
Q uase meio século atrás, a revista “Time”
se perguntava “Será o pior artista dos Es-
tados Unidos?”, ao mencionar o america-

no Roy Lichtenstein. Os enormes quadrinhos
que acabariam por consagrá-lo como um dos
maiores ícones da arte do século XX estavam
longe de ser unanimidade entre os especialistas
— embora tenham caído rapidamente no gosto
do público. Mas a obra deste que foi um dos
fundadores da pop art vai muito além das tiras.
Essa é a ideia por trás da primeira retrospectiva
de Lichtenstein desde sua morte, em 1997, e a
mais abrangente da sua carreira, a ser inaugura-
da amanhã na Tate Modern.
— Os quadrinhos o tornaram conhecido no

mundo inteiro. Mesmo quem não sabe o seu
nome reconhece as imagens.Mas essas telas fo-
ram feitas durante algo entre cinco e sete anos
de uma carreira de mais de três décadas. Ele in-
fluenciou o mundo todo, até a arte brasileira —
ressalta, em entrevista ao GLOBO, Sheena
Wagstaff, do Metropolitan Museum of Art de
Nova York, uma das idealizadoras da exposição.
As 125 pinturas e esculturas em exibição até

24 de março incluem as obras mais famosas de
Lichtenstein, como a onomatopaica “Whaam!”,
reproduzindo as imagens da guerra, ou a dra-
mática tirinha “Oh, Jeff... I love you, too... But...”.
No entanto, ganhamdestaque outras sériesme-
nos conhecidas, que ele realizou nos anos 1970,
80 e sobretudo 90. Seus nus e algumas paisa-
gens estão sendo vistos pelo público pela pri-
meira vez em conjunto com o resto da obra.

REVISTAS, JORNAIS E HISTÓRIAS EM QUADRINHOS
Em comum com os quadrinhos estão a pincela-
da forte do artista e os pontilhados comos quais
pretendia simular que o seu trabalho cuidadoso
feito àmão era, na verdade, uma impressãome-
canizada. Lichtenstein costumava repetir que,
diferentemente de outros artistas, não trabalha-
va commais do que duas dimensões, ao se refe-
rir ao fato de não usarmodelos reais para pintar.
O que reproduzia nas telas ou esculturas eram
as imagens de recortes de revistas e jornais, ou
de histórias em quadrinhos que passou a cole-
cionar, mesmo as figuras femininas.
No salão dominado pelos nus — onde tam-

bém se destaca a escultura “Woman: sunlight,
moonlight” —, diante da tela “Two nudes”, de
1995, a curadora da exposição, Iria Candela, ex-
plica que a obra do artista questiona o impacto
da nova cultura visual a partir do desenvolvi-
mento industrial, das novas tecnologias, das
culturas de massa, e ainda conversa com gera-
ções anteriores de pintores, como Picasso, cuja
influência é clara ao longo de todo o seu traba-
lho. No corredor vizinho, no tríptico que repro-
duz a série célebre da “Catedral de Rouen”, de
ClaudeMonet, retirada de um livro que tinha do
artista, Lienchtenstein mostra que tudo podia
ser estilizado.
— Ele queria mostrar como omundo percebe

e produz as imagens. Foi um artista muito cere-
bral. Trabalhava a História da arte de maneira

muito elaborada. Faz uma pintura sobre a pin-
tura: uma metapintura — afirma a curadora.
Mas levou tempo até que os especialistas

compreendessem o verdadeiro papel das obras
de Lichtenstein. Para o professor deDesenhoda
University of the Arts of London, Stephen Far-
thing, o que as telas de Édouard Manet, em exi-
bição na Royal Academy of Arts, a poucos quilô-
metros da Tate, e as obras de Liechtenstein têm
em comum é o interesse pelo ofício da pintura.
Ambos buscavam novas formas de pintar.
— O que parecia incrivelmente estranho na

época não passava de uma forma bastante tra-
dicional de pintura. O que causava estranheza
era o tema extremamente radical. Foram neces-
sários alguns anos para que o seu trabalho fosse
compreendido. Agora, podemos ver o que real-
mente é. Ele ousou trabalhar comuma temática
totalmente nova — diz Farthing.
A ironia de representar a cultura demassa e as

imagens da América da década de 1960 aproxi-
mando-as do que seriam as artes clássicas mar-
cam a obra de Lichtenstein. “Look, Mickey”, de
1961, emprestada pela National Galery of Art de
Washington, é considerada omarco da fase pop
do artista, que leva os quadrinhos de Walt Dis-

ney para as suas telas.
Nas inevitáveis comparações entre Lichtens-

teign e seu contemporâneo americano Andy
Warhol, parece não haver vencedor. Segundo
Iria, cada ummarcou a pop art à sua maneira.
—Os dois tiveram omesmo impacto, embora

