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Mostras
MARGS — Mostra coletiva de artistas.... - uru

guaios até o dia 4 de julho. Pinturas 
de Gelson Redaelli na Galeria João Fah- 
rion e a exposição das obras dc Arthur 
Bispo do Rosário, da colônia Juliano Mo
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ARTES PLÁSTICAS
EUNICE GRUMAN

Em busca da unidade perdida

Radaelli: 
sobrevi
ventes de 
um conflito 
básico

unca, no decorrer dos séculos, o homem viu o 
mundo em preto e branco. Isto viria a acontecer 
pela primeira vez com a invenção da fotografia. 

Interessante que mesmo sendo a foto a apreensão de 
uma fatia do mundo real, a imagem assim obtida sempre 
teve uma conotação conceituai. Não é normal ver em 
preto e branco; assim instintivamente compreendemos 
que estamos diante de uma interpretação da realidade. 
O raciocínio é ainda mais pertinente quando se trata de 
pintura e principalmente de uma que evita ao máximo 
a gama de cinzas, concentrando-se enfaticamente no con
traste do preto profundo e do branco luminoso, como é 
o caso da exposição que Gelson Radaelli apresenta na 
Galeria João Fahrion, do Museu de Arte do RS.

Radaelli propõe-se retratar o homem de hoje, perdido, 
solitário, conformado, encontrando numa espécie de alti
vez a única forma de manutenção de sua dignidade e, 
assim, de sobrevivência. É curiosa a opção monocromá
tica neste final de século, que se caracteriza justamente 
pelas infinitas nuances e externa diversificação. Em boa 
parte, a insegurança do homem moderno é gerada por 
este excesso de solicitações. As pessoas seguem tantas 
trilhas diferentes, e tão individuais, que os pontos de con
tato de suas trajetórias são muito reduzidos, do que de
corre a solidão. Para Radaelli, o resultado de tudo isto 
não é o "homem de cinza”, aquela pessoa sem brilho 
próprio e sem individualidade, que se confunde com a 
multidão. É um homem em preto e branco, agitado pelas 
contradições, dramático, vivendo sob conflito e quase 
sempre só. O artista considera ainda que somente estes 
personagens sobreviveram à catástrofe da vida quotidia
na: tudo o mais desapareceu. Assim, não há cenários, 
não há um ambiente para que estes homens e mulheres 
evoluam, salvo, talvez uma romântica cadeira de bistrô. 
Preocupado em acentuar a expressão facial e corporal 
a um tempo derrotada e altaneira, Radaelli escolheu os 
grandes formatos e pinta a maior parte dos seus persona
gens concentrando-se na parte superior do corpo, basica
mente cabeça e tronco. É aí que surgem as nuances, 
pois o sofrimento é tão diverso quanto as pessoas que 
o suportam. O pintor evita mostrar rostos que olhem direta
mente para a frente e que, sem dúvida, lhe parecem exces
sivamente confiantes. Prefere voltá-los ligeiramente para 
um lado, conseguindo realizar de forma hábil a solução^ 
clássica do “contraposto", que alia estabilidade a um sen
tido de movimento potencial. Hábil, porque, se Policleto 
ao criar o “Doríforo” dispunha da figura humana completa 
para externar de um lado do corpo tensão e do outro 
relaxamento, Radaelli obtém efeito similar em duas dimen
sões, através somente de rostos, que poderíam ser dividi
dos ao meio e pertencer a duas diferentes pessoas. É 
aí que o artista atinge seu ponto mais alto na tentativa 
de representar o homem da atualidade, dividido, confli- 
tuado, em permanente busca da unidade.
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