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M A R- G S
APRESENTAÇÃO

O MARGS ADO MA_AGOU orgulha-se em aco
lher, pela terceira vez em suas dependências, mais esta 
exposição de Alfredo Aquino. As duas anteriores foram 
em 1982 e 1998. O tema desta mostra intitulada CAR
TAS repete-se após três anos haver o artista exposto tra
balhos semelhantes em outro espaço de arte. Mas rein
cide agora, com novas perguntas e respostas, como se 
estas missivas estivessem a ir e vir, para sempre ines
gotáveis, numa sucessão crescente de mensagens 
novas a enriquecer o texto e a eternizar a fala. Ficam as 
cartas como denominação genérica, mas seus conteú
dos são diferentes, retomando agora, em particular, a si
lhueta humana que vem juntar-se ao código do escritor- 
pintor que é Alfredo Aquino. É como uma correspondên
cia amorosa que não quer cessar, que não pode terminar. 
Sempre haverá razões para uma carta que deverá, no 
mínimo, renovar-se em seu sentido anterior, ou, em seu 
próprio gesto, reformar a palavra dita. Este movimento de 
Aquino deve-se, em grande parte, penso eu, ao fato de 
que o artista é um poliglota a quem o conjunto das letras 
toma uma razão maior de ser ao formar a palavra. Aquino 
valoriza a letra, que em sua língua predileta, o francês, diz- 
se lettre, que por sua vez também significa carta. São 
dois sentidos numa palavra contida entre a composição 
das letras e as cartas, entidades indissociáveis, portanto. 
Ilustrador ( nas palavras de Pietro Maria Bardi, um dos 
melhores do Brasil), editor, curador de exposições impor
tantes, produtor, Alfredo Aquino é uma espécie de gentil- 
homme das artes plásticas, desde sempre a elas ligado 
de forma presente no Brasil e também na França, onde 
viveu por um período. Sua exposição, desta forma, orgu
lha o nosso museu, ao mesmo tempo em que enriquece 
nossa mensagem como instituição cultural.
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A Carta pintada

A Carta, seja pintada sobre tela ou desenha
da a pincel, a pena e a lâmina de canivete sobre o 
papel para aquarelas, é uma mensagem visual, con
cebida e construída de maneira particular, a partir da 
cor e do esqueleto do desenho, sendo este estrutu
rado numa espécie de arquitetura gráfica precisa e, 
talvez, original ao conceito primordial da Carta - a de 
sua linguagem em caligrafia singular, desvinculada de 
signos - franqueando o espaço aos valores artísticos 
intrínsecos à própria pintura e ao desenho autônomo.

Sugere o gesto de se eleger uma escritura de 
comunicação ancestral, na ação de vestir em vela- 
turas os planos das cores sobre o suporte, modifi
cando-as em matizes trabalhados, criando-se assim 
e nelas mesmas, nas próprias Cartas - as da pintura 
e as dos desenhos - as relações sensíveis entre as 
estruturas formais e cromáticas da tela ou no universo 
do papel, regado a tinta china e pinceladas de grises 
d’água, nas lavraturas sem letras das penas caligráfi- 
cas e nas incisões de lâminas de aço sobre a super
fície dócil, a dimensão íntima de sua direção secreta.

A Carta é uma mensagem endereçada a 
seus destinatários, aos possíveis observadores da 
pintura e do desenho; e será, uma proposta sobre 
reflexões individuais e privadas, de caráter confiden
cial e revelador, centrada em percepções mútuas: as 
do artista e as de quem observa o seu trabalho.

É uma sugestão de comunicação entre os 
indivíduos, uma aproximação, um alinhamento de 
expectativas e de experimentos.

A Carta pintada, desenhada, é a senha, é a 
mensagem do naúfrago, é o acorde, a sugestão silen
ciosa para o entendimento, o elo não-enfático à com
preensão das diversidades de pensamento e da 
própria noção da liberdade de expressão.
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Texto Pictural

O desafio de Alfredo Aquino foi, e continua sendo, a 
realização do que ele próprio chama de "texto pictural". A 
pintura torna-se ao mesmo tempo linguagem, objeto em si e 
suporte para uma comunicação com o espectador.

