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EXPOSIÇÃO DO MAM RETOMA A RELAÇÃO DOS ARTISTAS PLÁSTICOS BRASILEIROS COM A LÍNGUA

A palavra tem um sentido plástico e é
mais antigo do que parece o atrito
entre a palavra e sua materialidade.

Uma amostra da tensão da arte com o idio-
ma estará até 10 de dezembro no Museu de
Arte Moderna de São Paulo. A exposição MAM
na Oca, no Parque do Ibirapuera, é a pri-
meira grande retrospectiva do acervo do
museu. São 700 das 4.500 obras da coleção.

Uma ala inteira traz a relação entre Arte
e Linguagem, numa curadoria de Felipe
Chaimovich. Os 240 trabalhos, segundo o
curador, mostram que:

1. Se não sabemos o que uma palavra
significa, ela volta a ser gráfica;

2. A relação gráfica pode ser interpreta-
da semanticamente;

3.0 artista cria sua' linguagem privada''.
- Desde o formalismo dos anos 1920, a

autonomia formal da arte mostrou que ela

é um sistema lógico análogo ao da língua.
Tem estrutura de composição, garante sen-
tido à repetição de elementos, com subordi-
nação de partes e a possibilidade de cada
obra constituir um idioleto, uma linguagem
privada do artista - diz o curador.

Analogias
É idéia bem estruturalista a do idioma

como sistema de signos com lógica interna
e da arte como criadora de vocabulário pró-
prio e regras "gramaticais". A arte, mostra
o MAM, cria relações de subordinação, a co-
nexão sintática entre o horizontal e o verti-
cal, o elemento repetido até formar sentido
e o uso da escrita como fator pictórico.

O ponto alto está nas obras em que são
evidentes os pontos de contato da arte com
a letra. Na individual de Leonilson há sua
faceta verbal e poética. Mira Schendel usa

letra, tipos e sinais gráficos como elemento
plástico. E o gravurista Arthur Luiz Piza
criou um vocabulário comparável à (e tão
indecifrável quanto a) escrita cuneiforme.

- A palavra evoca imagens mentais, da
memória, e as obras selecionadas buscaram
usar a palavra para criar uma imagem em
que as vê - diz o curador.

A exposição remete à relação escrita-
pintura sem cair numa hierarquia rasteira
entre imagem e texto nem na saturação vi-
sual comum ao impacto das tecnologias no
cotidiano. É amostra do conflito secular da
expressão humana com o suporte, o branco
da página e sua linha escrita, a fala e a vi-
sualidade, o silêncio e o som. Uma expe-
riência que, como veremos a seguir, tomou
artistas e poetas de todo o mundo, preocu-
pados em dar elasticidade expressiva à pa-
lavra, à letra, ao suporte e à imagem.
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Figuras de palavras
Os poemas figurativos (cuja distribuição

gráfica compõe imagens associadas ao assun-
to retratado) representaram uma expansão das
possibilidades de um poema. As expressões
verbais que são também figuras desenhadas
por uma trama de palavras são a base de ma-
nuscritos ilustrados, como o poema Fenô-
menos, versão carolíngia feita sobre pergami-
nho do século 10, de um original grego de
Aratus (Ásia Menor, 300 a.C.), em que são
apresentados objetos, animais, corpos celes-
tes e personagens mitológicos, como Perseu.

HQ medieval
O monge beneditino Rábano

Mauro (780-856) chegou a ser
abade de Fulda e arcebispo de
Mainz (Alemanha), mas foi como
expoente da literatura medieval
que se notabilizou. Seus comentá-
rios sobre a criação divina e a sal-
vação, De Laudibus Sanctae Cruds,
é uma coleção de 28 poemas reli-
giosos cifrados, quase hieróglifos.
Para inserir frases independentes
dentro das linhas normais de um
texto contínuo, Mauro depar-
tamentaliza a narrativa em qua-
dros pictóricos apresentados em
forma de cruz.

