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Viga Laranja, Paulo Pasta, 2008,
óleo sobre papel, 190cm x
150cm. Coleção Particular.
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INTRODUÇÃO

Os textos aqui reunidos foram escritos ao longo dos últimos cinco
anos. Na sua maioria, são pequenos ensaios sobre pintura e pintores, geralmente publicados em jornais, revistas e catálogos. Muitos deles foram
escritos a pedido de editores, redigidos para comunicações em seminários
ou para acompanhar exposição de minha curadoria. Essas circunstâncias,
acredito, ajudaram a criar o estímulo necessário à sua elaboração, que foi,
a cada vez, um desafio a ser vencido.
Estou certo também de que, a despeito dessa demanda externa, os
temas e questões de que esses textos tratam, não se distanciam daquilo
que constitui minha área de interesse, dentro do vasto universo da arte e
da pintura.
Esses escritos constituem a parte principal dessa dissertação. Exceto por
dois textos, o primeiro, “Dentro e fora da pintura”, no qual busco contar
uma espécie de história informal do meu trabalho por meio dos seus
temas, e o segundo, “Porque desenho”, onde procuro estabelecer a relação
entre meu trabalho em pintura e em desenho, evitei falar de mim de
maneira mais extensa e demorada, tendo em vista as dificuldades habituais que o artista plástico enfrenta ao tentar acercar-se de sua própria produção. Como se sabe, a pesquisa artística segue caminhos diferentes da
pesquisa acadêmica. Traçando rumos mais imprevisíveis, buscando seu
sentido em algo ainda não de todo constituído, num incessante vir a ser,
ela é diferente das pesquisas cujo campo de ação pode ser determinado de
antemão e cuja margem de desvio é muito mais controlada, fatores que as
tornam também mais facilmente comunicáveis.
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Uma das maneiras que encontrei para completar esse conjunto de textos, – também como uma forma de abordar melhor meu trabalho –, foi a
de incluir, como anexo, quatro entrevistas que pude dar ao longo de vários
anos, o que acabou por perfazer, acredito, um arco temporal que permite
ao leitor identificar as mudanças e deslocamentos tanto do meu processo
pictórico quanto do meu modo de compreendê-lo. Essas entrevistas também já foram publicadas, seja em jornal, revistas ou livro, seja acompanhando uma exposição dos meus trabalhos.
Acredito que a forma da entrevista tenha tornado mais fácil, para mim,
a aproximação do meu próprio trabalho. Sinto-me menos constrangido
com ela, tal como ocorre quando escrevo sobre a produção de outro
artista. Acredito, também, que a parte mais significativa do que apresento,
seja o meu próprio trabalho prático. É ele, na verdade, que move o conjunto do que faço e penso, assim como é ele que talvez lhe possa conferir
um sentido.
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Fogaréu, Paulo Pasta, 2007, óleo
e pastel sobre papel, 150cm x
190cm. Coleção André Millan.

No vento e na terra, Iberê
Camargo, 1992, óleo sobre tela,
200cm x 283cm. Coleção Isabella
Prata e Idel Arcuschin, SP.
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MEMÓRIA E MATÉRIA NA PINTURA DE
IBERÊ CAMARGO

Conheci Iberê Camargo já nos últimos anos de sua vida. Foram poucas
as ocasiões em que estive com ele, mas a intensidade da sua conversação
poderosa compensou (e ainda compensa) a exigüidade dos encontros. A
essa sua capacidade de expressão reuniam-se o peso simbólico do pintor em
atividade e a força contemporânea de sua pintura, fatores muito importantes naquele momento, pois ajudavam a dar realidade a essa linguagem e
a atualizar o debate em torno dela. Também por isso, posso dizer que Iberê
significou, para mim, a confirmação da vocação, importância semelhante à
que teve Mira Schendel para outros artistas da minha geração.
A aproximação do seu trabalho nunca foi difícil, por mais que possam
pesar as nossas diferenças e a desproporção de tamanhos. Nas ocasiões em
que precisei estar mais próximo de sua produção, refletindo sobre ela ao
participar de seminários, por exemplo, pude notar a recorrência de algumas questões que sempre chamaram a minha atenção. Vou tentar falar
delas, mesmo sabendo que corro o risco de empobrecer aquilo de que
ninguém falou melhor do que ele próprio.
A primeira questão estaria na aparente contradição, em seu trabalho,
entre o uso de força, vontade e bravura, para justamente expressar o
oposto disso: a solidão, o desencanto e o pessimismo em relação ao
mundo (1). O emprego de um esforço monumental para expressar a
inutilidade de qualquer esforço. Se existe uma resposta para essas aporias eu não sei, mas creio que nelas está a chave de todos os meus outros
questionamentos. Talvez uma das possibilidades para a compreensão
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disso esteja no modo peculiar pelo qual Iberê articulava a relação entre
memória pessoal e pintura.
Iberê tinha com o passado uma relação produtiva. O fato de ter escrito
memórias e prosa de ficção de base memorialística só confirma essa ligação. Reunidos em um livro póstumo – Gaveta dos guardados –, seus
escritos trazem trechos reveladores. Em “O tormento de Deus” (2), uma
entidade satânica que atende pelo nome de senhor do Tártaro murmura
em seu ouvido – e essa voz é confundida com a sua própria –, “o passado
vive em ti”, assim como também “jamais poderás deixar de ser”. Juntas,
essas duas frases já nos ofereceriam a dimensão paradoxal desse passado.
Ele seria uma condenação, mas ao mesmo tempo, a única forma de poder
existir. E esse lugar do passado é quase sempre a infância, o pátio da infância: “no meu andarilhar de pintor, fixo a imagem que se me apresenta no
agora e retorno às coisas que adormeceram na memória, que devem estar
escondidas no pátio da infância” (3). Para agir no presente, parece que
Iberê tinha sempre de equacioná-lo com a memória, e a expressão só poderia se dar quando resgatava e atualizava essa ligação. É mais ou menos
como se o presente só se constituísse nessa possibilidade de lembrar. A
forma para ele só conseguia de fato ser expressiva quando decantada e filtrada “nestas muitas águas”. Esse seria um procedimento baseado na experiência, a qual iria conduzi-lo invariavelmente à transfiguração, palavra
pela qual tinha muito apreço. A transfiguração seria algo situado sempre
atrás das aparências, espécie de síntese conseguida por essa filtragem,
trazendo ao artista um real insuspeito, longe de um simples testemunho
visual ao alcance de quem quer que seja. O novo, então, sempre surgiria
do passado, ou seria o próprio passado revivido. A identificação entre lembrança e emoção estética fica nítida, e parece-me que só quando essa identificação se faz de modo consciente e deliberado é que Iberê se transforma
em um grande artista.
Creio não ser temerário afirmar que a pintura de Iberê começa a ganhar
densidade poética com os carretéis (4), quando esse brinquedo da infância é
evocado como personagem central das obras, quando fazer algo pessoal é
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recuperar o já vivido. Trata-se do momento em que ele começa a viver de si
mesmo, instância do surgimento, também, da entidade “homem-pintor”,
termo híbrido por ele criado para designar esse ser que abdicou da vida para
viver na e pela pintura.

Carretéis, Iberê Camargo, 1958,
óleo sobre tela, 65cm x 92cm.
Coleção Gemildo Valença, RJ.

Poderíamos então dizer que era um tipo de força negativa essa que o
movia, força vital e psíquica posta na recuperação do já vivido, força que
antes de ser mais um numa série de paradoxos, serviria para clarear mais a
percepção destes. O passado, nessa pintura, vai sempre se mostrar como
matéria construída, algo como um cavar para fora. Por isso, essa força viria
mais dessa luta vital do que de uma rememoração melancólica, mesmo
porque esse resgate não servia para dar sentido às coisas, mas, ao contrário,
para mostrar a ausência de sentido no sempre incerto da existência.
Essa força também não está posta na iconografia, mas no próprio
envolvimento. Ele dizia: “o que me prende não é a nomenclatura dos elementos, mas o próprio envolvimento”, e “uma pintura não registra um fato,
é o próprio fato” (5). A esse envolvimento poderíamos também dar o nome
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de experiência. Parece-me que refazer no trabalho a experiência da vida era
a única possibilidade encontrada por ele de estar vivo. E só estava vivo aquilo que tivesse sofrido a experiência, a exemplo de um poema de Manuel
Bandeira chamado “Gesso” (6), onde o autor descreve uma pequena estátua
que, antes de ser quebrada e refeita, parecia não possuir vivo o que já sofreu”.
É de um procedimento semelhante que Iberê faz uso, submetendo a pintura a um ataque semelhante, sendo que a sua grandeza está em manifestar isso
não cenograficamente, mas na superfície mesma de seus trabalhos, transformando a sua fatura – uma das mais belas e atuais da arte brasileira – na
matéria expressiva dessa memória. Essas superfícies teriam de guardar também uma história, a da sua confecção. E elas falam por si. Essas pinturas,
também por isso, não são anedóticas. O pintor se conta, mas não usa a pintura como narrativa literária; suas pinturas são antes epifanias, momentos
luminosos, instantes capturados da eternidade. Talvez isso só seja possível
porque o homem-pintor só vive quando imerso no transe pictórico.

Figura, Iberê Camargo, 1964,
óleo sobre tela, 130cm x 184cm.
Coleção Gerard Loeb, SP.
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Mesa azul com carretéis, Iberê
Camargo, 1959, óleo sobre tela,
100cm x 62cm. Coleção
particular, RJ.

Essa maneira de viver apenas no trabalho, que sugere a idéia de arte
longa e vida breve, seria um pouco o oposto da imagem do ser vivo, feliz
e pleno no mundo. A demanda de convívio espiritual (7) – algo que suas
pinturas parecem pedir para melhor serem colocadas em foco – nos levaria
a compreender que o motor da arte talvez seja mesmo o desapontamento
e a renúncia.
Esse era um sentimento muito caro também a Fernando Pessoa, um
poeta da preferência de Iberê. No anseio metafísico nunca resolvido mas
elaborado nos desdobramentos dos heterônimos, ecoa também pergunta semelhante pela possibilidade de uma expressão natural e compatível
com a vida, desejo de que o sol não se turve mesmo sem literatura, e o
lamento pela danação que envolve a tarefa da arte. A convivência e
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familiaridade de Iberê com os livros podem lhe ter franqueado as portas
de seu duplo. O homem-pintor, ao se contar, também se inventa, imanta-se de sua própria criação. E ninguém se contou melhor do que ele. No
seminário sobre sua obra, do qual esta publicação é um documento, isso
ficou claro. Toda palavra sobre o pintor corria o risco permanente de
sobrepor-se às suas próprias e de soar como retórica poética. E o bom de
tudo isso é que suas pinturas continuam desconcertantemente plásticas
e antipalavras.

