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]_)AR nomes às coisas não faz que existam ou não.

(J mundo moderno não é o mundo da arte: o ruído
dos tambores cobre a melodia das flautas.

A vida é feita de diferenças tanto quanto de semelhanças s assim será a arte, expressão mais profunda
da vida.

TÔI)DAS as gerações são gerações sacrificadas.

A rea-

lização artística ,sscapa às classificações.

U M todo é sempre uma abstração, pelo motivo simples
de que nossos olhos têm um campo de visão diminuto.
>
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Vemos detalhes, parcelas, e com as associações das
parcelas e dos detalhes construímos um todo.

A criação é uma sublimação da angústia, a qual só
pode existir quando o artista tem consciência de sua
responsabilidade. O artista cria, portanto, somente enquanto não se entrega à facilidade da cópia, ainda que
seja da cópia de suas próprias soluções. Pois, a partir
do momento em que as começa a repetir, ele não enfrenta mais os problemas, porém se limita a fingir, a
representar para o público ou para a crítica. Passa de
artista a capitalista, põe-se a viver das rendas de um
capital. Isso enriquece não raro o indivíduo, mas mata
o artista.

.T ARA o público não há como os valores garantidos;
ou o arrasamento espirituoso das idéias subversivas.

complexidade da nossa estrutura social e os nossos
interesses mais variados não nos permitem perceber as
belezas simples porém "essenciais" das culturas mais
limitadas.

matéria de arte temos que pensar como pensamos
em matéria de religião. Ou recebemos a graça ou não
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sabemos entender. A razão só nos pode afastar do caminho certo e nunca se viu converter-se alguém em
conseqüência de um raciocínio, por mais sutil que fosse .1

TP

JuNTENDER e sentir opõem-se muitas vezes. Conciliá-los é possível às inteligências sensíveis, ou às sensibilidades inteligentes. Ora, a característica dos sábios
não é propriamente desconfiar do qus sabem. Por isso
não entendem. Nem a dos artistas é duvidar do que
sentem. Por isso não explicam.

NA,
sÃO é a multiplicidade de experiências que conta:
é a riqueza das ilações. Eis um homem que viu todos
os mares, dormiu em todos os portos, e se o viram ao
avesso não cai um níquel de humanidade. Mas o prieta
esteve um dia apenas na praia e o que nos diz revela
a nós mesmos tudo o que sentimos nas mil praias do
mundo.

me pareceu ridículo acreditar o crítico no
valor normativo de suas elocubrações. Pior ainda é
considerar-se ele um ser superior que existiria mesmo
sem o artista...

T

i 'RAIÇÃO da inteligência! O escritor inteligente confia por demais na sua lógica e acaba cometendo here— 5

sias que não houvera perdoado em quem tratasse com
idêntica insensibilidade a beleza gratuita e a expressão
requintada de seu próprio estilo. Traição da inteligência que se supõe bastante completa para julgar o mundo
do sentimento, o mundo fora de seu alcance. Traição
da inteligência que, no seu orgulho agressivo, no seu
totalitarismo, se torna afinal estúpida.

(J artista, mediante a capacidade de mergulhar no subconsciente, traz à tona imagens literárias ou plásticas
que nos parecem iluminar o conhecimento das coisas.
Mas o artista raramente desce ao inconsciente, ao reino
obscuro, confuso e essencial das verdades e instintos da
espécie, coletivos portanto, mas já tão inacessíveis ao
homem condicionado pela sociedade. O louco vai até
lá, liberto inteiramente das leis, evadido do silogismo,
e até das imposições das exterioridades perturbadoras.
Por isso é que desce ao fundo do poço e traz de sua
incursão alguma revelação temível e comovente. Se
além de louco esse indivíduo é artista, os resultados
são os mais estranhos e admiráveis.

razão dissocia porque analisa. Dispersa e desvia.
Ora, o conhecimento é síntese. Resulta de associações
e revelações.

U grande artista é aquele que obtém a comunicabi lidada através de um mínimo de concessões à razão.
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ACEITAR a época sem dar nada de si, ou de seu, é
seguir a moda simplesmente.

