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pinturas a oleo 

Uma promoção da Camara Júnior de Botucatu 
" C A J U B " 

RUA AMANDO DE BARROS, 471 



As cores dançara, caminham, voltam, se enlaçam, na minha frente, formando labirintos complexos, prestes a serem percorridos por virgens pálidas e lunares, to-cadas pela pressão do desenho, empurradas, obrigadas a seguir no caminho fatal, que as levará para o moder-no minotauro, o destruidor da época contemporânea, a máquina enloquecida, desvairada, orientada para a con-quista sem nexo, destinada a anular todo e qualquer es-forço humanístico. A necessidade da destruição, a ida para um cami-nho sem outra saída, o desespero se apossa de mim, nas curvas inesperadas e impostas, o pesadelo do labi-rinto volta, as virgens, o Minotauro, a máquina, as cur-vas, os quadros de Antonio Henrique. 
Pedro OYCanuel Qismondi 

Se a arte nada deve dizer em particular, para que possa dizer tudo. como queria Wilde; se deve ser essen-cialmente sugestiva: se a laboriosa e progressiva eman-cipação da natureza foi o caminho que a levou à cons-ciência de si mesma; se não deve ser, jamais, uma có-pia, mas apenas um estado puro de beleza; se um qua-dro deve ser belo apenas pela soma dos seus valores puramente visuais, desvinculados de qualquer significado ou tema específico: se contém, normalmente, obscuras sondagens oníricas, que desprezam a realidade, ou, an-tes, a superam, porque transportam para outros planos de uma realidade suprassensível; então, êstes quadros, cuja beleza é inegável, estão no cominho certo. 
Essa pintura, bem pouco figurativa, partindo de núcleos significativos, mal esboçados, que são apenas germes de sugestão, lógo dissolvidos em estruturas cada vez mais irrerais, ou antes suprarreais, leva para rumos inesperados, para novas intuições e novos ângulos de beleza, sempre surpreendentes. Se as teorias filosóficas não fossem normalmente inábeis para a análise da arte, diríamos, diante dêsses quadros tão ricos de expressão, que, como querem os partidários da «Gestalt», ali, a forma se substitui ao fun-do, e o fundo à forma, em sucessivas e inumeráveis transposições, que, criando uma caudal de continuas su-gestões, transportam o espectador para si mesmo, para os porões obscuros do inconsciente, ou para os vagos clarões de misteriosas transcendêndias, o que, afinal, parece-nos, é a missão de tôda arte autêntica. Nas telas de Antonio Henrique, é vigorosa e quase infalível a beleza do colorido; o magistral emprêgo da cor é, em certos momentos de suave e límpida transpa-rência, uma tentativa de pintar a luz, embora livre e despojada afinal dos objetos a que ela está presa no universo cotidiano. 

Antonio Henrique : AO nos aproximar-mos dos seus trabalhos, o que primeiro nos atrai é a sua cor intensa. Deparamos com um colorista rico de valores e tonalidades, que sabe jogar bem; êsses valores e tonalidades em contrastes e confrontos. Em seguida, penetramos no con-teúdo de sua obra, tôda interior, subjetiva. Uma reali-dade inconsciente que é extravazada para a tela numa linguagem pertubadora, de formas que se estruturam criando um mundo surreal Parabéns, Antonio Henrique por essas belezas fascinantes que você nos oferece. 
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