Núcleo, Iberê Camargo, 1965,
óleo sobre tela, 150cm x 212cm.
Coleção Cristóvão Moura, RJ.

Voltando agora aos seus temas, outros, além dos carretéis, podem também servir de exemplo desse recurso à autobiografia como forma e canal
para a expressão. Não me lembro direito se li ou ouvi dele próprio uma
história sobre como surgiu a idéia para a série dos Núcleos. Certa vez,
quando ele estava visitando o túmulo dos pais, que ficava em um
cemitério próximo à linha do trem, uma locomotiva que passava espalhou uma bola de fumaça que aos poucos foi se esgarçando no ar. O pintor, ali, teve a visão da série. Não quero aqui justificar a autonomia da
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pintura em relação ao fato, ela é notória, mas ressaltar a importância dessa
justificativa autobiográfica para a obra. No seu livro de memórias diversas vezes ele diz que não pinta figuras, pinta o halo de solidão que envolve
os seres, e numa entrevista repete o seguinte: “As figuras que povoam
minhas telas envolvem-se na tristeza dos crepúsculos dos dias de minha
infância, guri criado na solidão da campanha do Rio Grande do Sul” (8).
Já próximo do final da vida, dizia que seu próximo projeto seria voltar aos
pântanos e charcos que retratara na juventude.
Esse era o pintor que também afirmava: “nos meus quadros o ontem se
faz presente no agora”, ou “nós só podemos ver as coisas com clareza e
nitidez porque temos um passado”. Por que será que Iberê buscava com tal
necessidade esse passado? Não podemos nos esquecer também da sua atuação como um cidadão, muitas vezes irado, exigindo ser tratado como tal,
reivindicando qualidade das coisas e das pessoas, procurando meio pelo
avesso uma espessura de presente que o país não podia lhe oferecer. Não
seria errado afirmar, então, que a busca pela sua própria história encontrava solo fértil justamente aqui, em um lugar sem história, onde o “progresso era uma ordem de despejo em constante execução” (9).

Núcleo em expansão, Iberê
Camargo, 1965, óleo sobre tela,
115cm x 199cm. Nelson Dig, RJ.
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Foi-lhe possível apenas construir a sua história pessoal. Para isso, teve
de se purgar para conferir verdade ao que e a quem estava pintando. Nos
seus últimos trabalhos ressoa como nunca o bordão da derrota, mas de
maneira diferente. Refiro-me à produção do final da década de 1980, até
a última obra, chamada Solidão. É talvez o momento mais alto da sua pintura e um dos melhores da pintura brasileira, trabalhos ainda não de todo
compreendidos e assimilados. Atrás de uma gravidade perplexa, guardam
um travo que nos desconcerta ainda. Parecem ser sempre mais fortes que
o nosso olhar. O criador se imiscuiu nas criaturas, figuras colocadas agora
em um ponto terminal, sarcasticamente metafísico. Se lembrei Fernando
Pessoa, anteriormente, como horizonte poético próximo, esses últimos trabalhos evocariam Samuel Beckett. O passado agora parece rir de si mesmo
com um esgar idiotizado, na trágica avaliação de sua inutilidade. O artista
que Iberê inventou para si está lá, agora dentro do quadro, olhando para
seus temas e motivos – o homem e a pintura – e parecendo perguntar: qual
o sentido de tudo isso? E a resposta estava já no título: Tudo te é falso e
inútil. A luz em que esses seres estão imersos também é paradoxal. Não
sabemos se começa a iluminar a noite ou a ensombrecer o dia, temporalidade também marcada pelo clima da pintura metafísica italiana.

“Tudo te é falso e inútil”, Iberê
Camargo, 1992, óleo sobre tela,
200cm x 250cm. Fundação Iberê
Camargo, RS.
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“Tudo te é falso e inútil”, Iberê
Camargo, 1992, óleo sobre tela,
200cm x 236cm. Fundação Iberê
Camargo, RS.

Li, não me lembro onde, uma passagem do crítico italiano G.C.Argan
que dizia ser a pintura metafísica italiana o resultado de um país com presente miserável e passado grandioso. De certo modo esses assim chamados
pintores metafísicos tornaram visível esse lugar de que fala Argan, quando
desentranharam o seu sentido. Se estamos acostumados a entender então
que o artista responde sempre de maneira apropriada à realidade em que
está, esses últimos trabalhos de Iberê podem nos ajudar a desvendar mais
deste país. Nossa história não é grandiosa. Isso fica para a glória sempre
presente da natureza. Pintar aqui é um pouco sentir o mal-estar disso.
Nenhum sentido forte veio nos revelar, a exemplo do movimento italiano.
Não nos vemos direito ainda. Iberê, com essas últimas pinturas, fez um
avanço enorme nessa direção. Recordo-me de pouca coisa na arte atual
brasileira com tamanha carga de possibilidades para sustentar, através da
sua liberdade e força moral, o embate expressivo de cada um. Nada com
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mais cara de um começo, de um novo começo, do que essas pinturas. De
minha parte, sei que penso nelas todos os dias.

Solidão, Iberê Camargo, 1994,
óleo sobre tela, 200cm x 400cm.
Fundação Iberê Camargo, RS.

(1) Rodrigo Naves identifica o mesmo dilema em um texto chamado “O fundo movediço das coisas”,
in Iberê Camargo, mestre moderno (Rio de Janeiro/Porto Alegre: Centro Cultural Banco do
Brasil/Secretaria Municipal da Cultura, 1994).
(2) Iberê Camargo, “O tormento de Deus” [8 de março de 1992], in Gaveta dos guardados, op.
cit., pp. 153-155.
(3) Id., IB., p.32.
(4) Essa idéia também foi expressa por Luiz Camillo Osorio, durante sua participação no seminário
Iberê Camargo: a dimensão experimental da pintura.
(5) Iberê Camargo, Gaveta dos guardados, op.cit., p.34.
(6) .Manuel Bandeira, “Gesso”, in Estrela da vida inteira (poesias reunidas) (Rio de Janeiro: José
Olympio, 1990), pp. 87-88: “Esta minha estatuazinha de gesso, quando nova/ - O gesso muito branco, as linhas muito puras -/ Mal sugeria imagem de vida/ (Embora a figura chorasse)./ / Há muitos
anostenho-a comigo./ O tempo envelheceu-a, carcomeu-a, manchou-a de pátina amarelo-suja./ / Os
meus olhos, de tanto a olharem, / Impregnaram-na da minha humanidade irônica e tísico./ / Um dia
mão estúpida/ Inadvertidamente a derrubou e partiu. / Então ajoelhei com raiva, recolhi aqueles tristes
fragmentos, recompus a figurinha que chorava. / E o tempo sobre as feridas escureceu ainda mais o
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sujo mordente da pátina.../ / Hoje esse gessozinho comercial / É tocante e vive, e me fez agora refletir / Que só é verdadeiramente vivo o que já sofreu”.
(7) Expressão usada por Ronaldo Brito em “Destino de pintura”, in Iberê Camargo, Galeria
Camargo Vilaça, São Paulo, 1993.
(8) Lisette Lagnado, op.cit.,p.17.
(9) Id.,Ib.

2005
Publicado em Diálogos com Iberê Camargo, 2005. Sônia Salzstein
[org.], Fundação Iberê Camargo e Editora Cosac & Naify.
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Vegetais, Henri Matisse, 1951,
guache sobre papel cortado e
colado, 175cm x 81cm. Coleção
Particular.
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VOLÚPIA E ORDENAÇÃO

“Là, tout n‘est qu‘ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.”
(Charles Baudelaire)