A sinceridade em arte vale na medida em que induz
o público a acreditar nela e a sentir.

GÔSTO

é a elegância discreta que procura um equilíbrio aceito pela chamada elite social.

O

primitivo obedece ao que se poderia definir como
uma valorização funcional. Isto é, as coisas ocupam
na sua visão um espaço correspondente à função preenchida e na medida em que essa função se entrosa na
configuração de sua cultura própria ou que dela diverge
violentamente. Um exemplo para esclarecer o assunto.
VON DEN STEINEN verificou nos desenhos que os índios
faziam dele, que o maior interesse era dado aos botões
da farda.

.A forma, para que não seja apenas exercício de estilo,
precisa nascer do conteúdo, sentimento ou emoção.
Despojada de mensagem, esterilizada pela pesquisa formal, a pintura tende para o decorativo e passa à dependência de outras artes, como a arquitetura, a
cenografia.
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J^NÚTIL esteticamente, o assunto era para o leigo uma
ponte de acesso à pintura. Demolida a ponte, o público
se desarvora e deserta as salas de exposição. Ora, poderá viver uma arte sem público?

ÍNÃO há equilíbrio sem ritmo, nem ritmo que não
redunde em equilíbrio. O que me parece verificar-se
constantemente é certa confusão entre ritmo e movimento. Este é que destrói o .equilíbrio e por vez prescinde do ritmo. Já o dizia BAUDELAIRE: "odeio o movimento que desloca as linhas."

U ISCORDO do crítico quando julga limitadas as melodias da pintura renascentista. Creio que os artistas do
Renascimento não deram menor importância à melodia: apenas souberam contrabalançá-la pela orquestração. Para eles a pintura era um todo e tanto mais bela
quanto mais harmônica a ligação de seus diversos elementos. A linha não é empobrecida, não constitui um
acessório. Ela é entrosada na orquestração. Isto não
a impede de revelar grandes riquezas.

Q UANDO para somar dois mais dois ele "conta nos
dedos", o artista alcança a inocência cezanneana e cria.
Abole a fórmula e coloca-se no plano da invenção.
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H Á uma

crítica, dita objetiva, que se circunscreve à
análise dos elementos estéticos da obra de arte. Deveriam dssejá-la os artistas, mas ocorre não raro seren:
eles muito mais literatos do que os escritores e preferirem a crítica condicionada a alguma tendência em
voga.

pensei que hedonismo fosse uma doutrina
filosófica que propõe o prazer como finalidade. Para
os concretistas, porém, é toda solução abstrata que não
segue os preceitos da última tendência em voga. Quem
não se despoja até o ascetismo é hedonista, ainda que a
obra realizada se revele dolorosa e grave. Brinca-se
muito com palavras em nosso tempo. E já se brincou
tanto que não mais as compreendemos, pois cada qual
lhe empresta os valores que bem entende. Daí a Babel
do mundo dos artistas, no qual se multiplicam, sem se
traduzirem, os universos de discurso.

linguagem do mundo contemporâneo é matemática
e psicológica a um tempo.

A crítica é uma peneira através de cuja tela passam
os artistas ds uma certa categoria. Os gênios arrebentam as peneiras.
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A crítica feliz é a que serve de trampolim para a
obra do artista.

Ei M duas fases distintas se divide a crítica. A primeira de julgamento e escolha, sob a égide da razão
e da cultura; a segunda da participação sob o impulso
da descoberta, e as injunções da sensibilidade.

(J verdadeiro artista é o que aprende nas escolas, e
no convívio dos mestres e discípulos, o que não deve
fazer...

A mediocridade está em toda parte e por certo mais
à vontade entre os inovadores, porque as novas tendências, se permitem aos talentos verdadeiros uma expressão mais forte e profunda, também abrem as portas das
exposições a todos os "rates", a todos os trapaceiros jogando com a timidez do espectador.

matéria de crítica de arte, o racionalismo serve
apenas como instrumento de trabalho didático.

A vida. as emoções, os sentimentos, são alógicos e
qualquer convenção expressiva os deturpa.

