
catálogo: "Se há um artista que 
pinta o Brasil mesmo, este é José 
Antônio da Silva, que é um dos 
poucos pintores que revela o País 
que se desconhece nas metró-
poles". 

Uma espécie de Pollock tropi-
cal que pinta com fúria e obsessão 
(sem parar), o místico José Roberto 
Aguillar, nosso pintor mais conhe-
cido dentro daquilo que se conhe-
ce po r action painting e q u e t em 
estreitas afinidades com os trans-
vanguardeiros, expõe na quarta, às 
20 horas, na Galeria Montesanti, à 
avenida Europa, 655. 

As pessoas comuns têm cachor-
ros e gatos em casa. Mas Sonya 
Grassmann, mulher do lendário 
gravador e desenhista Marcello 
Grassmann, brinca, em seu quintal 
(ao lado de um cemitério!) com co-
bras, jacarés e outros reptéis. De-
pois, eles passam, também, como 
tema para suas misteriosas pintu-
ras que exibem mulheres antigas 
(medievais?) segurando esses ani-
mais e com rostos lânguidos que a 
tornam, nesse aspecto, uma artista 
assemelhada com o catarinense 
Rodrigo de Haro. Sonya, que é búl-
gara e de família de artistas de 
circo, expõe na quarta, às 21 horas, 
na Galeria Seta (rua Antonio Car-
los, 282). 

Um trabalho de fôlego que exi-
giu da artista (Elisa Stecca) muito 
trabalho, pesquisa e conhecimen-
tos de astronomia e aeronáutica, 
resultou em Aerólito, uma escultu-
ra de alumínio suspensa no teto 
que a galeria Subdistrito de Arte 
mostra, amanhã, às 21 horas (rua 
Arthur de Azevedo, 401). Elisa, que 
tem apenas 22 anos de idade, tra-
balhou em conjunto com Artur Les-
cher, que tem 23. Dois nomes a se-
rem anotados. Os artistas são des-
conhecidos, mas têm talento e po-
der de invenção. Resta que sejam 
persistentes para serem convin-
centes. 

As esculturas de Hélio Rodri-
gues, às vezes, lembram o troféu de 
cinema Oscar e têm um inescondí-
vel virtuosismo em suas formas 
que mais quererm agradar (deco-
rar) do que fazer pensar. Amanhã 
ele abre uma individual, às 21 ho-
ras, na Skultura (al. Lorena, 1.593), 
chamada Encontros, apresentando 
esculturas de encaixe onde os cor-
pos do homem e da mulher se in-
terpenetram. 

Para homenagear artistas que 
tenham mais de 70 anos de idade e 
outros que já morreram, o mar-
chand pernambucano Carlos Ra-
nulpho abre em sua galeria homô-
nima (rua Peixoto Gomide, 1.740), 
uma coletiva chamada Madureza, 
com obras de Malagoli, Bustaman-
te Sá, Cícero Dias, Luiz Verri, Vi-
cente do Rego Monteiro, Manezi-
nho Araújo, Newton Rezende, An-
tonio Parreiras e outros, na quinta, 
às 21 horas. 

Na quinta, às 21 horas, a pinto-
ra "primitiva" EIô faz uma indivi-
dual com vinte e duas telas onde 
exibe, à sua maneira, as cartas do 
Tarô. O local escolhido é a Galeria 
Maison Des Arts (rua Fabrício 
Varnnré, ^771 

craná kíestriner artista de Ri-1 
beirão Preto abre amanhã, às 18 
horas, na Galeria Chap-Chap (rua 
13 de Maio, 1585), uma individual 
de suas últimas obras, onde espan-
talhos estão circundados por ban-
dos de pássaros. 
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i : i i : « to r Megumi Yuasa, Al-
berte Cidnes, Célia Cymbalista e 
M t r a X • conjunto é duas vezes ar-
" . r : nessa feliz e original 
: _ - ; ! : -.-.-.:= artistas mostram 
= _i; anhã, às 20h, na Toki 
A r ; Itãpolis. 287, no Pa-
cae—bt 

I : : : ; ei que José Antônio 
t i i - t . : s p in to r maior, tenha 

feito muitas individuais neste ano. 
Isso, claro, prejudica o impacto de 
suas obras sobre nós. Mas, de quem 
a culpa? Do artista? Dos comer-
ciantes de arte? Não importa agora 
discutir isso, mas anotar que na 
sexta, às 20 horas, ele abre uma 
individual (aquarelas) na Galeria 
Bemge (al. Franca, 1.203). O diretor 
do Masp, professor Bardi, diz no 

VISUAIS 
Muitas 

emoções. Na arte de 
Antonio Vitor. 


