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João Osório faz mina. Arney vai expor na Galeria Cocaco. 

0- " eixando os locais » » 
zios, calmos e volu-
mosos, os homens 
concentram.se numa 
determinada área on 

~ de se massificam, 
perdem sua personalidade 
individual • tornam-se os 
anônimos participantes de 
acontecimento que não tem 
muito de humano mas tem 
bastante de dirigido padro 
nizado. Alheio as emoções. 
Assim apresenta a sua vi-
são do mundo Odila Mes-
triner pintora de Ribeirão 
Preto através de sua arte 
representada no XXX Salão 
Paranaense de Belas Artes 
por tres trabalhos sendo 
que um deles íoi laureado 
com o Prêmio Diretoria de 
Assuntos Culturais. 
. O homem já começa a 
perder a sua estrutura emo 
cional e sua condição de in 
tegrante de um mundo com 
variações psicológicas que 
refletem as vicissitudes ine 
rentes a condição humana. 
Ele já não é mais um ele-
mento onde se pode notar-
um certo assombro pelos 
mistérios que o cercam por 
todos os lados. Perdeu a f i 
sionomia onde estavam es 
tampados os vincos trági-
cos, ou joviais produzidos 
pelas lutas e prazeres das 
gerações anteriores. Agora 
através da arte de Odila 
Mestriner desumaniza-se tor 
nando-se apenas uma cari 
catura cansada um esboço 
sugado Iguala-se aos tres 
bilhões e meio de homens e 
xistentes atualmente na ter 
ra. Assim a artista nos mos 
tra o homem dentro de sua 
visão pictórica. As emoções 
que vinham a tona e se ma 
terializavam na sua fisiono 
mia é coisa do passado. A-
gora o homem para a pinto 
ra, apenas obedece a uma 
ordem poderosa que o co-
manda e o coloca num uni-
verso onde pouco se respira 
onde a luz não chega mais 
Essa força pode ter sua ori 
gem no tecnicismo. Mas 
uma coisa é certa. Ela anu 
lou os antigos ímpetos de 
livre arbítrio que era ligado 
a humanidade. Essa força 
indica ao homem qual será 
o seu caminho e também o 
aprisiona de uma maneira 
que para ele o desejo e a 
liberdade já não são coisas 
que dependem de sua von-
tade. São coisas guiadas por 
vontades superiores e desço 
nhecidas. O homem apenas 
obedece. Mas o universo de 
Odila Mestriner é de uma 
ordem absoluta. É regido 
por uma estética limpa e 
obediente. Até as suas co-

Odila Mestriner 
massifica o homem 

CaMerari 
na Cocaco 

res escuras apresentam va-
riações isentas de choques 
cromáticos violentos. Tam-
bém seus personagens ro-
bos são colocados em redo-
mas bem delineadas em 
mundos psicológicos que 
não admitem maculas de 
matéria colorida. 

Essas as características 
da pintora de Odila Mestri 
ner, isto é, um mundo com 
seres automatizados e uma 
estética onde sobressaem a 
elegância das linhas e uma 
variação cromática d a s 
mais- agradáveis. 
EXPOSIÇÃO DE MESTRES 
Depois de amanhã as 18:00 
horas vai ser inaugurada 
uma exposição de trabalhos 
de professores da Escola de 
Belas Artes do Paraná no 
«hall» do prédio onde fun-
ciona a Diretoria de Assun-
tos Culturais na Rua Eba 

