TRIMANO

desenhos

Capa Cassius Klay - Buenos Aires, 1968

L

uís Trimano pertence àquela geração de desenhistas que teve que trabalhar o signo de modo ambivalente. É o primeiro Trimano entre nós, sob a
ditadura, em Opinião. A linha do desenho deveria funcionar como uma
ação clandestina, capaz de exercer eficazmente a função transgressiva do
interdito. Tinha que desenhar levando em conta a interpretação do censor, da
mesma forma que décadas antes Nássara desenhava levando em conta as
transformações tecnológicas da imprensa. Nesse sentido, a excessiva legibilidade dos objetivos políticos do desenho resultaria'na incidência bárbara da
censura. Por outro lado, a clandestinidade do desenho exigia-lhe um refinamento, transformando em estratégia do humor. A ação conotativa do desenho se
fazia freqüentemente com redução da carga (charge) de humor, grave. Nisso,
Trimano parece resgatar a tradição brasileira do "calunga". Cada traço ou área,
as aparentemente frágeis linhas ou espaços vazios, funcionavam como argumentos capazes de desmontar um ministro gordo ou demonstrar um poeta
agudo. "Só dói quando-rio", relembremos o mestre Nássara. Nisso, Trimano é
um refinado "revelador social" como Daumier ou Ensor. Trimano não recorre à
mera deformação, ao exagero ou ao grotesco. Antes, sabe que a linguagem da
linha é o plano da mensagem icônica, é o disparador da sua ironia. A galeria de
personalidades, tão conhecidos de Delfim Neto a Ezra Pound, parecem tornarse repentinamente inefáveis. Nenhuma palavra parece lhes apreender o caráter, porque Trimano, da família de Steinberg, condensa sua ação no desenho e
desdenha do verbo. Esse olhar, da inteligência sitiada que resiste, reafirmava o
Baudelaire para quem os artistas da charge têm direito à atenção do historiador,
do arqueólogo e mesmo do filósofo; eles devem ocupar um lugar nos arquivos
nacionais, nos registros biográficos do pensamento humano (in 1'essence du
rire). Hoje, em outra atmosfera política, Trimano soube livrar-se do passado.
Sem ressentimento, o traço refinado é agora a delicadeza e a energia, onde a
ironia antiga torna-se olhar agudo. De tanto desenhar poetas, Trimano agora é
poeta do traço. Recorro ao depoimento de Manoel de Barros sobre como fez
Um Retrato de Andarilhos: "O começo de um poema é quase sempre cego.
Depois é que piora. Não se vê mais que um vislumbre, um lince". É assim que
imagino Trimano no começo de seus poemas gráficos.
Paulo Herkenhoff
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Vladimir Maiakovski - Rio de Janeiro, 1990
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O homem das três mãos

A

lguns desenhos são tão perfeitos tecnicamente que nos perguntamos:
— Foi feito à mão?

Os desenhos de Luís Trimano de tão perfeitos, vê-se logo estarmos
diante de um artista incomum. Meticuloso com seu trabalho, rigoroso consigo
mesmo, inevitavelmente se transformou num intransigente:
—"Mas você anda desenhando com o pé!" esbravejou para um principiante
que pediu sua avaliação. Entenda-se. Os desenhos de Trimano têm essa
característica; não parecem feitos à mão.
Segundo Nássara, o nome explica: TRI-MANO, pois só com três mãos para
realizar o que parece impossível aos olhos leigos.
Valores cromáticos são traduzidos em um grafismo eloqüente na expressão
pura dos sentimentos.
Para Cássio Loredano é com Luís Trimano que passamos a fazer parte da
idade moderna, consoantes com o mundo que nos cerca.
E dele uma linha de investigação psicológica profunda a respeito da personalidade de seus caricaturados até então inexistente na imprensa brasileira. As
caricaturas apenas esbarravam na imagem consentida dos próceres da vida
política nacional.
Um trabalho com essa densidade tinha que influenciar muita gente, e o início
dos anos 70 pegou muito desenhista tentando aprender a desenhar como ele,
com três mãos. Loredano era um deles e aprendeu tão bem que hoje, já um
mestre, pode dar uma mãozinha para agraciar o amigo com uma monografia
que localiza definitivamente a passagem deste pequeno grande homem pelas
artes gráficas deste país. A exposição de seus trabalhos no Memorial da
América Latina se reveste assim de um significado especial, além do tributo ao
artista é uma oportunidade única de registro histórico e mostra ao público
quase uma centena de originais que atestam, pela seleção dos temas e das
personalidades escolhidas, toda inquietação intelectual desse artista que não
se conformou com o aspecto simplesmente decorativo para as artes gráficas,
particularmente a da caricatura.
Se nos anos de maior repressão política essa linguagem foi praticamente
banida, Trimano foi o responsável direto por seu renascimento.
Paulo Caruso

