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B I E N A L — CALENDE.SCOPIO 
— ARTE E CULTURA 
A arte e a cultura não necessáriamen-

te estão relacionadas com a Bienal, mais 
com. o calendescopio e a presente seção'. 

: Não dá pará falar da Bienal em pou-
cas linhas, nem pretendo iniciar o seriado 
dos domingos ao lado do das quintas-feiras. 
Mais interessante do que a Bienal é o "Pa-
norama da arte atua! Brasileira". Não é 
completo, nem poderia ser, considerando o 
espaço limitado, mas reúne grande percenta-
gem dos melhores artistas nacionais e as 
obras destes são notáveis. Trata-se, sem dú-
vida, de uma entre as melhores mostras des-
tes últimos anos. Somente para ver os Volpi 
expostos valeria a pena ir até São Paulo. 
Não vão deduzir que estou aconselhando não 
ir à Bienal, pelo contrário, Kandinsky, as re-
presentações da Alemanha, do Japão, da Es-
panha, da Cheeoslováquia, os trabalhos de 
Bernardo Caro e de Odila Mestriner,... entre 
QjÜT^JBêrecenija viagem, ãpenas~e~5om ma-
tar duas exposições com uma v'agem 

T M e n a l está-cheia <íé défeitõsT organi-
zação falha e reúne alhos. e bogalhos, mas 
não confundam, criticar uma iniciativa não 
quer subentender que deve ser ignorada. 
Achar que há demasiado desquelíbrio entre 
recursos e realização não significa que não 
possamos aproveitar do rato que nasceu da 
grande montanha.. Se insisto neste aspecto é 
porque temo ser mal interpretado, como o fui 
com o museu de cópias que.espero ardente-
mente n Prefeitura I^luniçipal compre. 

Soube que as autor'dades de nossa co-
muna estão pensando se vão adquirir ou não 
o museu da Editora José Olimpio. Que o 
comprem e logo. Não se sugira que fui con-
trário a essa compra. Sou a favor e espero 
quanto antes poder levar meus alunos a visi-
tar estas obras. 

Infelizmente existem alguns problemas, 
sobre os quais chamo a atenção das autori-
dades para que se faça mais e não para que 
se não se faça. 

Falta o lugar onde abrigar estas e outras 
obras futuras . Falta a Casa da Cultura, e gos-
taria que a população se conscientizasse dis-
so. O "Museu de Arte de Ribeirão Preto", 
com seu acervo, poderá instalar-se era Ser-
tãozinho sem que haja interferência dos Po-
tentados locais, o que reverterá em sua ver-
gonha diante dos contemporâneos e dos pós-
teros. Se as coisas continuarem a obedecer 
a esta ; toada, em matéria de cultura pode-
remos inscrever de Ribeirão Preto no pro-
grama de Cinderela, animado e patrocinado 
por Sílvio Santos . 

Não riam, talvez seja uma idéia para 
consegti rmos.algo de;concreto em favor da 
cultura de nossa cidade. 


