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FOLHA DE S. PAULO 
CADERNO DE DOMINGO 

São Paulo, domingo, 12 de dezembro de 1976 

Ex-voto encontrado em Congonhas do Campo, no Santuário de Bom Jesus de Matozinhos. Datado do 
século XIX 

Museu Devocional 
Depois de apresentar NO BRASIL 

nesta ultima Bienal Nacional | 
uma sala inédita para o nosso 
público e crítica — a Sala 
dDevoção Brasileira — vol-
taram a Argen-
tina, os museólogos íris Gori 
e Sérgio Barbieri, que re-
tomam agora suas funções 
naquele pais, onde lecionam 
na Universidade de Buenos 
Aires e trabalham, em setor 
diretivo, no Museu de Artes 
visuais da Argentina. Na 
capital portenha, íris e Sér-
gio relatarão sua experiência 
no Brasil, a busca de ex-votos 
em nossas igrejas de maior 
interesse popular, como 
Penha (Rio), Aparecida 
(SP), Congonhas do Campo 
(MG), Bonfim (Bahia) e 
outras. Proporão às nossas 
autoridades — e recorde-se 
que seu trabalho no Brasil foi 
patrocinado pelo Itamarati e 
Secretaria estadual da Cul-
tura — a criação do Museu 
Devocional Brasileiro. — "É 
incrível — disseram — como 
uma tão grande fonte da cul-
tura popular a arte dos ex-
votos — seja aqui relegada a 
um segundo, num processo 
de perda de esculturas e pin-
turas de "milagres", que 
chega às raias do absurdo". 

Como resultado de suas 
pesquisas em nosso pais, íris 
e Sérgio descobriram ob-
jetos, ex-votos e pinturas de 
"milagres" de artistas iden-
tificados e de pintores anô-
nimos, em todos aqueles cen-
tros religiosos. A maioria 
dessas peças, expostas na 
Bienal pela primeira vez, 
têm, em seu entender, 
"inegável valor antropoló-
gico e cultural". Muitas delas 
são de excelente fatura, 
"com utilização de materiais 
diversos e muita criativi-, 
dade". 

íris Gori e Sérgio Barbieri 
ainda disseram a Artes Vi-
suais: 

Iris Gori e Sérgio Barbieri: museu devocional no Brasil? 

"Viemos ao Brasil con-
vidados pelo Itamarati, em 
fins de abril ultimo. Esti-
vemos trabalhando no Es-
tado de São Paulo, na cidade 
de Aparecida onde desco-
brimos um enorme número 
de peças devocionais. 

"Destacamos, dentre o que 
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encontramos ali, uma pro-
dução totalmente desco-
nhecida, feita de cera (cor 
natural ou colorida) pelo 
próprio fiel. Trata-se de 
figuras humanas, animais, 
cabeças, torsos, mãos, pés, 
pernas etc, que reúnem a in-
tenção (feitas para serem 
oferecidas), o signo (a 
maioria possui uma abs-
tração formal que enriquece 
a expressão) e a boa forma 
(qualidade plástica). 

Prosseguem Sérgio e íris:: 
"Queremos destacar o fato 
de que as pinturas expostas 
na Bienal, oriundas do San-
tuário de Bom Jesus de 
Matozinhos de Congonhas do 
Campo, nunca saíram da 
quela igreja e são obras de 
imenso valor plástico. São 
Pinturas dos séculos XVIII, 
XIX e XX. A maioria é 
trabalho de artistas profis-
sionais que pela primeira vez 
são documentados, através 
de nossas pesquisas. A exem 
pio de José H. de Oliveira, da 
cidade de Buarque, em 
Minas Gerais." 

ARTES VISUAIS — Luiz Ernesto 
M. Kawall, editor; Fernando 
Cerqueiro Lemos, redator; Jair 
de Oliveira, diagramador. Ano 
III, n° 115. 
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A mensagem das 
capitanias de mar e serra 
Com frases do "Prefácio Interessantíssi-

mo" de Mario de Andrade como apresentação 
"Belo da arte: arbitrário, convencional, 

transitório, questão de moda. Belo da na-
tureza: imutável, objetivo, natural, tem a 
eternidade que a natureza tiver... Donde in-
firo que o belo artístico será tanto mais artís-
tico, tanto mais subjetivo, quanto mais de 
afastar de belo natural". — o Grupo Rhodia 
da a público, neste fim de ano, o álbum 

Capitanias de Mar e Serra — alguns regis-
tros", com texto da professora Julita 
Scarano e 22 aquarelas de Tomás Ianelli, 
reproduzidas a cores na edição. 

