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Série de fotografias inéditas é parte de evento, em homenagem ao artista, que vai até o fim do mês em SP

Sesc expõe 'Sobras' de Geraldo de Barros
JUlIANA MONACHESI
f,..- I.nce~,..

Fol~

Fotos da tiunilia, das ririas em
Barilocht, dt objttos do cotidiano. Fotografias como outras
quaisqlm' (oram. matéria-prima
dos llltimos tnbalho5 de Genldo
de Barros (1964-1998): sOOnu de
sua vida e sua carreira que ele ma-

nipulou criando novas imagens.
A série "Sobras", que nunca foi
mostrada no Btasíl, pode: ser vista
• panir de hoje no Sete: Pomp8a,
mt evenlO que Im conferfndas,
o la.nçarnento do livro -Fotofornw-, que mine toda. produçio
rotopfica do artista, e shows do
músico sWço Ptter Schtm' (}da
talO lbaiJ:o), que compôs a trilha
sonora ~ "Sobras tm Obras".
O dOC'W1lentário sobrt. vida de
GenIdo de Batroa, co-produç>o

<Iiri8ida por Michel
Favre. t:Strtou na Mostn IntnnacionaJ de Cinmla de Sio Paulo e
lançou hu. sobrt a obn desse pjoo.
neiro na fotografia abstrata.
Bnsil-Sulça
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•

Obra que r. tr. t.a, ~ mesma foto, li filha hblana lndo e voltilndo

SHOW

logo... "'m, exposiçio do Sesc
Pompõa, ~ possfvd apm:i.ar 51
das Cotomontagtns resultantes da
nwUpuIoçio que GenIdo r.. de
fotos antigas. O processo cowis-

tia em riscar. pintar. tmlOlltar.
sobrepor, mnvmw.
Em alguns casos.el.e juntou dois
negatiVO$ düerentes. como na foto da filha Fabiana de Barros. Em
outras imagens pode-.se ver li 50breposiçlo de situações, como mt
(0105 de pessoas esquiando. Outras traum vazios qut se tomam
vultos na nova ampliaç:lo.
-Pequenos cacos de negativos
poslOS ""'"' wna placa de vidro
transformavam-st em um novo
negativo. Acho que todo artista ~
ruponsáYd pelas imagens qu<
põe' no mun~ e o GmlkIo prtocupou-se em RIo deixar nenhuma sobn", afirma Fabiana, coordenadora-geral do evento.
Panklarntnte 1 exposiçlo no
Sesc. a galeria Brito Cimino inaugura mostra panortmica de (;e,.
raldo de Barros com obras de to--

das u suas fAses.
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Onde: Snc PomptY (fUI CltlIi, 93, trl.:
0/'I:JJ1113871 -nm
Vemissate: ho,If,lIs 21 h
QuMdo: IH. uib~ dH IOh1s2Oh;
dom. d~rIados,dis IOhlls 17.Atl2811 I
QUlinto: mtridl h.nu

bposiçIo: Gmldo df 8irl'OS
Oftde: gilfril BncoClmlno (r. AdoWo
T,NcOW, I44,tflOlxxll11S22.0(14)
Qu.en60: Sfg. ' so.. dti 1i h 1s 19h; Wb~
das 11his 14tI. At12Ol1
Qu.enlo: mtrada r,itnQ
P~o dei obrai! a dtfInlr (fotografia..

pIntura, m6w1s f projftO$)

Obro
deGe~ldo

d. BArros
que pode
s.r vist.

n. g,,"riil
Brito Clmlno
" p"rtlr d.
segund• •
di. 8/11

Scherer se apresenta hoje e amanhã no Sesc Pompéia; sU{fo vive em Nova York

Produtor de Caetano Veloso e
Naná Vasconcellos toca no Brasil
IRINEU FRANCO PfRPETVO
.lpe<f.I;' ~r •• Folka

Produtor de discos de Caetano
Vdoso e NW Vasooncdlos, o
compositor Ptter Scherer, suíço
radicado em Nova Yorle•• pramta hoje e amanhi, no Sesc Pomp8a, em São PaOO, trechos da mlha sonora que tsCft'Vn1 para OI»
bras em Sobras", docummtirio
sobrt Geraldo de Barros dirigido
por t.tkheI FaVrt.
Operando um computador,
Scherer ~ acompanhado por
Amadeo Pace (guitarra) e Skuli

Svmsson (contrabaiJ:o détrico)
em um esptl4icuJo que traz ainda
outras cri.Iç6ts de sua autoria.
"Minha müsi.ca nIo ~ nml dan-

ce, nem Stockahusm. embora eu
aprtde bastante ambos", diz o
suíço- Fonnado em composiçio
pela Escola Supaior clt Música de
Hamburg~

com mestrado em

mt1sica eletrônica em Nova York.
ele tem em seu curriculo CDs em
parttria com Arto Undsay, trilhaJ sonoras de filmes e obras escritas esp«ialmente par.t coreografias concebidas por Amanda
MilIer para os balé: de Frankfurt e

da <lpen de ZuriqU<.

Dizmdo--se "K1entificado" com
Geraldo de Barros (especialmente
com a linguagm1 do anUta no 6·
na! da vida), Sch<rer
ainda
uma imponanle c:arreira como
produtor. ttndo feito. entre outros, o dlbum "Strangt Angtls",
de Laurie Anderson.
De músicos brasileiros, de produziu OIEstrangriro", de Caetano
Vdoso, e ·S,oryldling", d. Naná

.em

Do trabalho com Caetano Vdoo músico sWço tem bou rt'coniações. "Ele foi e:nmnamtnte
profissional e ji a~ com 10-das as cançoo escritas. com
acompa.nha.mc:nto de violIo. Foi
uma aperimci.a muito graIi.ficante."
50,

SIloW:PflHSchem
Qu.n60: hoje f i rNnh1, 1s 21 h

o qua1scmpre se está aptt:ndendo

Onde: SHc Pomp& (r. ~1iI. 93. tfi.OI
o/ll/l87 1-nm
Quanto: RS 10 (RS SparacomercJjriosf

alguma coisa).

estudantes (omurtrilinhll

VasconceUos (de acordo com
Schertr. um instnunentista com

o músico sulço Peter Scherer. que toeil hoje no Sesc Pompéil

