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" O ACASO COMO FORMAL NA PINTURA DE ROGÉRIO PRESTES"
O sedutor jogo de uma análise, do que existe sob a aparente 

simplicidade espartana da pintura de Rogério Prestes, se instaura a partir do 
mínimo de reflexão a respeito dos elementos de sua obra.

tensionando-a por meio de sua fisicalidade e contrariando-a numa distenção 
, através do recortado,

Daí que a obra detém uma homogeneidade despojada - 
justamente pelo componente de escape que ela contém - e articula um 
diálogo com os postulados da pintura, ao se ausentar do chassi e do enfoque 
particular do plano pré-determinado, sobre o qual todo quadro 
habitualmente se desenvolve. Esta homogeneidade vai incorporar a intenção 
e a referência' visual da obra , sem destaque especial para nenhuma das 
partes. Até aqui, os elementos físicos e "não-físicos" do quadro se 
complementam, via uma ambiguidade conceituai que compartilha 
tacitamente o espaço.

Por outro lado, esta incorporação acontece obrigatoriamente a 
partir do momento em que o plano da pintura se funde com a verticalidade 
da parede.

A começar pelas primeiras criações, nas quais a cor ausente 
discriminava a relevância do aspecto formal, individualizado-o nos vetores 
cartesianos da ortogonalidade.

Assim, nas interrelações do vertical e horizontal, dispostas na 
superfície planar dos ângulos e linhas, das formas e figuras geométricas, 
surgiram representações, devedoras de suas existências e identidades, à uma 
natureza organizada, racional e sintética.

Do mesmo modo que, telenômica e paradoxalmente, já se 
incorporava nas obras, através do vazado, um mecanismo do imponderável. 
Tal como um código (ou sistema de significação) que traga, implícido em seu 
projeto pré-estabelecido. um compartimento reservado ao acaso, onde o 
inédito ou desconhecido possam se aninhar,

Porque a autonomia desta zona de vácuo - o recorte - vai 
diretamente de encontro ao controle exercido aprioristicamente pelo autor, 
dentro do próprio formular, uma vez que o trabalho reage na contradição de 
um relacionamento casual com a virtualidade de um espaço ainda não 
determinado.

Poder-se-ia dizer então que os trabalhos se tornam perfis 
sintetizados, numa quase corporificação asséptica e radical, que joga com a 
obra silhuetada, se não fosse pela pintura em si.

A inquieta pincelada é compositiva, proveniente da somatória de 
gestos expressivos, num enunciado que evidencia a sobreposição de 
camadas pictóricas.

As quentes cores tácteis se resolvem de modo sequencial e 
esgotam as gradações cromáticas, por meio de análise exploratória. A elas 
são inventivamente apostos acentos de vibrante colorido azul.

Mediante a esse procedimento, a cor final aparece como 
resultante de acréscimos de matéria pictórica, os quais amortizam a 
planiridade da superfície bidimensional, num realismo matérico microscópio, 
constituido de pinceladas livres que se irradiam.

Nestes trabalhos recentes, quebrada a ortogonalidade cerebral 
das formas geométTicas e das construções rígidas, e entrando em oposiçóes 
"pós-geométricas", a proposta do artista engloba, além do formalmente 
estabelecido, uma indiscutível e criativa ampliação da sensibilidade.

Entretanto, este espaço fugidio - irrepetível dado às condicionantes 
infinitas que podem se suceder, e que excluem, a princípio, a repetição - 
quando se manifesta, é interno ao plano pictórico.

Neste hiato-laboratório que se com-forma nos limites delineados 
pelo artista, propondo "um continente formal voluntário preenchido por 
conteúdo plástico-semântico a ele involuntário", é que acontece a 
interferência inevitável do observador. E é o observador que, ao fazer uso da 
verticalidade de uma parede para colocar a obra, vai dar ao espaço - até 
aqui aleatório - condições para preencher, em mistura com o acaso, o 
continente, até esse instante, vazio.

Produz-se aí uma sinergia (ato de comum esforço) artista- 
observador. numa cumplicidade em que a participação deste último é 
induzida, sucedânea e inerente ao processo artístico da obra, até pela 
relação parietal que a mesma exige. Isso porque o trabalho mimetizado - 
reduzido à ínfima espessura do suporte - passa a integrar a parede,
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