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O mobiliário brasileiro do século 
O Museu de Arte de SSo Paulo Assis Chateaubriand, que comple-

tou 30 anos de fundação o mês passado, inaugura, hoje, ainda 
dentro das festividades de aniversário, às 20h30, a exposição 
"Artistas e Artífices do Brasil — séc. XVI a XVIII", que se incluiu 
entre as mais importantes já realizadas, no gênero. 

Ela rèúne cerca de 240 peças de mobiliário brasileiro, talhas, 
esculturas, pinturas, pratas e objetos, além de uma série de tape-
çarias das índias, provenientes de 71 coleções particulares 
paulistas. Os trabalhos de seleção foram realizados pelos co-
lecionadores João Marino, Mário Pimenta Camarga e Paulo Vascon-
celos, membros da comissão de organização da exposição. 

A mostra será inaugurada pelo governador Paulo Egldio Martins e 
o Coral do MASP fará uma apresentação, interpretando composi-
ções de André da Silva Gomes ( 1 m e s t r e da capela da Sé de São 
Paulo, 1780), Américo Lobo Mesquita (1783) e Monteverdi, sob a 
regência do maestro Walter Lourenção. 

Na ocasião será lançado o liv,ro"Arte Colonial-Mobiliário",editado 
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O artista paulista, de 26 

anos de idade, Phi l ip 
Hallawell, que viveu muito 
tempo na Inglaterra, acaba 
de expor seus últimos tra-
balhos na André Galeria de 
Arte, à alameda Jaú, 17Ô5. 
Tivemos oportunidade de 
conhecê-lo e à sua arte, há 
três anos (quando retornou 
ao Brasil), ocasião em que 
admiramos a perfeição de 
sua técnica no desenho e na 
litogravura bem como. a 
beleza dos personagens in-
cluídos em seus temas. 

Quase sempre, os segui-
dores da corrente à qual per-
tence este artista, extra-
vasam seu subconsciente 
com formas terrificantes ou 
e x t r a t e r r e n a s . P h i l i p 

pela Rhodia, de autoria de Luís Antonio Seraphico de Assis Car-
valho, com pesquisas, catalogação e descrição das peças de João 
Carlos Martel.O livro traz 126 ilustrações do mobiliário brasileiro 
dos séculos XVII e XVIII, obtidas em pesquisas realizadas nos di-
versos Estados, além de trabalhos realizados pelo CONDEPHAAT, 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e pelo Museu da Casa 
Brasileira. 

Artistas do Interior 
O Paço das Artes, à av. Europa, 158, inaugura também às 20h30 

de hoje, a exposição "Artistas do Interior", da qual participam os 
artistas Mário Bueno, Odila Mestrier e E^as Francisco. 

Mario Bueno e Egas Francisco são de Campinas e Odila de Ri-
beirão Preto. Os três têm um vasto curriculum de exposições, in-
clusive internacionais, e são nomes respeitados no cenário artístico 
nacional. A exposição permanecerá aberta ao público durante este 
mês, de terça a domingo, das 15h30 às 22h30. 

Hallawell, ao contrário, 
Idesenha somente figuras 
humanas fisicamente per-
feitas e de grande beleza mas 
que passam a pertencer ao 
campo do surrealismo, pelas 
inusitadas e estranhas si-
tuações e simbolismos em 
que o artista as coloca. 

A par da característica do 
culto ao belo, que o tornou 
conhecido, Philip acrescenta 
aos seus trabalhos um sen-
sualismo muito acentuado e 
apenas atenuado pela sua-
vidade do desenho levemente 
colorido. 

O que mais nos intriga nes-
te jovem artista, é a placidez 
dos rostos, sem sorrisos, que 
deixam perceber, pelo olhar 
contundente e fixo, um vul-
cão interior. Esse fervilhar 
interno (que Philip não con-
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segue disfarçar atrás da 
beleza clássica de suas fi-
guras) desprende-se das 
cabeleiras "chamejantes", 
dos seios turgidos das 
mulheres sensuais, das mãos 
perfeitas dos homens, dos 
c a v a l o s em f r e n é t i c a s 
corridas, das gotas de sangue 
que escorrem de ferimentos 

a punhal, dos "sexos/olhos" 
e dos "olhos/sexos" es-
palhados pelas mais diversas 
partes dos Corpos humanos. 

Há, neste artista, uma 
dualidade curiosa de placidez 
e de exaltação, bem de-
clarada em "AUTO-RE-
TRATO" Ele ' coloca, na 
metade direita de sua pró-
pria cabeça, esfumaçada e 
sem o olho, entre cabelos es-
voaçantes e louros, um rosto 
feminino (de sua esposa) en-
quanto que, na metade es-
querda, representa-se fo-
tograficamente, com a calma 
que lheé peculiar. 

Philip identifica-se de tal 
modo com sua obra que 
chega a nos dar a sensação 
de haver saído, ele mesmo,, 
de um de seus quadros para 
conviver, por algumas horas, 
com os espectadores. 

Curioso artista, curiosos 
trabalhos, lindos e esotéri-
cos, que atraem e intrigam. 