Warhol chamasse mais a atenção, sobretudo
para sua sua própria imagem. Liechtenstein foi
o contrário. Não gostava de atrair os olhares pa-
ra sua pessoa. Eramais recluso e tímido, gostava
de trabalhar no seu estúdio—conta Iria.—Am-
bosmiram a cultura popular e osmeios demas-
sa e trabalham sobre eles. Mas Warhol usa téc-
nicas fotográficas de silk screen, enquanto Lie-
chtenstein pintava à mão, com pincel.
Para o cocurador JamesRondeau, doArt Insti-

tute de Chicago, outro idealizador da exposição
— que levou cinco anos para ser organizada—,
é impossível não reconhecer sua influência até
os dias de hoje.
—Warhol e Lichtenstein começaram a traba-

lhar com imagens da cultura popular pratica-
mente aomesmo tempo, commeses de diferen-
ça. E Roy foi um divisor de águas. Nunca perdeu
a relevância sobre o que conhecemos de arte
contemporânea. l
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“Whaam!” (1963). Uma das mais célebres obras de Lichtenstein une imagens da guerra à estética pop do cartum
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ELE SAIU BEM NA FOTOT
odo mundo sabe quase
tudo o que vai acontecer
no próximo domingo du-
rante a 85ª entrega do Os-
car. Por seu papel em
“Lincoln”, Daniel Day-
Lewis ganhará sua tercei-
ra estatueta, tornando-se

o ator recordista em sua categoria. (Robert
De Niro também tem chances, este ano, de
receber uma terceira estatueta, mas Day-
Lewis é o único que pode sair da festa tendo
sido “melhor ator” três vezes. De Niro, se ga-
nhar, ficará com dois Oscars de “melhor ator
coadjuvante”).
Nesta altura do campeonato, ninguém

mais duvida de que o Oscar de melhor atriz
coadjuvante irá paraAnneHathaway, por seu
desempenho em “Lesmisérables”. E, enfim, é
quase nula a possibilidade de o Oscar deme-
lhor filme não ir para “Argo”, na maior revira-
volta da história do prêmio. Mesmo sendo
quase desqualificado na corrida por não ter
conquistado uma indicação de melhor dire-
tor para Ben Affleck, “Argo”, de acordo com
avaliação da revista “Entertainment Weekly”,
chega à noite do prêmio com20%de chances
de levar o Oscar, contra 16% de “Lincoln”, seu
concorrente mais forte. Ele chega à festa tra-
zendo no currículo os prêmios principais do
Globo de Ouro, do Producers Guild, do Di-
rectors Guild e do Screen Actors Guild. Con-
venhamos, os 20% da “Entertainment
Weekly” são uma medição até modesta para
a força de “Argo”.
É preciso ir atrás de categorias menos ba-

daladas para se encontrar um pouco de dra-
manapremiação deste ano. E poucas catego-
rias são tão disputadas quanto a de “melhor
fotografia”. Para começar, são cinco craques

concorrendo, que, juntos, formam quase uma
assembleia geral da ONU: um chileno, um ame-
ricano, um polonês, um irlandês e um inglês.
O chileno da disputa é Claudio Miranda, que,

com “As aventuras de Pi”, tenta o Oscar pela se-
gunda vez (ele já concorreu em2008 com “O cu-
rioso caso de Benjamin Button”, quando a Aca-
demia, pela primeira vez, indicou uma produ-
ção totalmente filmada de modo digital). Para
muitos, ele é o favorito, comas imagensmágicas
que colheu para um filme que aposta no realis-
mo fantástico.
O americano é Robert Richardson, responsá-

vel pela fotografia de “Django livre”. Richardson
é o mais bem-sucedido do grupo. Esta é sua oi-
tava indicação, e ele já tem três Oscars na estan-
te, por “JFK — A pergunta que não quer calar”,
de 1992; “O aviador”, de 2005; e “A invenção de
HugoCabret”, de 2012. É umdos três únicos pro-
fissionais (os outros são Vittorio Storaro e Con-
rad L. Hall) com três estatuetas no currículo e,
se ganhar agora, será o primeiro a ganhar qua-
tro Oscars.
O polonês é Janusz Kaminski, por “Lincoln”.

Indicado pela sexta vez, já levou dois Oscars pa-
ra casa (“A lista de Schindler” e “O resgate do

soldado Ryan”). É o fotógrafo oficial de Steven
Spielberg, o que não é pouca coisa. Dos cinco, é
o autor da fotografia quemaisme chama a aten-
ção. É sombria, dá a impressão de usar sempre
luz ambiente, luz de vela... A fotografia de "Lin-
coln" é responsável pelo clima que atravessa to-
do o filme.