Mais de meio século depois da morte de Henri Matisse, seus trabalhos
não cessam de produzir novos sentidos, principalmente para aqueles que
ainda procuram ter, no diálogo com a tradição, uma relação produtiva.
Dentre as suas preocupações, uma, expressa no livro Escritos e reflexões
sobre arte, diz respeito justamente a suas dúvidas quanto à permanência da
sua lição no espírito dos artistas que o irão suceder. Ele, ali, indaga se os
jovens das próximas gerações iriam se importar com as lições de mestres
como ele, assim como ele fazia com as de Chardin, Manet, Cézanne. Ao
mesmo tempo, confessava uma desconfiança em relação à sua própria
capacidade de compreender os trabalhos desses jovens. Referindo-se à
reproduções de trabalhos de Pollock e de outros americanos, que vira
junto de Picasso, disse: “Tenho a impressão de que sou incapaz de julgar
esse gênero de pintura pela simples razão de que nunca se pode julgar
objetivamente o que se segue a nós. Sabemos apreciar os mestres do passado, e mesmo os contemporâneos. Entre os jovens, compreendo um pintor que não me esqueceu totalmente, mesmo indo além de mim. Mas, a
partir do momento em que ele não se refere a mais nada daquilo que para
mim é pintura, eu não o compreendo mais. Não posso mais julgá-lo. Isso
me ultrapassa totalmente (...).”(1).
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Talvez essa desconfiança de seu próprio julgamento seja mais um dos
traços da sua enorme prudência, irmã de seu permanente desejo de controle e lucidez. Em uma entrevista, declarou que tinha medo de dormir: “a
partir do momento em que estou indefeso, poderiam me pegar em erro.
Toda minha vida foi assim”. Não são raras também, nele, as imagens do
prisioneiro e do monge para referir-se à sua relação obsessiva com o trabalho. E é este mesmo pintor que vai ensinar que todo artista deve ter uma
compreensão da qualidade de suas emoções, justamente para não fazer uso
somente da razão. A razão só seria solicitada para ordenar, organizar, como
um regulador, o que o sentimento imprimiu.
Se compararmos seus quadros da época fauvista com alguns dos de seus
colegas de escola, como Vlaminck, por exemplo, notaremos com mais
clareza essa conjunção de emoção e controle. Em Vlaminck, a expressão é
uma tarefa para os instintos, como um ato pleno em si, sendo também o
instinto o gerador do sentido principal da obra. Matisse, já nessa época,
coloca-se de modo diferente diante dessa questão e passa a operar em outra
freqüência. Como Cézanne, com quem muito aprendeu, pedia à inteligência e à razão que organizassem aquelas primeiras sensações. Procedendo
assim, o alcance dessas sensações possuiria duração maior. Olhar as pinturas
fauvistas de Matisse, é também constatar que elas conservam o mesmo temperamento e vigor das obras da sua maturidade. Elas sobreviveram bem ao
tempo. Também por isso, ele foi um continuador do fauvismo. Os pressupostos desse movimento mantiveram-se vivos em seu trabalho, durante
toda a sua carreira. Penso que isso se dá justamente por esse recuo intelectual, por esse casamento de emoção e razão, instinto e rigor.
Essas conjunções de contrários poderiam explicar muito da condição
peculiar da pintura de Matisse. O artista que busca, acima de tudo, a
expressão é também um artista de controle acurado. Para entender melhor
o sentido dessa expressão matisseana, poderíamos compará-la ao expressionismo alemão, movimento contemporâneo do fauvismo francês.
Enquanto, para aquele, expressão é dar rosto à tragédia humana, à dor
dessa condição, a expressão, para Matissse, consistiria em dar forma à ale-
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gria. Seria assim o fauvismo uma espécie de expressionismo da alegria, do
júbilo e da vitalidade, mas, igualmente, expressão. Essa operação era, para
Matisse, uma questão intelectual. Ele queria fazer uma pintura alegre, mas
o artista não era necessariamente assim. Dizia ele: “quero guardar minhas
ansiedades e angústias para mim mesmo e registrar somente a beleza do
mundo e a alegria de pintar”. Esse fato nos faz deduzir que, para ele, a
expressão sempre foi algo que demandava uma luta para ser compreendido e processado. Essa equação lembra-me de novo Cézanne, que dizia:
“quero pôr ordem nos meus instintos”.
No seu Notas de um pintor, espécie de esclarecimento sobre as questões
e conteúdos que norteavam seu trabalho, publicada em 1908, Matisse já
fazia notar o seu anseio por disciplina e a necessidade do trabalho exaustivo para conseguir os resultados que ele desejava. O pintor que almejava
com seus quadros o equivalente a um lenitivo, um calmante mental para
qualquer trabalhador intelectual, era o mesmo que não gostava de ver
suas telas depois de prontas, pois elas lembravam-lhe os muitos momentos de angústia e esforço despendidos para finalizá-las. Assim, não havia
nada na sua ação de pintor, que fosse parecido com o que esse trabalho
procurava expressar.
Assim, costumava fazer vários estudos antes da pintura definitiva, pois
afirmava que nunca havia começado um trabalho novo sem um sentimento de medo, como se estivesse arriscando a própria vida (como notou seu
amigo Derain). Um outro dos seus interlocutores disse ter presenciado o
pintor numa espécie de transe, soluçando, ofegando e tremendo diante da
superfície em branco. Agora, o aspecto singular desses estudos
preparatórios é que eram executados no mesmo tamanho da pintura definitiva. Dizia Matisse que isso era muito cansativo, mas que, para seu ofício,
ele não media sacrifícios. Quando terminava uma tela e esta ficava boa,
mesmo sem ter sofrido muitos acidentes no percurso, ele desconfiava. A
maneira que tinha para apaziguar esse sentimento era refazer a mesma pintura em outro suporte, para certificar-se de que o resultado advinha de
seus méritos, e não de um simples acaso. Por isso declarou, certa vez que,
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na verdade, o que mais gostava de observar nas visitas aos museus era a luta
do pintor com os dilemas da realização.

à esquerda
Capucines à “La danse”, Henri
Matisse, 1912, óleo sobre tela,
191cm x 115cm. Museu de Arte
Moderna, Nova Iorque.
à direita
Capucines à “La danse”, Henri
Matisse, 1912, óleo sobre tela,
190cm x 114cm. Museu
Pushkin, Moscou.

Penso, e certamente não serei o primeiro a fazê-lo, que essa atitude
frente ao trabalho e à vida sugerem uma modalidade de ascese, de purificação, como se a tranqüilidade só pudesse ser conseguida se filtrada do
tumulto interno; a pureza, das contradições, e a sensualidade, das privações. Toda a alegria das suas pinturas parece vir também dessa operação
paradoxal, na qual a máxima complexidade teria que resultar em espontaneidade, simplicidade. Como ele mesmo escreveu: “sempre tentei esconder meus próprios esforços e desejei que minhas obras tivessem a leveza e
a alegria de uma primavera que jamais nos deixa fazer idéia do trabalho
que aquilo lhe custa”. Para ele, o fauvismo queria recuperar a pureza dos
meios da pintura ao mesmo tempo que, com o refinamento das cores
puras, desejava revolver “o âmago sensual dos homens“. Apesar desse
movimento ser conhecido pelo que tem de impetuoso e emotivo, para
Matisse ele foi o primeiro teste para firmar esta sua equação: a pureza,
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assim como a simplicidade, eram justamente o que se opunha aos instintos e às emoções, transformando-se mesmo quase no seu oposto. E era esse
mesmo pintor que afirmava que seu trabalho não se baseava na sua força
intelectual, mas no sentimento...
Perguntado se acreditava em Deus, ele respondeu: “Sim. Quando estou
trabalhando”. Comentando as palavras de um músico, disse: “Na arte, a
verdade, o real, começa quando não se entende mais nada do que se faz,
do que se sabe, e resta em nós uma energia tanto mais forte quanto mais
contrariada, reprimida, comprimida. Então, temos que nos apresentar
com a maior humildade, brancos, puros, cândidos, a mente vazia, num
estado de espírito como o da comunhão na Mesa Sagrada”.
Talvez seu trabalho guarde, como nenhum outro da modernidade, o
significado amplo de comunhão. Trabalhar, para ele, tinha também esse
significado, a que sua pintura trata de dar forma das maneiras as mais variadas. Matisse sempre quis ser o pintor, não do confronto, como Picasso,
mas aquele que estabelece relações, que cria pontes, possibilidades de passagens. Fazer o outro alegre, consolando-o das penas de existir parece ser
uma boa justificativa do sacrifício do trabalho. Ou, como já sugeri, na
confecção da sua obra, enquanto prática de trabalho, esse sacrifício seria
também, já por si mesmo, consolo para quem o faz. Um apoiando-se no
outro para, mutuamente formarem o sentido magistral dessa pintura.

Pastoral, Henri Matisse, 1906,
óleo sobre tela, 46cm x 55cm.
Museu de Arte Moderna, Paris.
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La danse (II), Henri Matisse,
1909/10, óleo sobre tela, 260cm
x 391cm. Museu Hermitage, São
Petesburgo.

Mais para o final de sua vida, após uma grave doença, quando disse
parecer “estar vivendo uma segunda vida”, Matisse vai referir-se com
muito mais naturalidade a esse sentimento. Aquelas pinturas da sua
maturidade (ou do início desta), nas quais surgem temas de uma religiosidade pagã, de uma nostalgia de uma época de ouro perdida, como “A
Dança”, ou “Alegria de Viver”, por exemplo, parecem ganhar um novo significado. Ele vai claramente citar o amor como a principal aspiração do
homem e da sua arte. “Não se constrói no ódio, e sim no amor. O amor,
pelo contrário, sustém o artista. Quem ama voa, corre, e se rejubila; é livre
e nada o detém”. Se Picasso já havia manifestado sua implicância em
relação a Matisse, pela frase em que este diz querer que sua pintura seja
como uma poltrona confortável para o trabalhador cansado, assim como
pelo fato de as odaliscas repetirem-se tanto como tema, – o que o levou a
dizer que eram aspirações de uma velha senhora –, mais ainda irritou-se
Picasso com esses conceitos sobre o amor e com a realização da Capela de
Vence, na qual Matisse desenhou tudo, dos vitrais à via sacra, indo até aos
paramentos dos padres. Mas a capela seria o trabalho final da velhice de
um grande artista, a coroação de uma existência devotada à procura de
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uma expressão que oferecesse um sentido harmônico para o mundo.
Antes, poderemos investigar como este sentimento foi sendo engendrado
desde sempre pela sua obra, e de como esse mesmo sentimento, ao longo
do trabalho, foi ganhando diversos sinônimos.

Interior da Capela do Rosário,
Henri Matisse, 1951. Saint-Paul
de Vence.