I ARA o verdadeiro artista não existem problemas
idênticos, não ocorre repetição nas situações e tudo está
sempre por ser resolvido.

Li pela atitude do artista ante os problemas que lhe
cabe resolver que julgamos ssu valor intrínseco.
U artista moderno encarece o detalhe tão somente em
virtude de ato voluntário, resultante não de uma ausência de abstração, mas de uma abstração que supera
a abstração comum. Há nssse seu ato voluntário duas
operações sucessivas. A primeira que se resume em
construir um todo com os detalhes; a segunda que consiste em arrancar desse todo o detalhe característico
que melhor exprime o conjunto.
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O grande artista é o poeta, que torna visível o invisível.
UMA obra de arte que não atinja ao imponderável é
uma obra morta, em que pesem suas qualidades.
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A criança cria. O adolescente imita. O homem maduro, na melhor das hipóteses interpreta, porque não é
possível refazer uma virgindade.

(J estilo vive a beirar o abismo da fórmula, o qual é
profundo mas estreito. O espírito o pressente mais do
que os olhos o percebem.

IN O momento em que o artista procura atingir a verdade, logo se verifica que não há verdade, mas verdades.
Todas pessoais, peculiares a cada alma fechada em seu
inquebrantável isolamento, todas inacessíveis ao grande
público, cuja alma coletiva só se reflete no preconceito,
na convenção, na fórmula.

U artista moderno explora as regiões do seu mundo
exterior à cata de uma .expressão essencial que ele sabe
apresentar-se mascarada no universo objetivo.

JjM arte não há belo nem feio, há expressão e equilíbrios.

l ÕDA criação artística pressupõe a coragem da ignorância. A erudição leva unicamente à crítica, e à pior
crítica, que não deita raízes no coração.

os que falam a mesma língua falam línguas
diferentes. Só as exterioridades se assemelham e nos
iludem. Os conteúdos são estanques. Sempre e nunca
os mesmos. Como o mar.

U primeiro estilizador cria; os que lhe seguem os
passos padronizam.
A arte tentou tornar-se uma língua universal mediante
a adoção de umas tantas fórmulas e convenções, mas
as fórmulas e convenções só o convencional exprimem.

J\ função da arte é exprimir a emoção através da
qual nos elevamos acima do vulgo, participamos do humano profundo que é na realidade o divino.,

A diferença entre um estilo clássico e um estilo acadêmico está em que o primeiro se caracteriza pela penetração, pela síntese, pela limpeza, pelo desejo de uma
propriedade absoluta que torne a expressão, na medida
do possível, fiel ao pensamento. E o segundo se revela
— 13
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pela superficialidade, pela prolixidade, pelo entulhamento, pelo desejo não de propriedade mas de brilho,
pela obediência não à urgência ds comunicação, porém
às fórmulas consagradas, aprendidas com professores
formalistas e medíocres.

lidade, a verdadeira, a única, é que visava o escultor
já nas suas primeiras tentativas.

Pouco

a pouco, o pintor sincero e insatisfeito de
nossa época vai percebendo quais os valores essenciais da arte e abandonando todo e qualquer compromisso com as exterioridades de ordem social, anexadas
à essência por injunção da cultura em que vive. Ora,
os elementos essenciais são, como sempre foram e sempre serão, o equilíbrio geométrico da composição, a
sensibilidade expressa através do grafismo e do colorido
c a riqueza inventiva no campo específico da pintura.

é forma antes de mais nada. A mensagem é
de todos, mas a mensagem é coisa informe e incomunicável enquanto não encontra quem lhe empreste a eletricidade da forma, capaz de provocar a csntelha comunicativa. Essa corrente mágica está no artista, é a forma. Sem ela todos os fios podem tocar-se; não há curtocircuito. Ora, o que interessa na psicologia de FREUD
é principalmente o método através do qual, partindo
da faísca, se alcançam os fios e se atingem as profundezas do indivíduo onde eles nascem. E' a terapêutica,
mas é também o meio melancólico de fazer desse indivíduo, quando poeta, quando portador da corrente, um
pobre cético tranqüilo e estéril, um corpo isolante como
tantos outros.

