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Público
lota Salão
de Humor

Cena da vida carioca. Domingo
ensolarado, uma hora da tarde,
termômetros marcando 39 graus.
Todo mundo na praia? Nem todos.
O 16° Salão Carioca de Humor
enche de visitantes o terceiro piso
do Centro Cultural dos Correios.
Décimo sexto - vale escrever por
extenso. Quantos eventos ligados
às artes visuais conseguem chegar
a 16 edições em pleno vigor?
Quantas exposições continuam
concorridas um mês após sua
inauguração, sem marketing, sem
hype, ocupando apenas espaços
alternativos? É gritante o
contraste com o circuito canapé-e-
prosecco, notório por suas galerias
que lotam em noites de vernissage
para depois agonizarem vazias
perante o testemunho solitário de
guardas sonolentos.

Por que as pessoas freqüentam
o Salão? Em uma palavra, porque
é bom. Tão bom que não cabe todo
no mesmo lugar. O evento é
dividido entre os Correios e a Casa
de Cultura Laura Alvim, onde
estão os resultados da competição
anual, assim como uma merecida
homenagem aos 50 anos de
carreira de Jaguar. Entre os
destaques da parte ipanemense
da mostra estão divertidos cartuns
de Samuca, Rucke e Moa, um
premiado quadrinho de Guazzelli
e uma caricatura de Jaguar feita, à

Divulgação

UMA DAS ILUSTRAÇÕES de Millôr expostas no Centro Cultural dos Correios

Ia Nássara, por Xande. No entanto,
a melhor parte do evento ficou
reservada para o Centro, com três
mostras individuais -Millôr, Lan,
Borjalo - e uma de artistas
convidados. Qualquer uma das
quatro se sustentaria sozinha
como uma boa exposição. Juntas,
formam um conjunto
impressionante.

Para uma geração que só
conhece de Lan suas
"cariocaturas", cansativas na
infindável redescoberta da
consonância formal entre morros e
ancas, vale a pena conferir a
síntese magistral de um desenho
como O grito dopovão (1965) ou a
elegância de suas caricaturas de
grandes compositores. Do mesmo
modo, fica comprovado que a
singeleza plástica de Borjalo se
estende para muito além das
vinhetas da Globo. Da mostra de
convidados, vale destacar bons
desenhos de Guazzelli e Simanca,

bem como duas páginas do
caderno de esboços do genial
Angeli, trazendo um compêndio
delicioso de seios, bundas,
gorduras, pêlos e aberrações.

O maior espaço da galeria é
dedicado a Millôr Fernandes, com
inteira justiça. Vendo reunidos
seus desenhos originais em grande
número, capas da revista Pif-Pafe,
ainda, alguns trabalhos da década
de 70 que não fariam feio numa
Bienal de São Paulo (embora seja
provável que o próprio o negasse),
o visitante pode se surpreender
com a dimensão de sua obra.
Acostumados como estamos a ver -
muitos, desde que nascemos - seu
traço caracteristicamente
desconforme estampado em
páginas descartáveis de jornais e
revistas, raramente paramos para
reparar na impressionante
inteligência gráfica de Millôr. Não
há nada de tosco ou descartável
em seu desenho. Como afirma

Claudius no texto que acompanha
a exposição, "os desenhos de
Millôr permanecem pelo prazer
estético que provocam". Trata-se,
sem dúvida, de um grande nome
num país de grandes desenhistas
de humor.

É extensa e profunda a
relação histórica entre a arte
erudita e a ilustração e a
caricatura, pelo menos desde o
início do período moderno, Na
Europa, Hogarth e Daumier são
valorizados na mesma e justa
medida em que são burramente
relegados ao conhecimento
exclusivo de especialistas, por
aqui, artistas excepcionais como
Agostini ou K.Lixto ou Alvarus.
Aliás, dedicou sua produção ao
desenho de humor aquele que
talvez seja a maior imaginação
plástica que já existiu neste
país: J. Carlos. O meio artístico
brasileiro tem uma tradição de
olhar atravessado para a
produção gráfica como algo
menor, indigno do valor de culto
reservado para a grande arte.
Será fruto do desprezo ibérico
por qualquer atividade ligada ao
comércio e ao trabalho?

Será resquício do eruditismo
que tanto tem prejudicado nosso
ensino artístico desde que Pedro
Américo (por sinal, também
caricaturista) arrotou grandezas
de doutor na Academia? Ou será
apenas o bom e velho elitismo?
Seja qual for sua origem, é
inaceitável que, em pleno século
21, a nova ortodoxia continue a
reproduzir esse velho apartheid
artístico. Dustradores,
quadrinistas, grafiteiros,
animadores, designers, uni-vos!
Vocês têm muito a ganhar.
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