William Burroughs - "Pasquim" - Rio de Janeiro, 1989

Oscar "Ringo" Bonavena - Buenos Aires, 1967
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uís Rodolfo Trimano nasceu em Buenos Aires, Argentina,
no dia 2 de março de 1943. Estudou pintura na Escolà
Nacional de Belas Artes Manuel Belgrano e freqüentou os
ateliês de Alberto Bruzzone e Juan Carlos Castagnino nos anos
de 1961 e 1962.

De 1963 a 1968 realizou quatro exposições individuais e trabalhou como caricaturista nos periódicos "Analisis", "Panorama"
e "Siete Dias". Em abril de 1968 radicou-se em São Paulo,
onde trabalhou como caricaturista e ilustrador para diversos
jornais, revistas e editoras de livros (Folha de São Paulo, Jornal
da Tarde, Veja, Última Hora, Realidade, Quatro Rodas, Opinião,
Visão, Argumento, Fascículos da Música Popular Brasileira, Coleção Juvenil). Em setembro de 1968, três desenhos seus (Tarso Dutra, os Beatles e Harold Robbins) saíram na revista Veja nQ 1.
Participou das comemorações do "Cinqüentenário da Semana
de Arte Moderna", promovidas pelo Centro Acadêmico da Fundação Getúlio Vargas, com exposições na própria Fundação e
no Colégio Equipe e painéis que compuseram os cenários dos
shows realizados por músicos brasileiros. Participou do 1e Encontro Latino-Americano de Humor Brasil-Argentina, 1990, no
Memorial da América Latina. Realizou várias exposições como
"Caretas", 1980 e "Faces", 1990.
Reside em Santa Teresa, Rio de Janeiro, desde 1974, onde
trabalhou para o Jornal do Brasil, O Globo, Revista Shell, Jornal
da Música, 1900, entre outros.
Trabalhos publicados:
Jornais: Folha de São Paulo, Última Hora/SP, Jornal da Tarde, Jornal do Brasil, O
Globo, Última Hora/Rio.
Tablóides: Pasquim, Opinião, Movimento, Jornal de Música, Artefato, Gam, Folhetim.
Revistas brasileiras: Veja, Realidade, Visão, Argumento, Bondinho, Revista Rock,
Rádice, Pipoca Moderna, Novo Leia, Ciência Hoje, Orgón, Revista Programa Showbras, Tempo e Presença.
Fascículos: Música Popular Brasileira - Editora Abril
Capas de discos: RCA Victor, EMI Odeon, Poligram
Cartazes: Filme "Vozes do Medo", de Roberto Santos / Espaço PSI / Projeto Pixinguinha /
Elomar em Brasília / Teatro dos 4 / Painel mural e programação visual do catálogo
para peça "Rei Lear" / Peça "Assim é se lhe Parece" / Peça "Tio Vania" / Pôster
Poema para "No Meio de Tudo Isso" / Edição Gráfica Europa.
Poemas ilustrados: "Autópsia em Corpo Vivo", de Tárik de Souza, Ed. L&PM, Porto
Alegre, 1 9 7 9 / " A Paixão Medida", de Carlos Drummond de Andrade, Ed. José
Olímpio, Rio de Janeiro, 1980 / "A Rosa do Povo", Carlos Drummond de Andrade,
Ed. Record, Rio de Janeiro, 1984 / "Antologia Poética", de Mario Benedetti, Ed.
Record, Rio de Janeiro, 1989.
Publicações especializadas: Revista Gráfica, 1985/Graphis Anual, 1986/Revista
Print, 1987/Revista Arte D, 1988.
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