A LEGA-SE que a arte está presa à terra em que surge.
E' possível, por certos aspectos menos importantes.
Entretanto, mesmo assim, não estará ligada ao país nos
seus limites administrativos, porém à geografia, que só
muito raramente coincide nas suas peculiaridades com
a organização política.

'BSERVA-SE na arte, qualquer que seja, dois tipos de
realidade: uma exterior e outra interior. A primeira
redunda no verismo, no calque, na fotografia e somente
às sensibilidades primárias impressiona. A segunda alcança a medula humana e se faz expressão comunicável,
e se transforma em obra de arte. É esta última rea-

A deformação nasce na criança da ignorância das
proporções unidas a certa incapacidade técnica natural. No louco ela tem origem na quebra do padrão
normal tanto pela hipertrofia da personalidade como
pela fragmentação. O que não exclui certa lógica interior, a qual fugindo à nossa lógica normal, circunscrita
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numa escala de valores fixos, tem que ser considerada
por nós como alógica. Já no primitivo provém a deformação da existência de uma escala de valores culturais diferentes dos nossos.

T ANTO quanto o convencionalismo, isto é, a obediência estrita e passiva da lei, é perigoso o olvido dela.
As formas preestabelecidas e aceitas sem revolta conduzem à ausência de expressão, à chapa incolor capaz
de servir à comunicação da vida cotidiana e vulgar mas
imprópria à exteriorização das emoções e idéias mais
profundas, mais ricas também e que são as únicas visadas pela arte. Mas o olvido da lei e da tradição induz
ao arbitrário, à trapaça, ao inautêntico ou ao incomunicável. Não é então expresso o profundo, o essencial, e
sim o superficial, o supérfluo.

A deformação é como o pecado, que só existe enquanto
se afirma dentro do indivíduo a noção do mandamento a ser obedecido. Quem peca não nega a verdade e a utilidade da regra. O pecador tem consciência
de ser o mandamento necessário e, se o infringe, o faz
movido por outra necessidade contrária, imperiosa, individual, sem a qual a sua personalidade não se realizaria.

RTE realista de verdade é arts sem preconceitos.
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UMA técnica excelente, sem mais, pode quando muito
disfarçar e esconder a pobreza das emoções reais.

f ALA-SE pintura a partir do impressionismo, e não
mais literatura como fora o caso até MANET inclusive.

neurose do pintor moderno, não é dele e sim da
época.

i\UNCA se pintou tão bem, nunca houve maior consciência técnica. Mas a pintura carece de uma razão
de ser efetiva. E mais ainda a figurativista do que
a abstrata.

VJ leigo começa por apreciar a Renascença, e só alcança
PICASSO quando percebe que ele usa a mesma linguagem que os pintores do século XV.

r

L, quando o pintor percebe que as linhas de um pote
não valem pictòricamente porque representam um
pote mas sim por constituírem um arabesco agradável
sobre o fundo de planos e volumes, é quando ele percebe
— 17

essa verdade esquecida há tantos séculos, que a pintura
se faz abstrata.

verdadeiro paisagista as figuras são também campos, casas, céus.

JjEFINIR a paisagem brasileira pela luz, seria o
mesmo que classificar o brasileiro pela cor da pele.

A paisagem

não é nacional; é geográfica.

T?

T ALTA à jovem pintura aquele "plus" que caracterizou os grandes do passado.

-A paisagem tem como ponto de partida a humildade
do homem diante da água, da árvore, do campo trabalhado. Às vezes esse homem também aparece na
tela, traçado sem insistência, integrante do conjunto.
Nós não o olhamos como personagem, mas como qualquer outro pormenor da tela: planta ou nuvem ou casa.
Ele perde seu valor gráfico e se funde na composição
à maneira de uma acentuação de plano ou de paisagem.
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N. AO é só o matiz que tem significação transcendente
na paisagem; é igualmente a tonalidade, o que quer
dizer tendência cromática dominante. Neste pintor que
admiro, tudo se funde no marrom cinzento, que serve de
trama por assim dizer ao bordado dos demais tons.
E que atenua as notas mais vivas, evitando os dós de
peito por um lado, que são fáceis e falsos, e as desafinações por outro. A tonalidade marrom cinzenta envolve o quadro inteiro e estabelece a medida aferidora
dos diversos valores. Noutro pintor a medida será o
azul, ou o verde, etc.

