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Quadrinhos. Lançamento
REPRODUÇÕES

Jotabê Medeiros

Qualquer maneira de amor vale
a pena, diz a clássica canção de
Milton Nascimento e Fernando
Brant. Nos quadrinhos, apesar
do moralismo sazonal, essa máximaprevaleceuemtoda suaamplitude. É o que mostra um livro
que está desembarcando nas livrarias na próxima semana:
Splish! Splash! Os Enamorados
dos Quadrinhos (Editorial Kalaco, 176 pág., R$ 34,90), o mais vigoroso levantamento historiográficodecomooamorse desenvolveu nos gibis, da batcaverna à
toca do Pernalonga, do futurismo seiscentista de Barbarella ao
pós-apocalipse de Druuna.
Para um fã, é um painel fascinante. O livro mostra, por exemplo, como Ranxerox e Lubna,
personagens dos italianos Tamburini e Liberatore, deram novoscontornosàexpressão“objeto sexual”. Revisita o amor lésbico de Hopey e Maggie em Love &
Rockets. Analisa Fred e Dafne, o
casal travado de Scooby-Doo.
Todosos casaisdas HQssãoexaminados nessa terapia grupal:
Conan, o Bárbaro, e Valéria, a
guerreira. Batman e Mulher-Gato. Jean Grey e Ciclope (ou Wolverine). Arqueiro e Canário.
Flash Gordon e Dale Arden. O
Sombra e Margot, Gasparzinho
e Luiza, Donald e Margarida e
Pinduca (Henry) e Henrietta.
Bucky Rogers, o herói do século 25, foi um dos primeiros heróis (foi publicado pela primeira
vez em 1928, nos chamados
“pulps”)comumanamoradaoficial, Wilma Deering. Triângulos
amorosos eram usados como estratégiasparapostergararealização sexual, e têm sido usados à
larga, de Archie, Bety e Verônica
a Mystica, Charlie Xavier e Magneto, em X-Men.
Com ensaios de Antero Leivas,
Franco de Rosa, Primaggio Mantovi, Sergio Peixoto e Worney AlmeidadeSouza,Splish! Splash!revisa o amor nas HQs sob o prisma
da moralidade de época e limitaçõesdadaspelacensura.Namorados eternos eram a regra. “Betty
Boop era uma degenerada. Tanto
que a censura não permitiu que
suas tiras continuassem a ser publicadas.Elanãopossuíanamorado fixo e se interessava por qualquer bom partido de Hollywood”, analisam os autores.
Num país com fama de liberalismo sexual, o primeiro casal

AMOR
É COISA QUE
ESTÁ NO GIBI

Livro faz levantamento da forma como
HQs têm tratado os relacionamentos

dos quadrinhos era “careta”: fo- gensdosquadrinhos,asexualidaramosanciãosZéMacacoeFaus- deéumacoisaincidental,tangentina, criadospelocartunista gaú- ciada–especialmenteosamericacho Max Yantok para O Tico-Ti- nos. Flash Gordon e Dale Arden,
co, primeira revista de quadri- Mandrake e Narda, Super-Honhos do Brasil, lançada em 1905. mem e Lois Lane são exemplos
Mas o século 20 foi endireitando desse platonismo militante
isso, criando pin-ups fabulosas e (uma Mulher-Gato com um tosexies para os trópicos, como a que sadomasoquista conseguiu
caliente Rosinha, do Zé Carioca. romperessecírculodoamorcoxi“Os quadrinhos sempre refle- nha). Entre obras para crianças,
tiram a realidade de seus autores tabus ganharam as páginas. No
e do meio social em que foram Clube do Bolinha, havia um carcriados. Nas décadas de 20 e 30, tazna porta: “Menina não entra”.
Popeye, Brutus e Olívia Palito
Mas houve outros personatinham um triângens que nascegulo amoroso e
ram justamente
Pafúncio teimava
para discutir os liMORALIDADE E
em olhar para as
mites dos relacioCENSURA
beldades queapanamentos humareciam pela frennos. O livro analiIMPEDIRAM
te, para o ódio de
sa um desses caGRANDES FARRAS
sua esposa Marosos, Os Gatos, do
cas. Já Betty Boop
cartunista brasiera uma liberal artista de cinema leiro Laerte. “O Gato é idealista,
que tinha muitos pretendentes, criativo,inseguro,comumabagamas não se ligava a nenhum de- gem cultural mais sortida do que
les. Nesse tempo, os quadri- profunda. Tem todas as sonatas
nhos eram menos policiados e de Beethoven. A Gata é uma fêserviam de entretenimento diá- mea absoluta, acima das espécies
rio, nas tiras de jornais. Parece e das estrelas. Curte Luiz Meloque as coisas começaram a ficar dia e aposta tudo em sexo bizarsérias com a introdução dos per- ro. Contrariando a Bíblia, a Gata
sonagens aventurescos, quer dizquesurgiuprimeiro,queoGados pilotos militares, quer por to veio depois porque sentiu seu
Tarzan, o Rei das Selvas. Agora cheiro”, assinalam.
os personagens não eram mais
Os quadrinhos underground,
caricaturas do mundo real, eles de Robert Crumb a Gilbert Sheleram uma cópia mais acabada ton, trouxeram a depravação da
do mundo real. Se é assim, deve- revoluçãosexualdemaneiracaririam ter uma preocupação cata, autocrítica, em quadrinhos
maior com a moral e com res- carregados de controvérsia e poponsabilidades sociais presen- lêmica. Autores como os italiates”, explica o livro.
nos Guido Crepax (Valentina) e
Para a maioria dos persona- Serpieri (Druuna), os franceses
Goscinny e Uderzo (Asterix), o
belgaHergé(Tintin) eoutroscoFantasma
locaram diferentes formas do
casou e até
amor em suas obras.
Brasinha foi
E os casamentos arranjados
flechado.
pararevitalizarpersonagens, coEnsaios
mo o do Fantasma (de Lee Falk),
examinam
também são analisados no voluafetos
me. “Depois do ridículo, o melhor do namoro são as brigas. E
melhor do que as brigas são as
reconciliações. Beijos ainda
mais profundos, apelidos ainda
mais lamentáveis, vistos de longe”, diz o escritor e colunista
Luis Fernando Verissimo, em
frase citada no livro.
Splish! Splash! pode ser encontrado, na próxima semana,
na Comix Book Shop Livraria
(Alameda Jaú, 1.998, tels.
3088-9116 e 3061-3893) ou na
HQ Mix (Praça Franklin Roosevelt, 142, tel. 3258-7740).

