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COMPUTADORES E AR RETRO 
O sul-afr icano Wil l iam Kentridge combina, em suas animações, tecnologia de ponta e desenhos à 
moda antiga. Uma exposição em São Paulo mostra por que ele se tornou um nome fundamenta l da 
arte contemporânea P O R M A R I O G I O I A 

sul-africano William Kentridge, 
mundialmente famoso pelos f i l
mes de animação, apresenta to

das as credenciais de grande nome da 
arte atual. Já participou de mostras 
internacionais de peso, como a Docu
menta de Kassel, na Alemanha, em 1997, 
e a Bienal de Veneza, em 1999. Confec
cionou cenários para o Metropolitan de 
Nova York, a meca do canto lírico no 
mundo - num momento em que a ópe
ra, por seu caráter radicalmente mult i
mídia, tornou-se o objeto de cobiça dos 
artistas mais vanguardistas do planeta. 
Por último, expôs, no ano passado, no 
Museu de Arte Moderna de Nova York, 
o MoMA, o que equivale a ganhar um 
torneio de Wimbledon no mundo da 
arte contemporânea. Tudo isso faz de 
sua mostra em São Paulo uma parada 
obrigatória - mesmo tendo como foco 
trabalhos de uma fase de formação do 
artista, entre 1989 e 1996. 

O endereço da exposição, um espaço 
novo chamado Soso + Cultura, no centro 
da cidade, merece mais comentários: ao 

lado de um pequeno comércio de bares, 
cabeleireiros e sebos, de numerosos 
prédios com entrada emparedada, e em 
meio a um fluxo intenso de africanos 
que circulam em grande número pela 
região, o espaço expositivo exibe em lo-
oping as animações do art ista, em tre
cho de calçada de pedestres localizada 
na mítica avenida São João. 

HOMEM EM CRISE PESSOAL 
Kentridge ganha força quando, com 

o carvão e o pastel, traz a estética de 
tom expressionista de nomes como 
a alemã Kathe Kollwitz (1867-1945) e 
até Francisco de Goya (1746-1828) - o 
gigantismo de algumas figuras em con
fl ito nos remete às pinturas negras do 
artista espanhol - e cria, numa mescla 
de linguagem de ar retrô (desenhos 
feitos numa única folha de papel, com 
traços pronunciados) e de uso de tecno
logia de ponta, narrativas envolventes e 
visualmente ambiciosas. Podem ser li
das dessa forma animações como Mine 
(Mina), Monument (Monumento), Sobrie-

ty (Sobriedade), Obesity & Growing Gold 
(Obesidade e Crescimento Dourado) 
e Felix in Exile (Felix no Exílio). Desses 
quatro títulos, o últ imo, de 1994, é o me
lhor: um relato de um homem em crise 
pessoal, longe da amada e que tem nas 
memórias uma mistura de dor e encan
to. Kentridge usa, além do contraste em 
preto e branco, o azul e, em especial, 
o vermelho, uma novidade nessa fase. 
As cores parecem "contaminar" o que 
antes era apenas um duro comentário 
político-econômico, ampliando larga
mente o escopo poético de sua obra. 
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