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Gerda Brentani 
JOSÉ GERALDO VIEIRA 

A ultima Bienal e o recente Salão do Jovem Desenho de-
finiram gerações graficas e mostraram-nos as suas diferenças 
essenciais. Vieram à baila, assim, desenhistas como Gerchman, 
Maria Carmen, Mira Schendel e Helena Wong, já com uma 
arte diferente, por exemplo, da de OdilaMMestriner, Fernando 
Odriozola, Ely Bueno e Italo Cencim. 

Esta evidencia de contrastes quanto ao modulo do dese-
nho também se caracterizou por inovações em ambas as ge-
rações, no sentido da liquidação do desenho normativo e pela 
enfase ao desenho fantastico. 

Oíh, Gerda Brentani, que está expondo na Galeria Astréia, 
pertence a uma outra geração (anterior a estas duas), geração 
de figurativos voltados para o registro sintético de criaturas 
da fauna e da flora. Geração presa à fidelidade formal, à ana-
lagia direta, conquanto capaz de deformar em capitulares de 
Livros de Horas efigies de santos, de demonios e de varões, 
assim como capaz de deformar pela caricatura a biotipologia 
e a índole humana, 

No caso particular de Gerda, desde 1945, ao tempo da Ga-
leria Dcinus, desde o Museu de Arte Moderna ainda na rua 7 
de Abril, «até à VII Bienal, até o Salão de Arte Moderna de 
Brasília, a critica e o publico tiveram ensejo de familiarização 
com uma arte que ou era puramente caligrafica (reconstituin-
do aves, insetos, flores, ramos, em efeitos cromáticos) ou era 
mordaz, tipo verbo do Aretino (reconstituindo monologos e 
diálogos de puro sarcasmo). Agora, porem, com toda a expe-
riência formal e tematica de que o desenho se pode servir, 
sem entrar deveras no expressionismo, Gerda Brentani se 
afasta daqueles parâmetros (o caligrafico e o dialético) e se 
aproxima do desenho clássico, primordial, ao mesmo tempo 
lirico e pictorico. 

Foi lastimavel não haver trabalhos seus na ultima Bienal, 
mormente os da fase que ela agora apresenta. Pois se os hou-
vesse acolá, poderíamos com documentação simétrica definir 
melhor o seu atual pendor, valendo-nos dos guaches de Max 
Walter Svanberg e das temperas de Mario Schifano. 

De qualquer maneira, ressalta da sua obra recente, alem 
da capacidade onimoda para qualquer genero, uma fixação 
deliberada no setor do traço organizado em organograma. 

Isto é, Gerda Brentani, sem se voltar para a síntese das 
siglas ou dos logotipos, cria e recria diagramas que não são 
apenas manifestações trigonométricas, mas que têm outros-
sim da trigonometria aquelas qualidades essenciais: a parti-
ção do plano e do espaço, o equilíbrio cristalino e a lei da me-
nor ação. Pois ela consegue, mediante linhas e tons, ritmos e 
tensões, formar coisas objetivas, entidades que em ultima ana-
lise são formas isotropas e homoteticas. 

A isotropia é a lei das dicotomizações, e homotetia é a lei 
das proporções. Ora, é o que nos oferecem os trabalhos gra-
ficas desta artista. Sejam os assuntos ou os temas os maia 
variados como inspiração, ela os realiza com o apuro duma 
ordem que é aquela harmonia da arte imitando a disciplina 
da natureza que por sua vez parece ter promanado na pratica 
do equilíbrio das proporções teóricas. 


