
A r t e s P l á s t i c a s : 

exposição Pinlura e Gráfica 
• A ane. cresce no mundo. A-
| pe.ar cia técnica, da industria-

lização e da maquinária conti-
nuam a crescer os museus, a se 
multiplicar os quaaros. E quan 
to maior fôr o nível da cultu-
ra de um povo, tanto mais sur-
gem as obras de arte, que co-
meça a entrar no recesso das 
CtottS e no borborinho das má-
quinas. Temos aqui em Ribei-
S e r v i s t a . M e r e c e 
ser o l h a d a c o m olhos 
novos, de um povo que sabe 
descobrir a novidade de um qua 
dro, pois cada quadro é um 
elemento novo nos caminhos da 
arte. Não temos ainda uma 
crítica formada, em nossa ci-
dade, mas as perspectivas se a-
brem e aí surge uma exposi-
ção, na galeria da Escola de 
Artes Plásticas que merece nos-
so aplauso. Os quadros apre-
sentados são de gente nossa, 
gente conhecida, gente que ca-
minha no difícil sendeiro da 
arte de pintar. Agora se ex-
põem, colocam os frutos de 

vo. Ali está Vaccarini, nome de 
pêso com a abundância de seus 

- azuis e vermelhos, deixando a-
parecer nos traços confusos e 
salientes um caos de cores e de 
traços. Não entraremos em de-

| talhes por ora. Nem conhece-
mos a história de cada autor, 

| para situá-lo em sua fase atual. 
1 Os quadros de Vaccarini suga-

rem um mundo abstrato, mas 
, ao mesmo tempo carregado dc 
1 afetividade e de emoção azul. 

Aliás notamos predomínio dos 
1 rons tseirws com alguns ras-

gos estriados de vermelho. O 
quadro é exuberante mas su-

) gerç calma e tranqüilidade, 
i Silvio Pleticos, professor na 

Escola de Artes plásticas, sur-
, ge STora entra nós, com sua 

contribuição nlástica e decora-
tiva. Os quadros apresentados 
têm um tom geral de frieza 

: Arte não é imitação. Como dis-
se AlHert Camus. a arte é ou-
tra ordem que não a do mun-o 
que vemos. Pleticos traz rara 
a tela po.u mundo de intuição. 
r-Ti predomínio do vermelho* e 
n^nr^n, si;rorlndo a® sugestões 

' "ictórias c»rte é sugestão) em 
j linhas definidas, traçadas em 

rontras+é. numa quebra de li-
curvas embora o quadro 

surja em Contrastes de Jinras 
horizontais e verticais com um 

fundo amarelado dos montes. 
Pleticos trouxe uma contribui' 
ção também de arte abstrata, a 
meu ver, original, sugerida em 
linhas oblíquas e tons verme-
lhos. Seus quadros, embora 
frios de vida humana, têm a e-
moção parada, fundida, mer-
gulhada nos tons profundos e 
fortes. 

Mestriner d©u-nos risadas em 
geometria e perspectiva. Traça-
dos Hmpidos e finos lançam-nos 
ria rigidez matemática da geo-
metria pará a distância da 
perspectiva....Ás obras!mais'be-
ía=s éio as mais abstratas, para 
que a artista parece evoluir. 
Mas o maior valor de seus qua-
dros está na simetria^ 

O prof. Amêndola. com dois 
quadros em côres, decorativos, 
fez dois trabalhos interessantes. 
Um pelo contraste de linhas 
curvas e oblíquas, num fundo 
azul, muito expressivo. Seu 
abstracionismo, mesmo no nan-
auim, não deixa de ter um fun-
do significativo e concreto. To-

—níà várias evoluções linhas, 
' que impressionam peía rede 

densa que foimam. 
Sampaio apresenta esboços 

de navios e dois ouadros colo-
ridos, com fundo azul, num 
contraste de linhas horizontais 
e verticais, às vêzes sp~n pers-
pectiva. Apresenta-nos a pin-
tora üm estudo, um conjunto 
de obras cue forma uma fase 
de sua evolução artística. 

Muita precisão. O trabalho 
em mosaico é interessante do 
nonto de vista técnico, com uma 
smyroosição de côres. Merece 
intorêsKo do núblico r i r a co-
nhecimento de uma obra do gê-
n f n . 

Cnltelfranchl, "a.ma f°ur" a-
nre^en+a C-ptro trab»'h0s de-
^ofativos técnica é i n c e s s a n -
te. muito limra e r>"~=ui um 
óorvmntô d-® côres. e I p n super 
rnstas. O tom geral í <?eomé-
t.i-íco. Há. a amostra de grande 
esforço individual. 

TomamiK anui fazer uma in-
trodução à pintura atualmente 
t-xppcf-n na e-aieria d-> Escola 
de Artes plásticas de Wbelrào 
Prêto, de enorme significado 
para nossa cidade que vem 
graças a esta escola au^entan-
J o o in teresse por PO.";iO que 
há de eterno nas coisas que 
passa»": a arte. 
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