


MAUR I L IMA 

Nasceu em Ribeirão Preto. Licenciado em Desenho 
e Plástica (Faculdade de Artes Plásticas de Ribei-
rão Preto). Participou de várias exposições coleti-
vas e individuais, recebendo os seguintes prêmios: 
"Cidade de Ribeirão Preto" no III SARP ; I Salão 
de Arte Norte do Paraná (menção honrosa); III 
Mostra Regional de Arte (prêmio Caetano Soma); 
IX S A R P (prêmio cidade de Ribeirão Preto); Salão 
de Arte de São Simão (medalha de ouro); Salão de 
Arte Contemporânea de Piracicaba, 1983 e 1984 
(referência espeical do juri); Salão de Arte de Du-
mont (prêmio escultura); Sociedade Hípica de Ri-
beirão Preto (prêmio escultura); X Salão de Arte de 
Ribeirão Preto (prêmio cidade de Ribeirão Preto). 

N Í V E A M A R T I N S 

Formação iniciada em S. Paulo na Faculdade de 
Artes Plásticas Armando Alvares Penteado e Escola 
Panamericana de Arte. Em Ribeirão, Grupo Forja 
da Fantasia. Participação em exposições: Semana 
de Portinari, Brodosqui; Semana Marcelo Grass-
mann, São Simão; Galeria Senac; 1 3 Expo-Arte Ri-
beirão Shopping; 1 a Semana da Cultura, Baurú; 1 a 
Festa das Artes Ribeirão; Expo Mulher Senac; Ex-
posição Aniversário de Orlândia; Forja de Fantasia, 
Cravinhos; Galeria Itaú Ribeirão; Novos Artistas 
Senac, Ribeirão (1 9 lugar); 2 9 Salão de Arte, São 
Carlos; 16 9 Salão de Arte Contemporânea, Piraci-
caba; Salão de Arte Hípica de Ribeirão Preto (me-
dalha de ouro); 2 9 Salão de Arte de Cravinhos (a-
quisição); V I Semana Marcelo Grassmann, São Si-
mão (medalha de prata); Galeria de Arte Ateliê, Ri-
beirão Preto. 

Odila Mestriner 

PEDRO M A N U E L 

Pintor, em 1951 construiu sua casa e móveis, no 
sertão de Bocaina. Dedicou-se à crítica de arte e à 
fotografia, escreveu sobre Arte Brasileira focalizan-
do principalmente artistas barrocos e modernos 
como Aleijadinho, Manuel da Costa Athayde, Goei-
di, Grassamann, Van Acker e os grupos de Camp-
nas e Ribeirão Preto. Participou de vários salões, 
sendo premiado. Realizou onze exposições indivi-
duais. Citado por P. M. Bardi, Pontual e pela Enci-
clopédia Delta Larousse. 

37, operário das artes, trabalha com arquitetura de 
interior. E, entre projetos e ante projetos, cria o 
seu mundo plástico/visual na magia da Baía, mãe 
do misticismo e da lenda Fez a Escola de Artes 
Plásticas de Ribeirão Preto cursos de museugrafia 
no Masp gravura ao Festival de Inverno de Ouro 
Pr etc Pesquisou na Europa e Estados L " dos mas 
identificou-se na terra mãe: Ba a Desde 1980 pes 

s-se aesenvc .e traôa Nas Paseados na m to 
I 0 R U 6 Â . com zesf ~ zs e p nturas. POSSL /ár OS 
prérr os e~ sêões a" obras er~ .ar cs — useus 
de a-.es s sst cas corrg-ocrjneos e : o ec 5es par: 
awars. 

" A partir do olhar para dentro de mim mesma, a 
procura da identidade, o desenho foi o encontro 
que marcou definitivamente o meu caminho dentro 
da arte. 0 traço, a linha, foram os meus primeiros 
amores. A temática inicial reflete o ambiente viven-
ciado, ou seja, casas/portas/janelas/portões/telha-
dos/pequenas vilas/cidades/pontos da cidade onde 
cresci. Esses elementos foram transpostos para o 
espaço/papel dentro de rigorosas composições geo-
métricas". 

U L I E N O S É R G I O Cl CCI 



UM ESPELHO POSSÍVEL DE RIBEIRÃO PRETO 

Este acervo e esta mostra têm sentido comunitário. É a cidade que se 
dobra sobre si mesma e recolhe os próprios artistas para mostrá-los e observá-los. 

Naturalmente trata-se de uma fração dentre a totalidade que não pode^í 
estar presente por motivos práticos e possivelmente estéticos. 

