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Arte/Vernissage 
"Sempre há espaço para o sonho" 

Com essa perspectiva. Divo Marino, jornalista, advo-
gado, professor, escritor e atualmente Secretário da Edu-
cação e Cultura, vai mostrar a partir de hoje, um outro 
lado de sua vivência: o das artes plásticas. Ele inaugura a 
partir das 20h30 na Galeria Athanase Sarantopoulos (rua 
General Osório, 850), uma exposição de 22 obras com 
técnicas variadas, retratando a figura humana. Sua 
mostra pode ser vista diariamente até o próximo dia 30. 

Depois de muitos anos afastado das exposições, Divo Marino resolveu aceitar o convite da tam-bém artista plástica, Norma Campaz, — coor-denadora da Galeria Athanase Sarantopoulos, do Stream Palace — e reuniu às pressas 22 obras entre pinturas, de-senhos e talhas de dife-rentes épocas, para essa mostra que se inaugura hoje, com um certo ca-ráter de mini-retrospej-tiva. Apesar de não perten-cer ao circuito artístico, Divo Marino sempre es-teve , ligado às promo • ções culturais em geral, e particularmente às artes plásticas. Düenha desde menino a aos lú anos venceu um con-curso de caricaturas na revista carioca "Vamos Ler". E, em 1956, escre-veu o primeiro livro edi-tado HB país "sobre u então desprezado e dei • 

conhecido desenho in-fantil" e em 1960 editou o ensaio "Libertar a crianças p e l a arte , "num tempo em que não existiam escolinhas de arte". 
Assim, sua vida ate ho-je é essencialmente liga-da à educação (atual-mente além de Secretá-rio da Educação, é pro-fessor universitário), se bem que já atuou em campos diferentes como jornalismo (fundou o se-manário "A Palavra ), política (foi preso poii-tico em 64) e até os xnos que antecederam a He/o • lução de 64, exerC3U a advocacia. 
"Não sou nem pintor domlngueiro, nem artis-ta amador, explica. Oo-viamente, a seriedade da arte impede-me a prá-tica do amadorismo. Classifico-me mais como uma vocação frustrada e artista eventual. E fre-qüento a área das artes 

Divo Marino foi presi-dente do Conselho Muni-cipal de Cultura da FURP (Fundação Cultu-ral) e hoje, acumulando também o cargo de Se-cretário da Cultura, vive cotidiamente o problema artístico. Para ele, em Ribeirão Preto, o setor artístico mais atuante é o da artes plásticas. "O clima talvez explique isso, pois somos vizinhos de Brodosqui, onde a pre-

sença perene de Portina-ri (artista que tinha o mesmo sobrenome da musa de Dante Alighierl, Beatriz Portinari), mo-tiva a juventude na prá-tica da pintura". Dos artistas locais, ele tem duas preferências: Delly Sampaio, 'toda emoção psíquica" e _ ^ l a M § f c triner "todo o raciocínio lógico.. . T 

Seus quadros estão nas casas de inúmeros ami-gos como Herculano e Titó Zeri, Celso de Syllos, 

Antonio Virgílio Manto-vani, Jarbas Cunha, Said Issa Hallak, Eliezer Fer-reira, Cacilda Grachi Belini, Vicente Teodoro de Souza, Pedro Tarlá, José Carlos Medeiros Pe-neira, Miguel Covifiin, João Gilberto Sampaio, Antonio Vicente Golfe-to, etc. Já as caricatu-ras (centenas delas), es-tão espalhadas pelas co-leções de jornais e outras dependuradas nas pare-des de casas e escritórios dos "caricaturados" 
Divo Marino faz v ques-

tão de ressaltar também que sua posição de artis-ta fora tio circuito está muito bem esclarecida nestes versos do troVador Sylvio Ricciardi: "A ih-cursão de Divo Marino pelos terrenos literário, no Jornalismo e na Arte Plástica e em tantos itinerários, num ser hu-mano vinculado, ao ár-duo trabalho profano, é sempre exemplo demons-trado, nüm gesto sutil e risonho, que, em todos os tipos de vida, sempre há espaço para o sonho". 

plásticas, às vezes, quan-do raramente tenho tem-po ou disposição para a coisa criativa". 


