
Três artistas do iníeri or (um deles de Ribeirão), no Paço das Ates. A comédia de Lauro César Munir, no Municipal. Crítico de cinema. 

Ribeirão Pjreto, 8/11/1977 

Um dos mais conhecidos grupos vocais de toda a Mú-
sica Popular Brasileira, o MPB 4 deverá se ,aprO;entar a-
manhã no Teatro de Arena, a partir das 21hs, com o espe-
táculo "Quem Dá a Receita é a Vida, Meu irmão". Os in^ 
gressos vão custar $40 (meia) e $60. 

' Arte/Exposição 

Â serena arte do nosso 
interior, na turbulenta Capital 

"Fantástico Urbano": desenho de 1977. 
Dimensão: 65x90cm: Técnica: nanquim e acrilex sobre tela. 

Com a finalidade básica de homenagear e divulgar o trabalho do artista interiorano, a Secretaria de Cultura do Estado, através do Conselho Estadual de Cultura, selecionou a obra de três pintores. Os campineiros Manuel Bueno e Egas Francisco e a rlbeirãopretana Odila Mestriner vão mostrar seus trabalhos a partir de amanhã, no Paço das Artes, em São Paulo. 

Odila: a partir de amanhã, 27 trabalhos no Paço das Artes. 
Bombardeados com vernissages quase que diárias, comemorações dis-so ou daquilo, festivais, retrospectivas e outras tantas atividades culturais, o morador da Capital se vê, freqüente-mente, sem tempo disponível para a apreciação correta e pormenorizada do trabalho que desenvolvem os artistas do interior do Estado. Para sanar es-tar incorreção (ou atenuá-la), a Se-cretaria de Cultura do Estado destinou uma substancial verba para que, já que o paulistano não vem ao In-terior, se leve nossa produção artísti-ca até ele. 
O Conselho Estadual de Cultura — Wesley Duke Lee, Carlos Von Schi-midt (diretor do Museu de Arte Bra-sileira), Gregório Correia, Pedro Ma-nuel Gismondi e Aracy Amaral (dire-tora da Pinacoteca do Estado), sele-cionou os artistas, dois campineiros e um ribeirãopretano — Mário Bueno, Egas Francisco e Odila Mestriner. 
Coletiva nas aparências, a mos-tra será, na verdade, individual. Ape-nas por problemas de tempo, pois o calendário do do Paço das Artes (Av. Europa, 156) está abarrotado, os ar-tistas foram selecionados de uma só vez. Cada artista receberá um amplo espaço individual, e, juntos, preenche-rão todo o l.o andar do Paço das Artes (onde funciona também o Museu da Imagem e do Som e onde é realizado o Salão Paulista), de 9 a 22 de novem-bro. 
Basicamente, tal promoção home-nageia e se presta como divulgadora do trabalho que artistas interioranos vêm desenvolvendo, solitários e quase que heroicamente, ao longo de anos. Em comum, entre os três artistas elei-tos, há a perseverança, a maturidade, a linguagem pessoal e, claro, o talento. Incontestável nos três casos. 
Seguindo ainda as normas de uma exposição individual, cada artista te-rá seu catalogo próprio, com apresen-tações de pessoas creditadas: Pedro Manuel apresenta Mário Bueno; Mário Sehenberg fala de Oegas Francisco; e Jacob Klintowitz assina o texto re-ferente ao trabalho de Odila Mestri-ner. Para tanto, cada crítico rumou para a cidade de origem de "seu" ar-tista e realizou um levantamento com-pleto de seu trabalho e de seus méto-dos de criação. 
EGAS: O CARINHO PELO SER HUMANO Natural de Campias, Egas Fran-cisco despontou nas artes plásticas nos anos 60, durante a efervescência figu-rativista que sucedeu ao abstracionis-mo informal. Ao contrário de tantos outros, maduro e consciente, resistiu à tentação do hiperrealismo e da ima-gem fotográfica, não cedendo igual-mente à vaga modista que foi a arte pop dos meados dos 60. 
Como anotou Mário Sehenberg, "A natureza da pintura de Egas Francis-

