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Nem tudo parece estar perdi-do. Enquanto bienais, galerias e museus do Brasil e até do pri-meiro mundo (leia-se E.U.A) chafurdam-se no terreno move-diço da crise financeira, a Arts-taff, Molduras de Ribeirão Pre-to, abre mais um espaço na cida-de para as artes plásticas. 
A Galeria Artstaff, inaugura-da no último dia 8 com exposi-ção coletiva de artistas da re-gião, forma agora junto com as Galeria de Arte e Designer Sufi-ciente (G.A.D.S.) e a Galeria Eduardo Figueiredo, o tripé bá-sico da arte contemporânea por estas plagas. Segundo Cintia Valenti, pro-prietária da Artsfaff molduraria ao lado do seu marido Eduardo Valenti, a montagem da galeria de arte já vinha sendo desenvol-vida desde o fatídico ano de 1989, quando o casal comprou a casa de número 584, na avenida Presidente Vargas. O local ne-

cessitava de uma total reforma, mas o dinheiro necessários foi confiscado logo após a posse do governo Collor. Após quase 3 anos de labuta, o projeto "desencantou" e o re-sultado pode ser visto pelo pú-blico diariamente das 9h às 18h30 no endereço citado. A coletiva dos artistas da região -"personas gratas" como Odilla Mestriner, Francisco Amêndola, Pedro Manuel Gismondi, Vacca-rini, etc - irá até o dia 21 de no-vembro. Cintia afirma que a próxima exposição na Artstaff, reunirá artistas contemporâneos mineiros. 
Para a artista plástica Odilla Mestriner, que está com 3 obras | suas expostas na Artstaff, o es- § paço tem um local privilegiado. § "Acessível. Bem onde o comér- g cio está se estabilizando" diz 5 Odilla. Ela lembra que o projeto & arquitetônico da galeria foge dos 3 

padrões de adaptação, vulgar 

isto é a reutilização de toda a estrutura intácta interna de um imóvel residencial para exposi-ção de obras. Técnica muito uti-

lizada em Ribeirão. Odilla, uma das poucas pro-fissionais da arte da região, afirma que neste momento de 

crise abissal, é de extrema rele-vância, o fato alguém investir em arte no interior paulista. "É um ato de coragem" ressalta e continua. "Para se trabalhar com cultura neste país é necessário ser malabarista". É o que basicamente confirma Francisco Amêndola, que assim como Odilla, é um dos mais no-tórios artistasplásticos do interior do Estado. • "Estive em São Paulo, Rio de Janeiro e Floria-nópolis. O mercado nacional está estagnado. Ocorrem negó-cios relativos a preços baratos", declara. No entanto, Amêndola não'se deixa levar por lamúrias. Ele diz já ter vivivo "mil crises" e continua nao pensando em ou-tra coisa além da arte. 
"Há cinco anos deixei a foto-grafia Vé para me dedicar a pin-tura. v O verdadeiro artista nasce artista e rhorre artista", denota. Para Amêndola, apostar em uma galeria, como fez a Artstaff, é 

apostar no futuro. O artista tem 2 obras expostas no local. De acordo com a afirmativa de Amêndola, gente como Mar-celo Guamieri, artista- plástico, marchand e proprietário da G.A.D.S., está no caminho cer-to. Há cinco anos trabalhando com galerias de arte, Marcelo diz ser necessário, em qualquer lugar que seja, "mais espaços para a arte para que o mercado ande". Ele também participa da exposição da Artstaff, com 2 óleos sobre tela. 
"É mais uma crise cultural do que propriamente, financeira. Se você trabalha com gente séria, é possível fazer um trabalho sé-rio", conclui Marcelo. Fábrica existe há 7 anos A Artstaff Molduras existe desde 1984, quando o ex-diretor da Shell regional, Edudardo Valenti e sua mulher, Cintia Valenti, ex-chefe do Departa-mento de Comunicações. 