Na apresentação, Luis Seráphico diz que 
editando o trabalho a emprêsa visou tributar 
a cultura brasileira "com a visão mágico-pic-
tórica de Thomás Ianelli, agindo sobre a 
natureza...aquilo que a alma artística de Ia-
nelli produziu...seu registro pictórico inédito 
versando sobre uma região geográfica, cul-
tural e historicamente ligada". Informa que, 
com base nesse registro, foi possível enco-
mendar à professora Scarano um trabalho 
histórico informativo — diga-se de passagem, 
de alta qualidade — sobre as Capitanias de 
São Vicente, Itanhaém, São Paulo, Minas 
Gerais e Rio de Janeiro. 

O álbum que teve a orientação artistica de 
César Luis Pires de Mello abrange ilustra-
ções (aquarelas), sobre Parati, Ubatuba — e, 
aaqui, o trabalho de Ianelli sobre a velha 
Igreja, Matriz e um dos melhores do algum 
— Caraguatatuba, Campos do Jordão, 
Guarapiranga e Itanhaém. A bibliografia, ex-

tensa, cita obras já editadas sobre a região — 
Serra do Mar, litoral norte de S. Paulo em 
geral — de Paulino de Almeida, Paulo Men-
des de Almeida, Jorge Americano, Alceu 
Maynard de Araújo, Herbert Baldus, p. M. 
Bardi, Maria Helena Petrilo Berardi, João 
Caldeira Netto e Benedito Calixto, este com 
,uma obra classica, "Vila da itanhaém" 
(1896). 

A Artes Visuais, Thomas Ianelli deu seu 
depoimento: 

— "Faz parte de meu esquema de trabalho 
a ligação do exterior e interior interpretati-
vos. Coloco-me diante da Natureza, bebo seus 
fluidos e gestos cromáticos para, após, trazê-
la de volta a desvesti-la dentro do ateliêr". 

— "Correríamos, talvez, um risco men-
or, se não nos prendêssemos à monotonia da 
reflexão cerebral e aos vícios de uma gama 
repetitiva". 

— "Meu testemunho frente a "Capitanias 
de Mar e Serra" .e uma continuidade dessa 
balança interpretativa, na qual o artista se 
coloca como é na realidade,um ser integrado 
dentro dessa mesma área em que vive,é 
criado,e sofre todas as transformações de sua 
época". 

— "A verdade parece estar a cada dia mais 
próxima de nós mesmos. Ela não exige re-
ceitas tendenciosas,pois, toda e qualquer 
manifestação plástica nada mais é do que a 
tradução de um temperamento interior, 
guiado pela sensibilidade. Só poderá existir 
mensagem se, antes de tudo, ela viver dentro 
de nós" — (LEMK). 

C fik* t ; 
» ô 

>* # 1 * 

fM-HS* «r 
"... nas casas térreas a habitação ficava aos fundos e a frente era para o comércio; nas assobradadas o 
térreo era para os negócios, o andar superior a moradia". Aquarela de Thomás, "Parati". 

Glauco e essas 
admiráveis locomotivas 

A galeria Ipanema inaugurou na sexta-
feira passada exposição de Glauco Pinto de 
Morais, artista gaúcho que se dedicou a 
registrar locomotivas. Glauco, no momento, 
também está com três telas no Panrama da 
Arte Atual Brasileira, no MAM. 

Seu hiper-realismo é de uma precisão ab-
soluta, sobre tela — certamente a partir de 
fotografias — impressionando o expectador, 
não só pela precisão do desenho, perfeição da 
pintura, como pelas cores luminosas que 
apiica, eliminando qualquer possibilidade de 
recordação saudosista. 

Glauco não é um mero "retratista" de 
locomotivas — Ja disse isso José Roberto 
Teixeira Leite. Ele dá ao tema escolhido, 
uma aura de magia, uma atmosfera de 
poesia, em oposição ao peso dos ferros. Por 
onde se pode medir o artista: recria o que es-
tá criado, revive o que está morto, reanima o 
queestá parado. Glauco faz isso exemplar-
mente. 

Quando se vêem esses monstros de ferro, 
não se pensa em peso, se pensa em cor. Não 
se pensa em máquina, se pensa em flor. — 
(F.C.L.) 