A pintura mais intelectualizada, como a cubista ou a
abstrata, pouco apresentam em comum com as tentativas infantis. O que nelas há de calculado repugna
à criança. E quando porventura se entrega ela a
algum trabalho desse gênero, fica logo muito abaixo de
si própria. Embota-se-lhe a imaginação, e não ultrapassa o pequeno artista uma geometrização vulgar.
Capaz de construir, a partir de um pormenor, um
mundo maravilhoso e quase inacessível ao adulto, não
pode a criança criar a partir da dialética abstracionista.
Entretanto, isso a que ultimamente se deu o nome de
abstracionismo hedonista, encontra paralelo na pintura
infantil. É que então não se apela para a ciência, o
raciocínio, a execução hábil, mas se autoriza a livre
inspiração, e a criança se compraz no jogo. E da mesma forma que assobia por assobiar, conseguindo não
raro trechos estranhos de melodia, risca e borra pelo
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simples prazer de fazê-lo e chega a resultados por
vezes interessantes.

O

U que caracteriza a fórmula é a esperteza na aplicação
de algumas regras artísticas; não é portanto a sabedoria,
e sim a sabença.

grande artista é aquele que a sabença esperta não
contaminou.

US artistas que timbraram em abolir o assunto desumanizaram-se sem se divinizarem.

U M artista integralmente original, sem alicerces no
mundo em que vive, seria um absurdo, um contrasenso.
Não podemos negar a existência dos antepassados, da
família, da terra, e até de nossos amores. Produto social? Sim, mas como é pobre a definição!

em volta do esqueleto da eurritmia, das proporções,
dos ritmos, que se forma a carne artística.

MAIS do que tudo vale a invenção do gênio, mas o
séquito de medíocres que gravita em torno dele, constrói, com seus sestros mais visíveis, com seus defeitos e
exageros, um formulário cômodo. À exceção dos mestres, não passam os outros de farmacêuticos aviando as
receitas das escolas.
•

L»OMO hão de os acadêmicos querer a discussão, se a
discussão pode abalar os alicerces em que assenta sua
força?

(J artista brasileiro esteriliza-se na intimidade de umas
tantas realizações menores, apavorado diante da vida,
intimidado perante a possível demagogia dos temas
sociais, desconfiado do decorativismo. Dono de instrumento de trabalho precioso, parece que esquece a
qualidade do meio de expressão e o considera urn
escopo em si.

U conhecimento técnico profundo, que não exclui a
consciência das fórmulas, nem incidentemente o seu
emprego, consiste não na prática de receitas mais ou
menos felizes mas no domínio dos próprios elementos
das receitas.

U farmacêutico avia receitas mas o artista é como o
clínico que para cada caso particular estabelece nova
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receita, modificando as drogas de acordo com o temperamento do paciente e as circunstâncias da doença.

JL/ECORAÇÃO quer dizer convenção, estilização, repetição de soluções, linguagem acessível, esquematismo.

feliz elementos abstratos que nos impressionam. Um
poema não vale literàriamente pelo seu tema: vale
pelos ritmos e metáforas, pela musicalidade, pela invenção sintática. Da mssma forma um quadro air.da
que do Renascimento ou da fase mais realista, pósromântica, se classifica entre as obras de arte não pelo
assunto mas pela expressão de suas linhas, pela harmonia de seu colorido, pelo valor de sua geometria.

O

conúbio do decorativo com o anedótico acarreta
a pobreza da matéria, o automatismo do desenho, a
perda da sensibilidade na cor, a monotonia da própria
execução técnica.

UERTAS soluções da pintura moderna talvez nos penetrem mais a inteligência do que o coração. Iremos
assim até a charada. É um erro? Sem dúvida. Mas
os que visam apenas o coração são de uma tal vulgaridade! "À vous degoüter du cceur. . . et de Ia
peinture."