O irlandês é Seamus McGarvey, por “Anna
Karenina”. Como Claudio Miranda, está rece-
bendo sua segunda indicação (a outra foi por
“Desejo e reparação”, de 2007). “Anna Kareni-
na” é umaprodução que se respalda na técni-
ca. É dos filmes mais estranhos e mais inte-
ressantes desta temporada, e a fotografia de
McGarvey é fundamental para sua realização.
Como se vê, não tem amador nesta dispu-

ta. Mas, apesar do talento evidente desses
quatro fotógrafos, no domingo, estarei tor-
cendo pelo inglês RogerDeakins, o diretor de
fotografia de “Operação Skyfall”.
Talvez você não esteja ligando o nome aos

filmes, mas Deakins tem em seu currículo
produções de sucesso como “Umsonhode li-
berdade”, “Kundun” e “O leitor”. É conhecido
por sua parceria com os Irmãos Coen, com
quem trabalha desde “Barton Fink”. Por esse
filmes e mais seis outros — incluindo “Sky-
fall” —, Deakins já soma dez indicações e ne-
nhuma vitória. Issomesmo.O sujeito é figuri-
nha fácil na plateia doOscar. Já quase chegou
lá nove vezes! Tá na hora de ganhar, não tá?
Na semana passada, Roger Deakins foi es-

colhido o melhor do ano pela Sociedade
Americana de Fotógrafos de Cinema (ASC,
na sigla em inglês). Tecnicamente, tornou-se,
assim, o favorito para ganhar o Oscar. Dife-
rentemente da classe de atores, o grupo de
fotógrafos não é poderoso entre os eleitores
da Academia. Nos últimos 26 anos, a escolha
da ASC só coincidiu 11 vezes com o Oscar.
Mas se a gente se limitar aos últimos cinco
anos apenas, a estatística torna-se favorável a
Deakins (não custa nadamanipular estatísti-
cas a nosso favor). Nesse período, três ganha-
dores do prêmio da ASC também ganharam
o Oscar. Isso dá 60% de chances a Roger De-
akins. É a minha aposta! l
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Espanhol foi um dos primeiros
grandes artistas a usar pigmento

comum que não deixa ver pinceladas

DOUGLASQUENQUA

Do “NewYork Times”

U sando um instrumento de
raio-X de alta performance, ci-
entistas dizem ter resolvido o

antigo debate sobre o tipo de tinta que
omestre espanhol Pablo Picasso (1881-
1973) adotou em suas obras-primas.
Era tinta comum, de parede, segundo

Volker Rose, físico do ArgonneNational
Laboratory, que liderou o estudo, pu-
blicado agora em “Applied Physics A:
Materials Science & Processing”.
“Observamos pigmentos retirados da

tinta branca de Picasso, feitos de óxido
de zinco, e assim pudemos estudar as
impurezas que estavam no material”,
explicou Rose. Os cientistas também
compraramdiversas amostras de tintas
comuns antigas no site eBay. Depois de
comparar tais amostras com os pig-
mentos usados por Picasso, percebe-
ram que ambos eram formados do
mesmo composto químico.
O instrumento usado para a desco-

berta foi umananossondade raio-X, in-
serida na tela “A poltrona vermelha”
(1931). O uso normal do equipamento
serve paramelhorar a produção dema-
teriais e de energia. Usando a nano-
sonda, os pesquisadores puderam ver
partículas de tinta que tinham apenas
30 nanômetros de largura. (Uma folha
de papel comum, por exemplo, tem 100
mil nanômetros de espessura.)
Em seu trabalho comum, o físico

Volker Rose costuma usar a nano-son-
da para estudar o óxido de zinco, um
ingrediente frequente das baterias e
nas telas de cristal líquido dos compu-
tadores e de aparelhos de televisão. Co-
mo o óxido de zinco também está pre-
sente na tinta branca, a nano-sonda
tornou-se uma boa dica para que o físi-
co entendesse melhor o pigmento usa-
do por Picasso.
Muitos historiadores de arte defen-

dem há muito tempo que Picasso esta-
va entre os primeiros grandes artistas
que trocaram a tinta tradicional usada
nas artes plásticas por tinta comum,
dessas usadas para pintar paredes de
casas, material que é mais acessível e
que cria uma imagem brilhante, sem
pinceladas aparentes. l

PICASSO PINTAVA
COM TINTA DE
PAREDE, DIZ ESTUDO

CHRIS GASH/‘THE NEW YORK TIMES’

Picasso. Ilustração com tela usada no estudo
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 20 fev. 2013, Segundo Caderno, p. 10.