Os quadrantes tinham a pre-
tensão de reproduzir a estrutura
mística do cosmos. Mauro teria in-
ventado um sistema de código de
36 linhas que contém 36 letras es-
paçadas uniformemente num qua-
dro ilustrado por figuras e versos.
Um trecho do poema enchia um
quadrinho, mas era enriquecido
com imagens menores, com a
maioria das letras contidas nela
criando poemas individuais. Os
símbolos eram simples e permi-
tiam a compreensão imediata,
mesmo sem ajuda da leitura, o
que popularizou a obra na época.

As micrografias
hebraicas

Segundo a crença judaica
a escritura era sagrada porqi
revelada ao homem diretame
dos anjos. No medievo uma fo
ma que possibilitou aos judeu,
expressão artística e religiosa
foi a das iluminuras manuscri-
tas, com textos e letras ricamen-
te ilustrados, e a das micrografias - a composi-
ção de um texto em letras minúsculas formando
uma figura, como a imagem de uma pomba de-
senhada com as palavras hebraicas da Oração
dos Viajantes. Mestre das micrografias nascido
em Saragozza, Avraham Abulafia (1240-1291)
desenvolveu uma teoria da contemplação místi-
ca da letra como constituinte do nome de Deus.

A Oração dos
Viajantes da cultura
judaica: mtcrografia

No século 4, o poeta latino de on- gem africana Porfyrius Optatianus viveu v

na corte de Constantino, o Grande, Dos seus 28 poemas ainda existentes, há os d

que têm a forma quadrada (com igual r.
número de letras em cada linha) e os ç
com letras que desenham.

Nos primeiros séculos
de cristianismo, poemas
miméticos exploram um tí-
mido leque de formas (asas,
corações, altares, instru-
mentos e jarras) no conjun-
to de composições depois
conhecido como Carmina
Figurata. Optatianus criou
um poema em forma de ór-
gão hidráulico. As tubula-

Sob as tubulações está
uma única linha horizontal,
que simula um teclado,
abaixo do qual repousa um
texto com 26 linhas, meno-
res e de igual tamanho, a
base do órgão. O poema é
uma sinfonia em que se al-
ternam o canto rápido ou
frenético, das tubulações, e
os ritmos mais serenos e
harmoniosos, da base.

ies são representadas por 26 linhas
írticais, cada verso acrescido de uma
tra em sua altura, a última linha ten-
D o dobro do comprimento da primei-
. Com elas, o autor assinala entoa-
>es e ênfases na declamação.

l Carmina figurata



Poesia labiríntica
O espaço vazio que constitui a superfície em branco de um texto

ganha algum valor com o fim da Renascença, quando começa a virar
um efetivo ingrediente para a criação. Até então, o espaço impresso
era signo da capacidade criadora e o não impresso eqüivalia ao vazio
e ao inútil, remetendo, segundo alguns, ao caos primordial, que o ver-
bo substancial viria ocupar.

Aos poemas miméticos se seguem, no Renascimento, os baseados
em formas geométricas, como os dos britânicos George Herbert (1593-
1633) e Francis Quarles (1592-1644). São desse período os poemas
labirínticos de extração barroca, em que o texto se perde na própria
linha. Num poema alemão de 1637, o efeito óptico tenta mesclar sa-
turação e economia narrativa na mesma estrutura, fazendo o olhar
correr por várias posições da página. A tradição de labirintos ainda se
manteria um século depois, na Alemanha, como mostra um texto de A
Arte de Escrever, de Baurenfeld, 1736.

Pentagramas musicais
Entre os séculos 11 e 14, composições musicais to-

mavam um caráter enigmático que as levava a soluções
gráficas imaginativas, como uma canção de amor atri-
buída ao compositor francês Baude Cordier (1380-1440).
Intitulada Belle, Bonne, Sage(Bela, Boa, Sábia), trata-se
de uma partitura que assume a forma de um coração. A
identidade de seu autor é incerta (diante dos poucos
vestígios biográficos, há quem defenda que o nome
Baude Cordier era um pseudônimo). Há registros dele,
no entanto, em forte trânsito entre a corte de Borgonha,
Milão e Avignon. É considerado um dos compositores
medievais europeus que usaram ao máximo as possibili-
dades rítmicas exercidas em seu tempo.

