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>»__D/s/ — Segunda-feira, 8 de fevereiro de 1971 — 

Notas de Arte 
Q u i r i n © d a S i l v a 

I' 

SEIS ARTISTAS DO INTERIOR 
NO PAÇO DAS ARTES 

Durante a última Semana Euclidiana, em São José do Rio Pardo, um grupo de jo-vens resolveu reunir-se pára realizar uma exposição em homenagem ao grande escri-tor. 
A exposição foi realizada no Salão "Governador Rober-to Costa de Abreu Sodré" e alcançou êxito inesperado. 
Não era um grupo de artis-tas inexperientes que apenas se uniam para mostrar umas poucas telas. Eram jovens que já tinham experiências e que haviam feito cursos. En-tre êles alguns já tinham participado da Bienal. Eram êstes: Oldila Mestriner e Mauro Amauri Balducci Li-ma. Os outros: Arnaldo Mu-lim, Ary De Lázari, Edgard Carlos Guimarães Pagano e Elenir de Oliveira Teixeira, tinham passado pela Escola Municipal de Belas Artes de Ribeirão Prêto. na qual. aliás, os dois expositores da Bienal também haviam estudado. 
Passado algum tempo, re-solveu êsse grupo solicitar da Comissão Estadual de Artes Plásticas o Paço das Artes para realizar uma segunda exposição da qual todos po-deriam participar. Foi ali que o pintor Oswald de An-drade Filho encontrou Elenir, uma das expositoras com quem conversou assim: 
— Elenir, o que fêz vocês quererem expor em São Pau-lo? 
— Ainda na escola de Ri-beirão Prêto, já falávamos em «xpor aqui. Custou um pouco mas a oportunidade apareceu e nós a aproveita-mos da melhor forma possí-vel. 
— Qual é a sua orientação em pintura? 
— Pretendo continuar na linha que segui até hoje: a primitivista. Gostei dêsse caminho simples e espontâ-

neo e creio que se pode tirar muito partido dele. 
— Quais os pintores que mais você admira no Brasil? 
— Gosto do Di Cavalcanti, Tarsila, Guignard e outros com quem me identifico. 
— Mas, Elenir, fale sobre o grupo: quais são os seus projetos? 
— Queremos agora fazer uma exposição no Rio de Ja-neiro. Iremos logo para lá onde entraremos em contato com o Museu de Arte Moder-na onde temos um ex-profes-sor. o pintor Domenico Laz-zarini. 
— Vocês pretendem con-servar êsse grupo, ou é coisa passageira? 
— Pretendemos conservá-lo. 
— Com isso vocês acham que criarão uma escola? 
— Acho que porque cada um de nós tem uma ten-dência diferente e isso a ju ía a fazer um todo mais rico. 
Assim despedimo-nos de Elenir que, no Paço das Ar-tes atendia visitantes que pe-diam informações constantes. 
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Desenho de Lilia A. Pereira da Silva. 


