
ARTES PWTICAS Geraldo de Barros e Carlos Vergara têm mostras a partir de hoje, prelúdio da 'semana das artes' 

Semana agitada faz visitaniê'cõrrer' 
--

Traba lho e m fó rmlCI (19901 d e Gera ldo de Ba rros 

, 
O.t, lh. de uma dls pinturas recentes q ue o Irtlsta cariocl Carlos Vergar. expõe nll PinlCotKI 

JUlIANA MONACHEg 

"' .... I.M. fNoUIII Folha 

Com mais de 20 exposições 
abrindo na cidade ma5mWla.05 
amanltS das artt5 Itrio de en· 
Cremar wna lYlIlntona pora \U 

tudo em primeira mio. A Ja1lIlIlII 

COfnOÇl rom mostras de Geraldo 
de Barros, na pi<ria Brito Cimi· 
no. Miqud Navarro c: Carlos Ver~ 
gata, na Pinacoteca, esta noite. 

1trça ~ dia de Anhur 8anio na 
Noy... Galtria. Cabdo na .I..uiSI 
Strina c: fJias Muradi na CI5a 
Tri-lnguIo. Quarta no Paço das 
Artes km aposiçIo ínspinlda no 
Fausto de Gocthe. Ana BeUa GO-
8" na Valu Orla, HernancI<z. 
Diez na Canwgo ~. quinta, 
cnm outras, Antõnio Manuel. na 
RaqudArnaud. UflL 

A aposiçIo na Brito Omino 
propida uma leitura em paspcc
tiva da traj<tória de G<nIdo de 
8arroI(l9D-1998). Vaidaspintu
ras construtivislas dos anos 50 às 
Oltimas (otomontaams em que 
lJ"abalhou. as in&1itas -Sobras-. 
1I& pinturas da fase pop mos

rram o mais pMo que: eie chegou. 
na maturidade, de alguma~. 
çIo. 5n1 interesse: maiorcra inter
terir no ambiente, por rOOo do 
geomttri.sn»abstrato das pintu
ras ou do desenho industrial • 
Exemplares dos m6vds que o ar
tista criou nas 5UaI abric:as UnDa-
00' (1954). Hobjdo (1964) ..... 
na exposiçio que abtt ho;e. 

A volta aos relevos construti~ 
em fórmica, na d«ada de ~ está 
betissimamentt represmtadl na 
ga1ma. com obras qU(, (oram exi
bidas em bienais de arte de Sio 

Paulo e Veneza. 
O pioneirismo na fotografia 

abotnta, rótulo "U< já .uoo sin/>
nimod~~dc: BarroI-am
da mais com todo o _ em tomo 
do r<dm.1ançado liIm< -. o 
artista, com lnfiuc em seu traba
lho (otogr'fico, ·Sobras em 
Obns· -, pode 5<r coof<rido ... 
dikmtt ....... nagal<ria. 

H4 ""'" uabalhoo do séri< .Fo
toformas·,.-...Iados pdo pnSprio 
artista, alI ampliações feitas p0s
teriormente dtssa $Óit e de "50-
...... Uma mroop<ctiva da obra 
fotográfica dele cstJ atua1mmte 
mI cartaz no Sesc Pomp&. 

Carlos Vergara 
Após os pUcidos. equilibradoo 

uabalhoo ... pm .... bnnco de 
Gnaldo de Barros, o esp«tador 
nAo mudani de vmtissage hoje: 
scn aJgum sobressalto. As pintu
ras de Carlos Vergara. que apre-
.smtl na PinacoIca uma panort
mica dos óltimos dez anos. do o 
tmsionamento de cores e formas 
levado ao extrtmo. • 

Nas suas telas desfilam todas as 
matizes da paleta brasikin que o 
artista (oi capaz de enconh"llr em 
suas ap<dições pdo por.. A Iim<>
nita, otin<ral usado na fabricaçlo 
do pigmmto '"'vttmelhlo", de ex· 
trai em Rio Acima (MG); outros 
pigmentos, nas minas do c.~ e 
Conaiçio.tambbnmtMC. 

·Esses nUnmo;s sio o r<fusodas 
mineraçõts; l uma pena isso tudo 
ser jopdo fora. Tenho wn proje
to dc: us;I·ios pan produzir W,pis 
de cor, constituindo o que seria 
wna pal<ta brasiI<Ua., afuma. 

Outra prática constante nas • 

8"" de V<tpnI / • inoorponoçiO 
de vatlgios: no Pantana). por 
eum~ ele estendeu • kNla no 
chio, rspalhou pigmentos ao ~ 
dor tida • deixou os jac:ms fau.. 
rem o resto. Nas mincndoras.la 
fiili8mt dos fomos que imprtgna 
a pLntura. PosterionDmte, tmseu 
~ o artista finaliza as obras. 

Analisando '"" produçAo de 89 
• 99, Vcrpra condw que • rda
çio oom 1$ viagens começl a se ri
tualizar. E.sb1. na mostraashit fei
ta em uma viagan que mn. cx
pcdiçio l.anpIorit Uma pintura 
traz Y<StIp>s de um piso do_· 
lo 18, de Ouro !'mo. "P<nxé 'So
ri que de pasaou por .. ui?", e 
acheigrafic:ammteinteressanat." 

Nas pinturas mais recentes. fei
w em .eI.il. elementos como do
Iomita (pó de md.rmore) e tttra 
são pulverizados na tda embebi· 
da em cola.. Verpra conta que, 
...00 olgumas d. súas 00 ... ma· 
téricas. lbttf Ca.marso. morto em 
~ comentou: -renho vontade de 
me aganv com essa 1en'&, Idal" . 

......... ,c;".tdod<s.no. 
Onde: BrIto OmII'lO Ir. Adolfo t.bkow, 
144. teU2H)614) 
QuncIo:hojf.M2Oh.SI!g .• wa., lfhh 
19h;sMl .. l1hM 14h.AtUCVl 
Quanto: entrllÓll frJl'I(II 
~dM otns:.dI!fink 

El:JM*ç6es: ,,!to! 'kfg.fl-19/99 e 
_N-.. 
0n6I: PInKotea do Emdo (pçi. di 
luz.2. ttl.229+9I4-4) 
Qu.ndo:hofe,.h 19h30. Ter .• dom .. l0 
h 18h..AtI 19112 
Qwlnto:RS 2.RS 5 lquI.grMn) 
htr'OdMdor: J.IrdWn.wil ff 