Imagens que falaram a Blake
O desenvolvimento das técnicas de im-

pressão estimula experiências gráficas de
poemas. Feita para ser cantada nos tem-
pos tribais, a poesia começa a ser feita
para ser vista.

O romantismo inglês fez surgir William
Blake (1757-1827), em que se fundem
Página de Blake: texto Caligráficos,

imagem,core trados, com a imagem
palavras formando
interpretações encarada pelo autor

como parte da interpretação poética, a cor
e a imagem assumindo presença ativa
para a realização autoral.

William Blake reviveu a iluminura ma-
nuscrita e chegou a encará-la Como um veí-
culo de uma verdadeira revolução imagina-
tiva e verbal, com livros ilustrados em que
o visual era usado não como repetição do
conteúdo literário mas como comentário ou
complemento narrativo.
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Passados brasileiros
Captar ritmos por meio do espaço tipográfico foi um desafio

para o baiano Anastácio Ayres de Penhafiel, no século 18.
Integrante da Academia Brasílica dos Esquecidos (Bahia, 1724-

1725) presidida pelo vice-rei do Brasil, Vasco Fernandes César de
Meneses, Penhafiel multiplica uma frase latina em muitos rumos. A
letra i avança em diagonal enquanto a frase (In utroque César,
"Em um e outro César") agita-se em linha reta, linha a linha.

Por sua vez, poetas românticos como Luís Nicoiau Fagundes
Varela (1841-1875) exploram a relação entre forma e conteúdo,
em poemas como Cruz.

Algo concreto no ar
A poesia concreta dos desbravadores brasileiros Haroldo

e Augusto de Campos e Dedo Pignatari dão novo fôlego à
tradição visual nos primeiros anos dos anos 1950.

Tecnicamente, os poetas concretos se distinguem de seus
antecessores pela radicalização: maior rigor construtivo, em
relação às experiências gráficas de futuristas e dadaístas; maior
concentração vocabular; geometria; ênfase no caráter não-
discursivo da poesia com supressão ou relativização dos elos
sintáticos; explicitação da materialidade da linguagem sob
os aspectos visual e sonoro; trânsito livre entre os estratos
verbais e não-verbais.

Foi o primeiro movimento brasileiro na vanguarda do ce-
nário estético mundial. Abriu possibilidades para inúmeros ou-
tros exercícios de visualidade. Depois de várias formas de poe-
sia visual - concretismo, processo, poema-cartaz, poesia sono-
ra etc. - o fazer poético conta agora com condições de transi-
tar por diferentes linguagens que não só o verso linear. A
pluralidade de opções expressivas garante uma diversidade po-
tencial à poesia, inimaginável a pouco mais de meio século.

Outros tempos
A poesia concreta foi por mui-

to tempo anunciada como sinal do
esgotamento da linguagem poé-
tica linear e limitada ao verbo.
Mas o mérito criativo do movi-
mento foi antes mostrar que mais
de uma fo rma de exp ressão
("verbivocovisual") é melhor do
que só uma.

Em Via Linguaviagem (Companhia
das Letras, 1987), Augusto de Cam-
pos lembra que a fisionomia da evo-
lução das formas já está suficiente-
mente reconstruída e foi restabeleci-
do o "equilíbrio ecológico" da lingua-
gem poética. O que é outra maneira
de dizer que há espaço de convivên-
cia entre diferentes formas de poesia.

Já aceito o concretismo e a es-
tética de invenção, a poesia pode
ser vista "como arte e como forma
de conhecimento", diz Campos
Não só como "verbiagem ideoló-
gica e confessional", defeito co-
mum em poemas verbais tradicio-
nais. Nem como "foguetório de
efeitos fáceis", dos que, por me-
diocridade pseudo-semiótica, le-
vam à inanição a visualidade poética. A poesia-visual res-
gatou a linguagem icônica dos signos verbais e sua evolu-
ção tem levado à autonomia da imagem (e do sonoro) em
relação à palavra. Arte e idioma retomam seu contato se-
cular, que remonta aos gregos antigos. Quem sabe, ainda
a mais tempo, ainda.
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Text Box
Fonte: Lingua Portuguesa, ano 2, n. 13, nov. 2006. p. 24-29.




