
Essa gente está fazendo História 
Essa turma do "Vai quem quer", está fazendo His-tória. E' isso mesmo, fazem uma História importante den-tro do já feito nesta cidade. Esta feira coletiva de arte, informal e expontanea. na praça xv, tem um enorme, in-calculável significado cultural. Muito mais cultural que a r -tístico, e ai, o seu extraordinário valor. 

Dois pontos existem a ser considerados. Primeiro ,ali sintetiza-se todo o trabalho artístico feito por artistas que aqui vivetn e em sua maioria absolu-ta, aqui se formaram artisticamente. Todos, indistinta-mente, estão lá. NãO falta ninguém (e se faltar vai apa-recer hoje ou amanhã, qu,e a gente vai buscar) e não há critério judicativo a frear manifestação alguma. Desde Chaves — Leopoldo — Amêndola — Vaccarini, passando por Tânia — Mirlei — Odila — Delli, e com os intermediá-rios em cada um dêstes marcos, menos qualitativos que de 'uma expressão de síntese cultural ou estética, ou de e-ducação e formação estética, estão lá, e isso é quase mila-gre, para quem conhece os antagonismos inerentes em ca-da obra particular dêstes artistas. Antagonismos da or-dem de valoração pelo simples mérito de cada um, como também e principalmente, pelo contraste chocante de co-locar na mesma dimensão para a opinião crítica do povo um Vaccarini ao lado de um Leopoldo, um Leopoldo ao la-do de um Odila. um Odila ao lado de um Chaves e um Cha-ves ao lado cie um Amêndola. E' a maior retrospectiva que já foi feita no Brasil, numa cidade isolada, e eu diria mais. é a primeira verdadeira grande retrospectiva feita no Brasil, do panorama cultural de uma manifestação das artes plásticas. E' uma cidade inteira, que conta sem art i -fícios algrum, a sua própria História da Arte. Este pionei-rismo expontâneo, nascido ao acaso, obedeceu uma neces-sidade natural, não sentida mas pressentida, de se dar um balanço geral no que ate aqui foi feito. O ativo e o passivo deste balanço é coisa de entusiasmar qualquer cidade como esta, para quem vê o fato historicamente. 
E há o outro lado, o da desmistificação da Arte. A verdade é que as galerias, nada populares por sua própria função de vender, (e o povo não compra, não pode) não têm as mínimas condições de representarem al-gum valor didático, ge isto acontece, êste didatismo escle-rosa-se em pequenos grupos de iniciados e ali. somente a-li, terá algum significado. Uma galeria por exemplo, ja-mais seria capaz de obrigar o povo a gostar de um traba-lho de Vaccarini. O próprio ambiente fechado, formal, se-para naturalmente já o povo do artista assim tão intelec-tualizado estéticamente. O povo. na praça pública, ao con-trário é que vai ao trabalho de VaccaMni. Ele pega o qua-dro. vê, apalpa, arranha com as unhas, e às vezes o Vac-carini está por perto para explicar para o engraxate ou ao motorista de praça, como é que se faz aquela "doidura" e o que representa ou como se deve olha-la, senti-la. Mas as galerias não tem culpa, elas foram feitas para as necessi-dades de uma sociedade do mito, como a nossa, onde o po-vo é geralmente alienado de qualquer educação artística. E' o mito imperando e separando a arte e o artista do po-vo. Por isso, para educar, é preciso, primeiro, desmis-tificar. Desmistificação. Desmitificação. Fim do mito. Desmistificar desmitificando e;s o,problema. Se hou-ve e há mistificação, ela desaparece naturalmente, como a.gente está vendo na praça xv, com a desmitificação. E' 

E' r i c o 
por isso que considero a importancia tremenda do "Vai quem quer", pontificando muito mais o seu aspecto cul-tural que mesmo artístico. A inconteste qualidade de fa-turação estética dos trabalhos expostos, passa a ter, dado as circunstancias sociais, muito menos valor que a pró-pria revolução que êste aparelhamènto estético está pro-duzindo. A vanguarda pop de Vaccarini. as soluções grá-ficas de .Qdila. ÊS "sombras" lindas de MirTei e o tremen-do impacto emocional de Leopoldo com o lirismo inconti-do de Amêndola, ali, na praça xv, tem uma outra função. Esta é a verdade, passou a arte, ali. no passeio do povo, a ter uma outra função, a função social que está agora, dependurada nas árvores, existindo independentemente ' da sua própria funcionabilidade estética. A arte, que é o fundamental, que é a tradução mais autêntica da cultu-ra popular, e que dentro das civilizações, juntamente à ciência, representa a essência histórica de um povo muito mais que os discursos dos políticos e as guerras atômicas, de repente, ali na praça xv está tomando uma posição a -gressiva, insubmissa, na prática. Acontece que, justamen-te por ser expressão nitidamente popular (muito mais po-pular é um quadro de Vaccarini que um discurso de Jânio Quadros) teria que por forças dos dispositivos sociais do poder, manter-se marginalizada do povo. Daí as vernis-sages e o esnobismo. Mas na praça xv, o "Vai quem qr.er" está operando uma revolução. 

