
artes,_ _ 
Odilla e Amêndo/a altos valores ribeirãopretanos 

Qitc art istas ribeirão-
pre tanos estão expondo 
na Capital (no Paço das 
artes) até o dia 18 do cor-
rente . Analisando mais 
urna vez a produção de 
nosso art istas, assim, se 
manifes tou Ivo Zanini n a 
edição de quar ta-fe i ra úl-
tima da FOLHA DE S-
PAULO. O tí tulo do co-
mentár io 6: "A boa pro-
dução do inter ior Pau-
lista" . 

Uma nova coletiva no 
Paço das Artes, desta vez 
com ar t is tas de Ribeirão 
Preto, enfatiza valores 
com altos e> baixos; em sua 
produção de p in tu ra e 
escultura 

Alguns deles: Pedro Ma-
nuel, Maurilima e Waldo-
mlro de Sant Anna recen-
temente t o m a r a m p a r t e 
de outra mostra conjunta 
em São Paulo, de"'limitada 
expressão Mas agora es-
ses t rês art istas estão me-
lhor representados. j á 
qué suas obras apresen-
t a m evolução Ainda bem 
Além disso, o grupo veio 
reforçado pela boa pintu-
ra de Odila Mestnner '4 
composições da série 
"Equilibristas , datadas de 
19731; pelo pintor abstra-
cionista Francisco Amên-
dola (telas de cromát ics 
harmoniosa i e pelo escul-
tor Bassano Vaccarini 
(peças antiga.-: em pedra-
sabão) 

O figurativo predomina 
na exposição, que conta 
ainda com Weimar (pai-
sagismo lírico com algu-
ma qualidade >-• Kar ime 

Garcia -telas com estra- ; 
nhas c- lúgubres persona-
gens em linguagem pri-
tivista dc pouca força, ; 
a inda) . Os melhores óleos ' 
de Pedro Manuel (são 3) 
datam de 1982, enfocando 
paisagens es t ru turadas 
com equilíbrio das formas 
e cores dosadas. Maurili-
ma acertou ao introduzir 
elementos vazados de 
maiores proporções nas 
obras em ferro, to rnando 
seu t rabalho mais livre e 
espontâneo. Q u a n t o à s 
f iguras h u m a n a s s e Sant" 
Anna j á | e v is lumbram 
alguns pontos positivos 
em algun." de seus qua-
dros . 

E certo, porém, que as 
melhores opções da cole-
tiva ficam com a s pintu-
ras de Odila Mestr iner — 
serás equilibristas mos-
t r a m vibração e criativi-
dade, apesar (ou: justa-
men te por icso mesmo) 
dos fo rmatos i r regulares 
dos suportes —, e de 
Amêndoía conhecedor de 
longa data dos segredos 
da arte abstracíonista 
mesclada com -imbologia 
f igura t iva . 

Na conjunto, u m a ex-
posição razoável, cujo 
méri to maior é atestar 
que o inter ior paul is ta , 
em especial Ribeirão Pre-
to. aparece cada vez mais 
ativo na produção de ar-
te Mesmo com limita-
ções. O essencial é da r 
continuidade a esse t raba-
lhe . E que ou t ras cidades 
sigam a mesma caminha-
da . 

"(V.T.SJ 

Maria Cíntia e Eduardo Valente receberam o melhor 
da sociedade para inaugurar a "ARTSTAFF" Galeria e 
Molduras', com uma belíssima exposição de artistas de 
nossa cidade. Participaram: Amendola, Bassano Vaccari-
ni, Eny A. Ferreira, Hélio Martins, José Maria Morgade, 
Maria Cecília Guarnieri, Nivea Martins, Odila Mestriner. 
Pedro Manoel, Rui Alonso, Shoso Mischima, Ulieno, 
Vania CastaldeUi, Waldomiro Sant'Ana, Washington Lo-
pes e Weimar. 


