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itista plástico inovador, Geraldo de Barros atuou também
como designer e fotógrafo de talento ímpar. Dez anos
após sua morte, esse ícone do movimento concretista

paulista é lembrado como um dos personagens mais inquietos da
história das artes plásticas no Brasil. Nascido em 27 de fevereiro
de 1923, em Chavantes, interior de São Paulo, trabalhou com di-
versas linguagens visuais para dar vazão a experimentações, for-
temente marcadas por uma expressividade voltada às massas. A
carreira de Geraldo teve início em 1945, quando passou a ter aulas
com os artistas Clóvis Graciano, Colette Pujoi e Yoshiya Takaoka,
já morando na capital paulista. Nessa época, era bancário no Ban-
co do Brasil, profissão que seguiu em paralelo às artes plásticas
até se aposentar. "Papai sempre dizia que era importante ter um
emprego fixo para que pudesse fazer suas coisas com liberdade",
conta a artista plástica Lenora de Barros, filha do mestre. "Naquela
época [décadas de 1940 e 1950\ não havia mercado para a arte."

Durante os estudos com Takaoka, conheceu outros artistas,
como o fotógrafo Athayde de Barros, com quem fundou, em
1946, - mesmo ano em que fez, no Salão Nacional de Belas Artes
de São Paulo, sua primeira exposição -, o Grupo 15. Nos finais
de semana, a principal atividade do grupo era afastar-se da cida-
de em busca de motivos para seus trabalhos. "De modo geral,
estavam interessados no pós-impressionismo, sobretudo no ex-
pressionismo", esclarece a historiadora de arte Heloísa Espada.
"E pintavam temas prosaicos, comuns na pintura brasileira dos
anos de 1940, como paisagens rurais, objetos pessoais, retratos
e auto-retratos". Nas reuniões com o 15, Geraldo iniciou sua pai-
xão pela fotografia, influenciado por Athayde, que aproveitava
os passeios para clicar times de futebol de várzea. Entusiasma-
do pelas possibilidades artísticas que via no registro fotográfi-
co, logo comprou uma Rolleifíex 1939 e passou a acompanhar o
amigo. "Sempre trabalhei com essa máquina, que me possibilita
duplas ou mais exposições e permite compor quando fotógrafo",
afirmou no documentário biográfico Sobras em Obras (1998), de
Michel Favre.

Ainda no final da década de 1940, iniciou as intervenções em
fotos - desenhos, pinturas, cortes e sobreposições - que se
tornariam uma de suas marcas registradas. Heloísa Espada ex-
plica que seu método consistia em trabalhar "como se o filme
fosse uma matriz de gravura". "Ele não estava preocupado com
a verossimilhança", diz. "Tampouco em respeitar as especifici-
dades do meio fotográfico."

FOTOGRAFIA NO MUSEU
Na virada dos anos de 1940 para 1950, Geraldo era

freqüentador assíduo de locais importantes para a difu-
são e a produção das artes plásticas em São Paulo. Entre
eles, o Foto Cine Clube Bandeirantes (confira no Em Car-
taz exposição no Sesc Vila Mariana), na época o principal
espaço da fotografia na cidade, de onde foi praticamente
expulso por suas posturas inovadoras. "Ele sofreu mui-
to lá", revela Fabiana de Barros, também filha do artista.
"Poucos entendiam o que ele estava procurando. A maio-
ria chegou a agredi-lo, dizendo que era maluco." Outros
locais onde sempre podia ser visto eram os então novís-
simos Museu de Arte de São Paulo (Masp), inaugurado
em 1947, e Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM/
SP), de 1949. Também freqüentava a Biblioteca Munici-
pal de São Paulo - hoje Biblioteca Mário de Andrade -,
além de ser presença constante na casa do crítico de arte
e amigo Mário Pedrosa, que exerceu grande influência
teórica, como a simpatia pelo socialismo. "Quando meu
pai conheceu Mário Pedrosa, ele [Pedrosa] era meio que
um guru de sua turma", conta Lenora. No ambiente de
museus e bibliotecas, o artista tomou contato com temas
que serviram como base para o movimento concretista,
ao qual esteve ligado ao longo de quase toda a vida, e
com conceitos como os da abstração, a teoria de Gestalt
(surgida na Alemanha na virada entre os séculos 19 e 20,
e que procura desvendar os mecanismos da percepção
humana) e os preceitos da escola alemã Bauhaus (meca
do design na época, também originária da Alemanha).
Foi quando também conheceu a obra do suíço-alemão
Paul Klee, de quem incorporou, além de teorias artísti-
cas, a idéia de produzir trabalhos com características de
traços infantis.

