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Pinacoteca abre amanhã mostra do
pintor Sérgio Sister com 30 trabalhos,
entre pinturas, desenhos e objetos

Visuais. Exposição

N ão creio que Ruy Castro se
irrite ao ver que entro de
carona no seu barco. Esta
semana, em sua crônica na

Folha, ele se referiu à invasão tecnoló-
gica do mundo, concluindo: me in-
cluam fora. Não tem medo de ser cha-
mado de jurássico, assim como não
tenho medo de ser considerado ana-
crônico, por compartilhar ideias. A
verdade é que todo esse aparato não
me tem feito mais feliz. Assim como
não tem acrescentado tanto à vida
dos que têm mil aplicativos no celu-
lar, os que possuem Instagram, os
que acessam internet no meio da rua,
no metrô, no táxi, no estádio. Falan-
do em estádio, dia desses, estava no
Pacaembu e vi um sujeito com um
smartphone (ou o que seja) assistin-
do a um jogo. Quando percebi, ele
estava vendo pela televisão o jogo
que se desenrolava ao vivo à sua fren-
te. Fiquei perplexo!

Aliás, este é um tempo de perple-
xidades. Até o papa deixou o mun-

do perplexo e os católicos assusta-
dos. Ruy disse que o fax foi uma das
invenções que mais o encantaram
quando surgiu. Depois, veio a decep-
ção, o fax era capaz de tudo, menos de
enviar uma pizza. E naquela época os
deliverys não faziam parte de nossos
hábitos como hoje. Para mim, o encan-
to veio com o teletipo, ou telex, apare-
lho que toda redação tinha. Por ele
chegavam notícias internacionais,
muitas em inglês, porque estavam
sendo redigidas no exterior, naquele
momento. Um espanto. Nunca me es-
queço da tarde de 22 de novembro de
1963, quando o teletipo anunciou que
John Kennedy tinha acabado de ser
fuzilado em Dallas, Texas. Acho que
eram 2 da tarde aqui. Em torno do
aparelho juntou um grupo de jornalis-
tas ansiosos, emocionados, assusta-
dos. Vivíamos a história enquanto ela
acontecia. Aquilo foi espantoso para
nós, jovens. Fomos seguindo passo a
passo o trabalho da polícia e a tentati-
va de recuperação de Kennedy no hos-

pital. Finalmente, o anúncio: o presi-
dente foi declarado morto. Aquele
momento foi o nosso encontro com a
modernidade na imprensa.

Minha filha diz que sou bobo ao me
orgulhar de não ter celular. “Pensa que
é bonito?” Não, penso que não preciso
atender telemarketings, não preciso
atender quem não quero. Encontro
quem eu desejo, preciso. O celular nos
torna prisioneiros. Há empresas que
proíbem funcionários de desligarem o

celular nos finais de semana. Você é em-
pregado 24 horas por dia, sete dias por
semana, 30 dias por mês. Computador?
Tenho. E dos bons. Um Mac que cha-
mei de Big Mac (ainda que eu odeie o
sanduíche), porque me serve à perfei-
ção. Tenho laptop. Uso o CD, ainda que
tenha descoberto que muitas vezes a

mesma música que tenho em vinil tem
melhor reprodução e intensidade do
que no CD. Mais, descubro que algumas
músicas no CD são “editadas”, corta-
das, faltam trechos. Agora MP-3, iPod,
Instagram não tenho. Observo a vida
em torno. Ninguém mais vive contente
de estar onde está, seja bar, restaurante,
cinema. Todos postam fotos e mensa-
gens do que comem, bebem, que filme
vão ver, querendo saber do outro onde
está, o que come, bebe e se está melhor
lá. Há uma imensa solidão nessa rede
social. E quanta inveja, quanto ressenti-
mento. Dia desses, ouvi de um garoto:
“Filho da p..., ele se saiu melhor indo lá.
E nós aqui neste mico!” Dali em diante
pareceu infeliz. Outro não se conforma-
va por não ter ido à praia.

Não sei, pode ser que eu seja anacrô-
nico tentando diminuir a velocidade
do ritmo em que vivemos. Não preciso
de tantas notícias, tantas informa-
ções, tantas frases tolas dos Twitters.
O tempo que as pessoas passam tuitan-
do. Usamos a palavra inglesa para o

aparelho, porém, o verbo aportu-
guesou. Como entender a língua?
Um amigo comeu um belo prato, be-
beu um bom vinho, viu um belo filé
como essa obra-prima Amor? Me li-
gue, me mande um e-mail. Bem,
quanto a e-mails, despacho vários
por dia, ainda que adore escrever
cartas, colocar no envelope e pôr no
correio. Exige paciência, exercício
(uma caminhada até a agência).
Nas filas, converso com as pessoas,
encontro temas para crônicas.

Assim como vou à estante buscar
um livro, gosto de ir à prateleira (no
interior, dizem parteleira) e escolher
um disco (CD ou vinil), colocar no
aparelho, escolher a música. Levan-
to, ando, penso, decido. Porque tudo
hoje se faz sentado e com toques em
teclas e mouses. Sou uma mistura do
antigo e novo. O bom do novo, acei-
to, incorporo. As neuras, obsessões,
desvios, não. Tento ser feliz assim,
ainda que felicidade seja algo indefi-
nível, intermitente, ocasional.

ERNESTO RODRIGUES/ESTADÃO

SÉRGIO SISTER
Pinacoteca do Estado. Praça da
Luz, 2, 3324-1000. 3ª a dom., 10 h/
18 h. R$ 6 (grátis sáb. e 5.ª, após 17
h). Até 5/5. Abertura amanhã, 11 h.