ATÉ QUE O BATSINAL NOS SEPARE
REPRODUÇÕES

Aquaman
inaugura a
onda dos
super
casórios.
Onda de
uniões
estáveis
tinha a ver
com visão
moralista
da sociedade

Em Flash Gordon, clássico imortal de
Alex Raymond, um toque hollywoodiano.
Herói ocupado tinha de ter namorada fixa

O romance
da
civilização
maquinista
em
Barbarella.
Sinais dos
tempos,
relações são
examinadas
com ironia
e sarcasmo

Mônica e
Cebolinha.
O mais bem
-sucedido
casal das
HQs do País,
de Mauricio
de Sousa,
conheceu o
significado
do termo
“ficar”
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 12 jun. 2011, Caderno2, p. D3.
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Um raro virtuosismo
em Ouroboro,
de Luis Garay

F

inalmente, Luis Garay aporta em
São Paulo. Em 2009, ele já havia
apresentado Manieres, um solo impecável com Florencia Vecino, em
Belo Horizonte, no Fórum Internacional
de Dança-FID, e no Rio de Janeiro, no Festival Panorama. Na semana retrasada, no
Sesc Belenzinho, além da passada, mostrou também outra coreografia, Ouroboro,
obra ainda inédita no Brasil, criada para
quatro bailarinos mais que excelentes.
A mesma Florencia de Manieres, e mais
Nicolas Poggi, Roberta Menzaghi e Ivan
Haidar são artífices com uma qualidade
rara de se encontrar nos palcos. Cada gesto, cada respiração, cada ação tem a precisão e o acabamento de um ourives atento

para cada um dos mínimos detalhes. O controle é tão absoluto que dele nasce uma poesia castiça.
Ouroboro remete ao Balé Triádico que Oskar Schlemmer (1888-1843) estreou em 1922,
no Teatro Municipal de Jena, na Alemanha.
Com ele, deu forma ao que se tornaria a linguagem do teatro da Bauhaus, escola de design, arte e arquitetura que funcionou em
Dessau, também na Alemanha, entre os anos
1919 e 1933.
Obra aberta. Entusiasmado pelo famoso texto que Heinrich Von Kleist (1777-1811) escrevera em 1810, sobre o teatro de marionetes,
Schlemmer transformou os bailarinos em formas geométricas e o seu Balé Triádico em
uma obra aberta. Realizou montagens sucessivas até 1932, usando figurinos, máscaras e
objetos para testar outras percepções do corpo no espaço (www.schlemmer.org). E desenhou roteiros gráficos minuciosos, antecipando a tecnologia 3D, como propõe Lúcio
Agra, pesquisador estudioso da sua obra.
Luis Garay, colombiano radicado em Buenos Aires, monta o que chama de “um sistema
em constante mutação”. Sem nada além dos
quatro corpos dos admiráveis intérpretes,
realiza uma aula master de composição.

EDUARDO QUINTANILHA/DIVULGAÇÃO

O exercício é árido, pede muito de quem
assiste, pois nada oferece além de linhas,
direções e níveis de realização de movimentos. É preciso uma paciência atenta para ir
percebendo que a partitura de gestos de
cada um dos quatro vai conversando com a
dos outros e, ao mesmo tempo, escavando
volumes no espaço.
Recursos. É uma espécie de atualização

Ouroboro. Precisão e acabamento de ourives

que repropõe, quase 90 anos depois, o
pré-3D produzido por Schlemmer. Mas agora, sem qualquer outro recurso que nos
distraia, pois não nos oferece nada além do
corpo, Garay nos faz ver como é da repetição que surge o diferente.
É de um virtuosismo raro, tanto na realização dos bailarinos quando no planejamento deste Ouroboro, um verdadeiro manifesto coreográfico, que o confirma como
um dos mais promissores talentos na dança que se produz hoje.
Uma habilidade suprema em manifestar
que aquelas marionetes estão agora tecnologizadas, e vivem nas figuras das telas que
colonizam a nossa percepção. Bem como
em produzir aquele tipo de beleza que irrompe de onde menos se espera, regando o
rigor da sua composição.

