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\ ... 1 Ainda os brasileiros na XB 

GERALDO FERRAZ 

! De permeio ás exposições das 
I galerias, prossegue a X Bienal, 

em que falta ainda referir algu-
ma coisa da seção brasileira era 
suas salas dedicadas aos nomes 
da primeira seleção, aos da se-
gunda surgidos que foram dos 

' expontâneos, e ás dimensões da-
das em artes magiea, fanastica 
e surrealista, 

Mas não é tanto o que falta 
mencionar, no plano da quali-
dade, de contribuição positiva. 
Nesse plano, a sala de Rubem 
Valentim embora conseqüente na 
mesma linha emblematica que 
ele persegue, (valorizada agora 
pela variedade de pinturas e for-
mas. Em Gerty Saruê, salva-se o 
grafico, em que entram tinta ti-
pográfica e nanquim, em Desin-

. tegração, Elaboração, Metropole 
' e. Mecanização. Mais seria, indu-

bitavelmente do que o vazio 
mapeamento de Bin Kondo, em 
tanto espaço, além do vazio inex-
pressivo. 

O relevo a dar ao desenho de 
Odila Mestringer, veterana das 

Bienais, vem das variações que 
ela ainda consegue, depois de 
tudo, na mesma linha,~~~tào sua 
que se aproxima de uma estilir _za j | a t Nesse sentI3o ainda" Juá" 
rez Magno mantém uma expres-
sividade segura, com seus dese-
nhos que trabalham na base do 
ponto, para uma concatenação. 
A pintura de Sendin, embora 
desvirtuada na apresentação pe 
Ia separação dos trabalhos, pas 
sou a um recorte e a uma arti-
culação de que sinceramente 
não chega á comunicação remo-
ta de um dos títulos. Quase cai 
Sendin na ilustração, mal que é 
de muita tentativa surrealista; 
no caso de Vinícius Pradella por 
exemplo, a aplicação do recei-
tuario nos deixa indiferentes, 
não obstante haver algum esfor-
ço bem intencionado. A proxi-
midade de Ismenia Coaracy em 
suas traduções nos leva a outro 
tipo de esforço que não ating.a 
a libertação. 

0 desastre ás vezes é total, co-
mo a pretensão da "Situação ur-
bana I", de Marcelo Norberto S. 
Kahns, ocupando uma area de 
10 m2, em que não sabemos qual 

o critério para a escolha do au-
tomóvel trombado naquela altu-
ra. Podia ou não haver coisa me-
lhor ou pior já- que o melhor se-
ria o pior, mas é um problema 
de transito. Em ultima analise, 
de sucata. 

Rigorosos, entretanto, os vo-
lumes de Paulo Becker não nos 
dão mais do que a sua pintura 
em superfície plana, mas os acrí-
licos de Santuza Gonçalves por 
serem planos também não me-
xem com a indiferença. Na pla-
nura enorme da folha trabalha-
da por desenho a maçarico, sal-
va-se o inspirado titulo de José 
Roberto Aguilar, "Branca e doce 
America Latina em Flor". 

Seria de mencionar ainda ou-
tro esforço mal sucedido, o de 
Amarillis Rodriguez, enquanto 
as madeiras de Regina M. M. Va-
ter não conseguem prender, no j 
lúdico estabelecido, a tentativa j 
dos Mutantes em cativar o es-
pectador. Tudo bem somado, 
Marc Bercogitz tem razão, de 
principio a fim "a sa la . . . não é 
o que poderia ter sido", porque 
— "poderia ter sido ainda mais 
severo o critério de seleção". Po-
deria. 


