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Artista exibe pinturas em que fragmentos indicam cenas inteiras

Audrey Furlaneto

11/04/2012 - 07:10

Cristina Canale lança livro e abre mostra com pinturas em que fragmentos indicam cenas inteiras Foto: Felipe Hanower / Agência O GLOBO

RIO - Uma mulher de sapatos vermelhos, de salto alto, está parada como quem posa para uma foto, ou para a plateia de um
desfile, já que, à direita dos pezinhos dela, há duas outras pernas, cruzadas, de alguém que está sentado. Os fragmentos de
corpos ocupam toda a grande tela de Cristina Canale. "Desfile" (2011), como ela batizou o trabalho, é parte de um todo — todo
que, neste caso, é a mostra de inéditas que ela abre quinta-feira, às 19h, na galeria Silvia Cintra + Box 4.
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A ideia da "parte pelo todo" é o mote de toda a exposição de pinturas de Canale. É tal proposta, aliás, que dá nome à mostra,
"Pars pro toto" (parte pelo todo, em latim). A exposição, por sua vez, é parte de outro todo, o que traz Canale ao Brasil —
carioca, ela vive em Berlim desde 1993 e, agora, passa a semana no Rio para abrir a mostra e lançar o livro que leva seu nome,
pela editora Barléu. A noite de autógrafos será nesta quarta, às 20h, na Livraria Argumento do Leblon.

Cenas dos anos 1950

"Pars pro toto" apresenta seis pinturas e dois desenhos criados por Canale no último ano, em seu ateliê no badalado bairro de
Kreuzberg, em Berlim. A maioria das telas na mostra é de grandes dimensões — a maior, em que mergulhadores tem apenas a
cabeça fora d’água, tem quase três metros de largura. Há, em contraposição, duas pinturas menores (de 25 cm por 30 cm) logo
na entrada da galeria. Numa delas, vê-se apenas uma mão em fundo escuro. Na outra, os pés de duas pessoas.

— O que o pedaço de uma mão pode dizer de uma cena toda? O que eu gostaria é que, sem saber, o público pudesse fazer a
junção entre o lúdico e o formal — diz a artista.

Em "Desfile", por exemplo, Canale vê a "tensão entre o sujeito sentado, relaxadamente, e a figura em pé, mais posada, mais
afetada". A proposta que guiou a produção da artista era a de "obter, com um mínimo de contextualização, o máximo de
conteúdo". Das seis pinturas, apenas uma revela um corpo inteiro e, outra, quase inteiro.

A segunda é "Good bye lógica" — o nome foi inspirado num rock alemão, "Goodbye Logik", que tocava no rádio de seu ateliê. Na
tela, há, de um lado, uma menina e, do outro, uma raposa indicando o que, para Canale, é a "entrada para a fantasia".

— Todas essas informações de enredo servem como tensão para situações pictóricas, formais — afirma a artista.

Além da fragmentação das cenas, todas as telas, pelas cores e formas, parecem ter um ar de anos 1950. Canale vê a década como
um arquétipo da urbanização, do nascimento da sociedade de consumo.

— Tenho a sensação de que os ritos de outros tempos foram sobrando e, só na década de 1950, eles se formalizaram. Quando
vejo uma imagem dos anos 1950, paro. É algo que atrai meu olhar e que tem uma identidade muito mais clara do que outras
décadas, como os anos 1960 ou 1980. Há essa coisa de geometrismo dos anos 1950, que eu também enxergo na minha pintura.

A ‘batalha’ da pintura

A última individual de Cristina Canale no Rio foi em 2010, no Museu de Arte Moderna (MAM), que abrigou retrospetiva de 20
anos de sua carreira. No livro que ela autografa hoje no Rio, Fernando Cocchiarale refaz a trajetória da artista e a descreve como
"uma das mais pintoras mais importantes do Brasil". Além dele, outros curadores, como Luiz Camillo Osorio, assinam ensaios
sobre a artista na publicação.
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Canale começou a estudar pintura por volta dos 18 anos, na Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Em 1984, participou da
emblemática exposição "Como vai você, Geração 80?", também no Parque Lage. Hoje, aos 50 anos, ela faz apenas pequenas
passagens pelo Brasil, ocasionalmente.

No início deste ano, na Alemanha, acompanhou a disputada abertura da exposição de Gerhard Richter (em cartaz até maio, na
Neue und Alte Nationalgalerie, em Berlim). O artista alemão, aos 80 anos, é dos nomes mais bem avaliados em leilões de arte.
Canale diz que saiu "relativamente emocionada" da mostra.

— Está cada vez mais difícil ver arte que não está fazendo piada, e Richter não é cínico. Ele acredita na arte, não quer ser hype
ou algo do gênero.

Por outro lado, sua pintura "limpa", quase sem vestígios da "batalha" com tinta e tela, não é das preferidas de Canale.

— Prefiro pinturas mais vivas. Faço, na minha arte, quase uma sistematização de deixar a batalha vir à tona, deixar
imperfeições, feridas ou intrigas na tela.
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