Prêmios da ABCA 
em almoço 

O secretário da Cultura, Ciência e Tec-
nologia, Max Feffer, oferece terça-feira, no 
Palácio dos Campos Eliseos, um almoço aos 
premiados da ABCA deste ano — Geraldo 
Ferraz (critica), Sheila Leirnér (atividade 
critica) e João Câmara Filho (melhor ex-
posição do ano). Os prêmios são respecti-
vamente de Cr$ 8,5 mil, Cr$ 8,5 mil e Cr$ 17 
mil. Comparecerão os premiados, os criticos 
associados da ABCA e artistas premiados 
em anos anteriores pela entidade: Walter 
Lewy e A. Ianelli. 

Hoje Odila em Ribeirão 
Odila Mestriner (Ribeirão Preto), que tem 

feito boas aparições nos diversos salões de ar-
te (inclusive nesta última Bienal Nacional, 
onde apresentou uma interessante versão do 
zodíaco), está inaugurando hoje exposição de 
pinturas e desenhos na galeria de arte do 
Black Stream Hotel, lá em Ribeirão Preto. 

Odila que já vem da V Bienal (1959), pas-
sando sem exceções por todas as outras, já 
expôs de sul a norte do Pais e figurou em 
coletivas nos E U A em Maryland, em 1963 e 
em Faifield, em 1973. 

Prêmios, entre tantos: aquisição na X 
Bienal de São Paulo, na I Bienal de Santos, no 
Salão. Paulista, Salão de Campinas, de Santo 
André e de Ribeirão Preto. 

Em 1973 recebeu o titulo de "melhor de-
senhista", conferido pela Associação Paulista 
de Críticos de Arte. 

"... se trata de alguém que trabalha a sério, 
produzindo obras belas, limpas, imaginosas e 
ao mesmo tempo disciplinadas" — foi a ob-
servação que fez Arnaldo Pedroso D'Horta, s-
obre Odila Mestriner. 
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Locomotiva Shay, detalhe do limpa-trilho: o 
dinamismo das velhas máquinas. 

Cubismo com 
sabor brasileiro 

O Destaque do Mês da Pinacoteca do Es-
tado é uma tela de Tarcila, de 1924, "São 
Paulo", incluída no acervo da Pinacoteca 
quando Tarsila era diretora da instituição, 
em 1931. Aluna da Academia Julian e Aca-
demie Jules Renard em Paris, de Lhote, 
Gleizes e Léger, pintores cubistas da Escola 
de Paris e, em S. Paulo, de Pedro Alexan-
drino e Elpons, pintor alemão então aqui 
residente, Tarsila, naquele ano. Já denotava 
em suas telas um misto de lição cubista com 
sabor de brasilidade. 

E o que se vê em "São Paulo", que retrata o 
então centro da Capital, a paisagem verde do 
Anhangabaú com palmeira e árvore, edifi 
cios, um bonde, uma bomba de gasolina, o 
viaduto. Tela com círculos, retângulos, 
paisagem sem sombras, um "tom" de moder-
nidade, essa tela de Tarsila corresponde ao 
espírito dos poemas de Oswald de Andrade 
da fase "Pau Brasil", lançada nesse mesmo 
ano de 1924, com repercussão nacional 

O São Jorge de Portinari, em Brodósqui, tem as pernas e o 
focinho fraturados pelas fendas da parede. 

Condephaat 
vai reparar 

Portinari 
CONDEPHAAT, em coo-
peração com o DOP, vai res-
taurar a Casa de Portinari, 
em Brodosqui, que está em 
desolador estado, em lasti-
mável abandono, transfor-
mada em museu no governo 
Abreu Sodré. Há rachaduras 
nas paredes — com fendas 
que atingem os afrescos de 
Portinari, soalho cedendo, 
teto em mau estado, falta de 
segurança, etc. etc. Neste 
ano, por ocasião da Semana 
de Portinari, o secretário de 
Cultura Max Feffer assumiu 
publicamente o compromisso 
de restaurar a Casa de Por-
tinari, onde o pintor viveu nos 
anos 30 e 40, com sua mãe e 

irmãos, antes da glória e da 
transferência para o Rio. 

Depois do trabalho do CON-
DEPHAAT/DOP, que deve 
durar aproximadamente 6 
meses, com a coordenação 
dos engenheiros Calim Jabur 
e José Petri, a Secretaria de 
Cultura pretende dar função 
didática ao Museu, com a 
contratação de técnicos es-
pecialistas e monitores a fim 
de que a Casa/Museu Por-
tinari, na aprazível Brodos-
qui, não seja um mero amon-
toado de peças e objetos do 
artista, sem resguardo e sen-
tido cultural. Vamos ver, 
para crer. 

