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t Em 1952. um jornal brasileiro 
lperguntava em manchete de alto 
de plgina: "Podtr4 haver {OIogra· lfi. abscrata?" , A resposta era 
,'"sim ", segundo Geraldo de Bar
!~ cuja obra fOlognffica pOde ser 
VIsta até 2S de setembro, no Mu
~u da Imagem e do Som. 

A pergunta pode parecer hoje, 
42 anos depois. fruto de proVin
cianismo. academicismo e atraso 
cu/tural de um p'ís de periferia 
diante dos mocJemismos, m.tS coo
rinua de uma g17Jndc ~lJCia. 

O crftico (ranc~s A~ Bazin 
deixou claro, em /958, que não 
existe fotografia aMerata. Mesmo 
a mais abstrata das fOlOgrafias é 
sempre um registro 6t.ico. Mesmo 
a fotografia de fonnas irreconbecl· 

veis coatinua sendo um registro 
dUro de alguma coisa. A {OlO de 
um microorganismo, por exem
plo. senf sempre o retraIo de um 
microorganismo. 

Boa parte das (Q(ogralias de Ge
raldo de Barros realizadas entre 46 
e 51 e expostas agora no MIS 
-sobretudo as chamadas • '(ato
formas", que jl tinham sido apt't
sent.das em 51, no Mas~ ten· 
t.m escapar desesperadamente a 
essa ontologia da imagem fotogní
fICa a que se referia Balin, 

SAo imagens que tentam subme
ter a fotoirafi. a uma perspectb'B 
pictórica e reduzi·la a fonnas. P0-
deria tJaver talvez um aspecto tnf
gico nessa rebeldia do pmtOf can
lnI uma sina da fotografia, queren
do inutilmente Iiben4-'a do que 
ela~. Mas nlo há. 

A experi~ncja de criar uma foto-

grafia abslnlUJ, que na tpoca pode 
ter parecido uma atitude inovado
ra, hoje tomou-se datada e resta 
mais como fruto de uma VOlllack, 
muito paulista, de modernizar. de 
introduzir no pa(s, acrasado, o que 
anos antes vinha sendo feito li fo- . 
ta. NIo ~ por essas fotos que Qe
f8./do de Barros ~ um grande fot6-
grafo; nlo ~ por causa delas que 
esta ~ uma das mais belas exposi
ç6es fotográficas ji apresentadas 
em Slo Paulo nos II/timos anos. 

O problema da experiência pu
ramente formal e "modemizado
ra " ~ que. tentando banir inutil
mente toda dimenslo ontol6gica 
da fotopafia. e/a reveja muito da 
ingenuIdade do projeto. Ao con
tnfrio, os auto-reuatos de Geraldo 
de Barros. encrc outras imagens na 
exposiç'o , sAo verdadeira s 
obras-primas, incorporando uma 

profunda dimenslo dramática. 

As fotos de Geraldo de Barros 
oscilam encrc duas vontades apa
rentemente contradit6rias: pare
cem querer ver algo que nlO estS 
nas coisas (as lotoformas, por 
exemplo) e, por outro lado. est~o 
obcecadas com a luz que. em vez 
de clarear, ofusca. esconde, im
possibilita a v;sIo -como o mag
n/fico auto-relnlto com o facho de 
lyz sobre os olhos do autor. 

É esse conflito com a luz, uma 
Juz que ofusca a v;5Io, essa estra
nha concepção da vislo como im
possibilidade de ver, que gtllllnte 
80 trabalho f()(oçrUlCO de Geraldo 
de Barros a ong;nalidade de um 
verdatk;ro artista -e nlo apenas 
uma idovaç'o formal. Foto de Geraldo de Barros. com pt'OCf!SSO de soWiuçJo 
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