Não se trata mais de um diálogo clássico entre o 
artista e seu público, mas da procura de um novo código, de 
uma nova linguagem para uma comunicação cultural entre 
os indivíduos, As obras atuais de Alfredo Aquino são o fruto 
de um longo trabalho de epuração das formas, com o intui
to de conservar somente o essencial, sem ceder à tentação 
do intelectualismo e do hermetismo.

Jean-Yves Mérian
Professor em Arte, Cultura e Civilização Brasileira 
Universidade de Paris Paris - França 
Presidente da Association pour le Developpement des Etudes 
Portugaises, Brésiliennes, dAfrique et dAsie Lusophones 
Paris França

Fidelidade à Pintura

Alfredo Aquino é um pintor cuja carreira dinâmica é 
marcada por uma profunda pesquisa e por um rigor ver
dadeiramente significativo. A produção respeitável deste pin
tor merece uma observação criteriosa: numa época em que 
nos defrontamos com uma grande variedade de manifes
tações artísticas, Aquino mantém-se fiel à pintura.

Cores, que remetem à atmosfera luminosa de um 
país de contrastes muito acentuados, e formas, em alguns 
momentos geométricas, às quais misturam-se figuras em 
que a imaginação pode sonhar ou buscar seu melhor cami
nho.

Luiz Hossaka
Conservador-Chefe do Museu de Arte de São Paulo 
Assis Chateaubriand - MASP São Paulo
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Muitas vezes recebemos cartas à mão e não enten
demos nada, porque a letra é horrível. Mas ela se torna um 
enigma e os enigmas dão sabor à vida. Olhamos os garra- 
chos, eles vêm de uma pessoa estimada, sabemos que ela 
nos quer bem, mas não deciframos. Colocamos o papel 
sobre a mesa, usamos uma lupa, tentamos saber se é um 
O ou um A, um L ou I maiúsculo. Cartas impenetráveis exci
tam, provocam a adrenalina, causam suspense, 
Principalmente se chegam de alguém a quem amamos, 
mas cujo relacionamento anda periclitante. O que ela (ele) 
quis dizer? Fim ou não? Terminou ou continuou? Como 
responder? Tememos levar a carta a outro para ler, porque 
não sabemos o que ela contém, é a intimidade.

Para quem são estas cartas? 
Para você, para mim?

Muito antes da personagem do filme Central do 
Brasil viver de escrever cartas para os analfabetos, eu sabia 
que o escritor Antônio Torres quando morava no Junco, 
Bahia, tinha esse ofício, o de escrever cartas para caboclos 
que não sabiam ler e escrever. Assim ele conheceu as 
paixões e tristezas, as alegrias e choros do brasileiro e se 
tornou escritor. Muitas vezes imaginei que a personagem, 
vivida por Fernanda Montenegro tenha sido baseada na 
vivência de Torres. Cartas. Pode aparecer o fax, pode usar 
o e-mail, pode falar por telefone, mas a magia das cartas é 
insuperável. Há emoção no ver o envelope com seu nome, 
admirar o selo, (odeio os carimbos impessoais das 
máquinas) olhar o remetente, ficar adivinhando o conteúdo, 
abrir cuidadosamente para não rasgar o papel. Tem prazer 
maior?

Cartas. Bom recebê-las, cheirar para ver se tem 
perfume, olhar a letra para adivinhar o remetente, ficar 
ansioso para abrir o envelope e encontrar ali o que espera
mos e vai trazer felicidade, ventura, o desejo realizado.

Cartas. Devo falar das anônimas, quase sempre 
destruidoras? Não gostamos de recebê-las, mas gostamos 
de ler as que outros recebem. Guem teria inventado a carta 
anônima? E se um dia chega uma carta anônima assinada?

