SÁBADO, 18 DE ABRIL DE 1998
PERSONALIDADE

Geraldo de
Barros morre
em São Paulo
o mestre concretista,
pioneiro IÚJ f otografia
abstrata no Pais, será
enterrado domingo
ANGeLICA DE MORAES
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orreu ontem, às 12h30. o
pioneiro <\o fotografia abs-

- A hospiíàIiíaÇão de GcraldoJ!e
Barros foi causada)JOl'Utna hen!<>!ragia gástrica, que evoluiu para
pneUJ1')()Oja e, fmaImente, para fataI acidente vascular cerebral.
O reconhecimento internacional
começou em 1987, com uma m0stra na Suíça. Barros emergiu no ce-

nário brasileiro em 1950, sob o lnlpacto de uma pioneira mostra de
fotografw abstratas, realizada no
Museu de Arte de Sã'o Paulo
(Masp), denominada Fotofo~
Como comcqüência, o artista ganhou bolsa do governo francês.
Em Paris, estudou gravura na EScola Superior de BeJas Artes. A trajetória de Geraldo de Barros está tigada a aJguns dos principais movimentos artísticos do País. Em
1952, fundou o Grupo Ruptura

trata no Pa& e um dos ~

(junlO com Lolhar Charoux, WaI-

fundamentais do movimegto

demar Cordeiro e Luis Sacuoiro,
entre outros), pedra fundamental
da arte concretista. Está nas ori·
gens da Bienal de São PauJo, tendo
sido premiado nas duas primeifhs
ed~J9SJ eJ9S3~ Em 1956, representou o Brasil na Bienal de Veneza. N'essa mesma época, criouJt
comunidade de trabalho UnUabqr
e a indústria de móveis Hobjetp.
Em 1966 participou do Grupo
Rex, com Wésley Duke Lee e Nelson Leimer.
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concrellsta brasileiro: Geraldo
Barros. O artista plástico pauUsia
morreu aos 75 anos de idade, dê:
embolia cerebraJ, após IS dias de
internação no Hospital

Bene.6c.êtl-

cia Portuguesa. O corpo está sen<\O
velado na sala 1 do hospital•.e o enterro será realizado domingo, às 1J
horas, no Cemitério São Paulo. 'lb
A ~!i? artista ocorre pousp
antes do mlClO de uma série de e,posições organizadas no extewr
para destacar sua importância no
cenário das artes visuais deste sécylo. Para julho. uma mostra itinerante abrirá no Kunstmuseum de w'~j
fburg (Alemanha) e depois vúija
para o Museu Reina Sofia, de Mftdri (Espanha~ Para 1999, o Musée

de l'E1ysée (l,ausanne, França) éó
Ludwig Museum (Colônia, Alemanha) preparam mostra 'a inda mals

abrangente.
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