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Todos nós sabemos, à nossa 
maneira, naturalmente, o que 
significa a palavra "Arte", mas 
se nos fôsse feita a pergunta 
ficaríamos indecisos e nos sen-
tiríamos em dificuldade para 
formular uma resposta com u-
ma definição precisa. 

Os tratados, em geral, dizem 
que "a arte é a atividade hu-
mana que procura o belo", mas 
êsse conceito é generalizado, 
pois, cada um de nós tem a sua 

^.definição individual com rela-
ção a arte. O que, para nós 
é "sentido como "obra de arte" 
para outros nada Significa. 

Não "sentem" a mensagem 
que a tela do pintor ou a es-
cultura nos enviam.. . 

Para mim, é obra de Arte a-
quilo que "fére" minha sensi-
bilidade e me faz irmanado com 
e trabalho e com a sensibilida-
de do artista! 

Todas essas divagações me 
vêem a respeito de dois painéis, 
expostos na Escola de Artes 
Plásticas, que visitei e já con-
tei aqui. nesta folha. 

Há. na referida Exposição, o-
bras de pintores e escultores 
de renome como Amendola, 
Bassano Vacarini e de alunas 
como Irene Marta Volker, Iva-
nyr e de outras.. . Todas com 
o seu valor incontéste.. . Há, 
por exemplo, um imenso painel 
de Amêndola ,a que eu chamo 
de "Arquipélago de Barcos", 
verdadeira obra-prima de pre-
cisão e colorido.. . Os dese-
je. Odila Mestringr. . . O "De-
sespero", de Irene Marta, com 
seu colorido fo r t e . . . "A cria-
tura, sem forma .definida, a e-

] mergir da bruma de sonho", de 
Ivanyr. . . Todas a enviar-nos 
mensagens de sensibilidade e 
bom gosto! 

Mas os dois painéis a que me t I referi!. . . Um vermelho rubro. 1 

ALBERTO VELLOSO 
que defini como "Uma loucura 
a que se debruça no peitoril 
da no i t e enlouquecida, ouvindo 
a 5.a Sinfonia de Beethoven e 
que estende os olhos pelo es-
perançoso verde do outro pai-
nel, colhendo, com. mãos ávi-
das, o Adágio da Sonata ao 
Luar" . . . ah! êsses dois painéis 
ficam a me Sugerir e inspirar 
motivos parâ o meu livro Ne-
voeiro... E' como disse um amigo, on 
tem: "Arte precisa atualizar-
se", com quem concordei ple-
namente. Sinto-os como fruto 
de minha emotividade e respei-
to a idéia do autor dessas jóias 
artísticas, que transpôs para as 
telas Sua alma atribulada, en-
saiando a pureza espiritual, só 
atingido em páramOs, para nós 
inatingíveis. . . mas não deixam 
do ser anseios! 


