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Uma mini Bienal do desenho e da gravura do 
Brasil está montada no Museu de Arte Moderna 
de São Paulo, sob a marquisa do parque Ibira-
puera. A exposição chama-se Panorama de Arte 
Atual Brasileira e reúne 231 desenhos de 77 ar-
tistas e 184 gravuras de 63 autores. Todos os par: 
ticipantes foram convidados. 

Lá o público encontrará — até fins de janeiro 
— uma seleção do que de melhor se faz nas duas 
atividades atualmente entre nós. Muitos dos 
trabalhos expostos enfocam a realidade bra-
sileira presente, especialmente o homem sub-
;ugado por uma enorme gama de problemas, 
sobretudo os relacionados com a própria subsis-
tência. Por setor, a área figurativa é a mais 
representativa, com poucos seguidores do abs-
".racionismo. A nova-figuração, o surrealismo, o 
geométrico, o hiper-realismo, o fantástico-
rnágico e outros termos utilizados para definir 
:orrentes e tendências estão presentes, até mes-
mo o primitivismo e o acadêmico. 

Com tais aglomerados de realizações não deve 
:er sido fácil a premiação pelo júri. O próprio 
p rêmio-maior de desenho ao mineiro Amílcar de 
'astro (que antes de tudo se destaca na escul-
Lira) foi uma ducha de água fria nos participan-
r5 do certame. O público também estranha 

aquelas largas formas (esculturais) negras 
5obre o fundo brgnco a expressar algo muito sutil 
Talvez, mas de nenhum impacto ou de éfetiva-
mente belo. Há lógica na 'decisão? Ninguém 
aceita, mas em júri de arte. como em jogo de 
: -:ebol, tudo pode acontecer. E aconteceu tam-
:ém no Panorama. 

Mas, caminhando pelos mil metros de obras 
expostas, o visitante poderá eventualmente ficar 
: bicado com certos trabalhos. Alguns por causa 
: a temática, outrospelas dimensões gigantescas 
ias obras < casos_es£ecificos dos bons trabalhos 
de Quissak ?ãnIõr7Gregório, Odila .Mestriner, 
_ zarraga. Gerty Saruê ou da jovem revelação 
: aranense. Carlos Eduardo Zimmermann) ou 
p-elos reduzidos centímetros trabalhados, como 
:s desenhos de Mário Grubber, Maty Vitart, 
r.apoporte outros. 

. dos desenhos de Tomoshige Kusuno, há 
• soltas como num álbum aberto; Marcelo 

: ; :r .e conseguiu desenhar cerca de 400 re-
• 3x4 numa de suas obras; Charoux dá a 

" T Í . i a exata do claro-escuro óptico nos verti-
: - s z~cmétricos; Celina Lima Verde é a própria 

pressão da suavidade, ao mesclar rostos fe-
—— - e pássaros: nas imaginárias cartas de 

de Júnia Dantas estão damas e ca-
"• em cores diluídas, como num evento 
x predomínio fidalgo. 

; sala das gravuras, logo à entrada, um 
:a : ;a:ue ;T.eaça atropelar quem passa por 

perto: é o hiper-realismo de Luiz Carlos Linden-
berb. Bem próximo estão cenas de torturas acon-
tecidas em São Paulo, segundo o pernambucano 
João Câmara Filho, mostrando uma criatura 
suspensa no ar por ganchos utilizados por 
açougueiros para pendurar carne; em seguida, 
José Moraes faz a apologia do verde (arvoredo) 
em contraste com a poluição da cidade (carros e 
casebres em branco e preto); Gianguido Bonfan-
ti reproduz membros do corpo humano infec-
tados (doenças tropicais) enquanto Leopoldo 
Raimo domina o relevo e o baiano Emanoel 
Araújo exorta o construtivismo lírico (ele re-
cebeu o principal prêmio de gravura). 

Há também os gritos de pavor graças à se-
qüência de bocarras abertas tragicamente, de 
Gretta; os humildes esmagados pelas cidades 
grandes, de João Rossi ou a melancolia de cenas 
de carnaval, de Thereza Miranda. O surrealismo 
fica por conta de Walter Lewy, do mineiro Ben-
jamin, Isabel Bakker ou de Iazid Thame. 

Maria -Bonomi comparece com apenas duas 
obras, mas são duas gravuras de realização in-
discutível, em termos de alto nível, como as 
obras de Guersoni, Savério Castellano e Anna 
Letycia. Bom mencionar que alguns dos tra-
balhos expostos são trípticos, mas nem sempre o 
tamanho supera a qualidade. 

Para quem quiser ver logo quem recebeu os 
quatro únicos prêmios (dois têm o nomedoMAM) 
e os outros dois da Caixa Econômica Federal, 
patrocinador das verbas(, a seqüência é esta: à 
direita de quem entra no Museu, estão os de-
senhos de Amilcar de Castro só no fim do segun-
do corredor. Já o prêmio-estímulo de desenho, 
atribuído a Jair Glass (paulista de 29 anos), está 
colocado no meio da mostra; o premiado em 
gravura, Emanoel Araújo, fica à esquerda da ex-
posição, quase à entrada, e o prêmio estímulo — 
a mineira de 28 anos, Ivone Couto — bem pró-
ximo da obra de Araújo. 

De um modo geral, o Panorama do Desenho e 
da Gravura apresentado pelo MAN dá bem uma 
idéia dos rumos que tomam os dois setores da ar-
te brasileira. Embora defasado de expressivos 
nomes, que por certo enriqueceriam a exposição 
— bastaria citar Odriozola, Lívio Abramo, Gras-
sman, Darei, Antônio Vítor, ítalo Cencini, Fayga 
Ostrower, Isabel Pona ou Augusto Rodrigues — 
a mostra atual do MAM vale uma visita. 

Mas que não seja em dia de chuva, porque al-
gumas goteiras espalham-se pelo pavilhão da 
mostra. Trechos do teto necessitam de reparos 
urgentes para que os pingos não atinjam pro-
priamente o visitante — que num desvio de corpo 
nada sofrerá mas que poderão prejudicar os 
trabalhos expostos — _ _ . . 
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