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Ho «Contemporâneo», 
artistas 

«Românticos e inatuais» 
A professora Maria Luisa Pardelhas é ve'ha (força de expressão!) co-nhecida do magistério. Como eu. aposentada. 

Sempre foi estudiosa das artes e nunca deixou de fazer comentários a pro-pósito das visitas que faz. constantemente, a museus e a galerias de arte. Ê sobretudo viajada conhe-ce os meandros da vida e possui um olho clínico bastante aguçado e irôni-co. Após vis{ta feita ao Jardim Contemporâneo (Visconde de Inhaúma 1065), onde examinou e apreciou a exposição co-letiva remete-me a mis-siva que transcrevo, com prazer, para os leitores deste jornal. 
«No campo das artes plásticas é coisa normal o olima de quizílias, mal-querenças divergências, ciúmes entre os artistas modernos antropofagica-mente devorando cs aca-dêmicos íigarativistas queimando em fogueiras inquisltoriais os abstra-tos. E coisas que tais -.. 

Foi sempre assim. O ho je endeusado e falecido Mário Pedrosa, glória da cultura pátria nos áu-reos tempos dizia que Se-gall e Di Cavalcanti eram <iramânticos e inatuais». 

A olüijida exposição agia pou artistas de várias ten cindas, todos porém não mas deseJaMo apenas senm modernos mas simplesmente atuais co-mo membros de uma se-gunti, ou terceira van-guarda ernferme bem falou o Divo MarJno nu-ma anto 'i^ica nnálise sobre os pintores que se agrupam sob a denomi-nação de Anacrônicos da Madrugada». Os artistas da referida exposição es-tão distantes dos dois extremos:— dos acadêmi-cos mofados e das van-guardas radicais (mais adequadas às bienais). 
& uma gente, essa que expõe no Jardim Contem-porâneo grávida de mo-dernidades que não mais deseja despertar vocações, conversões ou polêmicas! mas tem um objetivo mais útil:— criar no in-terior o necessário mer çado de arte.. 

«Um emérito professor — Mário Moreira Cha-ves — o velho- desgasta do em muitas batalhas ar-tísticas e culturais diz sempre não colocar muita fé nas chamadas exposi-ções coletivas. E justifi-ca: — «Para as exposições coletivas, geralmente o artista remete um traba-lho médio ou ruim ape-nas com o fito de mar-car presença». O precon 
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Fúlvia Gonçalves, Oregó-rio Corrêa, Pedro Manuel e outros. Muita gente adquire as esculturas em pedra sabão de Vaccarini. Já é chique ofertar como presente de casamento um quadro, unia gravura uma escultura... Aqui dei xo eu uma resenha crítica das obras expostas i.o Jardim Contemporâneo Galeria à guisa de expo sição coletiva: Vaccarini comparece com «scultu-ras em pedra sabão, ina-cabadas, figuras quase bíblicas de fim das Idades, místicas e trágicas, sain-do da pedra para a vida. 
, .,.„ . . Está r a plenitude do seu 

S E ? . nrTf l 6 artesanato e da sua men-apenas uma presença. a g g e m d e c r í t i c a s ü c i a l 

parecem caricaturas de paisagens marcadas pelo manelrismo dos pintores provincianos. Baravelli tem aplausos esm seu desenho despojado e bem colorido. Mário Bueno é um «sub-Volpi>> nas ban-deirinhas rabiscadas. Faz coisa bem raoUior. Marce-lo Grassmann £ um que foi rei e é sempre mn).t s-tade: — sua gravura e sua aquarela são de tiiar o chapéu. Odila Mestri-ner, gonial na cor verae 

Cláudio Tozzl agrada, às pessoas gamadas em «bor dados» e maneirismos grá ficos. Dante Velonl de-monstrou Com singeleza que sabe compor e colo-car uma cor diante de outra. Ermelindo Nar-dim apresentou um bom desenho, com luz pene-trando bem nos verme-lhos marcados de r.e&rc. 

Francisco Amêndola sem pre sofisticado, é o poe-ta da cor. Fúlvia Gonçal-ves, fria nos desenhos re-petidos tem parentesco com os antigos poetas pa r nasianos. Gilberto Salva-dor é todo mistério, ca-bala signos e símbolos de uma religião perdida na memória dos homens. 
Glauco Pinto Morais che ga com maquinaria semi-iretratada coisa já supe-rada no mundo dominado pelo «modismo da arte» 
Van Acker quase alcança aquilo que velhos artista plásticos de Ribeirão Tre to chamam de «arte aca-dêmica» —• suas paisagens 

Pedro Manuel é tão Bra sil, lírico, sensual simples e grávido de espaço, nas suas paisagens onde a cor é o oarro-chef e. Ferina c a geometria o homem da segunda natureza criada pela técnica. Ulieno fez desenho colorido que lem bra ilustração didática dos vehos livros de His-tória da Civilização. Wei-mar tenta criar um esti Io de paisagista e quase coloca-se entre o primiti-vismo e o realismo mági co. E entre os quadros, as esculturas de Vaccari-ni: — este Picasso tíe bolso criança grande, on-de o criador espontâneo é maior do que o artista, é um dos pontos altos da exposição. Enfim todos demonstraram pelas suas obras, uma coisa:— que o importante não é ser modemo é tentar ser eterno. Isto porém ná uma canseira.,. Que o diga o Vaccarini! Maria Luisa Pardelhas conti-nuará, por uns tempos em Ribeirão Preto e pro-meteu-nos voltar ao as-sunto «pintura». Aguar-demos. (VTS) 


