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Benê foi meu professor no Cursinho Universitário, 68/69,
onde dava aulas de História da Arte e composição,
elementos do desenho e da pintura com discussões e
engajamentos memoráveis da turma toda, aulas práticas e
exercícios e avaliações dos nossos trabalhos muito instigantes!
Porque puxava para a essência da Arte e da relação humana,
política e social, buscando sempre que desenvolvêssemos
uma compreensão da Arte como uma função humana séria e
profunda! Eu era um garoto de 17 anos, classe média, crescido
num sítio, sem muita cultura e conhecimentos e Benê foi
muito importante no meu amadurecimento e discernimento,
com suas críticas (nunca pessoais) impiedosas ao burguesismo
que ficava sempre encima do muro. E eu ia acordando. Benê
instava-nos a pular no meio do furacão e não ficar estagnado
ali na zona de conforto; a sermos críticos em nossa visão de
mundo e não cairmos nos contos do status quo superficial e
conservador de uma moral burra e insatisfatória. Sem nunca
convidar-nos a uma militância que era do foro íntimo e da
liberdade de cada um.

Sei que Benê participou da Exposição Salão Jovem Arte
Contemporânea do Museu de Arte Contemporânea da USP
em 1970, pois participei dela também com 3 desenhos, todo
orgulhoso de ser selecionado (jogo duro então) para um
mesmo evento que ele, meu professor cuja arte e postura
artística admirava muito.

O que me move aqui é meu reconhecimento, gratidão e
reverência à Benetazzo, uma figura breve , mas marcante na
minha vida! Aconteceu de eu ler em 72, no Estado de São
Paulo, a notícia de seu "atropelamento" na Rangel Pestana
por um caminhão quando fugia de seus carcereiros
exatamente como conta a matéria abaixo – da coluna de
Mônica Bérgamo. Interessante é que na semana anterior eu
havia lido uma notícia igualzinha, mesma avenida, mesmo
caminhão, mas outro clandestino “atropelado e morto” na
mesma situação. O que me dava vontade de vomitar; era um
abuso de poder indecente, que menosprezava nossa
inteligência, e nos encolhia na raiva impotente e frustrante,
mesmo sem ter grande entendimento, do que rolava por baixo
dos panos, nos porões da ditadura por assim dizer; e o medo
geral com que vivíamos, mesmo sem culpa "no cartório". Era
insano o poder absoluto e feroz do aparelho do Estado. Por
falar nisso, muito se assemelha às notícias que recebemos da
Venezuela de Maduro, hoje.

O artista indigente
Militante que combateu a ditadura e foi morto pelo regime tem sua
desconhecida produção artística resgatada com ajuda de amigos
Antonio Benetazzo era um artista plástico e ativista político. Conciliava a luta
contra a ditadura militar no Brasil com suas pinturas e desenhos, que gostava
de distribuir aos amigos. Recebia elogios. Um dia, no início da década de
1970, foi capturado por agentes do regime. Acabou morto de forma cruel e
sepultado como indigente.
A obra que ele deixou passou ao largo de galerias de arte e museus nas últimas
décadas. Ficou espalhada pelas casas de conhecidos e parentes. Agora, uma
equipe se propõe a remover as camadas de tinta que deixaram sua produção
escondida e resgatar os trabalhos e a história do autor para uma exposição e
um documentário.
"O Benê trazia sempre um pacotinho com uma pintura ou ilustração quando
me encontrava", conta Zuleika Alvim, 73, ao repórter Joelmir Tavares. Amiga
do artista, ela tem oito criações dele penduradas nas paredes de sua casa, no
bairro de Perdizes. A historiadora foi uma das pessoas que colaboraram com o
trabalho de Reinaldo Cardenuto, curador do projeto de recuperação da obra.
Nos últimos nove meses, ele conseguiu encontrar mais de 200 peças
finalizadas, além de "centenas" de esboços e rascunhos. Para isso, rodou por
20 casas na capital e em mais quatro cidades paulistas. "Achamos trabalhos
emoldurados e outros guardados em fundos de gaveta. Mas todo mundo
tentou conservar, ninguém jogou fora", diz o professor da Faap (Fundação
Armando Alvares Penteado), especialista na produção artística da época da
ditadura.

