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Apresentação 

No já grande fardo de responsabilidades radicais que tenho, 
surge mais esta. Responsabilidades radicais, porque minha ação está na 
raiz de determinado comportamento ou programa realizado por outrem. 
A fraca ação de um contemplativo limitou-se, em geral, a dar aula, a ser o 
professor, infinitamente apaixonado pela arte, que consegue passar 
adiante e contaminar, os discípulos. 

E no caso, elas, Nair e Dalva, aqui estão nesta empreitada 
rara, de lançar por primeiras uma galeria toda concentrada na arte, centro 
cJe cultura, empenhada a promover palestras e exposições capazes de 
enriquecer a sensibilidade dos laboriosos moradores da Alta Mogiana, 
ponto de intercâmbio entre a arte da região e a da capital. 

Como prova e confirmação destas louváveis intenções foram 
escolhidos alguns artistas para participar de uma exposição catálogo ou 
exposição-índice. 

Quando uma galeria surge, ela se propõe agir e influenciar o 
meio, pretende operar na sociedade e marcá-la culturalmente, escrever 
um livro cujos futuros capítulos serão escritos, ao longo do tempo, pelas 
oxposições apresentadas. 

Esta mostra dos Artistas da Galeria é portanto, o programa e 
o índice. 

índice do livro que através do tempo a galeria irá escrevendo, 
iníliipnrinnHn n nlfivnndo o nosto da mnião mm exnosimps individuais 

A participação ao grupo era uma tomada de posição, uma 
opção de interioridade que podia começar pela interiorização, outro ponto 
que os artistas da presente mostra sugerem no caminho da interioridade e 
de interiorização encontra-se na presença maciça de docentes regulares ou 
esporádicos da antiga Escola de Artes Plásticas de Ribeirão Preto. 

De fato, pela ordem de tempo, Vaccarini, Amendola, Pedro 
Manuel, Fajardo, Baravelli, Fúlvia Gonçalves, Van Acker e Nardin, nela 
ensinaram. 

Seguindo o mesmo caminho encontramos os mestres 
consagrados do movimento de renovação artística de Campinas, que fez 
emergir esta cidade no panorama artístico brasileiro, na década de 50: 
Bueno e Perina. 

Ermelindo Nardim, o mentor do modernismo em Piracicaba, 
hoje aparecendo com força no cenário nacional, não podia faltar. 

Finalmente os artistas paulistanos presentes, não ligados a 
movimentos anteriores de interiorização e interioridade, confirmam o alto 
nivel expressivo que serviu de guia à Dalva e Nair para formular os convites, 
começando por Marcelo Grassmann que com sua linguagem inconfund ível, 
subjetiva e profundamente expressiva, a meu ver, está definitivamente 
consagrado entre os melhores artistas brasileiros de todos os tempos; 
passando por esta revelação da maturidade, este advogado que largou a 
+on?í nor iúbilo da nintura: Glauco Pinto de Moraes: concluindo com os 



aptas a por o públ ico em contacto com boa expressiva arte contemporânea. 
Programa, porque o con jun to dos artistas presentes, além de 

ser uma garantia do bom nivel das exposições e de sua orientação estética, 
mostra o campo e baliza os l imites de sua ação, revelando em ú l t ima 
análise a posição da galeria do Jardim Contemporâneo diante da cul tura 
art íst ica nacional, conf i rmando uma opção por sua vez cul tural cujo 
alcance não me maravilharia se tivesse influência na realização expressiva 
e no f u t u r o da história da arte deste país. 

Boa parte dos artistas presentes nesta mostra, e por tanto já 
ligados à Galeria, part iciparam da Exposição do " G r u p o Caipira", em 
Campinas, em 1969, contrar iamente do que se possa enferir pelo nome, 
vários entre eles moravam em São Paulo, como Van Acker e Grassmann. 
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e Tozzi. 
Conrvbem esclarecido respeito pelas individual idadesart íst icas 

de Ribeirão, queaf ina l é o centro deaçãoda Galeria, estão também 
presentes artistas que por índole ou por idade não part ic iparam dos 
movimentos anteriores, assim como Odila Mestriner, Wagner Veloni e 
Weimar. 

A part i r de agora a Galeria do Jardim Contemporâneo será o 
endereço natural destes artistas e de outros que as circunstâncias não 
deixaram que participassem desde já desta empreitada art íst ica tão 
longamente acalentada por Dalva e Nair, há anos ligadas ao esforço de 
interior idade e interiorização destes artistas. 

Pedro Manuel 
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