Apanhar a carta e penetrar na mensagem enviada 
por uma pessoa muito amada é sublime. Os mais velhos se 
lembram da música que Isaura Garcia, a única paulista 
coroada Rainha do Rádio brasileiro, imortalizou: "Guando o 
carteiro chegou, o meu nome gritou com uma carta na 
mão. Ante surpresa tão rude, não sei como pude chegar ao 
portão".

Paradoxo? Incoerência? Contradição. Seria engra
çado. Alguém que detesta tanto o outro que diz tudo como 
se fosse um anônimo, mas assina para que a pessoa saiba 
quem mandou e se sinta agredida. Cartas. Podem ser tam
bém desenhadas como estas aqui. E a sua missão, agora 
que entrou na exposição do Aquino é conseguir ler o que 
ele escreveu em cada desenho. Escreveu para você, para 
mim? Para quem? E como sabia que você viria, eu viria?

Cartas podem ser escritas no computador ou 
datilografadas, A carta de computador é limpa, asséptica, 
pura e imaculada, não tem erros, porque os erros são 
fáceis de corrigir. Ficam tão esterilizadas que a emoção 
desaparece. Já uma carta datilografada tem um jeito espe
cial, cada máquina tem um tipo de letra, adapta-se ao 
dono, aqui e ali uma letra fica tortinha. Além de tudo, na 
carta datilografada o erro pode ser corrigido com o X pas
sado em cima da palavra, da maneira que entra o toque 
pessoal. Uma vez, uma professora de etiqueta aconselhou: 
escreva à máquina, porém cometa alguns erros, corrija a 
mão, e assim fica a sua marca. É elegante. Elegantes 
mesmo são as cartas à mão. Máximo da polidez, cortesia e 
educação. Respeito ao outro. Cartas à mão são o que há 
de mais pessoal, mais atencioso. Você respeita a pessoa e 
chega a ela através de sua caligrafia, elaborada ou des
mazelada, mas você.

Remetente:
Ignácio de Loyola Brandão
Escritor (de cartas) e jornalista.
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O Embate

Dois soldados na noite se procuram 
tendo aberto o flanco das milícias. 
Desde que se pensam se perseguem 
na linha onde se crava a pontaria.

E, mesmo que fracos, sem destino, 
quanta coragem, quanto afã: iam sozinhos. 
Ainda agora planejam sua campanha, 
vão pela noite secretamente (ainda sozinhos).

Jamais se vêem,
mas sempre por um indício se aproximam 
quando a neblina se dispersa 
e a terra amanhece remexida.

Um sendo morto pelo outro 
toda a alma da busca está perdida.
Mas não se matam, sequer se avistam: 
amam-se com o louco amor dos foragidos.

Alimentam o delírio do instinto, 
são um para outro o desejo do impossível. 
Entocam-se nos vãos distantes da mesma rocha, 
têm o mesmo sonho de guerra, a vida em risco.

Mariana lanelli
Poeta e escritora.

O confronto, enquanto tarda, 
é labareda.
O passo camuflado num bosque de cedros 
apanha o atalho que desemboca no infinito.

No princípio era o abrigo das trincheiras 
e um inimigo sem rosto que afligia. 
Houve então o duelo imaginado, 
a esperança de um alvo, um rosto nítido.

Cumpriu-se-lhes armar uma estratégia 
para aguardar o adversário ao pressenti-lo. 
Rompia um fim de tarde, subia o fogo, 
o coração, por fora metal, se contraía.

Duas mãos tateavam o acampamento, 
mais duas mãos lavavam no rio as botas sujas. 
Irmãos de uma rotina de vigília, 
traziam consigo o ódio de toda uma infantaria.

Acreditavam já se conhecer 
pelo que de si próprio conheciam.
Haviam deixado a retaguarda dos exércitos 
partindo cada qual de seus domínios.

Carta / Morte - 2
Desenho - nanquim e aguadas sobre papel Montval - 2002

45 cm x 55 cm
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Carta / Rosto
Desenho - nanquim e aguadas sobre papel - 2002 
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