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Era só saudade dos que partiram 

 

Resumo: Estes pequenos comentários compuseram a exposição de título “Era só saudade dos que 

partiram”, com curadoria de Emanoel Araujo, realizada no hall de entrada no Museu Afro Brasil com 

abertura em 18 de agosto 2015 Estes comentários foram expostos por meio de pequenas placas impressas 

localizadas abaixo das obras do total de 14 artistas falecidos, todos amigos e companheiros de trajetória 

do artista e diretor do museu. 
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Arcangelo Ianelli, Marcelo Grassmann, Sonia Castro, Edival Ramosa, Ivens Machado, Otávio Araújo, 

Tomie Ohtake, Mestre Didi, Maria Lidia Magliani, Antônio Maluf, Hércolis Barsotti, Odetto Guersoni 

 

Gilvan Samico (Recife, PE 1928- Idem, 2013) 

A sutil cadência de áreas brancas e negras nos envolve por meio de uma cuidadosa simetria. A linha 

precisa, orientadora de contrastes, trafega por pequenas áreas coloridas pontualmente. Toda esta 

depuração é um dos frutos da longa jornada de aprimoramento que o artista empenhou na direção de 

uma obra gráfica repleta de romance. Lendas, animais fantásticos, a melodia e a violência convivem em 

um imaginário popular tão característico.  

Antônio Henrique Amaral (São Paulo, SP 1935 – Idem, 2015) 

O visceral e aguerrido sentimento de contínuo desenvolvimento parece ter lhe feito eterna companhia. 

Talvez por isto tanta paixão pelo apuro técnico, ao movimento do gesto, ao fazer como fortuna. Esta 

precoce consciência o levou a todos os mundos: políticos, sociais, oníricos, tropicais e exuberantes. Todos 

capturados pelo artista por meio de sua celebrada trajetória. 

Arcangelo Ianelli (São Paulo, SP 1922- Idem, 2009) 

A busca por seu próprio caminho, sempre acompanhado por seu cavale, norteou os passos do artista em 

uma longa vida. Planos, linhas formas, mas em especial, a cor e uma particular geometria são as 

responsáveis por revelar o fiel compromisso de Ianelli, por toda a sua vida, seja em suas pinturas ou 

esculturas, com a luminosidade e com o desejo de autonomia e liberdade. 
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Marcelo Grassmann (São Simão, SP 1925-São Paulo, SP 2013) 

A luz emana de suas figuras soturnas, misteriosas. Mergulhadas em desejos e angústias, as personagens 

míticas, demoníacas e singelas parecem protegidas na nebulosidade. A refinada brutalidade da linha de 

Grassmam, habilidosa e expressiva, deu vida há um infinito número de seres às vezes caricatos, eróticos. 

Simbioses fantásticas em uma obra de profundas simbologias. 

Edival Ramosa (São Gonçalo, RJ 1940 – Niterói, RJ 2015) 

Nas obras deste artista itinerante, construções artesanalmente elaboradas, capazes de unir materiais 

naturais e industriais se unem em uma geometria de caráter simbólico. Elementos afro-brasileiros se 

mesclam a plumas, pedras, sementes por meio de uma engenharia da manualidade. Autor de pinturas, 

objetos, esculturas e joias, Ramosa manteve-se fiel a suas escolhas formais e cromáticas por toda a 

carreira. 

Sonia Castro (Salvador, 1934 –Idem, 2015)  

As imagens em xilogravura de figuras humanas perfiladas, sintéticas, negras e cercadas por grandes 

áreas de papel branco, imersas em conflitos e dramas universais, foram os principais destaques em seu 

percurso artístico. Para a artista, o trabalho com a matriz de madeira seria capaz de gerar uma 

“nostalgia afetiva”, sendo o fazer propiciador de aspectos lúdicos. Além de trabalhos ligados a temática 

do candomblé, Castro também foi cenógrafa, figurinista e professora de gravura. 

Ivens Machado (Florianópolis, SC 1942-Rio de Janeiro, RJ 2015) 

O corpo humano, não sua forma literal, evidente, mas, sobretudo sua crueza, brutalidade articulada à 

intuição e ao peso da matéria crua, compunham o substrato de suas construções. Escultor, Machado 

também foi um dos pioneiros da videoarte no Brasil. Em suas peças de cimento, vidro, madeira e outros 

materiais austeros, ora de monumentalidade silenciosa, ora capazes de um delicado estranhamento, 

nunca buscaram categorias ou esquemas pré-definidos.  

