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GEOMETRIA 0011 exemplos de Sob,a" o
último trabalho de Geraldo de Barros, feito a
partir de negatlYos de fotos recortados

ARTES PLÁSTICAS

Testamento concretista
Duas exposições. o lançamento de um livro e um filme
documentário celebram a obra de Geraldo de Barros

D

epois de sofrer quatro isquemias
(baixa inigação sanguínea), distúrbio que limitou drasticamente seus movimentos corporais, o aftis·
ta concreto Geraldo de Barros (19231998) encontrou uma forma de continuar trabalhando. Nos últimos anos
de vida, construiu a obra Sobras, uma
série de 68 fotografias em preto-ebranco realizadas a partir de negativos, que não exigiu muito esforço fí-

de fotos tiradas durante antigas férias
da familia e de festas e paisagens. Recortou e colou os negativos em ch apas de vidro, produzindo uma mo ntagem. Vem dai o nome da série: o que
sobrou foi transformado em fotos geométricas ou abstratas. O artista morreu antes de ver as folos reveladas e
tudo o que elas geraram.
Sobras será exibida no Sesc Pompéia,
em São Paulo, a partir do dia 3. Um lisico, mas resultou em grande impacvro com as fotografias, Fotoformas, será lançado durante a exposição. A Gato visual. Para fazê -las, o artista fuçou
o fundo do armário, pegou negativos
leria Brito Cimino abre no dia 8 a Mostra Geraldo de Barros, seleção com
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