Parece que, para Matisse, esse sentimento de certo modo religioso da
vida nascia do exercício do trabalho. Mesmo seu erotismo, sua volúpia,
eram organizados. Existe na França outro artista, um escritor, Sade, que
também construiu e organizou minuciosamente o desejo e o erotismo.
Sobre esse fundo comum aparente, no entanto, a distância entre Sade e
Matisse não poderia ser maior. Para o perverso não seria descabido a compreensão do erótico como extrema ordenação. Mas parece-me que o trabalho de Matisse está, de fato, longe de toda perversão. A volúpia, para um
sujeito amoroso, não seria necessariamente perversidade. Distante de todo
e qualquer sentimento dessa ordem, Matisse cria um registro novo para
essa dicotomia. Ele pode construir minuciosamente a volúpia e o erotismo
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com as armas de um apolíneo. Mesmo outro escritor, Henri Miller, no seu
Trópico de Câncer, parece ver no trabalho de Matisse apenas um elogio ao
êxtase, o correlato de um desregramento, o que seria identificado por ele
como belo, e portanto, como desejo e sedução. Um contraponto aos horrores da guerra, da morte, e da vida massacrante: “em todo poema de
Matisse há a história de uma partícula de carne humana que rejeitou a
consumação da morte” (...).
O verdadeiro desafio seria, entretanto, pensar a pintura de Matisse
como a conjunção daquelas duas forças, já mencionadas e tidas como
opostas, na qual uma não anularia a outra, mas se alimentaria do que se
apresenta como seu contrário.
O emprego das cores, em Matisse, seria um exemplo desse procedimento. A importância que tem a cor como meio de expressão para sua
pintura eleva e potencializa a lição de Cézanne, para quem a cor seria o
lugar em que seu cérebro e o universo se encontrariam. No seu Notas de
um Pintor, Matisse vai discorrer sobre o modo como age no emprego
destas: “Se numa tela branca espalho sensações de azul, verde, vermelho, à
medida que vou acrescentando pinceladas, as anteriores perdem sua
importância. Vou pintar um interior: tenho em frente um armário, ele me
dá uma sensação de vermelho bem vivo, e ponho um vermelho que me
satisfaz. Estabelece-se uma relação entre esse vermelho e o branco da tela.
Digamos que eu ponha ao lado um verde, que eu use um amarelo para o
assoalho, e ainda haverá entre esse verde ou esse amarelo e o branco da tela
relações que me satisfarão. Mas esses diferentes tons se diminuem mutuamente. É preciso que os diversos signos que emprego sejam equilibrados
de tal maneira que não se destruam uns aos outros. Para isso, devo pôr
ordem nas minhas idéias: a relação entre as cores se estabelecerá de tal
maneira que irá sustentá-las em vez de derrubá-las. Uma nova combinação
cromática se seguirá à primeira e dará a totalidade da minha representação.
Sou obrigado a inverter, e por isso parece que o meu quadro mudou totalmente quando, após suscessivas alterações, o vermelho substituiu o verde
como dominante. (...)”.
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Torna-se patente, nessa declaração, que o pintor valorizava sobretudo
as relações. Uma cor só existiria em relação a outra, o que pediria a cada
uma delas o máximo de si. Isso também elucida o seu sistema pictórico,
no qual as cores funcionariam como um contínuo, uma servindo como
suporte à outra, para, no final, todas juntas formarem o conjunto da
expressão. Ele não queria diminuir o poder de nenhum dos elementos da
pintura. Queria promover o todo com a participação íntegra de todas as
partes. Para conseguir isso, tinha que submeter sua pintura a inúmeras
modificações. O quadro só obteria esta plenitude depois de uma cansativa série de sessões de trabalho. Tal plenitude, penso, nada tem de um sistema fechado, ordenamento estéril. Para alcançá-la, às vezes era necessário
que algumas áreas da tela fossem deixadas mais rarefeitas que outras.
Terminar uma pintura não significava fechá-la. Essa aparente incompletude corresponderia, antes, a uma vontade de ativar todas as partes do trabalho, uma vez que nele não existe, para o olho, nenhum ponto morto.
Para o pintor Sean Scully, seria justamente esse aspecto o mais valorizado
na obra de Matisse. Dentre os pintores contemporâneos, talvez seja na
obra deste irlandês que se possa notar mais diretamente a influência de
Matisse. Claro que no seu trabalho existem outras inflexões. Ele já assimilou boa parte da pintura americana, por exemplo. Mas o seu sistema
cromático também guarda esse contínuo matisseano, um gosto por tratar
as cores por relação e fazer com que elas ativem e equalizem toda a superfície do trabalho. Numa pintura sua podemos ver o legado do mestre nas
sucessivas vezes em que a cores vão mudando de lugar, – confrontos que
na verdade resultam harmônicos –, nos vestígios de umas sobre as outras,
até que encontrem o seu ponto de cooperação no todo.
Voltando a Matisse, um outro aspecto importante do seu trabalho é, para
mim, o emprego do conceito de condensação. Ele dizia: “quero atingir o
estado de condensação que faz uma pintura”. Uma pintura só estaria pronta,
para ele, Matisse, quando tivesse condensado todos os estados do pintor,
quando ele pudesse se reconhecer nela por inteiro, justamente porque nela
se teriam acumulado todas as sensações do seu ser. Então, parece-me, o
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processo a que ele submete as cores, – o de se alavancarem mutuamente –,
é o mesmo do esforço do homem: todos os aspectos de sua personalidade
condensados para formar uma espécie de totalidade. Poderíamos aí, então,
entender melhor essa sua santidade “libertina“, a ultrapassagem da aparente
dicotomia entre desejo e razão,volúpia e disciplina.

Ma chambre au Beau-Rivage,
Henri Matisse, 1918, óleo sobre
tela, 73cm x 61cm. Museu de
Arte da Filadélfia, Filadélfia
Filadélfia.

Esta maneira encontrada por ele para tratar as cores e viabilizar sua
expressão vai sofrer uma leve mudança somente no primeiro período de
Nice. Então, – como gostava de dizer Volpi –, passou a usar muito o branco para fazer as passagens e a ligação entre as cores, o que as enfraquecia
um pouco. Mas esse período também não durou muito. O artista logo
retomaria seu procedimento anterior, até a culminância da série dos papéis
recortados, espécie de síntese de toda a sua carreira. Nessa série, mais uma
vez, vai ultrapassar o que, para ele, sempre fora um problema: o eterno
conflito entre o desenho e a cor.
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Penso muito nesse seu exercício de conjunção quando olho para suas
pinturas que tem como tema as janelas. Matisse mais de uma vez declarou seu encanto por elas, pelo tanto da sugestão de união que elas carregam. Uma janela poderia significar a possibilidade e unir interior e exterior, dentro e fora.
Sobre essa questão, ele escreveu: “Se consegui reunir em meu quadro
o que é exterior, por exemplo, o mar, e o interior, é porque a atmosfera
da paisagem e a de meu quarto são a mesma... Não preciso aproximar
interior e exterior, os dois estão reunidos em minha sensação. Posso associar a poltrona que está perto de mim no ateliê à nuvem do céu, ao tremular da palmeira à beira d’água, sem esforço para diferenciar as localidades, sem dissociar os diferentes elementos de meu motivo que constituem uma unidade em meu espírito”. Dizia também, como complemento a essa explanação sobre a unidade da sua sensação, que “a parede
da janela não cria dois mundos diferentes”. Impossível não deduzir que
o único mundo que lhe importava criar era o da pintura. Sem profundidades, apenas cada vez mais plana e afirmativa da sua condição, autosuficiente e com vida própria.
Seria também, a janela, um símbolo poderoso dessa sua vontade de
estabelecer relações entres os elementos mais díspares. E isso ia do arranjo
cromático até conteúdos estranhos entre si, como desenho e cor. Se quisermos ir mais além, podemos estender essa prática até mesmo para sua
maneira de relacionar-se com as questões artísticas de sua época. No período do Fauvismo, além das diversas influências por ele recebidas, uma de
vital importância foi a do trabalho de Gauguin. Para além das cores,
parece-me que Matisse interessava-se muito pela mitologia criada pelo
pintor do Taiti. Gauguin, para dar forma àquele mundo mais primitivo,
não corrompido pela civilização ocidental, precisou, de certa forma, exilar-se desse mesmo mundo (e Paris, na época, era a sua capital). O que
Matisse faz, como também lembra o crítico G. C. Argan, é, à sua maneira,
repatriar Gauguin. Seria como se provasse, com a força sugestiva do
Fauvismo, ser possível, agora, pintar o diferente, o exótico, afirmando uma
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expressão mais pura e direta, dentro de Paris. Unir os dois mundos, antes
tão distantes.
Está claro que a tentativa de valorizar o diferente, o não-artístico, foi
um procedimento freqüente do modernismo, no começo do século passado. Mas se olharmos para o exemplo de Picasso, poderemos notar como,
nesse caso, as coisas se põem diferentemente. Picasso parece não querer
unir, mas contrapor, colar a grande tradição européia à arte primitiva
africana, ao cotidiano expresso nos jornais. Já os papéis recortados de
Matisse também são colagens, mas não possuem o sentido de ruptura que
o cubismo veio dar a estas. As colagens de Matisse querem resolver uma
questão do trabalho pela síntese, como já sugeri.
Assim como as janelas possuem, na sua pintura, essa função um tanto
paradoxal, de demonstrar que interior e exterior se correspondem, também o emprego da cor preta obedeceria ao mesmo impulso. Matisse foi,
se não me engano, o primeiro pintor a declarar que o preto era uma cor.
Antes dele, vários outros, como Manet, tinham retirado força do emprego
dessa cor, mas a doutrina do Impressionismo a tinha banido de sua paleta, e o divisionismo científico de Seurat, baseado na teoria das cores,
repetia que o preto não era cor. Matisse, usando e valorizando apenas o
discernimento da sensibilidade, vai afirmar a riqueza de sugestão que essa
cor pode trazer, inclusive como fonte de luz. Uma pintura como “Interior
com violino”, de 1917,pode proporcionar uma visão clara dessas questões.
Sobre esse quadro, do qual gostava muito, existe um comentário do autor:
“É uma de minhas telas mais bonitas. No que ela não é fauve?” E,
mostrando as superfícies negras e verdes da tela: “Você não vê o vermelho
fisicamente invocado por essa harmonia?” Isso para exemplificar que “um
preto pode muito bem substituir um azul,visto que, no fundo, a expressão
provém das relações. Não somos escravos de um azul, de um verde, de um
vermelho”. Nessa pintura, vemos um interior com alguns móveis, o violino na sua caixa aberta, uma janela, também aberta, abrindo-se para o
verde das folhagens e da luz externa. Lá fora brilha o sol, e dentro, paradoxalmente, flameja o negro. Qual é mais luminoso? O dentro ou o fora?
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O preto ou o branco? Como num negativo fotográfico, com claros e
escuros dados em inversão, a pintura reinventa o espaço pela cor. E, se
estamos acostumados a pensar o Cubismo como ampliador dos conceitos
de espaço, não podemos deixar de levar em conta também a lição de
Matisse: a de ampliar, por sua vez, a dimensão da pintura, fazendo da libertação da cor um correlato daquela conquista do Cubismo.

Interior com violino, Henri
Matisse, 1918, óleo sobre tela,
116cm x 89cm. Museu de Arte
da Copenhagen, Copenhagen.

