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Barros é o meslre incontestóvel do orle concreto
brasileiro, como afirmou Chorfes Henri Favrod,
diretor do Musée de /'E/isé, em Lousonne, na Suíço.
Nesta pequeno mostro, o visual de suo obra
revelo o forço dos Fot O(OI'!l0S, que eternizam
seu trabalho criador e o essência do suo arfe
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Biografia de
Geraldo de Borras
Geraldo de Borras
nasceu em Xuvuntes
ISPJ. em 1923, e estudou desenho e pintura
com Clóvis Grm:iano,
Colette PUlul e Tllkuuka.
Começou o fotografar
no tinol do década de

30, usando uma câ
mero Rollciflcx 6X6, que
lhe dava moior liberda·
de criativa. O período
entre 1947e 1952b
a mais profícuo. Optou
sempre pelo simplicida·
de dos técnicas, com o
u~a de ·sonduíche" de

negativos, de5Cnhos o
non1uim, cortes e recorte~ pora montagens.
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Em

1993, suo obro fotogrólico foi resgatad a

pelo Musée de l'Elisée,
em

lau~onne,

no Suiço

Essa mesmo obro esteW'!

exposto no Museu

da Imogem e do Som,

em 1994, orlJe lurubém se encontro porte
elos origin("J i .~
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