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Escreve o leitor 
Duas cidades se encontram para falar 

de arte 

A Universidade Federal de Sãc 
Carlos abriu as portas do salão de ex 
posições no saguão da sua Reitoria 
para receber artistas plásticos da ci-
dade irmã Ribeirão Preto. 

O Setor Cultural dessa Universi-
dade, através de sua Divisão Cultural 
e Divisão de Informação, vem promo-
vendo, há lagum tempo, mostras co-
letivas ou individuais de nomes signi-
ficativos nas Artes Plásticas, uma or-
ganização do Professor José Sidney 
Leandro. 

Essas mostras têm por objetivo 
levar aos alunos as diversas tendên-
cias da Arte atualmente, fazendo um 
contato mais íntimo entre o artista e 
o público estudantil, não só para di-
vulgação das obras, mas procurando 
a oportunidade de, antes cada qua-
dro, não só levar uma mensagem, mas 
tirar de cada observador um pouco 
mais do que sua simples atenção, no 
sentido de que venham a trazer à to-
na um pouco da realidade profunda 
de cada um. 

Assim, após algumas personalida-
des destacadas de grandes centros, 
uma cidade de interior teve sua opor-
tunidade de apresentar uma realida-
de de vida semelhante a de S. Carlos. 

A mostra havida entre 19/07 e 

24/08 apresentou obras de Vaccarini, 
Darci Emilia, Hélio Martins, L. Stel-
la, Maria Cecília C. Guarnieri, Lour-
des Rosseto, Odilla Mestriner e Shoso 
Mishima. 

Do Saguão da UFSCAR, foram 
as obras encaminhadas para nova ex-
posição no centro da Cidade, no 
PONTO DE ARTE, tendo essa inau-
guração sido feita com um almoço de 
confraternização oferecido pelos ar-
tistas mantenedores dessa casa de ar-
tes - galeria (se assim podemos dizer), 
aos expositores Ribeirãopretanos. 

O vento frio, a temperatura bai-
xa e mesmo a ligeta chuva em São 
Carlos não conseguiram arrefecer o 
calor desse encontro numa tarde gos-
tosa com esse entrosamento artístico 
que pudemos manter com nossos co-
legas simpáticos da cidade vizinha. 

O promotor desse evento e anfi-
trião prof. Sidney Leandro, com sua 
simpática acolhida, pode então nos 
falar sobre essa casa "criada" 

- "Ponto de Arte" - disse ele -
é o nosso ponto de reunião nacidade. 
Foi criado para que pudessemos estar 
em contato permanente com nossos 
amigos e colegas, onde pudessemos, 
com liberdade de expressão, mostrar 
nossa arte." 

A idéia nasceu da necessidade de 
aproximação de dois grupos artísti-
cos atuantes na cidade, representa-
dos: um, por êle Leandro, Franco e 

Tuxa (já falecida). Era um grupo 
mais intelectual; e o outro, encabe-
çado por Regina, Vânia e Maria Eugê-
nia. 

"Foi Tuxa quem fez essa apro-
ximação - disse Leandro - quando 
começou a freqüentar o outro grupo 
também. Da aproximação veio o en-
trosamento, e hoje estamos com essa 
casa, onde alguns dos nossos rece-
bem seus alunos no atelier de pintu-
ra." 

No Ponto de Arte ainda se faz o 
Movimento Literário, com participa-
ções diversas; Estudos cinematográfi-
cos, ministrados pelo próprio Sidney 
Leandro, constando de duas turmas 
visando preparação para crítica-; pas-
sam filmes trazidos pé o Diretório 
Acadêmico da Universidade da qual 
fazem parte; e ainda há um grupo 
teatral formado por alunos e profes-
sores da Universidade Federal. 

E para todos aqueles que fre-
qüentam o Ponto de Arte, há a opor-
tunidade de apreciar os muitos traba-
lhos ali expostos - pintura, fotogra-
fia, escultura - nas diversas salas que 
formam um ambiente simpático co-
mo seus próprios donos. 

Uma idéia de união nascida de 
mentes artísticas, onde a sensibilida-
de fala mais alto que a rivalidade. 

L. Stella Dias Carneiro de Souza e 
Mello 


