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TODOS OS CAMINHOS LEVAM AO DESENHO

O ouro e o negro, o sagrado e o profano, opacidades e transparências, o avesso e o direito, mas, 
também, o que está entre , entre a luz e a sombra, entre o dia e a noite, a morte e a vida, entre o cotidia
no e a História (a história da arte, inclusive), entre a timidez e a ironia, entre o máximo despojamento 
material e a complexa elaboração mental, entre o confessional, teatro do ser, diário íntimo, caderno de 
notas, croquis ou bosquejo e a crítica social e política, o que é quase , quase isto ou aquilo, quase- 
desenho, quase-pintura, quase-texto-traço, mancha, cor, gesto, linha, número, letra, vírgula e mais o corte, 
recorte, raspadura, colagem, acréscimo, redução, fragmentação, repetição, cheios e vazios, superposi
ções e ausências - o desenho como puro conceito, artesanato mental, e o desenho como exercício ofici- 
nal, o desenho levado ao extremo da instalação, isto é, a forma tridimensional, e o videotexto, ou reduzi
do ao mínimo instrumental, papel e lápis, papel e tinta, à mão que se movimenta sobre a superfície.

O branco ativado, tornado espaço expressivo e vitalista, espaço abismai entre a tempestade de traços 
negros, música a-tonal se inscrevendo nos intervalos do negro, o grafite como contorno, taquigrafia da 
alma ou gráfico existencial, como síncope emotiva ou extensão lírica, o gesto espasmódico, intenso ou 
lírico, dotado de energia e paixão ou a construção metódica, concentração pigmentária ou colorística, 
compartimentação espacial - arcos, cúpulas, quadrinhos e triângulos que se movem oticamente -ou o 
grafite como massa, superfície mineral ou espelho negro onde se inscrevem mitos, magias, fantasmago- 
rias, receptáculo de projeções e memórias. O desenho que se faz ou desfaz à nossa frente, nuvioso ou 
nebuloso, delicadezas de vária ordem e mais ainda sutilezas, pensamentos, idéias, o desenho combati
vo ou resistente, “que ergue o braço’’ou que mergulha nos abismos metafísicos, território de indagações 
filosóficas, silêncio ruidoso.

Picadas, desvios, encruzilhadas, veredas, sertões, pântanos, florestas, enfim, todos os caminhos 
ou, para alguns, os descaminhos do desenho brasileiro - afinal o que é desenho? - vertentes diversas no 
ecúmeno brasileiro, que é plural e multifacético, geografia ampla e variada, entre a tradição, que não 
se pode descartar e a ruptura que deve ser observada atentamente, as mitologias individuais e os modis
mos (igualmente necessários, por que não?), as idiossincrasias regionais e pessoais e as novas tendên
cias internacionais, tudo está aí para ser visto, o desenho modernista (história), o levantamento crítico 
(sala dos convidados) e a revelação de novos talentos no trabalho de mineração que foi feito entre os que 
se inscreveram espontaneamente. Tudo está aí para a contemplação e o debate, para a curtição ou a re
jeição. Fartem-se, pois.

PRIMEIRO PRÊMIO 
DO DESENHO BRASILEIRO
Igor Krivochein Marques
IGOR K. MARQUES
Série Espelho Negro n.° I. II e III
Obra premiada: n.° 11
Grafite têmpera /pastel oleoso /acrílico
Data de execução: junho 1986
Dimensões: 140x200 cm
Endereço: R. Visconde de Pirajá, 252/202 (fundos) 
Rio de Janeiro - RJ - Fone: (021) 227-4853
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SEGUNDO PRÊMIO 
DO DESENHO BRASILEIRO
Daniel Senise Portela
DANIEL SENISE
Sem título AeB
Obra premiada: Sem título A
Óleo sobre papel - Dimensões: 140x200 cm
Endereço: Rua Fernando Osório, 18/602
Rio de Janeiro - RJ- Fone: (021) 552-4709

TERCEIRO PRÊMIO 
DO DESENHO BRASILEIRO
Milton Kurtz - RS -1951 
MILTON KURTZ
Ameaça de Narciso -Atirador de Facas - Desejo Incômodo 
Obra premiada: Atirador de Facas 
Grafite e acrílico
Data de execução: 1985 - Dimensões: 50x 70 cm 
Endereço: Av. Érico Veríssimo, 830/203 
Porto Alegre - RS

PRÊMIO GOVERNO DO ESTADO 
O RIO GRANDE DO SUL / DESTAQUE 
DO DESENHO BRASILEIRO
Antônio José de Barros Carvalho e Meüo Mourão 
TUNGA 
01-01-01 
Obra premiada: 01
Técnica mista - Data de execução: 1984-1986 
Endereço: Estrada Sorimâ, 512 - Barra 
Rio de Janeiro - RJ - Fone: (021) 399-7057


