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VICENTE DE 
Sair à noite e olhar uma ro-

sa. Sair à rua e olhar um qua-
dro na galeria. Duas atitudes 
prenhes de significado e de 
mistério. A critica de arte, ho-
je, precisa se libertar das me-
ras palavras e tentar o encon-
tro com o mistério do quadro, 
com sua individualidade e sua 
mensagem de beleza. A rosa é 
uma mensagem cie beleza. T^às 
já nos acostumamos a ver rosas 
e a ver simplesmente. Nesta se-
mana, na Escola de Artes Plás-
ticas houve uma exposição de 
pintura. De gente daqui. Gente 
conhecida da gente. E houve 
muita visita. Transeuntes que 
passavam cu pessoal especiali-
zado. Hoje não queremos fazer 
nem crônica, nem critica. A-
penas um encontro relâmpago 
com a exposição, em estilo de 
reportagem, na espontaneidade 
de alguém que procura encom-
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Mestriner. Parece que a artis-
ta atingiu uma fase de matu-
ridade, uma fase de serenida-
de e de "performance". Isto 
poderia indicar uma parada. 
Mas parece um ponto de che-
gada, uma abertura da espiral 
da própria arte. O desenho de 
Odila Mestriner traduz com li-
nhas de nanquim a sensibilida-
de exata de uma alma femini-

\ na. O detalhe faz parte do con-
junto. E' um desenho unitário 
em que as partes não podem 
ser isoladas, em que o detalhe 
somente toma sentido em fun-
ção do todo. Um desenho que 
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O cartão de visitas da expo-
[sicão são os quadros de Odila 

busca o infinito, terminando 
nos limites rigidos e geométri-
cos da brancura e moldurante 
cio quadro. As "casas" de Odila 
Mestriner, manifestam bem uma 
ternura geométrica, e quase 
religiosa, como as catedrais da 
Idade Média, 

Silvio Pleticos presenteou a 
exposição com 7 quadros que I 
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preferiu chamar de estudos, 
pois realmente o são. Estudos 
em azul. Estudos de volumes 
em todos os sentidos. Em pro-
fundidade, perspectiva, em som 
bra e luz, em côres. Sobretudo 
em côres. Fêz-me lembrar Cé-
zanne. As côres tomam o lugar 
das sombras e as manchas geo-
métricas têm bastante ritmo em 
desenho e côr. Um dos qua-
dros, somente mancha colori-
da pareceu-me mais pobre, me-
nos criativo, menos sugestivo 
dêsse mundo de melancolia e 
fixidez dos quadros de Pleti-
cos. Parece que as coisas estãtf 
em suspense. Há nos trabalhos 
um sentido de procura. 

As formas geométricas con-
trastantes como o círculo e o 
quadrado não deixam que o 
quadro perca a unidade. Silvia 
Pleticos leciona desenho na Es-
cola de Artes Plásticas, tendo 
realizado grande esforço nesta 
tarefa ingente de formar novos 
artistas. 

Adelaide Sampaio expõe 3 o-
bras. O desenho prima pela 
sensibilidade das curvaturas e 
da expressão e o silêncio dasr̂  
côres azuladas e transparentes 
fogem à mediocridade. Nesta 
exposição onde se casaram fi-
gurativistas e abstracionistas. 
Adelaide Sampaio figura entre 
os primeiros. Entre os segun-
dos vamos encontrar primeira-
mente Amêndola. Com 4 amos-
tras deixou traduzir bem a ten-< 
dência geral de sua inspiraçção 
abstrativista. Vái desde a man-
cha difusa e profusa de côres, 
às linhas, aos traços coloridos 
que se encontram na superfí-
cie do quadro Amêndola faa 
como que um jôgo enxadristi-
co das côres esperando que o 
contemplador lance o xeque 
mate. Professor na Escola de 
Artes Plásticas e desenhista de 
publicidade Amêndola teve seu 
aprendizado artístico com Laz-
zarini. Suas obras têm algo de 
cartaz, de algo que foi feito 
para ser exposto ao público, 
tal a preocupação em realizar 
o "perfeito" técnicamente. 

Outro representante da arte 
abstrata informal, professor e 
fundador da EAP também pre-
sente é Bassano Vaccarini. Do-
no de uma cultura basta e de 
uma séria autoçritica, Vaccari-
ni pretende realizar algo de 
original dentro do campo da 

pintura informal e livre. Aliás, 
o pintor parece conservar es-
ta liberdade e esta pureza in-
terior artistica encarando como 
arte e universalizando na artfe, 
na pintura, todos os objetos da 
natureza e criados pela técnica. 
Ò painel existente na Faculda-
de de Medicina merece ser visto 
por todos. Vaccarini expõe a-
qui dois quadros novos. Como 
sempre o pintor deixa que a 
técnica desabroche con^rme o 
interior, e, como um expecta-
dor, assiste a emoção violenta 
transbordar em côres. Uma das 
técnicas de Vaccarini vem a ser 
o relêvo das tintas. No quadro 
vermelho exposto há certa re-
ferência ao f igur ativismo. Em 
Vaccarini não há pureza de de-
senho e de linhas pois tudo se 
confunde no amálagamo do qua 
dro. 

Gilberto Alves, lecionador de 
Arte decorativa na EAP, apre-
senta três quadros de desenho 
em aquarela, também decorati-
vos. As linhas do desenho são 
simples e figurativistas. 

As três obras de Evanir Spon 
chiado não trazem novidade em 
relação às anteriores produzi-
das pela artista. As tintas, for-
tpft p qnpntefl. parecem .desfia-
das numa estréia que nos leva 
ao porto de uma sensibilidade 
aguda. 

Hilda apresenta somente um 
quadro, interessante do ponto 
de vista técnico pelo emprêgo 
a relêvo em areia. O desenho 
geometrizado faz lembrar o 
cubismo. 

A Srta. Fúlvia Gonçalves, 
num mundo impressionista, em-
baralha as figuras em desenhos 
e côres e no quadro das baila-
rinas nota-se a influência de 
Degas. A artista possui obras 
melhores que a expostas. 

Orfeo Branchini, desta vez 
não apresentou pinturas, mas 
retratos a lápis, mais confor-
me, ao que parece, à inspira-
ção do artista. 

Colaboraram ainda com a pre-
sente exposição Regina Stella 
Gonçalves, Isidro de Freitas, 
Thirso Cruz, Gilbeze, Ari de 
Nazzari, Mulin e Ferrante. 
Com um ou dois quadros so-
mente. seria apressado falar so-
bre êles. Esperamos cónhecê-ios 
melhor. Esperamos também que 
esta exposição e a conferência 
pronunciada na abertura ca 
mesma contribua para a difu-
são da cultura em Ribeirãi 
Prêto. 


