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Trabalho de 1948 em que Sarros fez desenho sobre o negativo com ponta-seca li! nanqulm 

Camargo Vilaça expõe fotos de 
Geraldo de Barros e Vik MUtiiz /' 

DANIELPlZA 
o.p.~LOQl 

EXpG$~lo:~ 
f otóankl: Genl!lo dto BloIT()$ 
Sinopse:) I fotO, ~is 
Preço.: de US$ 3.000. US$ 5.000 cada 
fo~ 
Exposlçlo: fototl'llliu d, Mm. 
Fotó,rafo: Vik Munll 
Sin.op •• : l'l(We lotOs 
Preços: us.s 1.500 
Onde: ClItrb CamllfIO Vibça (r. Fradi· 
~ Coutinho. 1.500. Vila Ma!bl..u, 1"('. "lo Otite de 510 I'loulo) 
QUMldo: I~rtura hoje. 11 lOh 

Depois da cxposiçiIo no M[J~u 
da Imagem tl do Som no fin(J] do 
ano plIs,çarlo. surge nova dUl.nctl de 
ver as faIaS prodigiosas dI! Geroldu 
de BlJ/TI,)s -e. patlI tiS abolllldos. 
de cumprtf./as. 

A mOllll18em d., exposiç.io m:n'/t 
a origina/mente mncebida pelo M· 
ú.ua na t.!;cibiçlo de " FmofomlllS" 
em / 950, no Masp. 

o.~ quadros nlo siiu COIOClldoli 
apenas na.( paredt:~', mas penduf'll 
dos em tubos que v.w do chlfo ao 
leIO ou apoiados em pedestais. 

Nas 31 (Ol(}S expostas na Ca
margo Vi/aça comparecem todMS 
as fast:s do fIllbalhO re.1/iudo por · 
BIJITO.ç, 71 . fiO)· anos 40. 

B eXlltamente o que ifQpressiona 
é IJ 4ualidadt: equivalentt: de cada 
flJsc, ainda 4ue elas tt:nha.m estilos 
comple:tanJente distintos . 

HIf as fotos 4Ui! Barros fcz num 
muro do T/ltuapé (bairro de Suo 
Paulo) cm que aproveita as npcre
ZfJS e buracos da superflcie paro 

achar figuras e grafismos que lem
bram os qUi! o arfi5tll .m(ço Puul 
KJec (1879·1940) pintava. 

Nessas imagens, BBJTOS marca 
as figuras com intervellçcks de 
nmquim e ponta-seca. instrumento 
ponludo com o qulÚ raspava dire~· 
mc:nle no negativo das foto.~. 

Essa fase data de 1948 e 1949. 
Nessc perfodo Barros, sob influén· 
Ci3 do critico Mlrio Pedrosa 
(1900-1981), llStavs inu:re.ssado na 
teoria da Oeswt -.segtyKlo li qual 
11. imagem que remos .. primeinl 
viSlB pode ocultar as imagcns que, 
olhll1ldo mais atenramente, se pode 
ver nu mllSma eSl11ltuta. 

Assim. Barros quer mostrar que 
no muro nlo existe apenas uma .çu· 
perftáe de pedra, mas outras for· 
mas que cabe ao olhar criativo dt!S
cobrir, t:ti comn .<iC descobrem for· 
mas de animais nas nuvens. 

Outra f.se, posterior (de 1949 a 
51). é propriMnenle a da série "Pa
toform,1s", que reúne as fotos 
eonSll1Jtivistlls de BlIITOs. 

Ess..as fotos tam~m cmtumlJJll 
W chamadas de Ilbstratas. porque 
mio tlm a· inll:llÇlo de representar 
nada, de retratar aspccro algum da 
realidade, porque seriam. anlU. 
cxerc(eios dc geometria. 

El/lS .Y"o resulÚldo de fotos que 
Barros fez de vidros e estruWT3S de 
ferro úa Estaç60 da Luz. B/JITOs 
procurou as formas geomttrieas. 
padronizadu, com atcnçlo upe
á31 para .çuas sombnu. 

Depois. ret.'QnanOO os negativos. 
fez justaposições e superposições 

dessas formas, dando ritmo" com
pDJi~'lo, como fazia na pintura o 
holandês Piet Mondrian ( 1872-
1944), porcxewplo. 

Mas, ainda q~ de esuu
tunlS gCOm!JriCllS, esSBS fotos nlo 
$lo puramente absfIlltllS. Ao v:tio
rizar o rifmO e brincar eom as som
br/Js e ouu"Qs e/emento.~ menos 
exaras (como o reflexo de uma Ir
vore no vidro), Barros lhes dá UJ1L! 

catBlI simbólica. 
111 t.amMm as fotas mais do pe

rfodo inld31, que ainda retratam 
objetos (gamtfas ck leite, teJhados 
de Parü, pe5SQllS), mas em que já 
se vI! a preocupaç40 de Barros com 
form~· e.çtruturoúlL~. 

Naturalmente, li fase das "Folo
formas " ficou mai.ç célebre porque 
é pioneira no Brasil. onde Zlr~ então 
sd se fazia rtfIll tO. 

O construfivismo já Cr2 profica· 
do na URSS desdi! os IlIIOS 20, 
qU/Jndo artiSIaS como Rodchenko, 
Malev;tch e Tatlin usaram IJ dúpo
siçiJn rlgidIJ das f OnDas ,·omo esti
lo, inclusive n.1 fotografia. 

BB1TOS não conhecia a fotografia 
nlS5a. mas seu uabMlho kva aclim
te o f(JfJfJ:tiismo, pela menor rigi· 
dez. Realmente prodigioso. 

Tambim a partir de hoje, 11 Ca
margo Vilaça cxplJe falOS do brasi· 
leiro Vik Muniz, 33, radicado em 
Nuva \-,ork (EUA). 

Ele fIU figuras em /IflIme e de:
pois as fotografa. O rt.<ultado pare
ce de..«!nho ,'Qm rtle~'o -e nisto 
reside sua curio.çidlJde. Mas não se 
ultropas.u o estágio de retrato. 