Talvez fosse mais fácil associar toda a beleza, pureza e simplicidade da
obra de Matisse com um sistema de trabalho menos pesado e de disciplina
menos férrea. Estaríamos mais confortáveis junto da sua “beleza do mundo
e alegria de pintar”. Uma pintura sua, “Banhistas com tartaruga”, de 1908,
ano da publicação de Notas de um Pintor, poderia nos oferecer uma leitura, que de certa forma, tematizaria essa questão: trata-se de uma tela grande,
de 180 x 220 cm, e nela estão representadas três mulheres nuas, uma em
pé, outra sentada, (e não se sabe direito onde. No mar?, Num banco de
areia?), a outra agachada, e todas olham para uma pequena tartaruga. Nâo
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existe, como na “Dança”, um entrelaçamento entre esses corpos, mas elas
também habitam uma natureza abstraída, semelhante à da famosa pintura:
uma faixa azul, para o céu, e duas faixas esverdeadas, que poderiam representar o mar. Possui também, essa pintura, a mesma su-gestão de alegria
vinda da comunhão dos corpos nus com a natureza. Essas mulheres parecem estar imersas na tarefa de existir, o mundo do trabalho estaria bem distante delas. O que fazem, apenas, é olhar fixamente para a tartaruga. Isso
traz para o trabalho uma sugestão de mistério. Sobre esse quadro, David
Sylvester escreveu, no seu Sobre Arte Moderna: “Há uma impressão de que
estamos em presença de algum ritual cujo significado é obscuro. Há uma
sensação dramática para a qual certamente não há razão visível. À medida
que as banhistas olham para a tartaruga abaixo, uma extrema gravidade
parece ser conferida ao ato de olhar”. De fato, nessa pintura até mesmo as
camadas pictóricas parecem mais adensadas, as formas mais elaboradas, as
veladuras e pentimentos mais reconhecíveis. Os verdes e azuis perdem o
brilho para ganhar consistência. Percebe-se a luta do pintor com algo que
não se entregou facilmente a ele. A sua vontade de condensação, já mencionada anteriormente, pode ser também, aí, atestada. A disciplina e o trabalho tornam-se patentes por detrás da impressão do mundo idílico. A sugestão é clara: o pintor parece querer demonstrar e pa-rodiar justamente
isso: a pequena tartaruga – com toda a carga simbólica que carrega – insinua para nós que é devagar, lentamente e a custa de muito esforço, que conseguimos os resultados, e que só assim existiria a alegria: na possibilidade
que temos em construí-la.
A tartaruga seria a representação desse trabalho, e aí não há como não
lembrar a fábula, em que ela faz contraponto ao coelho. Também por isso,
essa pintura é de fato estranha. Ela parece ser alegre, mas essa inflexão a
deixa também mais triste. Penso que muito da sensação de dramaticidade
e de ritual desconhecido que nela existe venha do fato de o pintor constatar que a época da fábula da pintura já passou, ou está passando. O
artista parece já estar sugerindo, com essa gravidade, que a fábula está se
transformando, e que agora, na nova história, a rapidez do coelho pode
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vencer a disciplina da tartaruga. Mas a que preço? – parece perguntar também, a obra do mestre.

Banhistas com tartaruga, Henri
Matisse, 1908, óleo sobre tela,
179cm x 220cm. Museu de Arte
de St. Louis, St. Louis.

(1) Todos os comentários de Matisse foram retirados do livro “Escritos e Reflexões sobre Arte”. Editora
Cosac & Naify, S. P., 2007.

2008
Publicado em Matisse: Imaginação, Erotismo, Visão Decorativa, 2008.
Sônia Salzstein [org.], Cosac & Naify.
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Pintura 1946, Francis Bacon,
1946, óleo e pastel sobre linho,
197cm x 132cm. Museu de Arte
Moderna, Nova Iorque.
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FRANCIS BACON – O PINTOR DO
DESESPERO EUFÓRICO

A publicação simultânea, no Brasil, de dois livros sobre Francis
Bacon (1909-1992), além de chamar novamente a atenção para o trabalho do pintor irlandês, vai além da mera coincidência editorial e revela a
singular relação dessas obras. Um dos livros (Entrevistas com Francis
Bacon, de David Silvester, Editora Cosac & Naify) é, na verdade, uma
segunda edição aprimorada, com pequenas e certeiras modificações na
tradução; o segundo é Lógica da Sensação, de Giles Deleuze, (Editora
Zahar). A leitura desse livro deixa claro que Deleuze, afora sua observação direta das pinturas de Bacon, valeu-se também do livro de
Silvester, que tomou, de certa forma, como um parâmetro, desenvolvendo de modo abrangente, assim potencializando, as questões postas nessas entrevistas que, a meu ver, estão entre as mais interessantes e reveladoras já feitas com um pintor.
É raro que o encontro de um artista e de um crítico seja tão feliz quanto foi o de Bacon e Silvester. As nove entrevistas que formam o livro desenvolveram-se ao longo de quase vinte e cinco anos de conversas e amizade,
sendo a primeira de 1962 e, a nona e última, de 1984-86. Acompanhar
esse longo curso permite ver que o pintor mais que aceita seu interlocutor
– evolui com ele, no sentido de que também se move em reação aos seus
movimentos. Marcações certas e curiosas dessa interação seriam as várias
ocasiões em que o artista toma como seus argumentos que, nas entrevistas
anteriores, eram do entrevistador. Não menos curioso é verificar que
Bacon volta e meia dirige perguntas a Silvester, invertendo a ordem das
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coisas, – sinal de que o pintor se sentia livre e de que também se descobria, dialéticamente, nesse diálogo.
As questões mais centrais e recorrentes da pintura de Bacon aparecem
já na primeira entrevista: sua relação conflituosa com a natureza da
imagem e os meios de que procura se valer para expressá-la. Parece ser de
acordo geral que o que logo chama a atenção, em Bacon, é o seu modo
muito peculiar de tratar a figura, em particular o caráter ao mesmo tempo
grotesco e desconcertante de suas “viandas”, (para usar a tradução de uma
expressão de Deleuze), manifesto no angustiante “cheiro de morte” destas,
assim como em sua patente vontade de tocar diretamente “nosso sistema
nervoso, e não só de contar uma estória num longo discurso para o nosso
cérebro” com diz Bacon. Tudo indica que esse tratamento carrega o intuito de fazer que essa pintura da matéria, da carne e do corpo atinja também, simetricamente, o corpo de quem as vê. Põe-se aí então, a questão
dos meios: como fazer isso?
Várias vezes, nas entrevistas, Bacon emprega a palavra fato para tentar
descrever com maior precisão essa espécie de imagem que fosse ao mesmo
tempo que autônoma e reconhecível, distante da ilustração – uma imagem
“cuja aparência é condicionada o mínimo possível pelos padrões aceitáveis
do que é aparência”, nas palavras de Silvester. Tal inflexão seria a condição
básica para a imagem tornar-se um fato: algo como “ir mais longe com a
imagem”, tensionar a corda até destruí-la ou à sua aparência comum.
Transformá-la enfim, desentranhando-a do real e dotando-a de uma
supra-realidade antes insuspeita. Só assim a imagem ficaria mais real, só
assim o pintor poderia reconhecer-se nela. É essa distorção que Bacon vai
chamar de arte e, não, de ilustração. Torna-se então claro que o pintor
quer pintar figuras, mas não o quer fazer figurativamente. Conforme
Deleuze, tudo se passaria como se ele buscasse “a figura na figuração”: a
figuração seria então, a narrativa, a ilustração, e a figura, o fato, a deformação do real.
Salvo engano, nessa operação com a imagem encontra-se o núcleo da
maior parte das questões que a pintura de Bacon suscita. Mesmo procu-
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rando essa “imagem da imagem”, ele se diz interessado apenas na aparência, e, quanto mais artificial esta, “mais parecida com a coisa” se tornaria.
Para entender melhor essas aporias, convém observar um pouco o que o
próprio pintor diz dos processos que utiliza.
à esquerda
The Human Figure in Motion, E.
Muybridge, 1887, seqüência de
fotografias.
ao centro
Positioning in Radiography, K. C.
Clark, 1930, série de fotografias.
à direita
Imagem de “O Encouraçado
Potemkin, Sergei Eisenstein,
1925.

Um dado sem dúvida relevante nessa direção, é o fato de Bacon sempre
usar fotografias para fazer seus quadros. Ele gostava muito das fotos de
Muybridge, de suas seqüências de movimentos com corpos nus. Apreciava
igualmente alguns fotogramas dos filmes de Eisenstein e reproduções de
um livro de medicina de K.C. Clark, sobre posições em radiografias.
Sempre colecionou fotos de jornais e de seus amigos e pessoas próximas,
preferindo retrata-los a partir dessas fotos a fazê-lo a partir do estudo do
natural. Sentia-se mais a vontade com as reproduções fotográficas, na presença delas, por assim dizer, do que diante do mundo real. Mesmo a famosa
série dos papas gritando veio, como se sabe, de um conhecido trabalho de
Velazquez, que Bacon conhecia somente por meio de reproduções,
declarando jamais ter sentido vontade de ver o original. Dizia achar as fotos
mais interessantes que as pinturas. Argüido a esse respeito, respondeu que
a preferência se devia ao impacto que as fotos lhe causavam, tendo em vista
a proximidade muito grande que elas teriam com o fato. A “noção de
aparência” seria o tempo todo assaltada pela fotografia e pelo filme, assalto
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esse provocado pela violência que as fotos carregavam. As fotos eram, assim,
para Bacon, um recurso que repunha como repertório o mundo, substituindo a observação deste na grande maioria dos casos. Sobre isso, porém,
ele nunca quis falar muito. Ao que parece, nunca esse fator constitutivo de
seu trabalho como pintor figurativo foi, para ele, uma questão. Conforme
se torna claro na entrevista de número cinco, na qual ele mais se demora
sobre esses problemas, sua luta principal se travava com a pintura abstrata.
É nessa relação que, principalmente, ele trata de conceituar seu próprio trabalho, mais do que em pensá-lo como produção do figurativo a partir de
uma matriz já tão... abstrata: a foto.

à esquerda
Estudo sobre retrato do Papa
Inocente X de Velázquez, Francis
Bacon, 1953, óleo sobre tela,
153cm x 118cm. Des Moines Art
Center.
à direita
Cabeça VI, Francis Bacon, 1949,
óleo sobre tela, 93cm x 76cm.
Arts Council Collection, Londres.

Hoje conhecemos o trabalho de pintores de uma geração mais jovem
que a de Bacon, como Gerald Richter e Luc Tuymans (para citar apenas
dois), que também tem com a foto uma relação produtiva. Também eles
partem somente da foto para construir a figuração, embora para eles a
foto, ressalvadas as particularidades individuais, seja já um emblema, a
máscara em relação ao real. Digamos que todo aquele sentimento de fim
de mundo que está em Bacon, encontra-se também nesses pintores, mas
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já de modo diferente: tomando a foto como um primeiro, eles falam de
um mundo que se acabou, da impossibilidade de se fazer a figura a partir
dele, na medida em que repor a foto no lugar da observação equivale a
reconhecer a impossibilidade de olhá-lo. Assim, no caso deles, o sentimento de impotência, de ausência perante a vida, estaria, já, no emprego
mesmo da fotografia.

