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GERALDO QUARTIM 
Esclareço desde logo que recorri à expres-

são "fantástica" em seu mais estrito signifi-
cado semântico, a fim de situar a obra do 
gravador, pintor e escultor paulista Van Acker 
porque quase toda ela, em exposição na cida-
de, exceção das paisagens rurais, é f ru to da 
imaginação, obras criativas nascidas da fan-
tasia. 

Na escultura, ligeiramente barroca, ele 
se revela mais despojado da fantasia, mani-
íesta-se na simplicidade da temática: é o caso 
típico de "Avó" e o da "Eva com Maçã". 

Mas, na pintura, a carga cromática inten-
sa aplicada na temática consegue cenários não 
apenas fantásticos, senão até fantasmagóri-
cos, como se pode apreciar o intrigante quadro 
"Explosão no Cemitério", verdadeira visão 
apocalíptica no sentido figurativo e no bíbli-
co. Segundo o próprio artista informa ao co-
mentarista, esse e outros quadros da mesma 
linha surgem de sua imaginação, seu pincel 

0 FANTÁSTICO VÀN ACKER 
vai espontânea e naturalmente criando a obra. 
Seus nús recebem forte mas ao mesmo tempo 
comedida dose erótica, na medida certa de 
tal forma que o erotismo está presente sem 
afetar a seriedade artística. Em algumas telas 
vislumbramos pontos de significados e obje-
tos símbolos, sem perder, contudo, a harmonia 
e a unidade. 

Perguntado se todos os quadros são obras 
de ateliê, esclareceu que não; suas sugestivas 
e empastadas paisagens de Atibaia, fê-las ao 
natural, ao ar livre, mas confessa que não 
gosta de trabalhar castigado pelo sol, vento e 
pelas formigas. O comentarista brincou que 
realmente o nosso país não se apresta a pic-nic 
(ou convescote como exigem os puristas da 
língua), porque não dispomos de românticos 
e ,/tranqirilos bosques europeus, sdm formi-
gas, borrachudos e sol escaldante. O artista 
deu sonora risada e comentou "é por isso que 
não tivemos o impitessionismo no Brasil". 

O mestre Pedro Manuel analisa com acer-

to Van Acker: "Cor, forma, desenho, massas, 
traços estão a serviço destes volumes-espaços, 
cena-cenários de uma visão narrativa-contem-
p] ativa que escorrega imperceptivelmente do 
banal 'para o absurdo". 

E a nossa querida mestra Oaiia Mestri-
ner consagra Van~~Acker, declarando ao co-
mentarista: "Van Acker, barroco na forma, 
expressionista no tratamento da cor, fantáj-
GõTnãH;emá^ grande" tã. 
lento que"~merece cTnoiso respeito e a nossa 
àdmiraçaO". ~ ~~ ~~ 

O apreciador de artes visuais não pode 
perder a oportunidade que se lhe oferece de 
conhecer e adquirir Van Acker que está ex-
pondo na Galeria Jardim Contemporâneo até 
o próximo dia 16 de maio. Com esta mostra, 
a Jardim Contemporâneo prossegue mantendo 
o alto nível artístico a que se propôs desde 
sua fundação, sob os auspícios das irmãs Dalva 
Barbosa Lopes e Nair Barbosa Lima. 


