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Panorama do desenho 
* e da gravura no MAM Lito de Ivone Couto, 

que mereceu 
o prêmio "Estimulo" 

"Paisagem" de 
Mira Schendel,, 
um dos pontos altos 
do Panorama 

Jair G l a s s , 
na categoria desenho, 
levantou o prêmio "Estimulo", 
usando carvão e tinta acrílica 

A gravura abstrato-geométrica 
de Emanuel Araújo 
garantiu ao artista 
mais um prêmio 

O Panorama de Arte Atual Brasileira, 
do Museu de Arte Moderna de São Paulo, 
adota o principio do convite ao artista, 
ficando a critério de cada um mandar seus. 
trabalhos, limitados (ou deveriam ser), 
pelas técnicas recomendadas. 

Neste ano foi a vez do desenho e da 
gravura. Mas, como aqui não há o crivo da 
aceitação QU da recusa, mais uma vez sur-
ge a velha e insolúvel indagação:onde ter-
mina o desenho e começa a pintura? 

Há neste Panorama trabalhos flagran-
temente de pintura, que seus autores 
querem fazer passar por desenho. Como o 
assunto é polêmico e as discussões em tor-
no dele não levam a coisa alguma, tudo foi 
aceito e tudo lá está, no MAM, inclusive 
colagens. 

Alias, Jair Glass, que neste Panorama 
ganhou com grande justiça um dos prê-
mios ("Estímulo") com três magníficos 
desenhos, chegou a dizer por ocasião de 
recente exposição que realizou na Galeira 
Paulo Prado, que tinha dúvidas quanto ao 
seu trabalho, se era pintura ou desenho. 
Mas que preferia ser chamado d© J»™ 
nhista, uma vez que o grafismo é uma de 
suas preocupações. 

Não nos parece que este problema exis-
te na obra de Jair Glass, esse jovem artis-
ta (29 anos) de São Miguel Paulista, re-. 
velado na Bienal Nacional de 1976. Jair, 
que pode ser colocado tranqüilamente en-
tre os maiores desenhistas brasileiros da 
atualidade, realizando uma obra adulta, 
de envergadura, apresenta neste Pa-
norama tão somente desenhos, 

Mas, pintura é o que não falta na ex-
posição do MAM entre tantos, Isabel Bak-
ker, Gregório, Mat Vitart, Gretta, 
Maurício Cais, Yara Tupinambá (um dos 
piores trabalhos do Panorama), Quissak 
Jr.e Darcy Penteado. 

Apesar do problema da fronteira do 
desenho/pintura não ter maior significado 
ou interesse, em dois dias que fomos ao 
Panorama perguntamos a alguns visitan-
tes o que voce entende por desenho? 

Vieram as respostas "Desenho é feito a 
lápis que pode ser preto ou de cor". 
"Desenho é feito com traço", disse outro. 
Um artista presente falou "desenho é o 
trabalho realizado com certos materiais, 
como o lápis (preto ou de cor), pastel, bico 
de pena (nanquim), pincel, desde que 
predomine a linha". Uma jovem estudan-
te acha que desenho é tudo aquilo feito em 
preto-e-branco"; se puser cor — disse — 
vira pintura". Mas a melhor resposta foi 
de uma senhora que afirmou não saber ex-
plicar o que era desenho nem pintura "não 
sei dizer, mas eu sinto o que é desenho e o 
que não é desenho". O que nos faz lembrar 
aquele japonês que separava pelo sexo, 
com absoluta certeza, pintos de um dia. 
Quando lhe perguntaram como fazia isso, 
ele respondeu: "Pelo jeitão." 

Coube ao júri, evidentemente, á tarefa 
de fazer a triagem e premiar o que 
realmente era apenas desenho. E suas 
decisões foram acertadas, apesar de dis-
cutível o prêmio maior. Mas, afinal, cada 
júri uma sentença. 