Três Estudo para Figuras na Base
de uma Crucificação, Francis
Bacon, 1944, óleo e pastel sobre
cartão prensado, 94cm x 74cm.
Tate Gallery, Londres.

Bacon, entretanto, parte de outro lugar. A ele, o que interessa, como já
se disse aqui, é retirar da foto seu caráter ilustrativo para, deformando-a,
arrancar de sua literalidade um real antes insuspeitado. Em seu livro,
Deleuze vai situar esse processo e dar-lhe desdobramentos e abrangência
verdadeiramente novos. Não parece, entretanto, muito empenhado em
considerar também seus limites. De minha parte, até onde possa entender,
e sem qualquer pretensão a contestações filosóficas, nesse processo residem
tanto a grandeza quanto a relativamente marcada limitação de Bacon. A
referida distorção, que nele é momento constitutivo, corre também às
vezes o risco de tornar-se ilustração, na medida em que traz uma carga
retórica maior do que pode suportar. Se uma tal comparação me é permitida, lembrei-me, ao ler suas entrevistas e rever suas pinturas, da fábula do
sol e do vento. Os dois se disputam quanto a saber qual deles conseguiria
mais rapidamente arrancar o paletó de um homem que caminhava. O
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vento soprou forte. Quanto mais forte soprava, mais o homem agarravase ao seu paletó. Já o sol, imóvel, pôs a vibrar toda a sua intensidade e
calor, fazendo o homem tirar bem depressa o seu paletó. Tudo indica que
a imagem deformada de Bacon, em seu esforço de descolar-se da ilustração, equivale a esse paletó que o vento procura arrancar: quanto mais se
esforça por retira-la, mais esta se cola ao corpo. Torna-se assim, se não
estiver enganado, algo como a ilustração da vontade de fugir de uma idéia
de ilustração.
Para se entender melhor o que se passa nesse processo, vale a pena
prestar atenção ao modo empregado por Bacon para produzir tais deformações. Com freqüência, ele usa um ou mais gestos que “desmancham” a
imagem, geralmente com a ajuda de um pedaço de pano ou de outros
instrumentos. Trata-se de uma operação feita por cima da imagem, não
conjugada ao nascimento dela, mas sim de algo que vem depois, em um
segundo momento. Talvez venha também daí a aparência ordenada de sua
fatura, apesar da brutalidade da imagem, assim como o fato de ele mostrar
seus trabalhos sempre sob um vidro. A violência retratada em suas figuras
não encontraria, então, contrapartida na sua ação de pintura.

Três Estudos de Muriel Belcher
(detalhe), Francis Bacon, 1966,
óleo sobre tela, 35,5cm x
30,5cm. Coleção particular.
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Deleuze, como seria indispensável, trata também de explicar a transformação a que a figura é submetida em Bacon e, para fazê-lo, procura estabelecer um vínculo entre este e Cézanne, qualificando o pintor irlandês
não como um mero discípulo do francês, mas como um cezanniano: “eis
o fio que liga Bacon a Cézanne: pintar a sensação, ou como diz Bacon,
visando palavras muito próximas das de Cézanne, registrar o fato”. O fio
da “sensação”, que os une, entretanto, logo se torna linha bifurcada, levando, de um lado, ao mundo como Natureza, de Cézanne, e, de outro, ao
mundo como artefato, de Bacon: a forma referida à sensação é figura, ao
contrário da forma referida a um objeto que ele deveria representar, que
seria a figuração.
Não há dúvida de que foi por meio de Cézanne que se passou a
entender melhor essa idéia de sensação. Quando ele dizia “eu sou a consciência da paisagem que se pensa em mim”, punha-se ao mesmo tempo
como sujeito e objeto. Ao mesmo tempo que tocava, era tocado.Essa percepção toma corpo em sua pintura também por meio de uma técnica que
ele chamava de modulação – pequenos toques justapostos de tinta que
procuravam formar e construir a imagem, toda ela, a um só tempo, mantendo-se fiel à sua origem, buscando estar junto dela, no seu nascimento
mesmo. Vem daí, talvez, a impressão, que essa pintura nos dá, de que
vemos a imagem se fazer no mesmo tempo de nosso olhar. Cézanne, no
entanto ou por isso mesmo, duvidava sempre do resultado obtido, dizendo ser impossível fazer a partir do que via. Como, então, para ele, o que
era observado e sua representação já não entravam em acordo, Cézanne
experimentava a dinâmica de seu próprio processo como uma força que
ele “sofria”, mais do que como algo que procurasse objetivamente. Daí, e
não de uma intervenção superveniente, é que provinha a deformação de
suas imagens.
Em seu conhecido A dúvida de Cézanne, Merleau-Ponty já descrevia
com precisão esse processo: “Cézanne não acha que deve escolher entre a
sensação e o pensamento, assim como entre o caos e a ordem. Não quer
separar as coisas fixas que nos aparecem ao olhar de sua maneira fugaz de
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aparecer, quer pintar a matéria ao tomar forma, a ordem nascendo por
uma organização espontânea”.
Deleuze, evidentemente, leva tudo isso em consideração ao estabelecer
distinções pertinentes entre os dois pintores, mas a sua diferença polêmica se estabelece em relação à leitura que, da sensação, fizeram os
fenomenólogos – Merleau-Ponty incluído: “a hipótese fenomenológica é
talvez insuficiente porque invoca somente o corpo vivido. Mas o corpo
vivido é ainda pouco em relação a uma Potência mais profunda e quase
insuportável”. Assim, até onde pude entender, a diferença que separa
Cézanne de Bacon equivale à que distingue os fenomenólogos do próprio
Deleuze, em ambos os casos tratando-se de uma superação dos primeiros
pelos últimos.
Também quando o assunto é a cor, algo semelhante vai ocorrer no trabalho de Deleuze. Segundo ele, Bacon é um dos maiores coloristas desde
Van Gogh e Gauguin. A afirmação, por todos os títulos, merece atenção,
particularmente tendo em vista que quem a faz é o mesmo Deleuze que,
nesse livro, em especial nos capítulos 14 e 15, elabora, por exemplo, um
precioso estudo das diferenças entre tom e valor, revelando-se um profundo conhecedor do assunto. Para ele, então, assim como ocorrera com a
sensação, também a cor, em Bacon, deixaria para trás a referida modulação, de Cézanne. Deleuze vai lançar mão de um conceito de “colorismo”
para fixar essa diferença: “não há mais dentro nem fora, mas apenas uma
espacialização continuada, a energia espacializante da cor. De modo que,
evitando a abstração, o colorismo conjura tanto a figuração quanto a narrativa, para se aproximar infinitamente de um “fato” pictural em estado
puro, onde nada mais há para contar”. Desse modo, não se trata, em
Bacon, de ignorar a modulação da cor, de Cézanne, mas de descobrir, pelo
“colorismo”, uma nova modulação.
Não deixa de perceber, todavia, o filósofo, que existe, em Bacon, uma
incongruência entre as áreas de cor e seus volumes corporais, desigualmente tratados pela pintura. Aqui, devemos esquecer o esforço de
Cézanne para unir desenho e cor, tarefa essa levada a cabo por Matisse, nos
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papéis colados do final de sua vida – o que deu à cor uma autonomia antes
desconhecida. Para Deleuze, a cor, em Bacon, não mais estaria sujeita a
essas forças que fizeram a potência desses pintores: o fato de os volumes
estarem separados das áreas de cor mais puras ou matizadas não mais seria
um problema, mas sim, um novo passo à frente no que entendemos por
uso da cor. A pintura não mais precisa ter uma força homogênea, ou ter
toda a sua superfície ativada. Mas, se vale perguntar, não voltaríamos, aí,
a separar o quê e o como? A pintura e o assunto? O fato e a narrativa? Pode
ser, mas talvez esse frankenstein pictórico fosse o que de fato mais conviesse ao grande pintor Francis Bacon.
2007
Publicado no Caderno Mais, 9/9/2007, Folha de S. Paulo.
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The Floor, Philip Guston, 1976,
óleo sobre tela, 175cm x 248cm.
Coleção particular.
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O COMUM EXTRAORDINÁRIO (SOBRE
PHILIP GUSTON)

“A pintura é impura. É o ajustamento de ‘impurezas’ que força a continuidade da pintura”
(Philip Guston)

