
FOLHA' ILUfjTRAD'MJq L ; 
São Paulo (capital)1 ,,,~ 

J 1 SEr 190r 

Geraldo de Barros e 

Nelson Leirner expõem 
. - ".' . , 

dia 

Na .ua opln1lo, .. 111u", ou 
o objeto . olhadoos de um pon~ 
to de vat.a. nAo-.. uma.llst&~ 
~PN6elltam lo unlca maneira 
de rea.gil' -.o UiQtamento do 
nio na:uratlv15mo. Declaram 
que &eu.I trabalhos refletem 
du" tendenelu dAMa naçlo, 
• por luO n!solv&rlLm Ipre-
5eotá-lO& numa expoalç1o con
junta. 

A dUerença entre ambol ct 
tnab de tempel'llmento do que 
de eapirltoO., Geraldo de Bar
TOII p!1!OCupa-al! mlWi oom lo 

auperficle da tela, lW pe.&IIO 
qUf! 011 tn.balho. de Nebon 
Lelmer do trldlmenstonlw • 
pedem .. partlclpaçlo do 
ob~rva.dor (glrnndo rodM, vi
r&ndo ponteiros, movlmentan
ckI peçaa oomo num quebra· 
eabeçu) , 

Ao encerrar .. expoalçAo da 
Galeria Atrium, ambos deve
rio levar MlU~ trabalhO!l • Ar_ 
~nt!na . at.endendo lo convi", 
para expor no Museu de Arte 
Moderna de BucnOll AIres. 

Volta dez anos 
depois 

~ra.ldo de BarrM volta lo 
expor delX'ls da ter pa.Ill(\o c1e 
pintll.t lllÍ de:!: anos. Diz ele 
que $Ó retornou à pintura. por
q~ sentiu que O novo movi
mento lhe proporelol1a~ UDlf 
Mld&. para. o beco em que s. 
meWU quandO dec!dlu levar o 
concretlsmo ~ attl! 11.$ Ult!ffill.,l 
conSfquencla.s., 

sua carreira teve InJclo' em 
1945. com pln tu rn lW:ademica" 
pailsando depois ao expre3Slo. 
nJlffiO; ' ao ab.stracioniSIno e .. 
arte concreta. Em 1931 e 196:1 
es teve nA Europa. graçu • 
uma bolsa de elltudoa do go
verno rranc~. Agora, com 4& 
anos de Idade, ~ fotogmo, 
gravador. graJ'ico e desenhista 
lndustrhli .. 

Neste3 dl'l'l. 901.\0' que e!lteve 
.rutado. dedicou-se prlncl· 
palmente ao desenho I ndu~
tri,1 e .. fotogra fia. 

Começou no FOLHA 

. em 19S4. e estudou depoa com 
Juan Ponç (art;ist.l. prtmlAdo 
na VIII B\en~) e Plexof. O
tr&ba1ho1s que vt.l. eJ:por na 
OtJerla At{tum sA.o t UMm· 
blares- (reunlAo de e1emen. 
toa) e colapns, &ervl.ndO-'1 
principalmente de objetos 
velhos ji em de5\LSO. 

NeJ..ton !Alroer recupera 
ch .. ~us, ferramenl.U, .... paloo5. 
'ehapu de fOilo, ratoe1ru. es· 
pelhos etc., aorescentando-Ihe. 
um elemento esteUeo, de modo 
.. valoriu.r extrflma.mente es
"'" Objetos. Em oA eBJlera •• 
por ext!ffiplo. dllp6a cinco 

chap6ta velhN. de tonalld.du 
varlave1.s entre o preto 11 o 
marrom. &obre uma chapA 
branca de lonnlca com moi· 
dura de alum1n\o bra.DCO. En· 
tre (WJ cho.~us, num espa.OO· 
branco, 101 colocado um Ca.
b ide prt!to envernludo. 

Se(undo Geraldo dt! Barros. 
esse , um dOI melhora t.n,. 
balhol dI NellOn Lell'nel'. 

Nelso.o Leirner. atualmen_ 
te com 33 an03 de tdRde. aJlrfl· 
sentou ~u, p rimeira exposição 
indiViduai em 1960, nl\. Gale. 
ria (ia FOLHA DE S. PAULO. 

COIli,eçou pelo .urrea.\1.'Jmo . 
NELSON LEIBNER 

"Acontecimento'" 

GERALDO BAR.R.OS 
".DOrmindo, tICOrd4ncfo'" 