Portanto, repetindo, as circunstâncias sociais, obri-gam que a essência estética das manifestações artísticas, passam momentaneamente a valer menos, ique a desmi-tificação que elas estão produzindo no espirito do povo. A-gora é o choque, o impacto da arte no povo, que tem mais valor (se bem que momentâneo) porque este impacto des-truidor dos mitos, abrirá o caminho para a verdadeira con-cepção de uma arte popular. Paradoxalmente, isto não por parte dos artistas, que são donos de uma potenciali-dade intelectual capaz de superar a agressividade do meio, mas nitidamente, no povo, que passa a encarar a arte, sem os freios équinos que a sociedade alienada lhe impõe. A-prende-se que um risco e uma côr não é vigarice, porque há um pintor que explica aquilo; aprende-se que uma mu-lher núa não é feio nem pecado, porque outro lhe ensina (ao povo) a beleza indescritível de uma curva no pé ou a forma mágica e misteriosa de um seio; aprende-se que o artista não é um boêmio vagabundo, porque ele t raba-lha o próprio material humano, integrado em sua perso-nalidade e devolvendo ao povo, para que* ache o belo, a paz espiritual inacessível dentro da mistificação em que nos condicionaram. Isto, está acontecendo nesta feira li-vre de arte, do grupo (grupo o diabo) do "Vai quem quer". 
Para se ter uma idéia da nossa mistificação artísti-ca, somente precisa se lembrar que considerações como as que estão neste artiguete, são completamente descabi-das por exemplo, em qualquer país europeu, exceto Portu-gal e Espanha. E' aí justamente que se valoriza o valor da Revolução Cultural que acontece na praça xv: há in-clusive a coragem, de iniciar uma Revolução que há cem anos já foi feita na Europa! Mas assim somos, desgraça-damente alienados da inteligência e racionalidade cultu ral. e é preciso assumirmos a responsabilidade desta mi séria intelectual, e fazer como o "Vai quem quer": sem nenhum pudor, quebrar as resistências condicionadas por séculos de alienação total dos valores da vida, e obrigar o povo a ver arte, a sentir arte, a discutir arte e opinar so-bre arte. Até aprender. E olhem bem, como o povo aprende depressa! 
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A ARVORE QUE DAVA QUADROS 
OBRIGOU PREFEITO DAR A LUZ 

i — Mamãe, vem ver que coisa horrorosa ' 
— Bem, eu não sou crítico, não entendendo 

nada de arte, isso aí é coisa abstrata, desser 
caras aí. Mas por mim botava tudo isso aí nc 
fogo, ah, aba, ah, ah! 

— Isso aí parece um negócio: aquilo que a 
gente põe no bolo; como é que se chama? Pa-
rece um doce. 

— Um quadro desses meu sobrinho faz! 
— Eu se fosse di tador colocava toda essa 

turma no inferno! 

— Hum, Hum, que negócio esques i to . . . 
— Ah, bom' agora sim. c» r.: o senhor ex-

plicando eu estou entendendo, é isso mesmo, 
que' bacana! 

— Mãe, olha que ferra iada linda, tudo en-
fe r ru jado! 

E muitas outras frases que não me lembro 
(ou não ouvi) foram ditas na feira de ar te da 
turma do "Vai quem quer", na praça XV. Um 
fato é inegável: qualquer cara que tehha par-
sado por ali, parou para olhar, e sua crítica 
saiu expontânea e honesta . 

Velhos, moços, crianças, pararam na pri-
meira manifestação livre da ar te em nossa ci-
dade. Tinha como lei única e absoluta: a gale-
ria afasta a ar te do povo (ou o povo da a r t e ) . . . 

Tudo começou com Leopoldo pendurando 
seus t rabalhes numa velha e conhecida figueira 
da nossa praça principal, o sucesso da mostra 
chamou outro autor e outro, e 'mais outro, e de-
pois todo mundo, e eles penduraram gua arte 
ali nas árvores, qual roupa esticada em estra-
nho vara l . 

O povo passa, critica, e às vezes, se demora. 

Foi o caso daquele comissário de menores 
que achou umnú imoral . Mas esta historia 
já foi contada ontem. 

Mas se olhande em resumo vamos desco-
br i r a grande penetração que houve na- mos-
tra informal (portanto válida). Todo o expo-
sitor saiu satisfeito (e continuam lá. satisfei-
tos), menos uma rapariga que achava que o 
povo a cansava e que tudo o mais já estava 
aborrecendo. 

Um, dos fatoS notórios foi o caso de um 
pintor que ofereceu um dos seus quadros a 
um homem do povo que, depois de muito pen-
sar devolveu a obra prima, agradecendo e se 
desculpando pprque t inha que ver o sortéio à s 

Casa Própria 'e não vou ficar zanzando porai 
c-om um quadro debaixo do braço". 

Também apareceram pessoas interessadas 
em comprar quadros, e que sairam f rus tadas 
com o não de alguns artistas. Também houve 

gente que falou bem dos quadros abstratos e 
ininteligíveis. Muita gente apreciou Vaccarini 
e suas formas (dos quadlros) e até o defendeu 
com unhas e dentes. E lhouve também gente 
apática que passou, olhou e partiu com a 
mesma admiração que de quem olha um san-
duíche de mor tadela . 

A idéia foi lançada, as inibições foram ven-
cidas, o povo aderiu fervorosamente, e se des-
gostou de alguma coisa (o que é natural) fi- -
cou conhecendó um trabalho plástico que e 
realizado em silêncio, mas que é puro e sadio. 
Por fim, o prefeito deu a luz, è estendido o fio 
com as lampadas, pode-se ver tambenT à noite. 

Luiz Augusto Miehelazo 
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