Otávio Araújo (Terra Rocha, SP 1926-São Paulo, SP 2015) 

Desde muito jovem seu interesse pela arte o guiou por uma vida itinerante, sempre se aperfeiçoando e 

traçando uma rota polida e esmerada. Percorreu a Europa e a Ásia, enriquecendo seu repertório, a partir 

do qual elaborou gravuras, desenhos e pinturas sensuais, aglutinadoras de uma poesia de mistérios e 

imagens evocadoras de uma magia atemporal. 

Tomie Ohtake (Quioto, Japão 1913-São Paulo, SP 2015) 

Na poesia haikai, relembra a artista, “fala-se do mundo em 17 sílabas. Sendo poucos os elementos, eles 

devem ser muito precisos, tanto na forma quanto nas cores e nas relações”. Integridade semelhante, 

repleta de concentração espiritual, elaborada por meio da profundidade da cor e do vigor na 

transmutação da forma, pode ser percebida na obra de Ohtake. De início tardio, sua produção artística, 

já aos 40 anos, revela-se sóbria e profundamente independente. 

Mestre Didi (Salvador, BA 1917- Idem, 2013) 

Firme na terra, as esculturas deste “sacerdote-artista” evocam uma presença ancestral, entrelaçada às 

suas raízes africanas. Búzios, contas, couro colorido oferecem compassos por entre a sinuosidade guiada 

pela palha. Em direção ao topo, nosso olhar se depara com misteriosos símbolos, pássaros singelos, 

formas naturais. A natureza se revela em segredo. Com sua obra escultórica, Mestre Didi foi um dos 

fundadores de uma linguagem afro-brasileira. 

Maria Lidia Magliani (Pelotas, RS 1946 -Rio de Janeiro, RJ 2012) 

Irreverente, incisiva e lúcida, a trajetória desta artista sempre esteve em movimento. Viver em intenso 

fluxo, seja por diferentes cidades, seja por meio da gestualidade de sua pintura, com pinceladas ágeis, 

de cores viscerais, expressionista propiciou, a esta artista, um raro estado de independência. Embora 



 

 

3 

gravadora, figurinista, cenógrafa e atriz de destaque no cenário gaúcho, Magliani privilegiou a 

linguagem da pintura acima de tudo. 

Antônio Maluf (São Paulo, SP 1926-Idem 2005) 

Os ritmos ordenados e cores integradas a áreas de tonalidades puras e geometricamente construídas 

sempre estiveram presentes nos trabalhos do artista, desde seu cartaz premiado, utilizado na primeira 

Bienal de São Paulo, em 1951, até em suas pinturas em tela, obras gráficas e murais realizados em 

parcerias com arquitetos. Sua perícia matemática e seus apurados esquemas de progressões 

caracterizam muitas vezes obras de delicado caráter cinético. 

Hércules Barsotti (São Paulo, SP 1914- Idem 2010) 

Nas pinturas do artista vemos a cuidadosa seleção de campos de cor em um harmonioso diálogo, somente 

tensionado por inversões elaboradas por um desenho preciso e geométrico. Capaz de gerar uma dinâmica 

tridimensional, esta sucessão de tonalidades estabelece-se por meio de uma equilibrada construção, 

característica marcante da obra de Barsotti. Este pintor também desenvolveu uma importante obra 

gráfica, criando cartazes, estampas têxteis e logomarcas. 

Odetto Guersoni (Jaboticabal, SP 1924- São Paulo, SP 2007) 

O ajuste exato das combinações, provenientes das sucessivas impressões de blocos de madeira, explicita 

uma longa jornada dedicada ao saber e ao fazer em permanente aprimoramento. Justaposições, 

inversões cromáticas, a exploração do contraste e do elemento modular se desdobram em estruturas 

frutos do contínuo exercício da linguagem gráfica. Pintor, escultor e gravador, com destaque especial no 

uso da técnica da xilogravura, Guersoni nos oferece uma obra rica em experimentações amalgamada em 

profundos conhecimentos tradicionais. 

 

 

 

 

 


