A PROPOSITO DE «PREPARATIONS»
O pintor português Manuel Casimiro trabalha em Nice hâ mais de dez
anos. Na semana dedicada à «L'Art à la Frontière», realizada nessa cidade
francesa, e durante a quai o escritor francês Michel Butor desenvolveu
alguns dos femas mais importantes da sua relaçâo com a pinfura e com os
pintores, foi apresentado aos amadores e aos mass-media o livra saido da
colaboraçâo entre o pintor e o escritor, com o titulo: «Preparaçôes».
É a propôsito desse livra que o crifico de arte francês Raphaël
Monticelli falou com os dois autores registando as palavras que a seguir se
apresentam.
RAPHAËL MONTICELLI: Manuel
Casimiro, Michel Butor, eu sei que a
vossa amizade e a vossa colaboraçâo
duram hé jé alguns anos, pralicamente desde a chegada do Manuel a
Nice. Voce disse-me, Michel Butor,
que enfâo expunha, na galerla
Lovreglio, bilhetes postais e que
linha recebido a visita do Manuel
Casimiro, inleressado em frabalhos
que reunissem algumas das suas
preocupaçôes da época, pois que ele
préprio trabalhava num bilhele
postal, integrando nesfas imagens
comerciais o seu enigmélico ovoïde,
meio inferrogalivo, meio ironies.
Desde enfâo voeês multiplicaram os
enconfros e os frabalhos comuns. É
conludo a primeira vez que sai uma
obra comum e eu desejaria conhecer
a génese desla colaboraçâo particular.
MANUEL CASIMIRO: É verdade... 0
titulo foi Michel quem o enconlrou.
MICHEL BUTOR: Sim, o tflulo fui
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eu, pois Irala-se do titulo de um
texto e nâo da série de gravuras.
\
M.C.: Quanfo à ideia do livre, ela
!
surgiu, creio eu, um pouco, do
livreiro e editor de Nice, Jacques
Raphaël Monticelli
Malarasso.
M.B.: Mafarasso jé tinha feilo uma estranho.
........... E muito importante. No
exposiçâo com Manuel na quaj havia
jnfcj0 |jve alguns problemas. Lemobras de colaboraçâo,
parlicular- |,r0.me (je ter dado conhecimento
‘
mente, «0 Arlequim Desaponlado».
entao, ao Michel, do meu enfusiasM.C.: Nos tfnhamos numerosos mo, e de lhe ter falado dos
frabalhos em comum. Quando Michel
aborrecimenfos que eu encontrava na
estava em Nice vlamo-nos corn
Escola de Belas-Artes do Porto que
bastanfe regularidade. Era muito
eu frequentava. Retomei este frabaenriquecedor. Para mim é uma
IFto em seguida quando regressei a
experiência muito importante.
Nice.
R.M.: Agora que temos os
R.M.: E onde estava entao o texto!
elemenlos da origem desle livre Jâ o tinha!
M.B.: É necessério dizer que o
comum, proponho que se vé um
pouco mais longe no detalhe.
Manuel me deu primeiro todas as
Manuel, eu pense que na allura da pequenas pinturas em papel.
publicaçâo de «Preparaçôes» lu
M.C.: Sim, acrilico sobre quadrarealizas as tuas primeiras gravuras.
dos de papel.
M.B.: Foi a partir desla série de
M.C.: Sim, este convite levou-me a
pinturas que eu fiz o meu texto. Ele
explorar este dominio que me era
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M^asiJo (à dlrelta) e M. Butor'autografando «Préparations»

corresponde a uma medilaçâo sobre
estas pequenas obras. Em seguida
apresentei o meu texto ao Manuel e
criou-se este diélogo.
R.M.: Sim, vejo bem esse vaivém.
Temos um lexto que ganha forma
numa relaçâo com as pinturas.
Dépôts, gravuras originadas pelo
texte proposto. Toda uma circulaçâo
que desenvolve assim a ideia initial.
M.B.: As pequenas pinturas
relomavam, elas prôprias, obras mais
antigas do Manuel.
R.M.: Elas recordam de facto
obras do fim dos anos 60.
M.C.: Entao elas poderiam ser
«copias inexactes», nâo é verdade!
M.B.: Eu fiz, pois, as rninhas
legendas para estas pequans obras.
Quanfo ao fermo «Preparaçôes», do
quai eu fiz o titulo, ele corresponde,
para mim, primeiro às preparaçôes
que fazem os pintores e sobretudo os
gravadores, sobre a tela ou cobre; eu
pensava também nas preparaçôes
microscépicas nas lamelas de laboratério sobre as quais se dispôe a
célula ou a amiba para a observer.
Esta atifude que adopte! para o titulo
fornece também o tema do texto que
vai apresentar a experiência do
pintor e do gravador, assim como a
do biélogo, e naturalmente a do
proprio microbio se se passar para o
outro lado da preparaçâo. Hâ assim
momenlos
*" no lexto em que é o
microbio que observa o preparador...
Vejamos, por exemple: «Esmagado
como um insecto entre duas lamelas
de vidro, deslizando num triste raie
de luz para o derramamento final»; eu
«Debaixo da objectiva aperceber.do
o investigador enorme na caverne
das cinfilaçôes piscando devwando
fascinado».
É o microbio que observa aquele
que o observa. Hà certamente outras
aspedos: o texto esforça-se por
estudar toda a lemahca qrrc c.vj ce
coisas que sâo inicialmente também
simples. As gravuras acrescentam
muito em relaçâo aos esboços initiais
porque apresentam ao mesmo tempo
estes femas mas também o code por
este traço lâo delicado que me leva a
dizer que é muito bom que o Manuel
tenha feito gravura; foi bem
conseguido. Houve verdadeiramente
entre nos um diélogo em profundidade.

(Depoimentos recolhidos por
Raphaël Monticelli)

