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Arcângelo lanelli -Vibrações em Cinza -1994

UM SONHO ENTRE
MUITAS MATRIZES

Tomie Ohtake - Sem título, 1999

por Leila Kiyomura

linhas de Maria Bonomi
abrindo caminhos infinitos, a pai-
sagem poética de Evandro Carlos
Jardim, a lógica intrigante de Cildo
Meireles, o movimento lúdico de
Beatriz Milhazes e a inquietação de
Vik Muniz estão gravadas na his-
tória do Clube dos Colecionadores
da Gravura. Há 20 anos, o Museu
de Arte Moderna de São Paulo
(MAM) imprime o sonho da artista
argentina Maria Del Carmen Perez
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Sola de divulgar a arte e torná-la
acessível ao público, incentivando
o colecionismo e também a produ-
ção artística.

"A arte é um grande investi-
mento, enriquece os sonhos e faz
o ser humano crescer", orienta
Maria Del Carmen. "Fico muito
orgulhosa por ter fundado o clube.
Ele nasceu do idealismo dos artis-
tas e cresceu despertando a paixão
pela arte." Os 20 anos do clube

Vânia Mignone - Paisagem, 2006

são comemorados até o dia 10 de
setembro com exposição de 93
gravuras no MAM.

Maria lembra que os associa-
dos, além de formar uma coleção
com o selo do MAM, levam para
casa um sonho gravado em muitas
matrizes. "O clube nasceu peque-
no. A primeira prensa e as ferra-
mentas foram doadas. Mas, como
a própria gravura, foi ganhando
uma dimensão inesperada com
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Maria Bonomi - Sublinhando nos Mínimos Detalhes, 1992

a participação de artistas como
Aldemir Martins, Renina Katz,
Tomie Ohtake, Ivald Granato,
os irmãos Thomaz e Arcângelo
lanelli e tantos outros."

É o sonho de Maria que ilumina
o cotidiano do empresário Geraldo
Abbondanza, o sócio mais antigo.
"O clube possibilita o início de
uma coleção rara e, o mais impor-
tante, de um grande aprendizado.
Cada série, sempre uma por ano,
traz uma nuance diferente da traje-
tória da arte contemporânea."

Abbondanza lembra que a meta
do colecionador é muito diferente
da do investidor. "Olho para as
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Mabe Bethonico- Paisagem, 2002
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obras que me cercam e vejo uma
grande janela em cada uma delas.
E a gravura, embora tenha um
preço bem mais acessível do que
a pintura ou escultura, tem uma
riqueza cultural própria."

A coordenadora Fátima Pinhei-
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Nelson Leirner -Yes, Nós Temos Bananas, 2001

ro conta que o clube reúne, anual-
mente, cerca de 100 sócios. "Con-
vidamos um grupo de cinco grava-
dores. Eles doam o projeto e faze-
mos uma tiragem de 112 exempla-
res. Dez ficam para o artista e dois
vão para o acervo do MAM." Os

Beatriz Milhazes - O Piano, 1998

sócios recebem as obras mediante
pagamento de R$ 2.750, dividi-
do em dez parcelas. Os artistas da
série 2006 são: Hércules Barsotti,
Vânia Mignone, Antônio Henri-
que Amaral, Chico Linares e Karin
Lambrecht.

A exposição comemorativa,
com curadoria de Cauê Alves e
de Margarida Sant'Anna, traça um
panorama significativo da gravu-
ra brasileira nos últimos 20 anos.
Entre as técnicas exploradas des-
tacam-se a xilogravura, a monoti-
pia, gravura em metal e a serigrafia.
"Iniciativas duradouras como esta
são raras no Brasil, o que indica
que o projeto só foi adiante porque,
além de bem estruturado, tem rele-
vância cultural, contribuindo para
o debate sobre a gravura e as artes
em geral", comenta Cauê. "Essa
mostra apresenta as diferentes
orientações adotadas pela curadoria
do MAM. Se, inicialmente, partici-
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Leda Catunda - Quatro Lagos, 1998

param das edições apenas artistas
que possuíam um sólido trabalho
como gravadores, aos poucos, os
convites foram direcionados tam-
bém àqueles que faziam uso priori-
tariamente de outros meios, como
a pintura e a escultura."

Cauê observa que, a partir da
direção de Tadeu Chiarelli, o clube
mudou de orientação. "Interessado
em acertar o passo com as discus-
sões da cena contemporânea, que
questionava a própria definição da
gravura, o MAM assumiu o papel de
laboratório e lugar de experimenta-
ção, dando liberdade para uma nova
geração desenvolver trabalhos que
superassem os limites da linguagem.
A fotografia, a instalação, o carim-
bo, fundidos com técnicas tradicio-
nais, permitiram a elaboração de
uma noção mais híbrida e alargada
da gravura."

Os novos caminhos que a
gravura percorre surpreendem o
artista Dudi Maia Rosa. "Eu par-
ticipei da edição de 2003", conta.
"Agora, observando todas as obras
juntas, percebo que a minha é uma
das mais tradicionais." Para Laura
Vinci, que se tem dedicado às
instalações, o clube é um grande
incentivo para que os artistas pos-
sam retomar a gravura. "Na verda-
de, gravei muito pouco, mas acho
importante ver o meu trabalho em
um contexto diferente."

Ernesto Bonato - Páginas Soltas de um Livro dos Dias de Inverno, 2004

Luiz Paulo Baravelli gravou o
seu trabalho em 1989, uma obra
inusitada na trajetória do artista.
"Foi, na verdade, a minha única
gravura", diz. "Na década de 1970,
cheguei a ter uma prensa, mas con-
fesso que sempre tive uma certa
preguiça de enfrentar os processos
que a gravura exige."

Para Renina Katz, a gravura
revela a sua própria história como
artista e professora da Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo da
USP. "O ato de gravar, o sulco, o
movimento da mão, tudo isso leva
a um tipo de pensamento muito
particular. A gravura brinca com
os mistérios e o acaso, não só da
arte, como da vida."

Renina aprecia a experimenta-
ção, mas lembra que a liberdade de
criação exige o domínio técnico.
"Para ser livre, o conhecimento e
a disciplina são fundamentais."

O clube reúne temas diversos.
"Waltercio Caldas e Jac Leirner
nos fazem refletir sobre os pos-
síveis sentidos do colecionismo",
explica Cauê. "A série Metros, de
Cildo Meireles, lida com a men-
suração de espaços nos quais as
seqüências numéricas perdem
sua lógica linear e apontam para
uma outra noção de espaço.
Há também o trabalho de José
Damasceno, em que não há ima-
gem e lemos apenas as palavras:
'Vale o escrito'." •

Como participar do Clube da Gravura
Para se associar, o interessado pagará uma anuidade de R$ 2.750, valor que pode ser
desembolsado em dez vezes. Os sócios deste ano receberão cinco gravuras assinadas
por Hércules Barsotti, Vânia Mignone, Antônio Henrique Amaral, Chico Linares e Karin
Lambrecht. Tel.: (11) 5549-9688, ramal 1203. clubedagravura@mam.org.br.
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Text Box
Fonte: Bienal Art, ano 2, n. 22, p. 28-31, ago. 2006.




