
 

Das ist der man: Manfredo de Souzanetto. 
 
 

Geometria e cor: binômio estruturante da obra plástica de Manfredo de Souzanetto. Essa 
obra que, nos anos 60/70,  se  inicia em  imagens do corpo e da paisagem, avança por uma 
abstração da figura e termina, na  década  seguinte, por se consolidar em uma geometria fundada 
em planos de cor que, por sua vez, organiza de modo espacial a imagem. Geometria sensível, cor 
elaborada: construções materiais da luz. Presença sólida da terra-matéria prima e universal: 
vegetal e mineral. Elementos do já longo percurso de Manfredo no território da arte. 

 Na gênese desse percurso de mais de três décadas marcado pela produção de desenhos e 
pinturas está a consistente formação do artista em longo aprendizado na gravura: em Minas Gerais 
a litogravura com Lótus Lobo e a xilogravura com Yara Tupinambá; em Paris a litogravura e a 
gravura em metal. A grande circulação nacional e internacional dessa obra veiculou uma 
identidade de Manfredo de Souzanetto enquanto desenhista e, sobretudo, pintor permanecendo 
recolhida sua dimensão original de gravador. Assim, produzir e expor agora uma xilogravura - a 
primeira técnica gráfica praticada no Ocidente e uma das mais rigorosas em termos de sua 
execução - não é um ato destituído de sentido, mas sim,uma complexa operação simbólica de 
apresentação mais adequada da identidade de um artista com uma  obra madura e em pleno 
processo de expansão. 
 A xilogravura elaborada e editada para “Os Amigos da Gravura” da Chácara do 
Céu/Fundação Castro Maia parte de uma matriz sem incisão alguma e onde os veios dos 
diferentes tipos de madeira usados na  construção dessa matriz são agregados em vários 
segmentos geométricos. A seguir essa matriz é entintada com várias cores integrantes da palheta à 
base de pigmentos naturais que tanto singulariza a obra plástica de Manfredo de Souzanetto e, 
finalmente, é impressa cuidadosa e manualmente de modo a produzir uma tiragem sensível e 
controlada. Trata-se, portanto, de trabalho a um só tempo singular e representativo de uma obra 
plástica que integra desenhos, pinturas, gravuras e objetos que  buscam cada  vez mais a  
tridimensionalidade. 
 Sobriedade e coerência: binômio estruturante de uma biografia escrita em várias paragens 
e um único ofício - artista plástico. Mão e matéria: rústico homo faber construindo no tempo uma 
sensível e elaborada visualidade. Das ist der man(fried): eis o homemanfredo - um artista 
mergulhado em seu ofício de construir possibilidades para o olhar.  
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