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Tapeçaria de Minor Toraita
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O Museu de Arte do Estado em sua sede provisória 11a Av. 
Salgado Filho. 235, 1.? andar, após a mostra do grafismo té- 
desco. está apresentando a jovem tapeçaria de Minor Tomita, 
artista plástico nipo-brasileiro de Bauru, o qual procede do de-’ 
senho publicitário, variando peia gravura, pintura, cerâmica, e. 
batik até a tapeçaria atual.

Estamos sob o signo da tapeçaria, ora da Bahia, do Rio, ora 
de São Paulo, de Santa Catarina, além do movimento de 
Estado, principalmente o dc Porto Alegre e Santa Maria. . 

Vinte e seis tapeçarias c treze cartões estão na presente
nosso

mostra.
Esse tapeceiro tem um artesanato de processo misto cm sua 

tessitura, jogando com composições figurativas simples ou com
postas. com colorido singelo ou complicado, com resultado me
lhor nos temas simples de peixes, aves ou insetos, primando 
numa composição grande de borboletas, com cores harmoniosas 
e suaves e com os motivos de peixes, variando pelo temário flo
ral. Como nos cartões, consegue aqui e ali tapetes de belos fun
dos. principalmente em azul. mas perdendo em expressividade 
nos temários complexos e algo confusos na execução indistinta, 
mostrando não dominar na tapeçaria a composição abstracionis- 
ta, primando na figuração, tendo cartões melhores e tapetes por 
vezes melhores ou aquém da concepção.

Ê um artista moço e com trilha por várias veredas e a fi
xar-se e apurar-se na demanda da tapeçaria, em que já encon
tramos até Manabu Mabc, „ .
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Insere-se a imaginária desbordante de Minor Tomita, 
em seus cartões para tapeçaria, no controle que Bra- 
que um dia deixou nas palavras precisas — J’aime Ia 
règle qui corrige rémotion. Pois à semelhança de Bra- 
que pretendo ler na reflexão deste desenho um germen, 
a emoção que Minor condiciona a suas luminosas, às 
vezes geométricas, modificações do dado sensível, que 
o tocou, numa asa colorida, numa escama brilhante a 
que a água acrescenta fulgurâncias.
Donde portanto nasceram tantas refulgências domina
das até à abstração, que poderiam, aquelas colorações 
derivadas e transfiguradas, chegar à magna arte do vi- 
tral, que é uma expressão religiosa. Preferindo o tapete 
para aí fixar a sua pintura,Minor recusa-se à solenidade 
da oração; desce, humildemente, à precariedade da 
obra tecida para o uso cotidiano, não obstante impreg
ná-la dos desígnos da fascinação primeira, donde par
tira, em emoção captada, dominada, logo condicionada 
a um espaço. Embora às vezes ainda o estremecimento 
da asa e da palpitação vital das nadadeiras queira rom
per sua adequação abstratizante ou geométrica, Minor 
já pos seus temas no perdurável perene da forma con- 
catenada.
Daí emergem esses tapetes que nesta altura da produ
ção de Minor já se destacam numa livre maioridade 
criativa, pois ele sabe procurar e colocar em espaço 
eficiente toda esta fremência que veio da vida. Não há 
por que descrever nem opinar, vêde, apenas.
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MINOR TOMITA

Nascido em Bauru, Estado de S. Paulo. Autodidata, 
iniciou-se como desenhista publicitário, passando de
pois a Diretor de Arte.
Durante esse período, dedicou-se à pintura, cerâmica 
e gravura. Em seguida, voltou-se para as técnicas do 
batik e tapeçaria.
Vem mostrando os trabalhos desde 1971.
Apresentou exposições na Galeria da KLM, Galeria F. 
Domingos, Galeria da Associação dos Amigos do Mu
seu de Arte Moderna e Decoril, da Capital Paulista. 
Tem obras em coleções particulares do Brasil, Holanda 
e Alemanha, assim como no Museu de Artes Plásticas 
da cidade de Mococa, do Estado de S. Paulo.
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Minor é um “nissei” dotado de um desenho experimen
tado, que cultivou na arte publicitária, mas que o levou 
a pesquisas em vários meios plásticos, como a pintura, 
a cerâmica, a gravura e mesmo o batik. Na tapeçaria, 
porém, foi onde se afirmou com mais vigor e explodiu 
em cores vivas e sugestivas, dentro de um equilíbrio 
e nitidez de linhas, plenamente salientadas, e evitando, 
felizmente, o geométrico monótono cansativo.
Suas tapeçarias são de uma feitura severa e rigorosa 
e vê-los nos transmite exaltação e alegria.

FRANCISCO LUIZ DE ALMEIDA SALLES

Insere-se a imaginária desbordante de Minor Tomita, 
em seus cartões para tapeçaria, no controle que Bra- 
que um dia deixou nas palavras precisas — J’aime Ia 
règle qui corrige rémotion. Pois à semelhança de Bra- 
que pretendo ler na reflexão deste desenho um germen, 
a emoção que Minor condiciona a suas luminosas, às 
vezes geométricas, modificações do dado sensível, que 
o tocou, numa asa colorida, numa escama brilhante a 
que a água acrescenta fulgurâncias.
Donde portanto nasceram tantas refulgências domina
das até à abstração, que poderíam, aquelas colorações 
derivadas e transfiguradas, chegar à magna arte do vi- 
tral, que é uma expressão religiosa. Preferindo o tapete 
para aí fixar a sua pintura,Minor recusa-se à solenidade 
da oração; desce, humildemente, à precariedade da 
obra tecida para o uso cotidiano, não obstante impreg- 
ná-la dos desígnos da fascinação primeira, donde par
tira, em emoção captada, dominada, logo condicionada 
a um espaço. Embora às vezes ainda o estremecimento 
da asa e da palpitação vital das nadadeiras queira rom
per sua adequação abstratizante ou geométrica, Minor 
já pos seus temas no perdurável perene da forma con- 
catenada.
Daí emergem esses tapetes que nesta altura da produ
ção de Minor já se destacam numa livre maioridade 
criativa, pois ele sabe procurar e colocar em espaço 
eficiente toda esta fremência que veio da vida. Não há 
por que descrever nem opinar, vêde, apenas.
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<“Essa digressão sobre o caminhar da tapeçaria vem a 

propósito da atividade de Minor Tomita, que, como assi
nalamos inicialmente, é pintor, ceramista, gravador e 
tapèceiro. Seus trabalhos, pela textura, e pelo equilí
brio de cores, tanto quanto pela composição, mostram- 
se excelentemente realizados. Tomita utiliza também a 
técnica do batik. E quanto à temática, vem aperfei
çoando uma geometrização de figuras, pássaros, aves, 
borboletas, peixes e flores. Quando Tomita nos diz que 
procura trabalhar com lã brasileira prefere motivos da 
flora e da fauna brasileiras, somos levados a crer que, 
com ele, a tapeçaria vai-se naturalizando entre nós.”
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II... “A tapeçaria que Minor faz é uma linguagem bonita, 
na qual ele derrama os seus inegáveis dotes artísticos, 
a sua habilidade manual que alevanta a tapeçaria”.

“Vezes há em que a tapeçaria atinge a tal ponto de 
virtuosidade, que quase ultrapassa a raia das chama
das artes menores. Isso acontece quando, como outra 
qualquer manifestação artesanal, ela se eleva, pelo de
senho, pelo colorido e pela textura, ao ápice do seu 
poder expressivo, chegando mesmo a confundir o mais 
rigoroso observador, a mais exigente crítica.”

QUIRINO DA SILVA
Diário de S. Paulo - 7/7/72 - 7/7/73
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