Tais influências aparecem fortemente na série
Fotoformas, conjunto de trabalhos exposto no Masp, em
1950. "Foi uma das primeiras exposições de fotografia
realizadas em museu", revela Heloísa. "Ela apresentou a
abstração em uma época em que o assunto era motivo
de polêmica entre artistas e críticos. Além disso, é uma
das primeiras exposições de um artista brasileiro que se
alinhava ao construtivismo, vertente da arte moderna que
teve grande importância no Brasil nos anos de 1950."
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OUTRAS VIAGENS
Fotoformas garantiu a Geraldo de Barros, além de reconhecimento,

uma bolsa do governo francês para estudar em Paris. Sem hesitar, pe-
diu uma licença do Banco do Brasil e partiu para a Europa, onde se
cercou de artistas renomados, como o suíço Max Bill, o alemão Otl
Aicher e o francês François Morellet. De volta ao Brasil, no fim de 1951,
expôs na 1ª Bienal Internacional de São Paulo e ganhou o concurso de
ilustrações realizado como parte das comemorações do 4° centenário *
da cidade. O desenho premiado foi Uma Cidade a Conquistar, Na mesma
época, casou-se com Electra Delduque e ajudou a fundar, com outros
artistas concretistas, o Grupo Ruptura, cujas intenções foram explicita-
das em um manifesto divulgado em 1952, durante sua primeira exposi-
ção, no MAM/SP. De acordo com o texto, cuja íntegra está disponível no
site do Museu de Arte Contemporânea (MAC) da Universidade de São
Paulo (USP), o Grupo Ruptura se opunha a toda arte que havia sido feita
no Brasil até então - tanto figurativa quanto abstrata. O movimento
concreto queria ampliar a esfera de atuação das artes, pensando e me-
lhorando o ambiente urbano, modernizando o meio cultural brasileiro
e, principalmente, socializando as artes e a cultura.

Mesmo com o envolvimento com o design, em meados dos anos
de 1950, Geraldo nunca abandonou as artes plásticas. Em paralelo à
administração da Hobjeto [veja boxe Forma de expressão], o trabalho
como pintor foi retomado, na década de 1960, dessa vez dividindo
um ateliê com o artista plástico Nelson Leirner. O alvo agora era apop
art, que tinha o norte-americano Andy Warhol como um dos expo-
entes, e o meio foi a produção de outdoors. "Quase todos os artistas
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concretos dos anos de 1950 voltaram-se
para esse estilo na década seguinte", conta
Heloísa. "Essa passagem está relacionada
com a percepção de que o caráter didáti-
co da arte concreta não tinha mais eficá-
cia numa sociedade regida pela cultura de
massas. Nos anos de 1960, eles investiram
na mídia e na publicidade, pois são essas
as imagens que compõem a cultura visual
contemporânea." Nos anos de 1970, inves-
tiu novamente no construtivismo geomé-
trico, fazendo quadros em fórmica sobre
madeira, com os quais participou da 21a

Bienal de São Paulo, em 1991.

COERÊNCIA
Ratificando sua inclinação para a so-

ciedade e o colaborativo, ingressou em
entidades como o Sindicato dos Artistas
Plásticos e a Associação Paulista de
Belas Artes. Até que, em 1966, Geraldo
de Barros criou outra agremiação: o
Grupo Rex Time, com Leirner e o artista
plástico Wesley Duke Lee, entre outras
figuras. Esse momento de sua trajetó-
ria foi marcado pelo furor do hoppening
(acontecimento, em inglês), uma forma
de arte que mistura apelos visuais com
postura teatral, só que sem texto.

Em 1979, Geraldo sofreu a primeira das
isquemias cerebrais que o deixaram com
dificuldades de fala e movimentação até
sua morte, em 17 de abril de 1998, aos
75 anos. Nesse período, ele abandonou o
trabalho na Hobjeto, que estava com sé-
rias dificuldades financeiras, e, na década
de 1980, voltou à fotografia, produzindo
uma nova série a partir de imagens de fé-
rias e viagens com familiares e amigos.
"Ele não podia sair de casa para fotogra-
far", lembra a filha Lenora. "Então, com
uma assistente (Ana Moraes), trabalhou
com colagens simultâneas de positivo e
negativo. Ou seja, até o fim da vida, foi
coerente com o experimentalismo." O
trabalho resultou em Sobras, série pre-
miada em 2006 pela Associação Paulista
de Críticos de Arte (APCA) e que pode ser
conferida no livro Sobras + Fotoformas
(Cosac Naify, 2006).

Saiba mais:
www.mac.usp.br
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Text Box
Fonte: Revista E, a. 15, n. 1, p. 26-29, Julho. 2008.