Há uma imensa solidão nessa
rede social. E quanta inveja,
quanto ressentimento

Antonio Gonçalves Filho

Embora tenha começado a pin-
tar nos anos 1960, foi só nos
anos 1980 que Sérgio Sister pas-
sou a expor regularmente. Co-
memorando 30 anos de sua pri-
meira individual, realizada em
1983, na Galeria Paulo Figueire-
do, Sister mostra 30 obras na Pi-
nacoteca do Estado, a partir de
amanhã. São desenhos, pinturas
e objetos realizados entre 1989 e
o ano passado, que revelam a
evolução das pesquisas cromáti-
cas e espaciais do artista, inicial-
mente ligado à pintura figurati-
va. Estimulado pela visão de mes-
tres modernos, como Paul Klee,
e contemporâneos, como o nor-
te-americano Brice Marden, Sis-
ter desenvolveu sua pintura no
caminho da abstração, criando
estratégias formais que dialo-
gam com a tradição construtiva
brasileira (de Milton Dacosta a
Willys de Castro) e – especial-
mente – com a pintura de Mar-
den e Sean Scully, duas referên-
cias que podem ser identificadas
nas três séries de Sister integran-
tes da exposição, que tem como
curador o crítico de arte Alberto
Tassinari, um dos grandes en-
saístas e filósofos da área.

É de Tassinari a autoria do tex-
to do livro dedicado ao artista,
que será lançado na mesma Pina-
coteca em 21 de março. A obra
traz ainda um ensaio fotográfi-
co de Eduardo Ortega, cronolo-
gia de José Augusto Ribeiro e
projeto gráfico do pintor Fábio
Miguez, cuja carreira começou
igualmente nos anos 1980, épo-
ca marcada pela retomada da
pintura após o longo reinado da
arte conceitual, nos anos
1970. Na época, a técnica
era considerada mori-
bunda e foi deixada de la-
do pelos artistas. Sister,
nascido em 1948, perten-
ce à geração que testemu-
nhou o boom neoexpres-
sionista que trouxe a pin-
tura de volta nos anos
1980, revelando artistas
hoje consagrados, entre
eles Nuno Ramos.

Como Brice Marden,
que também andou na
contramão nos anos
1970, pintando painéis
monocromáticos – asso-
ciados, por equívoco, ao
minimalismo –, Sister te-
ve uma espécie de epifa-
nia um pouco mais tarde,
ao abjurar sua pintura fi-
gurativa, passando sobre
ela grossas camadas de tinta pre-
ta. Um dos exemplares dessa fa-
se, pintado em 1989, pode ser vis-
to numa das três salas da exposi-
ção. Sister faz dessa tela o marco
zero de suas experiências com
novas texturas, sem emular pro-
priamente a técnica de Brice
Marden – que usava tinta a óleo
misturada a cera de abelha e tere-
bintina, aplicando a massa de

cor com uma espátula. A questão
de Sister era outra: ele não que-
ria a opacidade da cor, mas tra-
zer para a superfície seu reflexo,
o que o levou a usar mica e alumí-
nio a fim de criar um jogo visual
com o espectador.

“Gosto muito de Paul Klee e
acho mesmo que essas pinturas
mais escuras devem muito a
ele”, diz Sister, apontando ainda

Milton Dacosta como uma refe-
rência fundamental, que o aju-
dou a estruturar a geometria de
suas telas maiores, especialmen-
te uma pintura branca (na sala à
direita da entrada) que leva ao
paroxismo a questão do reflexo
da pintura no espaço, graças à tin-
ta aluminizada submetida às con-
dições de luz e à configuração ar-
quitetônica do ambiente.

Na série Ripas, que, como o no-
me sugere, são mesmo ripas de
cores diferentes que tentam se
apropriar das sombras, Sister en-
controu o fio de Ariadne para
duas outras séries, Pontaletes e
Caixas. Os primeiros são relevos
de grandes dimensões, dispos-
tos em forma de quadrados que,
recostados à parede, sugerem
grande molduras (os pontaletes

reais, modelos desses, são estru-
turas usadas na construção de
prédios para sustentar lajes de
concreto). Já as caixas, cópias de
caixas de frutas em que se desta-
cam faixas verticais de cores vi-
vas e intercambiáveis (veja fotos
acima), podem ser apreciadas
como uma derivação de projetos
neoconcretos. Sister faz seu tri-
buto a Willys de Castro, mas con-

serva uma poética particular, a
de transformar materiais rudi-
mentares em arte. São como ob-
jetos ativos que mudam confor-
me o movimento do espectador.

A exposição tem ainda dese-
nhos que utilizam papel japonês
e dialogam com as “imagens au-
tomáticas” do belga Henry Mi-
chaux e as monotipias de Mira
Schendel, vetor da arte contem-
porânea brasileira com a qual a
geração de Sister conviveu. “Es-
ses desenhos e o uso do papel de
arroz devem muito à convivên-
cia com seu trabalho”, confirma
o pintor, que abre em março ou-
tra exposição, no Museu Metro-
politano de Curitiba, exibindo
apenas a série das ripas.

Participante de duas edições
da Bienal de São Paulo (em 1967
e 2002), Sister diz que Mira é a
referência maior de sua geração
por ter estimulado os jovens ar-
tistas a experimentar. “Essa sé-
rie de desenhos da mostra foi
inspirada nessa liberdade de Mi-
ra lidar com o papel, dobran-
do-o, amassando-o ou fazendo
com que ele interagisse com os
mais variados materiais.”

Sou uma mistura de antigo e novo

Construtivista. Cópias de caixas de frutas com faixas verticais coloridas remetem aos ‘objetos ativos’ de Willys de Castro

Sombras. Na
mostra, Sister
examina como
se dá a relação
da pintura com
a arquitetura
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 22 fev. 2013, Caderno 2, p. D10.