No ano seguinte, como membro da ALN (Aliança Libertadora Nacional), se lançou à
clandestinidade e foi para Cuba treinar táticas de guerrilha. Nessa época, ajudou a fundar o
Molipo (Movimento de Libertação Popular), do qual se tornou um dos líderes. Paulo era seu
codinome.
Ao voltar secretamente de Cuba, em 1971, pediu a um amigo para entregar um envelope a
Zuleika. "Eram esses cinco trabalhos", diz, apontando a parede da sala, a ex-militante que por
dois anos dividira com Benetazzo e outras pessoas um apartamento no edifício Copan.
A historiadora guarda também um quadro nunca terminado. "Ele pediu para eu comprar umas
tintas, uns papéis. E começou a reproduzir uma planta que eu tinha em casa na época", relembra.
A pintura foi interrompida por sua captura, na Vila Carrão. No relato de "A Casa da Vovó", livro
de 2014 do jornalista Marcelo Godoy sobre torturas e mortes na ditadura, o episódio é descrito
como "brutal e traumático".
Os militares levaram Benetazzo para um sítio em Parelheiros e deram um golpe na cabeça dele.
Depois, passaram com a roda de um Fusca sobre seu crânio. No caminho para o Brás, onde
pretendiam deixar seu corpo, ele acordou.
Resolveram voltar. Dessa vez, decidiram exterminá-lo a pedradas. Com a certeza da morte,
fizeram de novo o caminho do Brás, onde o cadáver foi jogado na frente de um caminhão em
movimento, para simular um suicídio. Era 30 de outubro de 1972.

"O Benetazzo é ignorado pela bibliografia e pelos estudiosos do período. Mesmo
quem pesquisa o tema não conhece", diz ele, que também organiza um livro com as
obras. Cardenuto e o colega de Faap André Fratti Costa, que dirige o documentário,
foram contratados pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de SP
para a empreitada. "Ele é mais lembrado como militante. Queremos colocá-lo na
história da arte no Brasil", afirma o cineasta.
A produção do artista, que nasceu na Itália em 1941, veio para o Brasil criança e se
fixou com a família em Caraguatatuba, foi tão intensa quanto sua militância. "Utilizou
estilos e técnicas mais variados em pinturas, colagens, representações do corpo
feminino, abstrações com cores vibrantes e retratos, além de fotografias", lista o
curador, citando o espanhol Francisco de Goya e o russo Wassily Kandinsky como
pintores que a obra de Benetazzo evoca. Ele foi um artista revolucionário e um
revolucionário artista.
O italiano obstinado com a volta da democracia ao Brasil foi contemporâneo de
nomes que depois ganharam visibilidade, como Sérgio Ferro, Luiz Paulo Baravelli e
Claudio Tozzi –com este, criou uma xilogravura para um cartaz da UNE (União
Nacional dos Estudantes) em 1968. Naquele ano, ajudou a organizar o congresso da
entidade em Ibiúna que terminou com os participantes presos.

Quando se engajou ativamente na luta armada, diz Cardenuto, Benetazzo
estava na iminência de ganhar projeção com sua obra, na segunda metade dos
anos 1960.
A militância na esquerda começou em 1964, ao entrar na Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da USP. A política e a estética sempre andaram
juntas para ele, embora o curador da exposição seja cauteloso ao estabelecer
relação entre o mundo externo e as criações do autor.
Concebeu seres disformes em uma série de desenhos em nanquim em 1968,
ano do Ato Institucional nº 5. Em outra obra, com a data exata em que o ato
que endureceu a repressão no país foi baixado (13 de dezembro), não há mais
os monstros grotescos de corpos retorcidos. "Sai o grotesco e entram
representações de prazer e mistura de técnicas e cores", analisa Cardenuto.
Para ele, as duas obras mostram "a riqueza estética" e "as várias formas do
artista de olhar o mundo".

"Eu fiquei muito mal, doente", diz Zuleika. "Passei 15 dias com febre e,
quando eu me olhei no espelho, eu tinha metade da cabeça branca. Do
choque." O guerrilheiro foi enterrado em vala comum, como indigente, no
cemitério de Perus.
"A ditadura foi também um golpe contra a cultura", diz Carla Borges,
coordenadora de Direito à Memória e à Verdade da Secretaria Municipal de
Direitos Humanos. "O projeto é uma forma de combater a política de
desaparecimento e devolver o acesso à obra de um artista."
A exposição está prevista para o início de 2016 –nos anos 1990, uma mostra
menos abrangente foi organizada por Alípio Freire, amigo de Benetazzo.
Zuleika é uma das pessoas que vão emprestar suas peças. "Já avisei ao
Reinaldo que ele será um homem morto se alguma coisa acontecer com elas",
brinca. "Mas fico feliz que agora todo mundo vai saber quem o Benê foi."

