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Pintora disciplinada 
e novos ilustradores 

A R N A L D C P E D R O S O 

D ' H O R T A 

ODILA MESTRINER — 10 de-
senhos, a preços que vão de 
Cr$ 2.500 a CrS 3.000 e 12 pin-
turas, entre CrS 4.000 e CrS 
8.000 — Galeria Astréia, rua 
Padre Jo io Manoel n.o 1253, 
fone 81-9998 — Financiamento 
do Banco Lar Brasileiro. 

Conhecíamos esta artista 
apenas pela sua representação 
em salões coletivos. Agora nes-
ta individual, podemos verificar 
que se trata de alguém que 
trabalha a sério, produzindo 
obras belas, limpas, imagino-
sas e ao mesmo tempo discipli-
nadas. 

Os trabalhos são subordina-
dos a três títulos — T rans f igu-
ração, Pássaros-f iguras e C i rco, 
mas têm todos, entre si, gran-
de afinidade. A própria artis-
ta julga que o fato de residir 
numa cidade do Interior (Ri-
beirão Preto) contribui para 
que possa demorar-se na elabo-
ração de suas telas e desenhos: 
em um ano, não faz mais do 
que 40 quadros, e nossos votos 
são no sentido de que o seu 
an jo da guarda a preserve das 
tentações do diabo, no mercado 
de arte. 

Sua temática dominante é 
constituída de rostos circula-
res, em colocações convexas ou 
côncavas, cabeças sucessivamen-
te repetidas. Alguns são dese-
nhos em preto e bránco, feitos 
a fio de pincel muito fino. A 
superfície da matéria é sem-
pre bem organizada, sendo os 
detalhes tratados com acuro, 
para o alcance de um conjun-
to final coerente, e ao mesmo 
tempo simbólico. Às vezes, vê-
se o desdobramento do grupo 
de figuras situadas no alto do 
suporte, que se repetem inver-
tidas na parte de baixo, como 
se elas mesmas se vissem re-
fletidas; particularmente bela é 
a série de azuis, que parecem 
estandartes, e também o traba-
lho de fundo preto, semelhan-
do a imponência de um órgão 
de catedral. 

Por motivos de economia in-
terna, a galeria não apõe eti-
quetas identificadoras nas 

obras, e embora nos fôsse da-
do conhecer a relação das mes-
mas, fica difícil a comunicação 
com o publico, que a ignora. 
Em alguns casos é possível es-
sa identificação, pois a artista 
trabalha em técnica mista, de-
senho-gravura, e assim é que 
a P|a XVI I I si X X t e m o v a -
lor de um escudo. Outra pe-
ça, em dominante azul e pre-
to, é qual máscara, com mui-
tos olhos, e os reflexos são in-
tercambiados, no côro das ca-
becinhas que parecem estar 
cantando, e que envolvem a 
grande figura transfigurada, 
cercada de uma cabeleira esti-
lizada, e que tem muitas ou-
tras cabeças no interior dela. 

Também é sugestivo o circo, 
em que se combinam cavali-
nhos e personagens, coisa de 
imaginação nova e de inteli-
gência contida. O circo, nessa 
série, é apresentado mesmo co-
mo mágica, ora visto do alto 
para baixo, pelos trapezistas, 
ora desventrado através do 
toldo da cobertura, todo cie 
virado em instável trapézio ba-
louçante. Também não se po-
de deixar de gostar da tela 
grande, marcada por amplos 
círculos e varetas brancas, su-
gerindo um carrossel. 

PANORAMA DA ILUSTRA-
ÇÃO BRASILEIRA — Escola 
Panamericana de Arte — R. 
conselheiro Brotero, 1233 — 50 ' 
trabalhos, que não se acham i 
venda. 

E' sem duvida pretensioso, 
por inadequado, o título dado 
a esta pequena mostra, que 
reúne poucos artistas de nome 
já feito, e de que não consta 
nenhum de grande renome; a 
impressão que se colhe, é a 
de que se trata, em boa parle, 
de trabalhos realizados por alu-
nos dos cursos da Escola, o 
que torna a iniciativa simpá-
tica, mas requereria ser ex-
presso mais claramente. 

Na visita feita, assinalamos 
os nomes de Jaime Cortez, 
que trabalha em preto e bran-
co e propõe figuras fortes, de 
um surrealismo controlado, d? 
um desenho disciplinado na 
veemência; João Batista, que 
nãò aparece como ilustrador. 
mas propriamente como pin-
tor de telas, com figuras gran-
des em primeiro plano, de ma-
téria bastante trabalhada — 
mas o cangaceirozinho com o 
cavalo, que também propõe, é 
de difícel aceitação; Olavo Pe-
reira, com uma cena de cais; 
Carlos Barroso tira efeitos 
curiosos de um desenho feito 
de arabescos, com entremeados 
rostos escondidos, no estilo da-
queles quebra-cabeças que ss 
decifram interligando-se os 
pontos separados; Nilva Calix-
to, com um engraçado regis-
tro de folia dentro do automó-
vel; o conhecido Agenor da Sil-
va está presente com uma bo-
nita figura impudente, muito 
bem construída em traços, e 
também com um desenho co-
lorido, de delicado mistério, llá 
ainda três ilustrações, metade 
em preto-e-branco, metade co-
loridas, de curiosa estilizaçào, 
feitas para o livro T empo de 
convicção, e que não trazem 
indicação do nome do autor 
Aliás,, as papeletas, quando 
existentes, acham-se mal apos-
tas, e freqüentemente é impos-
sível conhecer a autoria do 
trabalho que examinamos. O 
ensino da arte, numa escola, 
necessita incluir o aprendiza-
do de como se monta uma ex-
posição. 


