européias pas-
saram a proclamar tam-
bém a supremacia e o mo-
nopólio da "grande arte, 
das "belas artes ", des-
de o advento do chamado 
mi'agre grego, em què que 
rem encontrar suas ori-
gens ou seu modelo". — 
Quanto as tendencias ar-
tísticas, "logo as primei-
ras bienais dá-se a vitória 
do abstracionismo sobre o 
velho figurativismo". Mes 
tre Mario Pedrosa disse: 
"De educação, aliás, a Eie-
nal nunca cogitou. Nunca 
deu atenção ao problema. 

Daí a parte propriamente 
pedagógica, instrutiva, in-
formativa das bienais ter 
sido nula"". Por isso mes 
mo, o público não tem as-
similado muito do que 
viu. "E o pouco de assi-

milação consumida foi 
caótico, deformado e insu-
ficiente"". A documenta-
ção, também, ficou . pau-
pérrima. As bienais, na 
sua história, não mantive-
ram o mesmo nível dese-
jado. Houve crises, aqui 
e lá fora (em Veneza). 
"As Bienais, ao se insti-
tucionalizarem, são como 
as escolas de arte, as aca-
demias, os museus, instru 
mentos de glorificação do 
estado presente da arte e 
do resto das superestru-
turas, quer dizer, o esta-
do da consciência dilace-
rada. Daí a contradição 
entre as duas finalidades 
e suas funções. Desde a 
primeira bienal vem os or-
ganizadores procurando 
reunir alguns conjuntos 
susceptíveis de darem uma 
idéia suficiente dos dife-
rentes movimentos ocorri 
dos na evolução da arte 
miderna. Mostra o ponto 
de partida de cada tenden 
cia, justificando-se as no-
vas pesquisas e os resul-
tados alcançados. 

Na TV Bienal, um dos 
pontos altos foi a que foi 
fecunda de ensinamen-
tos. — A Bienal é uma 
tradição que se criou e 
vai se impondo à atenção 
do mundo inteiro, onde a 
arte brasileira tem con-
quistado um lugar de 
honra e realce. A Bienal 
tem desenvolvido uma po-
lítica cultural, de que par-
ticipam os órgãos diplo-
máticos do Brasil e do 
exterior. Os artistas bra-
sileiros que são admitidos 
na Bienal conquistam, 
sem dúvida, um "status", 
que lhes abre as perspec-
tivas de um mercado pa-
ra melhor aceitação de 
suas obras. Ribeirãopre-
tanos como Odila Mestri-
ler, Amêndola, Vaccarinl, 
Wagner Veloni já figura-
ram em a.gumas bienais. 

Há quem julque conve-
niente a realização de um 
eertame de pré-seleção 
para as obras de artistas 
nacionais ^através de con-
vênios) . Alguns acham 
que a cobrança de ingres-
sos na bienais não tem 
cabimento. 0'utro pro-
blema debatido é a "ele-
iantáse" que vem enfer-
mando o Certame, uma 
vez que é impossível ver 
quilômetros de pintura 
durante uma visita. So-
lução: fazer prevalecer a 
qualidade sobre a quanti-
dade. A Bienal teria que 
oferecer ao público uma 
síntese de personalidade e 
de tendências. A verdade 
é que a BIENAL ve :o am-
pliar os horizantes da ar-
te brasileira. Criada nos 
moldes da Bienal de Vene-
za, seu primeiro resultado 
foi o de romper o cículo 
fechado em que se desen-
volviam as atividades ar-
tísticas no Brasil tiran-
do-as de um isolacionls-
mo provinciano. Procurou 
mostrar aos artistas e ao 
público brasileiros o que 
se fazia de mais "novo" e 
mais audacioso no mun-
do. Deu-nos o conheci-
mento dos maiores movi-
mentos artísticos no mun-
do, com retrospectiva de 
mestres do nosso tempo 
(Picasso, Mondrian, Kleo). 

(Vicente Teodoro de 
Souza) 

Odila Mestriner 
Encerra-se hoje, dia 15, 

a Exposição das obras de 
Odila Mestriner. 

Seu acervo de inesti-
mável valor, continuará 
na Galeria Jardim Con-
temporâneo, à disposição 
daqueles que estiverem in-
teressados em adquirir 
seus quadros. 

Amanhã dia 16. esta-

rão expostos, na mesma 
Galeria, os trabalhos do 
Grupo Anacrônicos da 
Madrugada, cujos Inte-
grantes são: Fúlvia Gon-
çalves, Thomas Perina 
Mário Bueno, Wesley Du-
ke Lee, Amêndola, Vacca-
rini Berti, Pedro Manuel 
e Welmar Amorim. 
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