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Artes Plásticas/Crítica 

IVO ZANINI 

Dois artistas vindos de 
áreas distintas — da Asia e 
da Europa, e que se encon-
tram radicados em São Paulo 
há pelo menos duas décadas, 
Tran Thó e Férenc Kiss — ex-
põem pintura e desenho, res-
pectivamente. Técnicas dife-
rentes, resultados diferentes. 
Os dois figurativos, com enfo-
ques sem nenhuma aproxi-
mação: Thó enquadra cená-
rios e o elemento humano vol-
tados inteiramente para o 
seu país de origem, Kiss dá o 
toque surrealista/mágico às 
Imagens que cria. 

• TRAN THO — Sua indivi-
dual na galeria Documenta 
(rua Pe. João Manoel, 811) 
não difere acentuadamente 
das anteriores mostras e par-
ticipações na Bienal de São 
Paulo (como representante 
do Vietnã). Lá estão as gran-
des figuras orientais, algu-
mas apenas com contornos, 
cercadas de massas e gros-
sos pigmentos, acompanha-
dos da tradicional aplicação 
de cascas de ovos, comum 
nos trabalhos do pintor. 

Alguns quadros podem até 
parecer de caráter abstracio-
nista, tal a profusão de cores 
que o artista utiliza. Mas os 
rostos e os corpos por inteiro 
que caracterizam a obra de 

Thó sempre ganham realce e 
assumem, em muitos qua-
dros, a primeira posição. Pa-
ra quem não conhece o autor, 
pode ficar a impressão de 
uma pintura realizada por 
um tipo peso-pesado, que ati-
ra seus 100 quilos de energia 
física de encontro à madeira 
a ser trabalhada. No entanto, 
o artista é franzino, de peque-
na estatura. E os quadros que 
concebe são o oposto, ou seja, 
são de grandes dimensões e 
mostram uma pintura enér-
gica, robusta, de muita mão-
de-obra. 

Desperta interesse sobre-
tudo para os que se identifi-
cam com a inspiração orien-
tal e apreciadores da pintura 
carregada de vibrações, que 
isso não falta às composições 
de Tran Thó, de resto um ar-
tista que mantém imutável a 
temática que trilha há muitos 
anos. » 

FÉRENC KISS - Um to-
que mágico/surrealista, mas 
sem deixar de ter um calor 
poético — esse um aspecto 
primordial nos desenhos que 
Férenc Kiss mostra na indi-
vidual que realiza na galeria 
Lácio (av. Brig. Faria Lima, 
1.684, s/loja). 

Participante de diversos 
salões brasileiros, o artista 
húngaro de nascimento há 

dez anos não divulgava seu 
trabalho em conjunto. Agora, 
ao fazê-lo, ultrapassou as pri-
meiras boas impressões que 
deixara anteriormente, com 
um envolvimento visual que 
satisfaz, graças a um traço 
sutil. 

Kiss consegue compor um 
clima envolvente nos corpos 
ou fragmentos de corpos que 
se juntam e se dissociam, co-
mo num espetáculo que não 
admite o comum, o repetiti-
vo. Ele opera cada trecho co-
mo se lá estivesse o fecho da 
criatividade; entretanto, 
adiante há continuidade, a 
obra chega ao final por intei-
ro. Demonstra que conhece 
bem o metiê e confirma que o 
desenho pode atingir um pla-
no de alto nível, comparável 
à melhor pintura, quando seu 
realizador domina a técnica, 
Kiss consegue uma 
performance saudável. 

COLETIVA NO PAÇO - A 
grande coletiva organizada 
pela AIAP no Paço das Artes 
colocou em evidência alguns 
valores já consagrados e ou-
tros em expansão. A atmosfe-
ra criada em seus trabalhos 
por Leopoldo Raimo, Cezira 
Carpanezzi, C. Moura, Qçjila 
ilfljggtriner. João Rossi ou 
Norberto Stori, entre outros, 
vale uma visita ao local. 

Tran Thó e Kiss, duas 
receitas de magia 

Desenho de Férenc Kiss 