HOJE os

A linguagem plástico-pictórica é capaz como qualquer
linguagem de exprimir qualquer emoção. Se não a exprime com força suficiente para comunicá-la é porque
quem a emprega carece de talento ou de convicção

.A impostura, a esperteza, a mentira das fórmulas
podem fazer passar gato por lebre; não criam jamais
uma verdade. Não se confunda prestidigitação com
magia. Não adianta exibir uma cartola se bem sabemos que não é chapéu e que dela vão sair coelhos e
pombas. A cartola só serve para o espetáculo, para
a ilusão barata.

"pintores de domingo" fazem cubismo ou se
divertem com os jogos abstracionistas...

l ODA obra de arte é abstrata enquanto obra de arte
é somente porque exibe de maneira mais ou menos
22 —

J Á a magia transforma a essência mesma, do objeto,
transfere a emoção, muda a cor da alma e abre abismos de céu ou inferno nas consciências. O feiticeiro é
um poeta, um artista; o prestidigitador um trapaceiro,
— 23

às vêzjs um simples pândego. Academismo é prestidigitação. Pintura é magia.

O grande

A arte do povo nasce do povo: é admirável de espontaneidade e de significação. A arte para o povo nasce
de quem, afastado do povo, pensa que o povo é tolc,
insensível, desprovido de imaginação; é convencional
e falsa.

A criança erra e exprime; o artista deforma para
exprimir.

A triste tarefa da crítica incapaz levou à glorificação
da mediocridade virtuosística, ao endeusamento de simples artífices quando não de verdadeiros vigaristas,
de trapaceiros da estética. Viu-se um homem como
MEISSONIER transformar-se no "artista" por excelência,
esse mesmo homem de cuja obra dizia MANET (citado
por MARANGONI) : "é tudo de aço, salvo as couraças
que são de papelão."

A invenção é tanto mais rica quanto mais engenhosa
em encontrar as soluções plásticas novas dentro da
disciplina antiga., da técnica e do ofício. E não é o
assunto que revela a invenção, mas a maneira de atacar
o assunto: o estilo. Descobrir uma composição pessoal
dentro dos cânones do corte de ouro, eis a invenção.
A mais bela e fecunda. Compor anàrquicamente a
pretexto de dar vazão à invenção, é ao contrário prova
de ausência de capacidade inventiva.
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artista permanece grande mesmo nos seus
desvios doutrinários. Porque ele é grande apesar da
doutrina. Não pelas teorias da escola mas pelas soluções plásticas de sua pintura.

O artista

que copia a Natureza ou o faz porque não
ousa enfrentar o Criador, nem se identificar com ele
como manda a crença profunda, ou o faz porque tenta
adular o Criador, imitando-lhs a obra, o que é uma maneira de se confessar encantado com a perfeição dela.
Mas, o verdadeiro artista somente pode aspirar à criação. Ainda que tome como ponto de partida a natureza,
não a copia jamais, porém "diz-se" a si próprio, e de
sua emoção diante da natureza. Sem o homem que lhe
empresta um sentido, a natureza não existe.

JllS que o dia é de primavera e o homem eufórico
passeia à beira de um regato. D,s repente se abaixa e
apanha uma pedra oval, perfeita na sua eurritmia, polida, bela de cor, atraente pela sua matéria. E o homem
encantado (que linda pedra!) faz daquela obra da natureza um peso para papéis. Todos os dias a contempla sobre a mesa de trabalho e jamais indaga com o que
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se parece. Sente-se feliz em tê-la, mais nada. É uma
pedra.
Esse mesmo homem sensível entra numa sala de
exposição, Sobre a mesa uma pedra lisa, polida, perfeita de linhas. O escultor no catálogo escreveu
"pedra". Não disse retrato, nem cabeça, mas pedra.
E o nosso homenzinho logo se irrita, gesticula, pergunta:
que quer dizer isso? Onde estão os olhos, a boca, o
nariz? E' uma brincadeira!
Pois só se compreende realmente a arte na sua
essência, nos seus princípios eternos, quando se esquece
de fazer a diferença. Quando se assume na apreciação
de ambos os objetos a mesma atitude de inocência
receptiva. Então, somente então, a gente sente uma
figura cie BOTTICELLI como uma obra de arte: nas suas
linhas, nos seus volumes, em seus ritmos, nas suas cores.
E não na sua anedota. Só então se pode perceber que
entre um TINTOSETTO e um CALDER há menos diferença do que entre a tela medíocre de um acadêmico
qualquer e um quadro de CoROT.

