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EM VIAGEM PELA AMERICA LATINA

CHILE, PERU, MÉXICO E
CUBA INLUENCIARAM

A OBRA DE JOSEF ALBERS
AMA MARIA CICACCIO

esde sempre, alguns artistas
europeus se aventuraram pela
América Latina para conhecer
melhor a cultura primitiva e,
especialmente captar a luz da
região. Foi assim que o grande

teórico do estudo das cores, Josef Albers, um
dos mais importantes artistas da Bauhaus, viajou
pela América Latina entre 1934 e 1967, visitando
o Chile, o Peru, Cuba e, por quatorzes vezes, o
México. O retrato dessa paixão foi revelado na
mostra organizada pelo Museu Oscar Niemeyer,
com dezenas de trabalhos em pinturas, desenhos e
gravuras com forte influência da região.
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Albers tornou-se referência na
história da arte ao imprimir na pintura e
no desenho sua experiência no estudo de
planos e cores. Partindo de fotografias,
ele produziu fotocolagens de locais
como o Monte Albán e as pirâmide
de Tenayuca, no México, Esse material
transformou-se em cadernos de esboços
e referência para alguns de seus quadros
geométricos. Albers trabalhou com
sua mulher Anni, escritora e também
artista plástica, que estudou na Bauhaus.
Juntos, fizeram viagens ao Continente e
formaram uma coleção de inestimável
valor afetivo e histórico, de miniaturas
mexicanas pré-colombianas.

O interesse pelas miniaturas os
aproximou de Diego Rivera e Miguel
Covarrubias, que reconheciam a grandeza
da arte indígena mexicana, enquanto a elite
apreciava quase que exclusivamente a arte
tradicional da Europa Ocidental. Alber foi
um dos poucos privilegiados a conhecer
a coleção de Rivera em sua casa em San
Angel e posteriormente em sua casa em
Coyoacán. Anteriormente essa cultura
já havia impressionado Paul Kíee, ainda
nos primeiros anos no Black Mountain
College, North Carolina (1933-1949).

Considerada uma das escolas de
arte mais famosas por sua abordagem no

design, a escola alemã Bauhaus durante a
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I Guerra Mundial (1914 a 1918) teve suas
atividades suspensas. Em 1919 retomou
as atividades em Weimar, em 1919, e no
ano seguinte Alber tornou-se professor,
e Anni, estudante de tecelagem. Eles
permaneceram até 1924 quando a escola
pelas tensões pré- Segunda Guerra Mundial.
Quando imigraram para os Estados
Unidos em 1933, os Albers levaram com
eles uma técnica metodológica fantástica,, a
adquirida na Bauhaus.

O crescente interesse do casal pela
cultura latina surgiu já na primeira viagem
ao México, em dezembro de 1935, na qual a
arqueologia e a arquitetura mesoamericana
os fascinaram. Entre 1935 e 1941 realizaram

seis viagens ao centro do México, onde
visitaram os sítios arqueológicos de Monte
Albán, Mítla, Tena}oica, Calixtlahuaca e
Teotihuacán, entre outros.

Da sua primeira visita ao México,
Alber criou três pinturas — Arqueologia I,
Arqueólogia II e Templo, que se perderam e são
conhecidas somente por meio de fotos em
preto e branco. Essas obras, hoje inexistentes,
demonstram a influência da arte primitiva
nas pinturas de Albers. Um de seus quadros
mais famosos, Homenagem ao Quadrado,
que teve início em 1949; lembra as plantas
geométricas dos templos pré-hispânicos.

Josef Albers
Variante/Adobe, s.
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