É conhecida a história do impacto que Braque sofreu ao ver pela
primeira vez a célebre tela de Picasso, “Les Demoiselles d’Avignon". Teria
ele então dito : “É como se devêssemos trocar nossa dieta usual por uma
de estopa e parafina”.(1) Essa imagem surpreendente respondia bem à
vocação provocadora da tela. Com essa metáfora, Braque assinalava a ocorrência de uma inversão de monta: por meio da internalização da materialidade na figura, o jovem Cubismo transformava em uma quase virtualidade a tradicional materialidade da pintura, isto é, a conhecida presença
imediata dos materiais de criação no atelier, apanágio do artista plástico.
Aquela nova materialidade da pintura pedia que esses materiais não mais
fossem apenas manipulados ou contemplados, mas engolidos. A coisa
toda, assim, é nova e forte, mas, também – tóxica, parece dizer ainda a
imagem de Braque.
Quando vi pela primeira vez as pinturas de Guston, não conhecia ainda
a frase de Braque. Mas, depois de conhecê-la, nunca mais deixei de relacioná-las. A última fase de Guston, quando ele retoma a figuração após anos
de abstracionismo, é, de algum modo, uma realização completa, e porque
não, uma normatização daquela ingestão tóxica de que falava Braque.
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As suas figuras entre divertidas e bizarras, encerradas em uma claustrofobia de almanaque, e as imagens construídas e simplificadas pelo pincel,
feitas de dúbia tinta, e, por isso nos assombrando também com o enigma
dos materiais que a construíram, parecem querer, na sua fatura oleosa e
aderente, reconduzir nosso olhar para uma densidade incômoda, como se
antes mesmo de realizarmos a percepção da representação ali posta, a tinta
já causasse náusea e a pintura fizesse mal.
***
Talvez o acontecimento mais inesperado para o observador da carreira
de Guston tenha sido a referida passagem da abstração, (algo já normalizado em seu tempo), a um novo e surpreendente figurativismo. São conhecidas as explicações que deu para essa mudança. “Estava cansado de toda
aquela pureza”, disse, referindo-se ao expressionismo abstrato; ou ainda:
“Estava subindo a montanha da abstração e percebi que tinha deixado algo
para trás, por isso precisei descer.” Em ambas as frases o que chama a
atenção talvez seja justamente a sua percepção de que o seu trabalho precisaria baixar mais ao chão, mais ao nível da rua, para poder estar, assim,
mais próximo de si mesmo e de seus recursos criativos.
As duas frases trazem metáforas fortes a propósito do abstracionismo:
este seria algo como uma montanha escarpada, pura, de ar rarefeito. A pergunta, fica, aí, implícita: a figuração seria, então, em contrapartida, algo
impuro ou ordinário? Ou, ao menos para Guston, a figuração absorveria
melhor essas características? Philip Roth, que foi seu amigo, relata que
ambos dividiam o gosto pelo que o pintor denominava de “crapola”, um
neologismo derivado da palavra inglesa “crap”, algo como “porcaria”: “(...)
também o interesse que compartilhávamos pelo que Guston denominava
‘crapola’ – que incluía outdoors, garagens, lanchonetes, lojas de antiguidades e oficinas de lanternagem –, coisas que havia à beira da estrada, e
que às vezes íamos de carro até Kingston só para curtir – e se estendia da
fala direta e pedestre dos habitantes dos montes Catskill aos pronuncia-
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mentos insinceros e untuosos do presidente da República, sempre a suar
abundantemente” (2).
O escritor prosegue, dizendo também que, com isso, e a exemplo dos
sonhos de terror de Beckett e Kafka, o pintor descobriu “o terror que
emana dos utensílios mais comuns do mundo da completa estupidez”.
Talvez isso impressione ainda mais pelo fato de Guston representar essa
“paisagem americana de terror” com um leve sorriso, nascido, quem sabe,
da sua recusa à auto-comiseração.

New Place, Philip Guston, 1964,
óleo sobre tela, 193cm x 203cm.
Museu de Arte Moderna de São
Francisco.

No entanto, a mencionada mudança no rumo de seu trabalho não foi
o resultado de uma vontade arbitrária. Como para todo grande criador,
importou muito o desejo de se auto-conectar, como gosta de lembrar Sean
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Scully (3). Não importou naquele momento a sua reputação firmada de
pintor abstrato. A maioria de seus amigos criticaram a nova experiência.
Ele mesmo dizia fazer um esforço muito grande para conviver com as
novas pinturas. Sua filha, Musa Mayer, no livro Night Study, sobre suas
memórias do pai, conta um episódio de uma visita ao atelier, quando,
depois de um silêncio constrangedor do visitante frente às telas, Guston
dissera: “Sabe, as pessoas reclamam que é horrível. Como se fosse divertido para mim – eu, que sou obrigado a vir aqui todo dia e olhar para elas
assim que entro. Mas qual é a alternativa? Estou tentando ver até onde
tenho condição de suportar” (4).

Fable, Philip Guston, 1956/57,
óleo sobre tela, 172cm x 157cm.
Galeria da Universidade de
Washington.

Se existisse alguma dúvida sobre a realidade das motivações e do sofrimento que levaram Guston para esse novo lugar no seu trabalho, essa frase
bastaria para dissipá-la.
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Penso que o tempo veio trazer um maior entendimento para essas pinturas. Afinal, não faz tantos anos assim. Ele começou a fazê-las em 1967,
e prosseguiu até sua morte, em 1980. Hoje, mais distanciados dos pressupostos do expressionismo abstrato, podemos compreendê-las melhor também pelo fato de nascerem de uma operação que parece inverter o que
comumente entendemos ser a aspiração de um artista: Guston não quer
subir, ele prefere descer. Ele não quer se tornar mais puro, mas se sujar.
Seria importante também lembramos que nos anos sessenta, nos
Estados Unidos, e principalmente, em Nova Yorque, a força do aparecimento da pop arte deixou a geração anterior com o sentimento de estar
sendo ultrapassada, deixadas para trás. Isso provocou, além de ressentimentos, uma auto-crítica em muitos daqueles artistas. Seria difícil dizer se
a crise de Guston teve aí sua origem, como se precisasse responder ao pop.
O que sobrevive de maneira notável deste conflito, é o exemplo de seu
compromisso de artista, arriscando reputação firmada, amigos, habilidades adquiridas, em nome da renovação do seu trabalho.
Não precisaríamos de muito esforço para perceber que a pop arte também realizou uma transformação radical das relações entre o mundo da
alta e o da baixa cultura. Ela quis, como recurso crítico, unir-se ao vulgar,
ao anódino das ruas, às linguagens pasteurizadas da publicidade, da T.V, e
das histórias em quadrinhos, ou seja, aquilo que Guston chamava de
“crapola”. Acredito que as forças que moveram esses artistas nessa direção,
eram, em parte, parecidas com as que motivaram a mudança no trabalho
de Phillip Guston. Mas imagino que a diferença estaria no fato de que,
para Guston, a própria “escola” pop, e não só o que ela escolhia como
tema, era também uma “crapola”. Salvo engano, muitas das características
marcadamente pessoais da pintura de Guston vieram dessa operação.
O seu trabalho possui um travo que o faz muito diferente da assepsia
pop. É também mais lento, mais rumoroso. Parece querer repor em qualidade pictórica o horror da vacuidade de um mundo destituído de qualquer essência. A sua fatura de pintor hábil, o seu arsenal técnico, Guston
os transformava em linguagem e, assim, pinta o novo e abominável
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mundo como se fosse o primeiro pintor, uma espécie de primitivo de si
mesmo. Ele é, assim, assumidamente direto e artesanal, – distanciando sua
técnica daquela da maioria dos artistas da pop arte, que procuravam
mimetizar as técnicas e imagens usadas pela indústria.

The Studio, Philip Guston, 1969,
óleo sobre tela, 121cm x 106cm.
Coleção particular.

Talvez venha também desse procedimento uma sugestão de distanciamento, de descompasso entre as coisas que ele representa e o modo pelo
qual ele as representa. Resultaria também dessa espécie de fissura grande
parte de sua poesia e de uma certa atmosfera “literária” que perpassa
muitos dos seus trabalhos. Eles nunca são violentos. São desolados. Suas
figuras muitas vezes parecem estar no limiar daquilo que as mantém ainda
civilizadas. Sofrem dor, se viciam. E há muito, aí, de auto-referência, já
que o espaço do atelier, as tintas, os utensílios do pintor, – e às vezes o
próprio pintor –, aparecem como temas.
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***
Uma das preferências de Guston, leitor contumaz e até erudito, eram,
entretanto, as histórias em quadrinhos, quem sabe, uma de suas “crapolas”
mais queridas. E entre elas, apreciava especialmente as de Robert Crump e
as histórias de Mutt e Jeff. Estas possuem uma afinidade assumida com a
elaboração de seu novo figurativismo. Vale a pergunta: por que será que
Guston escolheu essa linguagem para auxiliar na realização da sua nova
empreitada? Acho que, além do gosto pelo desenho mesmo, ou seja, pelo
que tem de simplificação gráfica, algo como a constatação do lugar difícil
que teria a expressão de uma possível metafísica nesse mundo ordinário.
Guston realiza, então, uma operação engenhosa: não sai desse mundo, mas
usa-o como matéria de reflexão. Filtra o vazio, o desespero, o sem sentido
das coisas na representação caricaturesca e cínica que os comics fazem delas.
Existiria também, nessa operação, algo semelhante à já mencionada
inversão que ele realiza com a técnica de pintura. O pintor experiente e
informado caricaturiza também a si próprio, como se fosse ele mais uma
das suas figuras fantasiadas. Encena, assim, a tragédia da vida, que pode
ser também a sua, usando um repertório de banca de jornal, carregado de
auto-ironia. Não deixa, por isso, de ter um tom épico. Mas agora, a consciência dessa grandeza difícil teria que nascer do rés do chão, não mais das
alturas de uma montanha. Não estaríamos distantes aí, de novo, de
Beckett, Kafka e toda a tradição de negatividade que atravessa grande
parte de nossa contemporaneidade.
***
Ele se reinventou e, assim, mesmo expressando esse mundo ordinário
das mercadorias, mantém nos seus trabalhos uma alegria e um frescor que
provem dos momentos de descoberta e invenção, porque mesmo que não
soubesse o que fazia (ou qual era a verdadeira vocação daquelas experiências), é inegável que o conduziu uma sensação de liberdade.
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Em uma crítica de 1956, no período das pesquisas abstratas de Guston,
– ainda distante da sua reinvenção como pintor figurativo –, Leo
Steinberg, ensaiando sobre estas, escreveu: “(...) as abstrações de Guston
são exposições de carne entremeadas de nervos. É como se o vazio do
corpo humano – marcado e manchado pelo pecado e pela fome, pela dor
e pela nicotina –, aplanado como um cilindro desenrolado, tivesse sido
dependurado no céu.
Recordemos aquelas linhas de Eliot, tão perturbadoras em seu salto
que desafia o cérebro:
[Sigamos então, tu e eu,
Enquanto o poente no céu se estende
Como um paciente anestesiado sobre a mesa;
(...)
A nova imagem de Guston é esse recôndito.” (5).

Attar, Philip Guston, 1953, óleo
sobre tela, 123cm x 116cm.
Coleção particular.
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Painting, Philip Guston, 1954,
óleo sobre tela, 160cm x 152cm.
Museu de Arte Moderna, Nova
Iorque.