Japoneses e nisseis 
em evidência 

Enquanto Mabe regressa 
de Londres, onde expôs pin-
turas recentes sob os aus-
pícios da Embaixada do 
Brasil, a Wakabayashi expõe 
no Japão, patrocinado pela 
embaixada brasileira, o 
grupo de artistas japoneses e 
nisseis radicados em S. Paulo 
está ativo e mostra sua 
produção em diferentes 
galerias e museus da cidade. 
Yukio Suzuki, com uma con-
cepção muito próxima de 
Tomoshigue Kusuno, está na 
Paulo Prado. O próprio 
Tomoshigue expõe na Global 
suas tentativas "de expres-
sar uma natureza interior 
que tenta participar de uma 
exterior". A galeria A Ponte, 
após exibir as serigrafias do 
premiado Massao Nakakubo, 
abre agora a exposição de 
gravuras e objetos de Ke-
nichi Hirota, desde 1973 entre 
nós. Toyota não está expon-
do, mas está apresentando, 
com Mário Schemberg, a pin-
tura de Lisete Pimentel na 
Oca. E no Panorama do 
MAM estão Tomie Ohtake, 
Emi Mori, Tikashi Fuku-
shima (pai) e Takashi Fu-
kushima (filho) e ainda 
Tomoshigue. Quanto ao 
tradicional Grupo Seibl, irá 
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Suzuki com aromas de Tomos 
higue. 

expor no Centro de Pesquisas 
de Arte Brasileira, na FAAP, 
com obras do período de 1935 
a 1945. Solicita-se dos cole-
cionadores que tenham obras 
de Hajime Higakim, Iwa-
kichi Yamamoto, Kiyoji 
Tomioka, Kish izaemon 
Takahashi, Masato Aki, 
Shigeto Tanaka, Tomoo Han-
da, Yoshiya Takaoka e Yuki 
Tamaki, que as cedam sob 
empréstimos para a mostra 
(tel. 66.9047, d. Amélia. 
LEMK. 

YaraCohen:a arte de doar/editar 

"São Paúlo", tela de Tr'.sila. datada de 1924. 

Um exemplo a ser imitado: 
as doações de obras de arte, 
aos museus particulares e 
oficiais, à Pinacoteca do Es-
tado, às instituições cul-
turais. Vulgarizar, popu-
larizar, democratizar a obra 
de arte, seja ela de que época 
for, desta ou daquela tendên-
cia, desde que válidae em 
bom estado de conservação. 
Dar sem impor condições, 
fixar normas de aprovei-
tamento, exigir a retôrno de 
publicidade da doação. Eis ai 
uma súmula do que se po-
deria dizer num tratado da 
arte de doar, que, felizmente, 
vai ganhando impulso nesta 
terra de Piratininga. E é o 
que se pode ressaltar da 
doação efetivada por Yara 
Cohen, nolecionadora, es-
tudiosa da nossa história da 
arte, ex-proprietária da 
Galeria Ars Mobile, que doou 
à Pinacoteca 103 gravuras 
dos mais destacados grava-
dores brasileiros, 5 desenhos 
de Barrio, um desenho de Cil-
do Meirelles e 2 álbuns de 
gravura organizados por 
Orlando da Silva (um com 8 
gravuras de vários artistas e 
outro com 5 gravura? de 

Carlos Oswald e com ca-
tálogo "raisonné" de sua 
ob ra ) . Segundo Aracy 
Amaral, diretora da insti-
tuição, a doação de Yara C-
ohen "vem preencher as 
mais graves lacunas do acêr-
vo de gravura da Pinaco-
teca", este ano, alias, já 
acrescido com doações de 
Luisa Strina, Izar do Amaral 
Berlink, Eliana Anghinah 
Mesquita. 

Sabemos que Yara Cohen 
doará em breve coleção igual 
de gravuras ao Museu de Ar-
te de São Paulo, dispondo-se 
o prof. Bardi a catalogá-las e 
expô-las dentro de um con-
texto didático sobre a gravu-
ra brasileira. E Yara não p-
ara ai: dedicada ainda à arte, 
embora não mais com ga-
leria, mas com escritório 
particular, prepara a edição, 
para 1977, de um livro sobre 
Livio Abramo, com texto 
abrangente de Geraldo 
Ferraz, sobre aquele que 
considera o maior artista 
brasileiro vivo. A Yara 
Cohen, doadora , editora, um 
voto caloroso de louvor. Que 
seja imitada, ampla e lar-
gamente LEMK 


