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FIGURAS E PAISAGEM 

GERALDO QUARTIM . 
t 

Sob a denominação de Figuras e Paisa-
gens, a Galeria de Artes Senac (Avenida Ca-
pitão Salomão, 2133) está promovendo expo-
sição coletiva de cinco artistas, três dos quais 
ribeirãopretanos (Pedro Manoel, Maria Cecí-
lia e Odila) e dúas escultoras simonenses (Ma-
ria de Lourdes Tudisco e Valkiria J . K . Tu-
disco). 

Como ocorre em coletivas, não há de se 
negar certo desnível na técnica e na temática. 

As escultoras trabalham em terracota. 
Maria dc Lourdes esculpindo o barro apenas 
íhe da um bri.ho típico. Das suas esculturas, 
figuras deformadas na linha de máscaras m e -
donhas. a artista até mesmo na Madona e no 
Cristo, não refoge do próprio estilo^ senão mór 

dbido ao menos grotescamente dramático. Qua-
se no mesmo estilo de figuras grotescas, em-
bora trabalhadas em revestimento de verniz 
no tom ocre» Valkiria, pelo menos em duas 
peças, sensibiliza o visitante: "Para onde Va-
mos?" e "Cabeças Superpostas". 

Pedro Manoel já conhecido e identificado 
plasticamente no uso do pincel meio pastoso 
a lembrar pastel ou diríamos um pincel semi-
espatulado, resultando tons carregados na pai-
sagem, esmaecidos na figura, apresenta o seu 
auto-retrato em que se assemelha fisicamente 
a robusto europeu ou canadense graças ao 
gorro hibernai; não obstante sua figura flst-

c ca, sua obra'vai se celèbrizando pelas caracte-
rísticas tropicais. Ao lado do auto-retrato, no 
mesmo painel, aprecia-se delicada figura fe-
minina, agora sim, em pinceladas suaves, e 
poderiam ser ainda mais suaves, a caracteri-
zar a retratada que é sua esposa Vera, pre-
sença das mais fidalgas do mundo social e ar-
tístico cie nossa cidade. Seu quadro "Ave Ma, 
ria" se inspira no conto mineiro de Guima-

rães Rosa, cujo texto muito se assemelha a 
tantas lendas sertanejas, inclusive celebradas 
nestas paragens paulista, basta lembrar o ro-
mance inédito de Geraldo Maia Campos inti-
tulado'"Procissão das Almas", cuja lenda his-, 
toriada se passa na vizinha Cravinhos. Lá 
está o cavaleiro coloridamer^e sombrio caval-
gando misteriosamente, no desdobramento da 
imagem, nas campinas legendárias. Oleo ao. 
bre telha. 

Maria Cecília nus surpreende com novot 
trabalhos, sempre bem cuidados na técnica, 
poéticos na i,emática e revelar-lhe sempre a fe-
minilidade impar. Desta vez, ela recorre à 
aquarela, conseguindo diluir de tal forma s 
tinta que consegue paisagens semi-transmren-
tes, paisagens que lhe ficaram na retina c ng 
alma, captadas das constantes viagens que 
realiza no trajeto São Paulo-Ribeirão Preto e 
vice-versa. O \eide e o azul são dosados nu-
ma pureza de encantadas pinturas em porce-
lana japonesa. 

Odila. quer no acrílico sobre tela, quer 
na aquarela, é sempre aquela notável artista 
criativa, mt onlTíhdivel, agora mãjs^reocupãT 
dã~êro~t'ixar a arvore e a casa. Osel i "lianã^ 
heiro Vir"» da série"que expôs cm São Paulo 
é ~üm_"forte e nnilülcolorido. poema visual, a 
"pintora se torna ou ja e pot-tisa e canta a be-
leza íntima das" árvores, domesticas, árvores 
que fazem parte dá casa, fazem parte da nos-
sa í a m u a . -

Os jovens violonistas Luis- Henrique M. 
Coius e Fernando B. Soares de Oliveira abri-
lhantaram o "vernissage" com pequeno^ mas 
bem apresentado concerto. 

Mais uma vez de parabéns o diretor do 
Scnac, pref. Ademir Poticns e a encarrega-
da da galeria, profa. Ana Maria Emboaba 
Peixe to 
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