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Em exposição, a nova coleção do acervo do "Contemporâneo 

Após ter apresentado, no mês de ja-
neiro, grandes nomes da pintura nacional 
e estrangeira, do porte de Magdalena Za-
wadazka. Sophia Tassinari, Décio Ferrei-
ra, Bárbara Rochlitz, Sauro de Coi, Ornar 
Pellegatta, Adél io Sarro, etc., a Galeria de 
Arte "Jardim Contemporâneo" volta a 
brindar o públ ico ribeirãopretano e seus 
clientes da região, com novas obras de seu 

apreciável acervo. Da coletiva, que pode-
rá ser vista até o dia 17 do corrente, cons-
tam os nomes dos seguintes artistas: Blan-
co y Couto, Tio Tjay, Domigos Duarte, 
Emile Tuchband, Odilia Mestriner, Osval-
do Angel Gómez ( Ângelo) e Pedro Ma-
nuel. 

A t i tu lo de alguma orientação para os 

visitantes da Galeria, eis aqui algumas rá-
pidas indicações a respeito dos artistas ci-
tados: - Blanco y Couto, espanhol e radi-
cado no Brasil desde 1962, já mostrou 
suas criações em todo o interior do Esta-
do inclusive em Ribeirão Preto, onde ex-
pôs, em 1983, no restaurante Giovaninna; 
em 1984, foi premiado em pintura, no Sa-
ba. Tio Jay, natural da Indonésia, é autor 
de uma obra expressiva, principalmente 
quando focaliza temática popular, sendo 
impressionante ao focalizar os rios e os 
igarapés da Amazônia, seu eterno mana-
cial artístico. Segundo Jos Luyten, é ele 
senhor absoluto de uma técnica refinada, 
dando um toque mágico em i tudo quan-
to pinta. — Domingos Duarte nasceu em 
Niterói. A crít ica tem visto sua obra com 
muita simpatia: "Domingos Duarte explo-
de talento através de seus olhos — basta, 
cada um de nós ter, olhos para verl " . 

Para senti-lo e amá-lo, só tendo tam-
bém olhos de pintor. Ou olhos de crian-
ças, como os de Domingos Duarte. "Mas 
a emoção de Domingos Duarte, afirma 
WalmirAyala, faz saltar uma alegria de 
verdes, d i lu i uns róseos e azulados na li-
nearidade do espaço resolvido, tudo isto 
com silencioso gosto de reflexão visual". 
- Emile Tuchband nasceu em Paris e fi-
xou residência no Brasil quinze anos mais 
tarde. Em sua pintura se harmonizou os 
toques de fuz, de poesia, de fantástico e da 

alegria de viver. Viajando, também, pela 
Amazônia "sentiu a grandeza dos rios, a 
exuberância vegetal, a fauna, e a peque-
nez do homem sufocado pela Hiléia". Pas-
sando pelo Nordeste, reconheceu a dra-
mática luta de populações desoladas con-
tra a natureza agreste e Impiedosa. No 
centro sul, "deparou-se com o progresso 
que não conseguiu anular de todo as ca-
racterísticas fundamentais de um passado 
cultural que teima em se manter preso às 
suas velhas raízes". Assim, Tuchband fo i 
buscar inspiração na terra e na gente, nas 
aves e nas flores e, sobretudo, nos hábitos 
e costumes". A ele mui to deve a cultura 
brasileira. — Osvaldo ângelo, argentino, é 
out ro pintor de grande sensibilidade poé-
tica. Para Karabicheuliskv. 'suas pincela-
das parecem cair como notas de uma 
grande sinfonia". Na sua temática, nota-se 
seu interesse pelos Santos — "uma ten-
dência bem sucedida de concil iar o tema 
eterno com uma interpretação mista de 
antigo e de novo" . Outro tema de sua pre-
ferência são as marinhas ou a composi-
ção imaginária. Caminha entre o expres-
sionismo e o surrealismo. — ' Quanto a1 

Odilla e Pedro Manuel, dispensam eles 
quaisquer elogios, porquanto são demais 
conhecidos do meio artístico ribeirãopre-
tsno. Vale 1 a pena visitar a Galeria para 
conferir o valor das obras que ali estãoi 
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