Ao lado de trabalhos ruins, no panorama, 
há excelentes obras, destacando-se, a ex-
traordinária Mira Schendel e as excelen-
tes Giselda Leirner e Maria Tomaselli Cir-
ne Lima. 

E há ainda outros artistas do melhor 
nível: Gregório, Fábio Magalhães, Ben-
jamim, Marcelo Nitsche, Arlindo Daibert, 
Charoux (já foi premiado em Panorama 
anterior), Paiva Brasil, Maria Helena 
Beltrão de Barros, Odila Me^rfoer. Val-
dir Sarubi, Gretta, Gerty Samuê, Aluísio 
Zaluar, Antonio Lizarraga, Ricardo Au-
gusto, Gilberto Salvador e Joaquim Arino 

'Duran. 
O prêmio principal destinado ao dese-

nho, coube ao mineiro Amilcar de Castro, 
antes de tudo escultor. Com grossas, 
rápidas e negras pinceladas à Soulages, 
arrebatou os 30 mil cruzeiros do prêmio 
"Museu de Arte Moderna". Amilcar foi 
aluno de Franz Weissmann, com quem' 
aprendeu os segredos da escultura e tam-
bém de Guignard, no aprendizado da pin-
tura. Foi ainda diagramador de revista e 
jornal. Morou nos Estados Unidos com 
bolsa de estudos e prêmio de viagem 
ganho no Salão de Arte Moderna do Rio de 
Janeiro. 

Seus desenhos, se bem que rápidos e 
livres, são construídos. Se bem que sim-
ples e despojados, contém emoção. 
Valores suficientes para o prêmio prin-
cipal? 

O júri, formado por Clarival do Prado 
Valadares, Ferreira Gullar (ambos do 
Rio), Eduardo Rocha Virmond (Paraná), 

Márcio Sampaio (Minas Gerais) e Wolf-
gang Pfeiffer (São Paulo), com certeza 
teve alguma dificuldade para tomar a 
decisão final. Pelo menos cinco artistas do 
desenho devem ter chegado juntos à linha 
da vitória. 

Na área da gravura a premiação foi per-
feita. Aqui ficou reforçada a posição de 
Minas Gerais que levou mais um prêmio 

_("Estímulo")conferidoàgravadora Ivone 
Couto (1949, residente em Belo Horizonte) 
que apresentou três excelentes litografias, 
de desenho vigoroso e expressivo, da 
maior qualidade. 

O prêmio principal da gravura ficou 
com o baiano Emanuel Araújo, artista que 
há mais de dez anos vem participando in-
tensamente de Salões e Bienais (São 
Paulo, Bahia, Chile, Florença) e realizan-
do inúmeras individuais, logrando obter 
em sua carreira importantes prêmios, 
como na 2.a Exposição da Jovem Gravura 

Nacional, no MAC, em 1966; no XVI Salão 
de Arte Moderna do Rio, em 1967; 1.° 
prêmio de gravura no 2.° Salão de Arte 
Contemporânea de São Paulo, em 1970, e 
medalha de ouro na III Bienal de Gráfica 
de Florença, em 1972. 

Emanuel Araújo já trilhou o figurativo. 
Faz hoje xilogravuras abstrato-geomé-
tricas, que são, indiscutivelmente, um 
avanço em relação ao seu trabalho an-
terior. 

Ã exemplo da área do desenho, há tam-
bém no setor de gravura os artistas que se 
destacam pela qualidade: Mário Gruber, 
Renina Katz, Guilherme de Faria, Vitor 
Gerhardt, Maria Luisa Beer , Hannah 
Brandt, Evandro Jardim, Teresa Miran-
da, Carmen Bardy, Romildo Paiva, Edith 
Behring e Clarisse Gueller. 

E há também obviamente aqueles cuja 
ausência preencheria uma grande lacu-
na... 

O desenho de 
Amilcar de Castro 
ganhou o principal prêmio na categoria. Foi |usto? 