co foi sempre determinada por seu in-teresse carinhoso pela pessoa humana em si, não se preocupando muito com o ambiente. Egas nunca foi essencial-mente paisagista, ou pintor de nature-zas mortas. Pintou os seres humanos e o seu sofrimento, numa empatia mais existencial do que psicológica. Por is-so o seu realismo não foi expressio-nista nem impressionista, não foi pop nem hiperrealista". 
MARIO BUENO: INTRIGANTE, SUTIL E ENVOLVENTE O segundo campineiro dessa amos-tragem da arte do Interior dè São Paulo é Mário Bueno, artista quase consagrado, mas igualmente relegado às agruras da falta de divulgação. Sua apresentação é assinada por Pedro G ! smondi. Dele diz o critico e historia-dor da arte: "Algo de sutil e evolven-te, de discretamente misterioso e se-dutor sempre me intrigou, ao observar a pintura de Mário Bueno. A ingenui-dade flagrante da explosão controla-da, a sensação da emoção fresca aba-lando e transformando, convivendo com calmos modos de experiências passadas, fluindo em ritmos lentos conhecidos e ignorados, são os termos extremos da originalidade e atração de sua linguam". 
Contrastante e dramático, sem contudo deixar que esses aspectos do-minem sua obra, ou ocupem o seu cen-t io criativo, Mario sabe também ser calmo e contido. 
Enconômico na eleição das cores, o artista as elabora em sua paieta com a combinação de pelo menos três pig-mentos básicos, "apresentando uma graduação de tons sofisticada, conse-qüência de um lento amadurecimen-to cultural, onde as emoções são gra-duadas e controladas com enormes le-que de variações", explica Gismondi. 
Dos antecedentes pictóricos do artista, Gismondi diz: "O desenho nasce de um processo histórico da própria criação do artista, que após ter passado por uma fase de represen-tação de paisagens e casario, fixou-se na colagem de perfis certos Z contor-nos marcantes mais sintéticos do que minuciosos. Estas características do papel recortado foram transportadas para a pintura, produzindo campos cromáticos definidos por linhas demar-cadas e perfis sem muitas minúcias". 
Assim define o crítico, o universo criativo de Mário Bueno: "Na con-fluência dos' elementos surge o bara-lho recriado, um baralho de cartas inesperadas, herálcuco e simbólico, mas suas cores não exprimem a bata-lha e o confronto, seguem as t rans-formações de uma elaborada e suada efabulação antiga com a lavra do barro". 
ODILA: O ENCLAUSUEAMENTO 
DO HOMEM Finalmente, mas nunca por últi-mo, a ribeirãopretana Odila Mestriner. 

A artista vai mostrar a série "5 ;gnos do Zodíaco", já nossa conhec'da, e ou-tra série de desenhos — ' Fantástico Urbano" —, da qual três dos II t raba-lhos foram adquiridos pelo Museu de Arte Moderna (MAM). 
Em "Fantástico Urbano" a ma-dura artista retoma seu tema mais caro: o enclausuramento do homem pelo próprio homem. -Seus desenhos sempre retratam o homem na opres-são do dia a dia, dispondo-o em frag-mentos, limitados a cubículos exíguos, em contraste com a representação grá-fica de seu alheamento à natureza. Ja -nelas, sóis e arvoredos ganham, então, dimensão redentora, um alvo indis-pensável e esquecido. 

Dela fala, com mais propriedade, o crítico do Jornal da Tarde, Jacob K l i n t o w i t z : "Odila vive um universo mutável que viu eleger Kafka como um guia espiritual, e o nascimento de grandes, potentes e mundiais governos totalitários ( . . . ) O homem mergulha no universo. Ele sai do cotidiano para a interrogação pobre a essência do que existe e pro-cura situar-se num universo mutável. Voltamos ao universo, mas já agora, senhor e proprietário de um instru-mental de defesa: o inventário do co-tidiano está construído. Agora o enten-dimento do macro. A primeira conse-qüência desse mergulho, é a modifica-ção formal do trabalho". 
A INTROSPECTIVA ARTE DO 
INTERIOR NA TURBULENTA CAPITAL Para Pedro Manuel, promoções como essa, das três exposições indivi-duais e simultâneas de Mário Bueno, Odila Mestriner e Egas Francisco não vão parar por aí. Ao contrário, "pre-tende-se iniciar uma série de mostras, de acordo com a intenção da Comis-são de Artes Plásticas do Conselho Estadual de Arte, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, a fim de tor-nar melhor conhecida da Capital a criação artística elaborada no grande interior fértil do Estado". 
O crítico saPenta também a pos-sibilidade de se mostrar, nos grandes centros, turbulentos e feéricos, a arfe calma, e introspectivâ de espaços mais tranqüilos: 
"A casualidade de aparecerem es-tes três pintores possui um sentido e, até certo ponto, é conseqüência do me :o", diz ele. "Não resta dúvida que, se a criação artística de um lado pode se avantajar no meio provinciano do interior, favorecendo a introdução do outro pode ser prejudicada tanto pela falta de eco, levando a artista ao mo-nólogo, quanto pelas maiores dificul-dades na execução de certas técnicas. Na calma do interior, estes artistas, afastados da polêmica entre as poéti-cas, desenvolveram suas vocações es-pirituais". 

(Paulo VELLOSO) 


