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Arte/investimento 
LEVE UM ANTUNES PARA CASA 

'O marchand Tadeu Rabelo, 32, observa quadro de Henrique Cavalleiro. 

Preço médio das obras 
Apesar da resistência de alguns marchands, este JORNAL divulga o preço médio das obras de alguns artistas ribeirãopretanos. O artista Pedro Manuel 

Artista tipo de obra Preço médio 
Maria Cecília desenhos Cz$ 15 mil 
Maria Cecília pinturas Cz$ 45 mil 
Pedro Manuel óleos Cz$ 13 mil 

(50 x 70) 
Cz$ 60 mil 

(100 x 140) 
Prolá pinturas óleos Cz$ 10 mil 
Bassano Vaccarini esculturas Cz$ 15 a Cz$ 600 mil 
Bassano Vaccarini óleos Cz$ 50 a Cz$ 500 mil 
Odila Mestriner desenhos Cz$ 15 a Cz$ 35 mil 
Odila Mestriner óleos Cz$ 25 a Cz$ 80 mil 
Odila Mestriner aquarelas Cz$ 70 mil 
Shozo Mishima aquarelas Cz$ 1 a Cz$ 15 mil 
Shozo Mishima óleos Cz$ 5 a Cz$ 15 mil 
Shozo Mishima desenhos Cz$ 500,00 

a Cz$ 5 mil 
Alfredo Poggi óleos Cz$ 5 a Cz$ 15 mil 
Esteia óleos Cz$ 1 a Cz$ 8 mil 
Iêda Pinheiros óleos Cz$ 500,00 a 

Cz$ 6,5 mil 
Lourdes Rosseto óleos Cz$ 4 a Cz$ 18 mil 
Adonis 'óleos Cz$ 5 a Cz$ 15 mil 
Norma Campaz óleos Cz$ 1,5 a Cz$ 18 mil 
Olavo Sene pinturas Cz$ 10 mil 

Num momento em que a sconomia nacional está recessiva e a maioria dos setores a acompa-nham, o mercado de obras de arte, em Ribeirão Preto, permanece estável. Durante praticamente to-do o ano de 86 esse mercado cres- • ceu consideravelmente segundo marchands e artistas plásticos da praça. Naturalmente, com a re-cessão qualquer um pensa dez ve-zes antes de investir em algo, o que gerou uma sensível baixa no mercado de arte nos últimos me-ses. Mas, decididamente, investir em arte nunca foi perder dinheiro. 
Sabendo e mesmo não co-nhecendo muito bem o mercado, os chamados investidores conti-nuam, embora timidamente, ad-quirindo obras de arte. Ocorre que alguns tradicionais coleciona-dores diminuíram o volume de compras. Em contrpartida, novos investidores surgem nesse merca-do, o que caracteriza o equilíbrio, a estabilidade do mercado. 

Existem dois tipos de in-vestidores: os colecionadores e os decoradores. Os primeiros inves-tem em arte como no mercado fi-nanceiro, visando lucros. Os últi-mos apreciam a obra em si e cen-tram interesse maior no seu valor decorativo - querem um quadro, escultura ou objeto artístico para combinar com um sofá. "Mas tu-do bem, se a intenção é essa o im-portante é saber comprar a obra", diz Ulieno Sérgio Cicci, 39, ar-quiteto, decorador e marchand. Para ele, há carência de profissio-nais que orientem esses investi-dores. Nos E.U.A. e Europa, por exemplo, a profissão de consultor técnico em artes rende dez por cento do valor da obra ao profis-sional que acompanha e orienta o comprador, segundo as cotações do mercado. 
Às galerias de arte de Ri-

beirão já estão trabalhando neste sentido de despertar os decora-dores (já investidores em arte), e demais membros da sociedade, para o mercado financeiro da arte, que rende ótimos dividendos ao aplicador. Há galerias como o Jardim Contemporâneo que cria-ram sistemas de crédito para aquisição de obras de arte, abrin-do espaço maior no mercado. "A iniciativa conseguiu atrair novos investidores que contam com acessória técnica própria", asse-guram Maria Cristina Touso, 35, e Fernanda Lomônaco, 28, mar-chands e proprietárias da galeria. 
COMO A ARTE VALORIZA 

O marchand Marcelo 

Guarnieri, 24, define a valoriza-ção de uma obra de arte como a valorização de papéis e moeda no mercado financeiro, aliás, o mer-cado de arte "acompanha uma economia real". 
A valorização de uma obra de arte possui vários aspectos. A aceitação pública, número de ex-posições e premiações dentro e fora do país, a edição de um livro, a morte do artista e a variação da OTN, do dólar ou do ouro no mercado financeiro (visto que a maioria adota um sistema de pre-ços em OTNs e dólar). No caso dos objetos de decoração e mobi-liários antigos, o estilo, a época e a conservação também entram como parâmetros. De março/86 a 

maio/87, algumas obras valoriza-ram 300 por cento. Atualmente, "com a crise, o nome do artista tem vendido a obra e a valorização desta também segue o esquema", afirma Norma Campaz, 48, marchand e artista plástica. Isto, contudo, não signi-fica que não haja espaço para os novos expoentes da vida artística. Com efeito, "alguns clientes têm comprado obras de artistas desco-nhecidos", acrescenta Norma. Guarnieri, inclusive, aponta dois caminhos para se começar investir em arte: investir em novos artistas (que dentre em pouco se valori-zarão) e investir em artistas que ainda não atingiram cifras absur-das no mercado. 
O mercado valorizou em 

média 160 por cento de janeiro/86 a maio/87, um pouco abaixo que o dólar (185) e o puro (200) no mesmo período. "É muito impor-tante primar pela qualidade das obras de arte colocadas no merca-do, caso contrário ele tende a fi-car perdido", declara Marcelo Guarnieri. Os novos e os já con-sagrados artistas ribeirãopretanos são muitos, e estão crescendo consideralvelmente na cotação do mercado de artes. 
LEILÃO 

Considerando o esforço dos artistas de Ribeirão e região, em suas pesquisas, no trabalho e evolução a marchand Valéria Cristina resolveu trazer em pri-

meira mão, reunindo-nos . num leilão, os novos talentos artísticos. Segundo ela "não há recolhimento da arte, falta pestígio. "O leilão teve boa aceitação por parte do público, cerca de 100 a 120 pes-soas compareceram ao evento sendo que, destes, 60 a 70 por cento adquiriu alguma obra. O leiloeiro Mário Nardi fechou um lance em 250 mil para "Palhaço com circo de fundo", de Volpi, dia 19 passado. 
No geral, a iniciativa foi vista como positiva, um fator que estimula e expande o mercado e que determina o fim de um velho tabú: "Salão de arte e leilão é coisa de elite", diz Shozo Mishi-ma, 55, artista plástico. 