A escolha obedeceu a algumas sugestões objetivas, como o consenso ca 
maioria ponderada em redor de alguns nomes, mas houve também o critério de 
cordialidade dos autores, assim como foi levada em conta a maturidade expressiva 
do artista e, por fim, pela parte que me coube na escolha dos presentes, fiz falar 
também o grau de emoção que suas obras despertam em mim. Além dos critérios 
pragmáticos, estéticos e de viabilidade, que nortearam a escolha por parte de um 
grupo, há portanto o envolvimento emocional que em absoluto, como os outros 
requisitos, não pretende ser um julgamento e não visa nenhuma solução ideal, mas 
a possível na circunstância concreta. O resultado, por motivos alheios ao meu que-
rer, apresenta alguma frustração, como a ausência da obra de Dely Sampaio, atual-
mente na Europa. O conjunto, porém, tem a qualidade de representar um estímu-
lo ativo em cada obra a e se salienta pela força individual, sem marcas de correntes 
poéticas e orientação de grupo. Se alguém vier a descobrir estes aspectos na mos-
tra poderá ter a certeza que são fruto do inconsciente. 

Pessoalmente, a circunstância de serem artistas cordatos trabalhando em 
Ribeirão Preto, tendo alcançado profundidade expressiva suficiente e a considera-
ção por parte da comunidade são os elementos objetivos que os fazem presentes 
no acervo do SESC. 

A criação artística lida com a transcendência contemplada através das 
miragens da forma e a maneira como cada um destes artistas a resolve é o que mais 
me atrai, emociona e envolve. A diferença e variação das soluções mostra quão ri-
co seja o Ser que podemos entrever em cada uma destas obras, mesmo que não Elç 
mas aspectos do Kosmos sejam a fonte de interesse limitado e imediato do artista. 

O aspecto numídico, com maior ou menor intensidade, existe em todas 
estas obras e em todos os seus autores; suas formas podem refletir os descampados 
solitários,.as variações da vegetação, o convívio, a cooperação, a angústia eo deses-
pero humano; os ritmos podem ser claros, pautados, geométricos, ou intricados e 
revoltos; as cores castas ou miscigenadas, mas a magia da luz cortante ou suave, 
fustigando ou acarinhando, reflete com intensidade variada o momento em que o 
cotidiano passa a ter profundidade ontológica e a natureza se transforma para o 
discípulo Zen, para o qual rios, montanhas e nuvens eram rios, montanhas e nu-
vens, antes da iniciação mas que, uma vez iniciado, compreendeu que não eram o 
que pareciam, percebendo depois, com a profundidade do espírito e da contem-
plação, que eram rios, montanhas e nuvens. 

O que estas obras representam não é o que elas representam, porque o é 
tão intensamente, que o é em outra dimensão infinitamente simples e verdadeira, 
reflexo pálido do Ser, no mundo captado pelo artista. 

O pesado pássaro de Maurilima, que nunca levantará seu peso, mas está 
apto para o vôo; o perfil da pedra que se transforma no perfil do homem, da escul-
tura de Vaccarinni; as chamas de Odila, transformadas em casas e postes; o jeca-
quixote de Vania, saído das trevas, envolvendo a paisagem indefinida; o campo 
sintético e delicado como um jardim, de Weimar; o descampado solitário e enla-
meado, de N ívea, perdido em queimados horizontes; a divindade afrobrasileira, de 
Ulieno, quase desmanchada nas aguadas e nos traços da própria obra, como uma 
força ou uma nuvem em formação; a solidão abstrata do homem-colagem, domi-
nada pela alusão de árvores e nuvens, de Hélio; os calmos ritmos triangulares dos 
tons baixos do menino-esfinge, de Maria Cecília; a saudade estática da mulher, no 
quarto esquálido, engolido pela noite, de Waldomiro; o pajé, em vestes talares, ris-
cado de luz e magia, de Karime; o rosto totêmico que se transforma em mapa geo-
gráfico, de Amendola, iluminado como uma metrópole noturna; são montanhas, 
rios e nuvens reconquistadas, são elementos do arredor e do possível que vivem no 
espírito de seu autor e passam e tocam o meu que com eles vibra, se assusta e ama. 
Não são os únicos, mas são membros da comunidade à qual pertenço que não me 
convidam à rotina, mas à superação dela, dando sentido à luz deste sol que surge e 
deita todos os dias, igual e diferente para todos. 

Quanto a mim, prefiro repetir algumas palavras de Thomas Merton, li-
das há alguns dias, que tem ligação com o profundo inconscio e minha obra. 

"Quando nossa língua se cala, podemos descansar no silêncio da flores-
ta. Quando nossa imaginação está parada, a floresta nos*fala de sua irrealidade e da 
realidade de Deus. E quando a mente está em silêncio, a floresta se torna magnifi-
camente real e irradia a realidade de Deus." 

PEDRO MANUEL 


