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mitindo que seus líderes fossem aos poucos transformando a 
mentalidade do seu público local dentro de um contexto mais 
experimental, ou seja, preocupado com a modernidade nas 
artes mas, ao mesmo tempo, imbuído de certos métodos de 
ensino consagrados pela tradição que, no íntimo, a Escola de-
sejava substituir. 

A transferência de Lazzarini para o Rio de Janeiro ainda 
em 1957 não significava que sua influência não foi marcante 
nos destinos da Escola. Ao deixar Riberão Preto, é substituído 
na Escola por seu antigo aluno de Araraquara, Francisco 
Amendola, então um jovem, a exemplo de seu mestre, ligado 
à abstração informal bastante em voga no Brasil a partir das 
Bienais. 

Por outro lado, como professor da " Escolinha do Bos-
que" , Lazzarini havia orientado suas pri-
meiras investidas no campo da arte. 

Assim, o grafismo da produção de Amêndola entre os 
anos 50 e 60 pode ser entendido como uma recriação do gra-
fismo presente na produção pictórica de Lazzarini nos anos 
50. 

Por outro lado, a densa produção gráfica de Mestrinerjá 
a partir de seu início profissional em meados dos anos 50 
parece ter sido incentivada por aquele artista e professor ca-
paz de respeitar uma individualidade tão marcante presente 
na produção daquela sua jovem orientanda. 

Se a presença artístico-pedagógica de Lazzarini é per-
ceptível na produção dos dois artistas citados, demonstrar a 
presença de Vaccarini na produção de seus alunos é uma tare-
fa um pouco mais complexa. Primeiro porque Vaccarini nunca 
se definiu por atuar apenas numa área de criação. Pintor, 
escultor, cenógrafo e com experiências na área de cinema, 
fotografia e arquitetura, ninguém pode descrevê-lo apenas 
como um escultor porque, apesar de sua sólida formação co-
mo tal e das obras significativas que sempre produziu nessa 
área, estaria colocando num segundo plano sua atividade co-
mo pintor, por exemplo, onde demonstra iguais qualidades. 

Atuando como um artista plástico completo, que opta 
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Para representar Francisco Amêndola na Mostra, escolhi 
pinturas e desenhos realizados pelo artista entre 1957 e início 
dos anos 60 por dois motivos: em primeiro lugar por esse 
período de sua obra ser pouco conhecido. Em segundo lugar, 
me interessava demonstrar pontos de contato formais entre a 
produção de Amendola e as pinturas de Lazzarini. 

A presença de obras de Qdilla Mestrinexjpesta Exposição 
me pareceu , desde o início, indispensável por duas razões. 
Primeiro porque, pela qualidade inquestionável, seus dese-
nhos conseguiram uma projeção muito grande no circuito ar-
tístico brasileiro a partir dos anos 50. Por outro lado, tendo 
sido orientada por Lazzarini no início da carreira, e sempre 
participado das iniciativas levadas a cabo pela Escola, acredito 
que M e ^ i n e c seja fruto e parte integrante do espírito que 
dominou a arte ribeirãopretana na época da Escola. Para re-
presentá-la escolhi pinturas e desenhos do início de sua car-
reira para que o visitante possa entrar em contato com o de-
senvolvimento primeiro da poética da artista. 

Na seqüência, o visitante poderá ver frente a frente a 
produção de outros dois importantes artistas-professores da 
Escola: Silvio Pléticos e Leonello Berti. De Pléticos, ao invés 
de escolher sua produção não-figurativa desenvolvida ainda 
em seu estágio ribeirãopretano, optei por trazer para a Mostra 
uma série de pinturas realizadas por volta de 1963, onde o 
artista reelabora, em chave nostálgica, paisagens de Pola, sua 
terra natal na Croácia. 

A placidez e o rigor compositivo de Pléticos, por sua vez, 
são um contraponto excelente às obras escolhidas para repre-
sentarem Berti na Exposição. 

A violência formal com que Berti tratava os temas de 
suas pinturas e desenhos também possui um segundo contra-
ponto, desta vez, no próprio espaço dedicado ao artista. Refi-
ro-me à mesa construída e pintada por ele, onde se evidencia 
uma relação menos agressiva de Berti em relação à arte e à 
própria vida. 

No segundo momento da Exposição, apresento o traba-
lho de três artistas, antigos alunos da Escola. 
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Odila MESTRINER 
Ribeirão Preto - 1928 
Vive e trabalha em Ribeirão Preto 

1 — « Figuras Contra Vidraça N- 6". 1968 
Acrílico Sobre Tela — 80 x 60 cm 
Coleção: da artista 

2 — "A Mãe de Todos". 1966 
Acrílico Sobre Tela — 80 x 54,5 cm 
Coleção: da artista 

3 - "Telhados", 1961 
Nanquim Sobre Papel — 55,5 x 40,5 cm 
Coleção: da artista 

4 - "Trechos de Rua N9 2". 1959 
Nanquim Sobre Papel — 52,5 x 40 cm 
Coleção: da artista 

5 — " Casas e Cercas". 1963 
Nanquim e Colagem Sobre Papel — 65,5 x 49,5 cm 
Coleção: da artista 
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