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Artes plasticas ^ 

Desenho e pintura: 

mais 3 exposições 
I N a p r e s e l l t e exposição das 
' "Fo lhas " , para o Prêmio Le ir -
: ner de Ar te Contemporânea, 

f iguram duas graficas, uma 
pintora e dois pintores. Sob 
todos os aspeetos, a exposição 
oferece qualidades das mais 
heterogeneas. 

Começaremos pela pintora, 
na ordem em que está coloca-
da a exposição. Teremos, en-
tão, em Helena Mota Pais, 
a artista abstrata, de algu-
mas poucas estruturas-, so-
bre campos de fundo li-
sos e unidos, compacidade 
que serve de ressaltar as 
notações graves desta pintu-
ra, toda voltada para uma ar-
te de silêncios, embora não su-
ficientemente realizada. 

Frisamos, nisto, a coinci-
dência da sensibilidade de Ma-
ria Helena, certamente pre-
judicada por uma intrusão 
de racionalismo. Do conjunto, 
porém, ressaltam incertezas, 
embora assemelhadas a auda-
cias. O quadro n.o 9, de su-
perf íc ie amarela, com debeis 
desenhos no oleo, abrindo es-
trias brancas, é exemplo do 
risco sem qualquer conseqüên-
cia. É apenas uma tela ama-
rela, possivelmente recupe-
rável. A pintora esforça-se por 
encontrar tonalidades baixas, 
com uni teor bastante Inten-
so, e há alguns resultados nes-
se sentido. É mais "art íst ico" , 
então, o que ela consegue, do 
que suas estruturações de pla-
nos do n.o 4, tão pobre. 

Segue-se a desenhista Odila 
{rf^estriner^_gue_sejião pode di-

zer tenha obtido, com o seu 
trabalho, mãis~do que^vãHIf-
"ções de elementos? dimensio-
nal e plasticamente cpTase pa-
dronizados, e que acaba^ cri^ 
ando uma especie fle níõnõtçK 
nia, pela repetição do exercí-
cio. 0_ exercício" em si a pouco 
poderá cõnffnTtr, desde que_os_ 
VTimentos utilizados não esta-
belecem uma argumentaçãode 
desenvolvimento temático. É 
como um iogò de fôrmas,, um 
"puzzle/'_ nas reagrüpações 
construtivas. A qualidade do_ 
desenho careceria talvez de 

. (;Táií fTcãçSO, polira procura aé 
efeitos^ multas vezes, se faz. 
em uma gratuidade que_não 
óferece qualquer perspectiva. 
V insistência nos leva á per-

gunta: e d a í j ' 

A estréia abstrata e tachis-
ta de Cid de Souza P into cor-
responde a um verdadeiro sal-
to de atualização. Cid passa 
do f igurat iv ismo ao abstrato, 
com muitas influencias e mui-
tas orientações Interfer indo 
em sua conversão. A obediên-
cia ao novo rumo é feita, de 
tal f o rma atarantadamente, 
que só a enormidade do esfor-
ço nos leva a considerar o ex-
positor. Não há qualidades a 
realçar nessa passagem dum a 
outro domínio. O artista, se 
há um artista manejando es-
ses oleos, não logra uma de-
f inição capaz de nos fazer ad-
mit ir a mudança de sensibili-
dade, numa adequação natu-
ral ou necessaria. Tem-se mais 
a Impressão de um exercício 
demonstrativo da capacidade 
de fazer. Mas a tela melhor 
realizada não chega a uma 
tentativa de pasticho de Po-
l iakov, o que nos parece ex-
cessivo como exemplif icação 
comparativa. 


