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Inaugurada anteontem á noite, 
a I Exposição do Jovem Desenho 
Nacional, iniciativa do Museu de 
Arte Contemporânea da USP, 
em realização na Fundação. Ar-
mando Alvares Penteado, e uma 
idéia a ser levada não apenas em 
consideração. 

A direção do Museu, com essa 
generosa idéia, pretende que a 
exposição dos jovens desenhistas 
se realize, periodicamente. Pelo 
menos, está na apresentação, o 
que implica no carater de per-| 
manencia da exibição. Até que' 
ponto cabe pela justificativa da 
sala uma tal esperança? 

O diretor do Museu a justifi-
ca no numero de desenhistas 
que se submeteram á prova de 
seleção. Não é dado esse numero,! 
e sim o de expositores, o que 
afinal é um dado. 

São 34 os jovens desenhistas; j 
para o "jovem desenho nacional" 
há naqueles 34 desenhistas 10 nas-
cidos no estrangeiro, o que defi-
ne nossa qualidade de País de 
imigração. Mas não dá margem 
á intenção do "nacional". 

Não sabemos também qual o 
critério da seleção — em todo o 
caso, na elasticidade do critério, 
há muita pintura sob a designa-
ção genérica de desenho, e aí 
discordamos dos jovens que nos 
querem fazer engulir suas aqua-
relas e seus esmaltes como dese-
nho. Caberia, no minimo, a clas-
sificação de técnica mista, o que 
não consta. 

Façamos então tabula raza da 
técnica para verificar os resul-
tados. E sobra muito pouco des-
ta exposição dos jovens desenhis-
tas. 

Trindade Leal é um desses ca-
sos, como é outro Antonio Hen-
rique Amaral. Trata-se, entretan-
to, de jovens conhecidos, e ò de-
senho que apresentam é apenas1 

confirmador de qualidades. A 
iniciativa ficaria aberta ás reve-
lações. E ' verdade que sobram os 
casos celebrados, e o de Anesia 
Silva Teles, que começou meni-
na, a aparecer, e hoje é uma das 
consumadas artistas do desenho 
com que contamos. 

Os desenhos d e ^ o n a t o Ferrari, 
por outro lado, mostra-nos a sa-
bença sem juventude: a aplica-
ção de fogo para colorir o su-
porte e para quase destrui-lo, e 
assim participar a queimadura 
do "desenho" não jiassa de um 
recurso cheio de ambigüidades. 

Quanto a Guilherme Caiuby 
Faria, o seu desenho é por de-
mais parecido com o de Giselda 
Leirner, atualmente em exposi-
ção na Galeria Ambiente. E se 
torna outra ambigüidade aconte-
cer isto. 

Miriam Chiaverini usa guache, 
carvão e areia, sem atingir com 
todo esse material melhor resul-
tado. O esmalte e guache sobre 
papelão é outra tentativa de de-
senho, que só deveria ser men-
cionado, como tal, a incisão de-
senhada sobre o suporte. O mais, 
não tem cabimento: é pintura 
mesmo. 

Odila Mestriner é bem rnnhp-
cida por haver exposto seguida-
mente e até ter recebido prêmios 
em algumas exposições. Ènlrc-
tahlo, aqui seu "desenho"" está 
resolvido, em relevo, nas colagens 
que ela realizou,"~no mesmoTe-
mario a . que está habituada. OJ 
desenho está lá — mas riãcPpa-i 
ra uma exposição de desenho. J 
" Dois desenhos de Teresa Nasar 

ainda são desenhos, embora con-
tem elementos compositivos de 
pintura. 

Os desenhos de Raul Porto são j 
outra coisa: destacam-se do fun- , 
do em formatos irregulares, co-
mo se se incrustassem numa tex-| 
tura. 

Nada disso porém realiza a "re-
velação" que tivemos, por exem-
plo, um certo dia, antes de 1950 
quando surgiu o grupo dos 19. 

Estaremos sendo muito exigen-
tes com a jovem geração ou a 
jovem geração está por demais 
sabida para apresentar alguma 
originalidade? 


