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Através da conjunção entre o pictórico e a escultura, onde ambas expressam uma nova forma 
de conceber o espaço, é que Manfredo de Souzanetto reencontrou-se com a sua arte/A busca 
pela libertação de suas obras, no que tange a estrutura física onde elas se apoiam, ainda 
persiste na sua mais nova mostra, que apresenta os últimos resultados de suas 
experimentações que vêm sendo realizadas há mais de trinta anos. 
 
“No início de 1980, ao voltar da França, comecei uma série de trabalhos onde a tônica era a 
quebra da ortogonalidade do quadro. A partir da execução destas obras em seu aspecto físico, 
percebi que a estrutura de madeira que dava suporte a tela poderia funcionar como forma 
plástica em si. Então, através de experimentações e procuras busquei a liberação da forma da 
parede e depois sua colocação no espaço", revelou Manfredo, que apresenta sua mais nova 
mostra, litoral entre pintura e escultura.  
 
O litoral, ao qual faz referência, ilustra metaforicamente a fronteira estabelecida pelo atual 
estado das artes entre escultura e pintura, do qual o artista se mostra inclinado a transpô-la, 
possibilitando o estabelecimento de um diálogo total entre as suas diversas obras. "É uma 
busca consciente para levar a forma além dos seus limites e que minhas esculturas 
distinguem-se radicalmente dos objetos conhecidos, tornando-se uma totalidade em si 
mesmas." 
 
As pinturas e relevos de Souzanetto, apresentadas nessa exposição através de ondulações e 
texturas vibrantes, revelam ao público um dos traços mais representativos de sua obra, graças 
à utilização de pigmentos e cores naturais encontrados no subsolo brasileiro. As formas 
delineadas unidas às cores vibrantes manifestam a vontade do artista em corporificar o 
incorpóreo presente na natureza. 
 
A realização desta exposição é um desdobramento de um trabalho iniciado em 2006, em 
conjunto com Luiz Eduardo Meira de Vasconcellos (curador de Litoral), que ajudou na edição 
do livro Paisagem da obra, em comemoração aos 40 anos da carreira de Manfredo, e que 
também contou com a exposição homônima no Centro Cultural dos Correios. Em 2009, Luiz 
Eduardo também editou o livro Do que ainda segmentos, com poemas de Júlio Castanon 
Guimarães e pinturas de Manfredo, especialmente feitas para o livro. 
 



"A influência do passado de Manfredo, principalmente suas memórias de infância, não foram as 
principais influências que nortearam a produção deste trabalho, segundo Luiz Eduardo. "Creio 
que a trajetória de Manfredo é uma afirmação da capacidade que a arte e suas manifestações 
têm de mudar a vida humana. Não me parece natural explicar as obras apresentadas nesta 
exposição pelo modo como sua infância se passou. As condições em que esta foi gestada 
apenas idealmente deixariam a possibilidade de prever o ponto em que ele já chegou em 
termos artísticos.", revelou o curador. 
 
 

 
 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 1, 2 e 3 out. 2010, Artes, p. C-3.   


