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DIALÉTICA DAS LINGUAGENS/Exposição 

A vez dos artistas de Ribeirão 
A exposição que abre suas 

portas às 21 horas de hoje na 
ItaúGaleria tem pelo menos um 
forte fator de curiosidade: os 
quatro artistas reunidos (Dante 
Veloni, Karime Garcia, Mauri-
lima e Odilla Mestriner) não 
têm nenhum ponto de contato 
em suas criações. Pelo contrá-
rio, chegam até mesmo a repre-
sentar quatro diferentes ten-
dências das artes plásticas con-
temporâneas. Mas têm um tra-
ço em comum — são todos de 
Ribeirão Preto, interior de Sâo 
Paulo. 

Portanto, ao que tudo indica, 
a ItaúGaleria oferece um prato 
rico e variado. Dante Veloni po-
de mesmo ser visto como o defi-
niu Maria Elízia Borges: "O 
pesquisador pictórico calcado 
no cotidiano do homem da mo-
dernidade, que se envolve em 
situações ambíguas. Tanto seus 
desenhos como suas pinturas 
reportam imagens alternati-
vas,- aparentemente toscas e 
brutas, cômiças, irônicas e sar-
cásticas, mas sugerindo ao 
mesmo tempo sutileza e inge-
nuidade". 

Odila Mestriner já percorre 
outros caminhos. Seus traba-
lhos são verdadeiras impres-
sões da mente, como se quises-
se percorrer o mundo mais ou 
menos encantado da própria 
fantasia. Pura utopia. Emanuel 
Massarani já afirmou: "No seu 
curioso simbolismo se mistu-
ram enfaticamente algumas 
famílias de sinais, seres, dese-
nhos de objetos, que convivem 
livremente e emblematicamen-
te com situações que podem ser 
coligadas a uma emoção, um 
acontecimento, um fato qual-
quer. ou mais simplesmente a 
uma idéia filosófica, religiosa, 
mágica ou cabalística". 

A presença de artistas, como 
estes quatro, em Ribeirão Pre-
to, é plenamente justificada. A 
cidade é o centro de uma região 
conhecida por sua riqueza, tem 
uma universidade importante e 
uma agradável produção cultu-
ral. Karime Garcia encaixa-se 
perfeitamente bem neste cená-
rio. Sua pintura é forte e de ca-
ráter fantástico, como se pre-
tendesse mostrar que o univer-
so é único. Nas palavras de Ja-
cob Klintowitz, "é certamente a 
originalidade de suas imagens, 

sua liberdade expressiva e in-
consciente, a carga mágica de 
conteúdos irracionais, a percep-
ção da figura humana como um 
centro irradiador de energia, o 
que faz esta pintura objeto de 
interesse". Aliás, o interesse de 
Klintowitz pelo trabalho de Ka-
rime Garcia é de tal porte que 

ele chegou a incluí-la no seu li-
vro Arte Ingênua Brasileira. 

Finalmente, temos Maurili-
ma, o escultor de Ribeirão Pre-
to. Há quem diga que sua figura 
lembra a de um ermitão e ele 
chega a confirmar, de certa for-
ma: "Procuro sempre traba-

COLETIVA — Na Itaugaleria (SCS 
Quadra 3, Bloco A, ns 30), exposição 

dos artistas Dante Veloni, Karime 
Garcia, Maurilima e Odilla Mestriner. 

Abertura às 21 horas de hoje. Até o 
dia 3 de junho, de segunda a sexta-

feira, das 10 às 18 horas. 

lhar em contato com a nature-
za, ouvindo o vento, a chuva, os 
pássaros. Um dos aspectos que 
vejo em minha escultura é a sua 
musicalidade". Mas não é só is-
to. Ele próprio admite que sua 
arte "está ligada à busca de 
uma clarificação da consciên-
cia. Acredito que, à medida em 
que evoluo, minha arte também 
evolui. Vivo o presente". Dai a 
afirmação do mesmo Klinto-
witz, ao dizer que "as escultu-
ras de Maurilima são de ferro e 
oferecem uma força natural. É 
a força do ferro, do ferro mítico; 
a ferrugem, o peso, a dureza, a 
rudeza". 

Os trabalhos 
de Odila 
Mestriner e as 
esculturas de 
Maurilima 
estão na 
Itaugaleria — 
(SCS — 
Quadra 3, BI. 
A, n» 30), até o 
dia 3 de junho 


