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Uma nova coletiva no Paço das 
Artes, desta vez com artistas de 
Ribeirão Preto, enfatiza valores com 
altos e baixos em sua produção de 
pintura e escultura. 

Alguns deles - Pedro Manuel, Mauri-
lima e Waldomiro de SanVAnna -
recentemente tomaram parte de ou-
tra mostra conjunta em São Paulo, 
de limitada expressão. Mas agora 
esses três artistas estão melhor 
representados, já que suas obras 
apresentam evolução. Ainda bem. 
Além disso, o grupo veio reforçado 
pela boa pintura de Odilla Mestríner 
(4 composições da série "Equilibris-
tas", datadas de 1973), pelo pintor 
abstracionista Francisco Amêndola 
(telas de cromática harmoniosa) e 
pelo escultor Bassano Vaccarini (pe-
ças antigas em pedra-sabão). 

O figurativo predomina na exposi-
ção, que conta ainda com Weimar 
(paisagismo lírico com alguma qua-
lidade) e Karime Garcia (telas com 
estranhas e lúgubres personagens, 
em linguagem primitivista de pouca 
força, ainda). Os melhores óleos de 
Pedro Manuel (são 3) datam de 1982, 
enfocando paisagens estruturadas 

com equilíbrio das formas e cores 
dosadas. Maurilima acertou ao intro-
duzir elementos vazados de maiores 
proporções nas obras em ferro, 
tornando seu trabalho mais livre e 
espontâneo. Quanto às figuras huma-
nas de SanVAnna, já se vislumbram 
alguns pontos positivos em alguns de 
seus quadros. 

É certo, porém, que as melhores 
opções da coletiva ficam com as 
pinturas de Odila Mestríner - seus 
equilibristas mostram vibração e 
criatividade, apesar (ou justamente 

por isso mesmo) dos formatos irregu-
lares dos suportes -, e de Amêndola, 
conhecedor de longa data dos segre-
dos da arte abstracionista mesclada 
com simbologia figurativa. 

No conjunto, uma exposição razoá-
vel, cujo mérito maior é atestar que o 
interior paulista, em especial Ribei-
rão Preto, aparece càda vez mais 
ativo na produção de arte. Mesmo 
com limitações. O essencial é dar 
continuidade a esse trabalho. E que 
outras cidades sigam a mesma ca-
minhada. 

8 ARTISTAS DE RIBEIRÃO PRETO - Exposição de 
pinturas e esculturas com temas figurativos e 
abstracionistas. Paço das Artes, av. Europa, 158. 
Até dia 18, das 14 òs 21 horas de terça a 
domingo. 