no Pereira 320. Vão expor 
trabalhos os pintores Mario 
Rubinski, Ivens Fontoura, 
Icleia Guimarães, Lauro An 
drade, Abrão Assad e ou-
tros. 
CALDERARI E ARNEY 
Antônio Arney foi lançado 
nacionalmente há pouco 
tempo através de uma ex-
posição coletiva onde esta. 
vam representados os consi 
derados melhores pintores 
dos mais importantes Esta 
dos Brasileiros. Nosso Esta 
do foi representado na mos 
tra por Antonio Arney cujo 
trabalho impressionou so-
bremaneira • critico de ar-
tes plasticas Walmir Aval» 
que estava coordenando a 
realização desse aconteci-
mento, qua se verificou 
num dos melhores hotéis de 
São Paulo. Já Fernando 
Calderari no MIO de 1963 foi 
considerado • melhor pintor 
do Paraná pelo rigoroso ju 
ri que atuou no Salão Pa-
ranaense d* Betas Artes 
desse ano. Calderari rece-
beu uma laurea como o me 
lhor artista do salão. Agora 
no dia 29, proximo os dois 
expressivos nomes de nos-
sa pintura vão realizar uma 
exposição dos seus mais re-
centes trabalhos. O local 
será a galeria Cocaco loca-
lizada na Rua Comendador 
Araújo 771, sendo o horário 
o das 21. Aproximadamente 
cinqüenta trabalhos de am 
bos os artistas estarão em 
exposição até o fim do mes 
de dezembro. Uma feliz 
idéia a realização de uma 
mostra desses dois categori 
zados pintores paranaenses 
o que dará ensejo a que o 
público veja trabalhos de 
uma vanguarda consciente 
talentosa • autentica. 
DO CARMO FORTES 
A pintora Do Carmo Fortes 
manteve contato com os 
proprietários da Galeria de 
Arte Black and White, no 
Rio, e marcou uma indivi-
dual para o próximo ano, 
na primeira quinzena do 
mês de abril. Do Carmo 
vendeu quase todos os tra-
balhos expostos na sua re-
cente inidividual na Galeria 
Largo do Comendador. 
COLETIVA DE MINIS 
Das melhores a aceitação 
por parte do público a ex-
posição coletiva de mini-
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quadros que estã se verifi-
cando na Agencia Femini-
na do Banco Nacional, ã 
Rua Marechal Deodoro, 485, 
sobreloja. Em apenas uma 
semana, já foram adquiri-
dos onze quadros de Wilson 
de Andrade e Silva e sete 
de Suzana Lobo. Estes fo-
ram os que mais venderam. 
Mas também foram adqui-
ridos trabalhos de quase to-
dos os artistas que estão 
expondo no local, que são 
Do Carmo, Fortes, Suzana 
Lobo, Ida Hanemann Cam-
pos, Suzana Makhoul, Vito-
rina Sagboni, Sofia Dimins 
ki, Artonio Arney. Wilson 
de Ancirade e Si'lva, Jair 
Mendes, Rene Bittecourt, 
Érico da Silva, Jdão Osório' 
Brszinski, Álvaro Borges, 
Nilo Previdi, Fernando Ve-

loso, Paul Garfunkel e Fer-
nando Calderari. Esta é 
uma oportunidade de o pú-
blico adquirir a preços não 
elevados trabalhos dos mais 
representativos nomes das 
artes plásticas do Estado. 
Pela relação dos expositores 
nota-se que ali está reuni-
do o que há realmente de 
bom em nossa pintura. E 
embora muitos dos artistas 
citados já tenham mostra-
do miniquadros em suas 
exposições, alguns deles pe-
la primeira vez estão tra-
balhando nessa modalidade, 
como ó o caso de João Osó-
rio Brsezinski, Wilson An-
drade e Silvaj Ida Hane-
mann Campos, Do Carmo 
Fortes, Nilo Previdi, Vito-
rina Sagboni e Renê Bit-
tencourt. A mostra conti-
nuará aberta a visitação 
pública até o começo do 
mês de dezembro. 
CLETO DE ASSIS E SUA 
INTERROGAÇÃO 
FILOSÓFICA 

Cleto de Assis carrega consi 
go uma interrogação filosó-
fica em torno do símbolo 
cristão da cruz. Nesta sua 
atual exçosição no Teatro 
Paiol, ela aparece com con-
teúdo mais minucioso. Em-
bora a maior parte das 
obras ali expostas apresen-
tem uma temática sem co-
notação filosófica mais di-
reta, em alguns trabalhos, 
principalmente nos de di-
mensão avantajada, está 
aquela antiga inquietação 
metafísica que sempre está 
dardejando o espirito do 
pintor. Em trabalhos feitos 
Por Cleto há mais ou me-
nos de» anos, ele apresenta-
va a erucificação (embora 
com o corpo do filho de 
deus dilacerado! através de 
um angule tradicional, isto 
é, vendo-se o acontecido à 
distancia. Agora, porém, 
Cleto de Assis já está bem 
próximo ao fato bíblico. 
Apresenta a crucificação 
num «close-up» -iolento e 
inquiridor, mas com os con 
tornos disfarçados. Está 
chegando ao amago do a-
contecimento. Estão apare-
cendo as minúcias do mis-
tério. Isto não é outra coi-
sa que o avanço em sua 
procura de esclarecer a in-
terrogação que preocupa 
sua inteligência há já bas 
tante tempo. E que outra 
coisa que não a arte pode-
ria propiciar ao homem um 
meio de dizer que as dúvi-
das da alma também são 
solucionadas? Cleto est en-
contrando a resposta para 
a sua dúvida. 
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