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EXPRESSIONISMO 
RIBEIRÃO PRETO 

Muito oportuno este evento que apre-

senta a influência expressionista nas manj[ 

festações das artes plãsticas de Ribeirão 

Preto, promovido pela Assessoria Cultural 

do Campus da USP. Coincidentemente, este 

ano (1985), nos deparamos com acontecimen-

tos similares. Trata-se das exposições: "Ex_ 

pressionismo no Brasil - Heranças e Afini-

dades" e "Neo-Expressionismo" que, ocupam 

lugar de destaque na 18$ Bienal de São Pajj 

lo. 

Em Ribeirão Preto, por sua ver, conta 

mos neste semestre com o Curso de Extensão 

Universitária, intitulado: "Expressionismo: 

Manifestações no cinema, teatro, musica _e 

artes plãsticas", que proporciona aos seus 

participantes uma visão abrangente deste 

movimento e se estende ate o Neo-Expressivo 

nismo, considerado como a mais nova correii 

te de vanguarda, proveniente, dentre ou-

tros, do Expressionismo Alemão, 

Esta mostra objetiva oferecer aspec-

tos decisivos do expressionismo que influ-

enciam na formação e no desenvolvimento 

das artes plãsticas contemporâneas de Ri-

beirão Preto. Para exemplificar nos defron 

tamos com obras de Bassano Vaccarini, Leo-

poldo Lima, Odilla Mestriner e Vagner Dan-

te Veloni. Lembremos que este movimento e 

uma das vertentes da modernidade em nível 

internacional. 

Para Bassano Vaccarini o realismo de 

suas obras e um compromisso profundo que 

assume com a arte social. Para isso utili-

za da multiplicidade da relação humana, ex_ 

pressando formas contraditórias, deforma-

das, desesperadas e convulsas. Revela, po£ 

co a pouco, as formas que o bloco esconde 

por trás das pedras carcomidas (escultura) 

e o uso de cores impetuosas, linhas seve-

ras revela seu temperamento fantasioso, im<a 

ginãrio e, muitas vezes, simbõlico (pintu-

ra). 

Em Leopoldo Lima, e constante a expio 

ração da expressão psicológica e simbólica 

dos personagens retratados. Para isso vai 

em busca do primitivismo como essência, ne 

gando, desta maneira, os elementos da so-

ciedade burguesa. As paisagens, os seres 

humanos são repletos de movimentos arroja-

dos que acentuam cada vez mais o carãter 

mõrbido de suas obras. 

Odilla Mestriner, com um trabalho mais 

grafico, baseia-se hora no efeito linear, 

hora na emergência da cor. Explora o indi-

víduo como símbolo da coletividade; defor-

ma-o para buscar no seu interior a totali-

dade do sentimento denunciador barrado pe-

las grades que bloqueiam a liberdade ine-

rente ao homem. Ela vai buscar o puro im-

pulso criador no ambiente que a cerca, que 

a oprime: a casa, a cidade, enfim, elemen-

tos do cotidiano. 

Vagner Dante Veloni por sua vez, esta 

numa busca constante em atualizar potencia^ 

1 idades não exploradas, em estimular a pe£ 

cepção sensorial, ou seja, uma linguagem 

animalista. Ele especula o processo imagi-

nativo "psico-somatico". Â tela ê uma esp£ 

cie de campo de combate, com pinceladas rã 

pidas, impetuosas, onde o real e vivido p£ 

lo modelo de simulação dos meios de comuni_ 

cação de massa. 

Consideramos positiva esta experiên-

cia por propiciar a seus visitantes, a des 

coberta do universo sensível de nossos ar-

tistas, cada qual com sua particular visão 

do mundo. 
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