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A EVOLUÇÃO DA
GRAVURA

MOSTRA NO CCBB DE SÃO PAULO REÚNE OBRAS DE DÜRER,
GOYA, PICASSO, ANDY WARHOL E OUTROS MESTRES EM

TRABALHAR COM IMPRESSÃO SOBRE PAPEL. A EXPOSIÇÃO
É PROVA DE QUE A TÉCNICA NÃO PÁRA DE SE REINVENTAR

POR FERNANDO OLIVA

A
exposição Impressões Originais: A Gravura desde o

Século XV, que reúne 200 obras no Centro Cultural

Banco do Brasil de São Paulo, também pode ser vis-

ta como um panorama da história da arte desde o Renasci-

mento até a Pop Art, passando pelo Romantismo, Cubismo,

Expressionismo, Abstração Geométrica e Abstração Infor-

mal. Trata-se, ainda, de uma maneira de entrar em contato

com as diversas técnicas de impressão que fazem, até ho-

je, a poderosa diversidade da gravura: a xilogravura, exem-

plificada pelos trabalhos de Albrecht Dürer, a calcogravura,

por Francisco de Goya, as litografias de Honoré Daumier e

as serigrafias de Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Oldenburg

e Paolozzi. Além das peças internacionais, a mostra dedica

um espaço especial à gravura brasileira, no primeiro andar

do CCBB-SP, reservado para o fenônemo dos clubes de gra-

vura do Museu de Arte Moderna de São Paulo e dos Museus

Castro Maya, no Rio de Janeiro.

A exposição se estrutura em torno de sete nomes em-

blemáticos para a história da gravura ocidental: Dürer, Go-

ya, Giovanni Piranesi, Giorgio Morandi, Jacques Callot, Pa-

blo Picasso e Rembrandt. De acordo com o especialista Car-

los Martins - um dos curadores da exposição, ao lado de

Valéria Piccoli e Pieter Tjabbes - , esses artistas foram es-

colhidos não só pela qualidade de sua produção, mas pela

maneira original com que se apropriaram das técnicas es-

pecíficas das gravuras, em alguns casos dialogando critica-

mente com outros suportes em sua trajetória, como a pin-

tura, a escultura e o desenho.

Na perspectiva da história da arte, um dos núcleos mais

coesos e visualmente impactantes em Impressões Originais é

aquele relacionado à Pop Art, por exibir obras de Warhol (in-

cluindo o ícone Jackie O), Lichtenstein (Sweet Dreams), Rosen-

quist (Moon Box), Jim Dine (Paint Brush) e Eduardo Paolozzi

(The Hero as Enigma). A técnica por excelência aqui é a seri-

grafia, marcada pela impessoalidade, característica dos méto-

dos industriais de reprodução que o movimento elegeu. Este é,

ainda, o momento da exposição cujas ressonâncias culturais e

sociais chegam até nós de maneira mais clara - e não só cro-

nologicamente, por estar a Pop Art situada nos anos 60, mas

por ter ela enfrentado um tema que, neste início do século 21,

retornou sob novas formas ao centro do debate no mundo: a
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De Kãthe Kollwitz, a xilogravura As Mães, em diálogo direto com o expressionismo de Goya

presença do fator humano na obra de arte. O assunto está sen-

do discutido, por exemplo, em projetos de arte eletrônica e no-

vas mídias, além da 27a Bienal de São Paulo, pelo viés da parti-

cipação do público nos trabalhos expostos, como no caso dos

coletivos Taller Popular de Serigrafia e Eloisa Cartonera. Para

o visitante da mostra no CCBB, também deve ficar evidente ou-

tro momento de clarividência da Pop, que é a incorporação de

elementos da comunicação visual de massa, caso dos rótulos

de produtos industrializados, revistas, outdoors e propaganda.

"A intenção da exposição não é fazer um projeto enciclo-

pédico em torno do tema, o que seria impossível, pois estamos

falando de seis séculos de história", afirma Martins. Contudo,

o curador ressalta a preocupação com o didatismo em Impres-

sões Originais, que também se configura em uma oportunida-

de de desfazer alguns mal-entendidos em torno do assunto,

como a idéia de que, até o século 18, a gravura não era uma

arte emancipada e que era vista apenas como uma técnica pa-

ra a reprodução de ilustrações, pinturas e desenhos. Na expo-

sição, um significativo conjunto com dez obras de Dürer, entre

xilos e calcogravuras, é prova de que o artista, considerado

um dos maiores gravadores do Renascimento, já no século 15

enxergava suas qualidades artísticas específicas, por exemplo

o uso que era possível fazer da perspectiva.

Se nos anos 60 o uso da serigrafia (também conhecido

por siik-screen) pela Pop estava em diálogo estreito com o

debate da época, em torno do domínio da cultura de massa,

do fascínio, reiteração e banalização das imagens, hoje a

gravura continua a se reinventar e pôr questões no univer-

so da arte contemporânea. Nos anos 70, os artistas Paulo

Bruscky e Hudinilson Jr. usaram as máquinas xerox para re-

produzir imagens. Na década de 1990, foi a vez do fax, e Ed-

gard de Souza realizou com a nova tecnologia um trabalho co-

nhecido. No final daquela década, foi a vez das impressões di-

gitais, utilizadas por Regina Silveira. Por fim, para lembrar um

exemplo recente, carregado de ativismo político, o escultor

norte-americano Richard Serra disponibilizou na internet, em

2004, uma litografia para ser impressa ou copiada livremen-

te, representando a conhecida figura do prisioneiro america-

no de Abu Ghraib e a frase "Sfop Bush", imagem que foi re-

produzida aos milhares pelo mundo.

ONDE E QUANDO

CCBB-SP (r. Álvares Penteado, 112, Centro, São

Paulo, SP, tel. 0++/11/3113-3651). 3a a sáb., das 10h às

21h; dom., das 10h às 20h. De 30/10 a 7/1/2007.
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