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ANALISE DO CONJUNTO GRAFICO BRASILEIRO 
|Uas Bienais anteriores a gra-vura constituiu o apogeu técnico do setor brasileiro. Neste quinto certame ela as-cende ainda mais, porem des-ta vez acompanhada pela ex-celencia do setor de desenho. 23 gravadores constituem a nossa equipe. Predominância de xilogravuras e exiguidade de litografias. Melhoria quan-titativa e qualitativa da agua-tinta. Raro o temario figura-tivo, e freqüente a preocupa-ção antianalogica. Das 85 uni-dades apresentadas destacam-se os trabalhos de Fayga Os-trower. Conquanto todo^ eles de 1958, constituem uma van-guarda no setor brasileiro e uma ascensão no processo po-livalente. complexo e criador da grande artista que só tem rival neste certame no acer-vo de Hayter. Este, porem, es-tá submerso em seus oceanos, no passo que Fayga Ostrower desde muito é uma cosmonau-ta entre galaxias. Sua inspi-ração tem poder dinâmico de jacto para colocar fora da gra-vitação terrestre da arte ro-tineira os fragmentos de São 

"Mulher Penteando-se", de 
Júlio Guerra 

Graal do seu empireo técnico. Jamais o martirio da matéria redundou em transfiguração espiritual tamanha. 
Depois, há que acentuar as gra,vuras sobre metal de Artur Luís Pisa (Prêmio Nacional de Gravura da V Bienal). Este aluno emancipado do ateliê do Impasse Coeur du Vey aban-donou a fixação paciente de hemacias e leucocitos no plas-ma de seus estuários plácidos. 

"Ave", de Mario Cravo Júnior 
Já não faz histologia fixada com fucsína; aventurou-se ao largo contra todas as leis do metal sobre a agua. Ao invés de naufragar em profundida-des hayterianas, sabe pairar em superfícies onde dispõe co-mo arquipélagos formas arcai-cas com poder de signos. Edith Behring, em suas aguas-tintas e aguas-fortes, risca trabe-culados dum grafismo incisivo em ordenações de valores ex-celentes. Maria Bonomi con-segue em suas xilogravuras vencer suportes segundo pro-gramações disciplinadas e es-toicas, buscando mais o apuro artesanal do que o efeito imediatista. Ela é o grande elemento de sua geração. João Luís Chaves, com tirocinio de anos em Paris, se diferencia de Pisa e Behring por uma maneira tipica de composição, onde desenho e formal plástico se conjugam em sintaxe bilin-güe. 

Servulo Dourado deu um salto espetacular. Caligrafia, incisão. cores e temas que transferem o jovem cearense para a vanguarda. Arnaldo Pedroso d'Horta está em ple-na aventura do arabesco após haver esgotado a exploração dos reinos minerais, animais e vegetais. Ana Leticia apresen-ta maior segurança de incisão' dentro dos diluculos de sua atmosfera de estampas seve-ras. Vera Bocayuva Mindlin, persegue e domina a matéria, com efeitos heteroplasticos na disponibilidade da agua-tinta. Lygia Pape concentra-se em 1959 no estoicismo de pesqui-sas iniciadas anteriormente. 

"Animal e Ave", de Mario Cravo Júnior 
para um tratamento mais de atmosferas do que de episo-dios humanos; Fernando Le-mos, que do surrealismo se re-colheu à banca do abstracio-riismo mercê da aventura qua-. se oriental do nanquim; í t a -lo Cencini, entre nós o melhor discípulo dos traços picassia-nos; José Cláudio de Sousa, que em sua viagem pela Eu-ropa cursou todos os planos da disponibilidade arguta e sen-sível. A esses elementos de valor técnico já internacional como performance, cumpre anexarmos a contribuição va-lida de Acacio Assunção, Ze-non Barreto, Hercules Barsot-ti, José Azevedo, Lidio Ban-deira de Melo, Odila Mestri-per. Mund Júnior, Wega Nery Gomes Pinto (premiada na anterior Bienal), Karl Plat t-ner (simultaneamente grande plástico, ora no estrangeiro), Raul Porto, Maria Laura Rads-pieler, Maria Helena Andrés Ribeiro, Anesia Chaves da Sil-va Teles (que merecia uma 

participaçao mais quantativa dada a categoria qualitativa do que apresentou em recente ex-posição individual) e Abelardo Zaluar. 

"Bronze", de Sônia Ebling 

José GERALDO VIEIRA 

Predomínio de periferias seve-ras enquistando amagos de jóias geometrizantes. Rossini Quintas Perez remete aguas-tintas e aguas fortes donde desapareceu aquele temario suburbano de orla de mangues 
e ondulações de favelas. Sua gravura não é mais engagée no populismo noturno exotico das metropoles. Hoje tem preocupação artesanal' de ex-perimentos propedêuticos. Os demais concorrentes dão pro-va de desteridade compatível com o alto nivel do setor. E' o caso de Antônio Henrique Amaral, Adir Botelho, Berre-do Carneiro, Valente da Cruz, Roberto de Lamonica, Decio Ferreira, Aquino Fonseca, José de Lima, Correia da Silva, José Maria de Sousa e Hed-wig Ziegler.. 

Averiguando as tendencias caligraficas ou estruturais do desenho brasileiro nesta Bie-nal, notamos que o predomí-nio é da primeira especie. Do ponto de vista esta.tisticQ^_esSé ê o melhor conjunto de desf-nno ia""apreseaitado na Bjengl de São "PÜIÍTQI' Ha grandes nomes, podendo-se mesmo fa -lar numa equipe de choque. Citemos, por exemplo. Marcelo Grassmann (Prêmio de Dese-nho Nacional! neste certame), Aldemir Martins (premiado em Veneza), Lothar Charoux, da equipe concretista, Renina Katz, grande grafica objetiva e realista ora enveredando 

"Aspiração Vertical", de Zelia Salgado 


