
ARTES PLÁST ICAS 

Bernards 
José Bento Faria Ferraz 

Na verdade, confesso que não 

sei porque as analogias têm for-

ça sôbre mim, organizam meu 

pensamento, e imprimem uma 

direção a meu estado emocio-

nal . 

Os quadros de Bernardo Cid 

de Souza Pinto, que atualmente 

expõe em Ribeirão Prêto num 

dos salões dc Centro Médico, à 

falta, por incrível que pareça, 

ae local apropriado, acordaram 

;m m im aquela frase linda de 

Rubem Braga, de conteúdo poé-

tico tão intenso, e que foi pon-

to de partida par'k a poesia não 

menes linda de Afonso Avila, 

que o Suplemento Literário do 

Estado de São Paulo publicou: 

"Com a vossa permissão a 

primavera chegou". 

N ã o sei que sentimento anti-

go, abafado dentro dc- ser, sus-

citou essa analogia, e aem que-

ro saber. 

As palavras, às vezes, tam-

bém encerram um significado 

mágico, têm força de símbolo. 

E algo me diz que a primave-

ra chegou. 

Se arítes, os manacás junto 

à janela vestindo-se de roxo, a-

nuncíaram-me sua chegada, pa-

ra alegria de meus fatigados o-

Ihos, já agora a primavera me 

é de novo denunciada, em pla-

no mais elevado. 

Sim, a primavera chegou es-

te ano trazendo no seio fecun-

do a promessa de realizações 

artísticas mais freqüentes em 

nosso meio. 

Promessa não, realização já. 

N o advento da Primavera, 

Odila Mestriner, com seu gra-

fismo forte, e dinâmica emocio-

nal intensa, expôs, nesta São 

Sebastião-, quadros e desenhos 

como que anunciando a chega-

da da grande Senhora. 

Deixo aqui os versos de Af-

fonso Avila: 

"Anuncio a vossa festa, 

de Sousa 
A primavera chegou. 

Estendei o vosso corpo 

Com a boa-nova é calor, 

Com a vossa permissão 

Eu trago a seiva e o amor " . 

E agora, quando a Estação 

vai em meio, chega-nos Bernar-

do Cid de Souza Pinto com te-

las, como que trazendo "a sei-

vai e o amor" . 

Diante da obra deste moço a 

gente se deixa ficar em comér-

cio sereno, por isso que de se-

renidade é feita a sua arte. 

E ' bem verdade que seus ros-

tos acusam uma melancolia, ia 

dizer uma tristeza. Aqueles o-

Ihcs rasgados compõem e acen-

tuam a tristura dos rostos, po-

rem, não são sofredores, que o 

artista ainda é jovem, e as pe-

dras, talvez, não apareceram 

em seu caminho. . . E suas tin-

tas definem também essa sere-

nidade tristonha. 

Figurativista, não se deixa le-

var pela imagem fácil, pela pa-

recença efêmera. 

Com seus traços sensíveis 

compõe o desenho, risca-o, fe-

cha-o numa unidade gráfica. E 

depois vai enchendo-o de cores 

suaves, e de tal modo trabalha, 

que acabada a obra, não' se sa-

be onde termina o desenho, e 

Cnde começa a p i n t u r a . . . 

Deante de certos quadros sin-

to a presença de Graciano, lem-

bro-me de Segail, tão forte é a 

lingdagem dêsss moço, que traz 

seiva, tráz amor. 

Na verdade, "com a vossa 

permissão, a primavera chegou" 

e é preciso que todo« nós, que 

nos extasiamos diante de uma 

rosa, de um rosto de criança ou 

de uma máscara africana, não 

deixemos que ela se vá simples-

mente, sem consequências. 

Cabe-nos a tarefa de fazei 

com que a primavera deixe en-

tre nós o seu fruto. 

E ' preciso que outros Cid d> 

Para " A C I D A D E " 

Souza Pinto venham a Ribeirão 

Prêto, e na esteira deles que 

venham Os de vanguarda, cs 

ccncretistas enfim, todos quan-

tos fazem da arte sua lingua-

gem, seu instrumento de comu-

nicação e de expressão, por is-

so que, meus amigos o momen-

to é para falar, para dizer a 

mensagem que todos desejam 

ouvir. 

H á fome no mundo, fome de 

justiça, fome de amor, fome de 

saber, fome de beleza. 

Os moços de Ribeirão Prêto 

provaram isso, deixaram a des-

coberto êsse estado de necessi-

dade extrema quando da reali-

zação, em outubro passado, 

dêsse surpreendente movimento 

que se- chamou S . O . V . E , e que 

empolgou a todos quantos dele 

participaram. Nunca se viu nes-

ta Cidade, partindo de jovens, 

tamanho entusiasmo em obter 

esclarecimentos sôbre problemas 

de ordem vocacional e até artís-

tica . . . 

E isto me faz deitar esta fa-

lação, conclamando todos quan-

tos possuem parcela de respon-

sabilidade no senticto de criar 

condições possíveis para que os 

jovens e todos nós cultivemos a 

flôr da cultura, tão vária e tão 

bela. 

A rrêocidade desta terra pro-

vou que deseja coisas sérias, 

debater problemas técnicos e e-

ducacionais e artísticos. E isso 

prova "cem a vossa permissão 

que a primavera chegou". E 

por causa disso, Deus vos salve 

Bernardo Cid de Souza Pinto! 
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