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Sobre desenhos e 
' • .! • •. i 

gravuras na Bienal 
A variedade do desenho não 

compensa em qualidade, nesta 
V i n Bienal, na secção brasilei-
ra . Já mencionamos o caso de 
Odriozola, por ocasião do co-
mentário sôbre os prêmios; 
nesse desenho tão surrealista-
mente tratado, em que se faz 
a obra de arte "mecanismo de 
fascinação, o artista se serve 
também de um poder encanta 
tório único, o seu colorido. 
Aliás, é na linhagem do eolo-
l-ido que outras contribuições 
de desenho ressaltam, tanto 
nas vegetações imaginárias de 
Seoane como no jovem Rober-
to Campadello. £ assim em 
Eichbaum, talvez tentando mu-
dar na sua maneira. 

Certamente, o çaso do dese-
j nlio mais ortodoxo está em 

duas desenhistas bem exempli-
ficado: Ely Bueno e Helena 
Wong, cuja pintura decorren-
te dêste desenho nem vale a 
pena cuidar. Ao lado, duas ou-
tras, desenhistas se colocam na 
inovação da composição com 

i letras manuscritas; a série do 
j "Canto dos Jovens" de Mira 
| Schendel, altamente tratada, e 
i os intelectualismps sádicos de 

Maria Carmem. M & Í 2 M O I 2 - " 
cura sair; dos seus esquemas e 
DOTíscgue,,/ilguni viovo rVsulta-
j f e 

Como a pintura de. Gerch-
man realizou melhor a cap-
tação do urbano, seu desenho, 
reduzido, desmerece. 

Vilma Pasqualini, em nosso 
entender, é um caso ás aves-
sas: está bem melhor no dese-
nho, em que mistura nanquim 
e guaciie. 

Por que não mencionar os 
piores? Comecemos pelos Sal-
mos de Quissak Jr., que não 
fariam falta, não obstante a 
superestima com que foi trata-

• do pelo Juri de Seleção. Mas 
igualmente é ruim a série do 
ingênuo José Antonio da Silva, 
na série do Tiradentes; e o 
pintor nos apresenta a me-
lhor coleção de quadros a óleo 
entre os ingênuos da Bienal. 
Não faria falta alguma a con-
tribuição do desenho de Wes-
ley Duke Lee. Darcy Penteado 
desdobrou sua remessa, e os 
seus desenhos não melhoram 
a pintura, equivalem-se. Não é 
só porém os jovens com pruri-
dos de coisa de estouro na Bie-
nal; também os veteranos se 
apresentam mal, a começar 
por Livio Abraíno, o gráfico 
consumado qüe é; passando 
por Fayga Ostrower, com uma 
pintura difusa tratada a nan-
quim aquarelado, e Wladyslaw, 
em sua nova forma de dese-
nho-pintura. A regularidada 

das "Cidades" de Carmelio 
Cruz, 110 desenho, não acres-
centa, como a pertinente e per-
tinaz pesquisa de Lothar Cha-
roux. E as reedições de Flavio 
de Carvalho, cansativas. 

O caso de Marina Caram já 
é difex-ente, embora não preci-
sasse estar tão representada — 
nunca seu desenho foi a tan-
tas conseqüências. 

E agora vejamos, em contra-
posição, a gravura: Maria Bo-
norni está em excelente forma; 
ainda melhor que na passada 
Bienal, quarido já deveria ter 
tido o prêmio de gravura. No 
grande formato da xilô, segue-
se Chiaverini, no plano Ca re-
portagem urbana; mas insatis-
fatória pela "falta de respira-
ção" que revela e a que nos 
obriga, na sua densidade. Zo-
ravia trabalha noutro plano, o 
de evocar o mundo infantil 
folclorico, mas já com certo 
cansaço. Também precisa mu-
dar. 

Dorothy Bastos, superfina na 
dosagem de suas sombras e 
brancos, mas perigosamente in-
do para o oriental. No plano 1 
oposto, Roberto Magalhães 
busca a tradição do popular 
nordestino, que não chega a 
ser uma tradição, senão uma 
insuficiência. 

Ana Leticia eficientíssima, 
ao lado de suas colegas Geiger 
e Dora Basilio. Mas Isabel 
Pons não consegue nos con-
vencer com a sua já agora 
prodigiosa habilidade. Enquan-
to um valor novo, como Mari-
lia Rodrigues, em três gravu-
ras de árvores estabelece um 
resultado surpreendente. 

Há os que se encantam com 
a gravura de Krajcberg: infe-
lizmente, não compreendemos 
nessa pesquisa senão o enrique-
cimento da prova dos relevos, 
no papel, a que se entrega o j 
artista, quando pinta a óleo. 
Mas é assunto dele. Não se 
trata de gravura, mas de es-
tampa em relevo, em mui ex-
celente papel. 

Parece-nos que êste sumário 
do desenho e da gravura en-
quadra a pequena contribuição 
dos nossos gravadores. As de 
Livio Abramo, do Paraguai, in-
sistem nos mesmos tipos de 
divisão do esnaço, sombras e 
"lttz", a que ele emprestou in-
viilsar verdade, paloitação e ; 

boniteza na série do Rio de Ja- ; 

neiro. E com um certo pessi-
mismo consideramos já encer-
rado o periodo em que todos 
nós chegamos a acreditar nas 
possibilidades "imensas" de 
nossa gravura. Ficamos nas 
possibilidades. — G. F . j 
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