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C U L T U R A , M O T A ZER9 
Ultimamente, através do nosso 

"Poder Jovem", na Brasiliense, temos 
dado, ao movimento artístico de Ri-

beirão Preto, o destaque merecido. 
Assim é que, no sábado, levamos aos 
nossos ouvintes as palavras de Pe-
dro Manuel Gismondi, Odila Mes-
triner e Leonelo Berti, nomes con-
sagrados no panorama da arte plásti-
ca, conceituando e definindo situa-
ções. Também os jovens puderam 

falar e foram ouvidos. Jovens como 
a Marlene, o Ulieno, a Tânia e o Fer-
nando Deamo, dizendo daquilo que 
fazem, daquilo que gostariam de fa-
zer e das limitações que enfrentam. 

Limitações que os aficcionados da 
arte não desconhecem e que partem, 
inclusive, do descaso dos governos, 
em todos os seus escalões: federal, 
estadual e municipal. 

Ninguém quer saber de presti-
giar os movimentos artísticos e se 
existe arte é porque existem pessoas 
ou grupos idealistas dispostos a, de 
qualquer forma, e pagando qualquer 
preço, levar avante a sua mensagem. 

E' lógico que há uma mensagem 
a ser transmitida e cada artista tem 
a sua: através da arte ele estabelece 
a comunicação de que necessita. 

Talvez por isto, por temer a men 
sagem, por temer as transmissões, os 
governos, possuindo nas cupula tec-
nocratas ou ignorantes, indiferentes, 
e insensíveis às manifestações artís-
ticas, nada fazem em beneficio dos 
artistas ou da arte. 

Há exceções, como são: o gover-
no municipal de Silvio Fernandes 
Lopes, em Santos, é uma amostra 
disto. 

Ribeirão Preto, infelizmente, 
não está dentro das exceções: acom-
panha a regra. 

snmcnuui n u m \ 
A administração Gasparini, com 

tudo o que fez de bom, é um exem-
plo disto, pois são os próprios artis-
tas que afirmam, nada fez pela cul-
tura. 

E OS PRÉDIOS ? 
Merece louvores pelo que reali-

zou no campo da educação, cons-
truindo prédios para grupos escola-
res. 

E O TEATRO ? 
Em matéria de atividades cultu-

rais, porem, a nota só não é um. zero 
muito grande e muito redondo por-
que se fez um teatro. 

Um teatro e só. E f im. 
Fez o teatro mas se esqueceu do 

fundamental: estimular e motivar a 
juventude para uma participação cul 
tural mais intensa. 

Uma participação, acreditam os 
intelectuais, que haverá, em muito 
maior escala, na administração No-
gueira . 

Administração que é, para os 
artistas ribeirãopretanos, pelas suas 
próprias vinculações com o movi-
mento artístico e por ser o Dr. No-
gueira um homem de cultura, uma 
grande esperança. 

A esperança, repetimos ainda 
uma vez nesta coluna, que esperamos 
ver concretizada. 

FALTA DE REFLETORES 
Outra coisa no teatro — em ve? 

de colocarem vidros raybans, urba-
nizarem com mais urgência a árçfi 
do teatro, melhor seria que dessem 
condições de trabalho aos grupos 
teatrais. Por exemplo, certos requin-
tes de luxo poderiam ficar para de-
pois, e agora, seria bem que se pro-
videnciasse urgentemente a compra 
dos refletores, pois a municipalidade 
não possue nenhum e os que se usam 
da Federação, alem de poucos (qua-
tro e só um bom) são de péssima 
qualidade. 