UMA natureza morta, um quadro de imaginação, uma
paisagem, não deixam de ser o que são, mesmo que
o artista fuja por completo ao modelo original. Um
retrato diante do qual perdemos o ponto de referência
(o retratado) passa a ser figura simplesmente. Muda
de gênero.
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QUEM

melhor julga um retrato como obra de arte
é quem menos conhece o retratado.

a terra é vermelha, o céu é azul e os frutos
pendentes das árvores são amarelos, o crítico se entusiasma e proclama a cor berrante como característica
do nosso ambiente. Se, entretanto, se desse ao trabalho de apenas abrir as pálpebras para fora do primeiro plano, veria confundirem-se, através do vapor
exalando do solo sob o sol causticante, o azul e o vermelho no roxo sujo das montanhas.

O leigo

nem sempre compreende, em virtude de seu
condicionamento artístico rígido, que pode haver boa
pintura com mau desenho e vice-versa. Tais técnicas
independem em parte uma da outra e a ignorância do
desenho não implica no desconhecimento das leis pictóricas.

l ARA o artista moderno a deformação não é nem
ignorância, nem desequilíbrio, nem aceitação de uma
escala específica de valores. Ela é intenção expressiva.
E' exatamente porque conhece as leis de proporção que
o artista deforma, desobedecendo voluntariamente à
regra a fim de provocar uma reação de antemão calculada .
27

U cubismo aprende-se escolàsticamente. O surrealismo
dá margem a múltiplas trapaças. Porém a deformação
é sempre pessoal e expressiva.

Á boa pintura provoca sempre uma excitação dos
sentidos: dá vontade de comer, de cheirar, de tocar.

A chamada pintura realista é a fotografia de uma
realidade falsa, embora composta de parcelas verdadeiras.

j IRAR a carapaça social foi o objetivo dos surrealistas. Para salvar a alma. Mas caíram na convenção
contrária, a da inteira liberdade (que abafa a arte).

AENOIR: um artista de caráter numa época em que
mais valia a inteligência.

O bom

desenho bole com a imaginação, com a inteligência, com o sonho.

ijESENHO não deve ser caligrafia. Desenham bem
os bons alunos da Escola ds Belas-Artes? Que importa!
Arte é expressão.
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J\ linha é a expressão, porque a linha é a melodia.

URA mole, sensual, ora humilde, fugidia, ou áspera e
angustiada, ou mística, ou severa e nítida, a linha exprime sempre uma emoção, a menos que, como a letra dos
calígrafos, obedeça às convenções acadêmicas.

as linhas querem dizer alguma coisa, como parece,
devem exprimir a cultura, a concepção de vida de uma
época. Se as perpendiculares cortadas por horizontais,
dos templos gregos, projetam na sua discrição, na sua
harmonia, na sua prudência, o espírito filosófico e geométrico da cultura helênica; se as agulhas e ogiva'5
góticas expressam o misticismo, a ânsia de céu, da
Idade Média; se as volutas, os arabescos, as deformações curvas do barroco espelham o sensualismo, o gozo,
o desejo de aventura e a vontade de reduzir o divino
ao denominador humano do pós-renascimento; sem
dúvida alguma as linhas nítidas, eficientes, funcionais
da casa moderna expressam o espírito científico de
nosso tempo, suas preocupações de melhor rendimento
pela divisão do trabalho, sua concepção da boa média
acessível, ainda que em detrimento das soluções
lentes para poucos.

U ''mobile" é um abstracionismo em movimento.
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U "mobile" é o ritmo criado pelo movimento de elementos que na sua posição estática não significam coisa
alguma ou significam apenas potencialidades.
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