Confesso que, ao ler essa passagem, precisei voltar à data do artigo para
me certificar de que o autor não se referia aos últimos trabalhos de
Guston, mas, sim, aos do período abstrato anterior. Admira o alcance premonitório do crítico que antecipa a ambiência daquelas últimas pinturas.
Pode-se mesmo imaginar que essa sugestão se teria gravado no próprio
Guston, desde então.
Nesse mesmo estudo, Steinberg talvez nos dê a chave para compreender essa coerência do pintor em diferentes fases. Ao fazer uma rápida leitura de toda a carreira do artista, até à época da publicação do artigo, ele
analisa os seus primeiros trabalhos, figurativos também, nos quais existia,
além de uma metafísica inicial, um simbolismo misturado com a assimilação do Cubismo e do muralismo mexicano. Muitos dos temas, pertenciam à esfera da infância. Brincadeiras de rua, batalhas encenadas por
garotos. Mas o tratamento era diferente. Sua fatura ainda não tinha
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adquirido a forma desenvolta e expressiva que iria ganhar depois. Respiravase neles uma ar de muita melancolia. Depois de analisar como, formalmente, sua pintura se modifica, ganhando mais agilidade, até cruzar o limiar da abstração, “por uma compulsão pessoal”, o crítico acrescenta: “Aí
chegara a pé, percorrendo passo a passo cada mínimo trecho do trajeto.”

If this be not I, Philip Guston,
1945, óleo sobre tela, 107cm x
140cm. Galeria da Universidade
de Washington.

The Street, Philip Guston, 1977,
óleo sobre tela, 175cm x 281cm.
Fundação de Arte
Contemporânea, Milwaukee.
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É conhecida a forma obsessiva pela qual Guston construía seus trabalhos. Para que uma cor, uma forma adquirisse o direito de estar onde finalmente permaneceu, ela também teria que ter percorrido passo a passo cada
mínimo trecho da tela. Esse procedimento talvez encontre seu análogo na
maneira de Guston direcionar suas pesquisas. Ele parece descobrir que,
para o trabalho manter-se conectado a si, era preciso transformá-lo sempre, habitando brevemente os lugares conquistados. Olhando em perspectiva o conjunto de sua obra, fica patente que, nessa sua jornada, não existiria mais um “algo” a ser encontrado. Talvez apenas a constatação de que,
se existisse algum tipo de “essência” a ser descoberta, ela estaria na razão da
sua busca. Alguma coisa como uma aproximação entre ansiedade e espírito. E, se é assim, se não há nada a encontrar, também ganhar ou perder
passariam a ter valores iguais. Penso que dessa permuta, – uma tábua de
valores idênticos para os contrários –, seus trabalhos retiram grande parte
da sua força. Pode ser que, por isso, também eles tiveram que testemunhar
cada centímetro de seus próprios deslocamentos e transformações. Sem tal
consciência essa operação estaria destinada ao puro fracasso.

Smoke, Philip Guston, 1978, óleo
sobre tela, 173cm x 203cm.
David McKee Gallery, Nova
Iorque.
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Não são de se descartar, para a atitude de Guston em relação ao trabalho, substantivos como integridade e lucidez. De pureza, também, se
poderia falar: uma certa pureza de propósitos, por exemplo. Mas fica difícil usar sem mais esse vocábulo, no caso desse pintor, que tanto lutou
com seu significado ambivalente. A pureza, nele, talvez seja mesmo ajustamento de impurezas, – ou o trabalho de arranjar-se com uma lauta
refeição de estopa e parafina.

(1) Citado por Leo Steinberg, no livro “Outros Critérios”. Editora Cosac & Naify, S. P, 2008.
(2) Philip Roth. “Entre Nós”. Companhia das Letras, S.P, 2008.
(3) Sean Scully. “O Momento que dura para sempre”. Revista A E (Arte & Ensaio).UFRJ. Número
12. 2005.
(4) Musa Mayer. “Night Study: a memoir of Philip Guston”. Da Cappo Press. Nova Yorque, 1997.
(5) Leo Steinberg. Obra citada.

2009
Publicado na Revista Serrote n. 2, 2009, Instituto Moreira Salles.
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UM MUNDO COBERTO DE VAZIO

Visitar a exposição de Andy Warhol na Estação Pinacoteca, me fez pensar muito na assim chamada pintura metafísica italiana. Na grande maioria dos trabalhos ali expostos encontra-se, como na referida pintura, uma
sugestão de tempo parado, de estranhamento, como se houvesse sido retirada do mundo parte da sua natureza vital. Não se trata propriamente de
nenhuma novidade. É conhecido o fato de De Chirico ser um dos pintores
preferidos de Warhol. Claro, existem diferenças enormes entre a Escola
Metafísica e o Pop genuíno do artista americano. Por exemplo, o universo
de De Chirico ainda é assombrado pelo peso simbólico da herança cultural das civilizações. Já a arte de Warhol, como se sabe, gostaria de dar ao
museu o mesmo status de uma loja de departamentos.

O Enigma de um Dia, Giorgio
De Chirico, 1914, óleo sobre
tela, 83cm x 130cm. Museu de
Arte Contemporânea da
Universidade de São Paulo, SP.

Tornar a temporalidade evidente é uma das qualidades da Escola
Metafísica. Ao assistir ao filme “Empire”, no qual Warhol filma conhecido
edifício nova-iorquino, e faz coincidirem o tempo do filme e o tempo real, a
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impressão é a de que o artista, além de lhe sofrer a influência, ampliou e atualizou o alcance daquele movimento. Nesse filme, existe apenas essa fruição. A
certa altura da projeção, nos perguntamos pelo que estamos vendo. E então
entendemos que, enquanto espectadores, estamos, na verdade, nos observando também como sujeitos mergulhados no tempo. Tais estratégias encontram-se presentes na exposição das mais variadas maneiras. Um dos recursos
mais caros a Warhol seria justamente esse: o do esvaziamento dos conteúdos,
– pela repetição ou pelo apelo à impessoalidade das fotografias –, para recolocar a pergunta sobre a real natureza deles. Somos, assim, sempre tentados a
nos perguntar pela existência do oposto da superficialidade posta ali.

As Duas Marilyns, Andy Warhol,
1962, serigrafia sobre tela, 55cm
x 65cm. Coleção Particular, Nova
Iorque.

Escrevendo sobre o mencionado movimento metafísico italiano,
Giulio C. Argan alude ao fato de o cubismo possuir um “tempo de vida”.
Mas ressalva que a grande novidade, depois das descobertas de Picasso e
Braque, ficava por conta da contraposição do “tempo de morte”, da pintura de De Chirico. Partindo dessa relação, uma outra associação poderia
também ser feita entre o expressionismo abstrato americano dos anos
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cinqüenta e alguns trabalhos da escola Pop. Penso que poucas pinturas
sugerem mais a idéia de vida do que as de Pollock, por exemplo. Se existe
morte nelas, essa sugestão nasceria justamente do ímpeto de se estar plenamente vivo. O caso oposto ocorre com o pop de Andy Warhol: de todos
os seus trabalhos se exala um bafio de morte. A criação é detonada
somente quando ele se manifesta. Seriam muitos os exemplos. As pinturas
com as imagens de Marilyn Monroe e Jacqueline Kennedy são realizadas
quando a primeira acabara de morrer e a segunda perdera, em um atentado, seu famoso marido, (que também fez parte do repertório do artista).
Cadeiras elétricas, acidentes de carro, suicídios: esses temas são expostos ao
lado de outros banais como as latas de sopa Campbell. E tudo feito através
da fotografia, que ele serigrafava e na qual aplicava tinta à base de polímero
sintético. Aliás, o próprio uso predominante da fotografia como linguagem nos levaria à percepção de um mundo congelado, já também
esvaziado e convertido em pura imagem. Algo como um ready-made do
mundo. Uma espécie de náusea começa a nascer a partir dessa constatação:
tudo se repete e se esvazia, tudo se iguala, tudo é imagem e superfície.

Tríptico de Jackie, Andy Warhol,
1964, serigrafia sobre tela, 53cm
x 124cm. Museu Ludwig,
Colônia.

Aquela vontade de livrar a arte de subjetivismos, que existiu em boa
parcela da modernidade, ganha em Warhol uma inflexão particular, na
medida em que ele o faz por meio do uso das imagens, de uma figuração,
e não mais da abstração. E essa imagem, – que parece nascer do seu
próprio esvaziamento –, faz repercutir e amplificar-se cada vez mais este
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último. Esta parece ser também a única verdade no universo glamuroso
dos astros e estrelas ali retratados. O mundo pode ser convertido em pura
mercadoria, e uma espécie de terror nasce daí.

Acidente Duplo Prateado, Andy
Warhol, 1963, serigrafia sobre
tela, 106cm x 132cm. Coleção
Particular.

Carro Verde em Chamas 1, Andy
Warhol, 1963, serigrafia sobre
tela, 203cm x 229cm. Coleção
Particular, Zurique.
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Nessa operação, ao ser capaz de revelar isso, coerentemente com a linguagem empregada, onde “o que”, e “o como” não se separariam, Warhol
torna-se um dos principais artistas da nossa época. Ele dizia querer ser
como uma máquina e parece que, nessa sua declaração, para além do seu
sarcasmo, existe uma vontade de tornar sua vida tão esvaziada como a das
suas imagens. Algo como “tal vida tal obra”, diferentemente do “uma vida
para uma obra”.
Para o crítico David Silvester, o que existe de magnífico na câmera
fotográfica de Warhol, é que ela é descerebrada e não organiza aquilo que
registra: não o explica nem limita. Penso que o uso da cor por Warhol obedece a um sistema parecido. Suas cores, como as de Matisse, possuem
autonomia e não expressam mais uma essência. Mas as semelhanças, acredito, param por aí. Podemos falar de otimismo e alegria em Matisse. É
possível afirmar o mesmo das pinturas de Warhol?

Latas de Sopa Campbell, Andy
Warhol, 1962, óleo sobre tela,
50cm x 81cm. Museum
Abteiberg, Mönchengladbach.

2010
Publicado no Caderno Ilustrada, 02/04/2010, Folha de S. Paulo.
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Atelier Vermelho, Henri Matisse,
1911, óleo sobre tela, 181cm x
219cm. Museu de Arte Moderna,
Nova Iorque.
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O DOM DE MATISSE

Afirmar que Matisse foi um dos maiores pintores do século vinte
talvez seja dizer pouco. Muitos receberam esse epíteto, mas poucos o sustentam com o mesmo sentido de comemoração jubilosa. Gostar da pintura de Matisse é reforçar a própria noção do gostar, retomar o desejo,
quase sempre infindável, de vida em harmonia. E o grande exemplo que
ele deixa é o de dirigir-se a esse objetivo por meio da inclusão das diferenças, isto é, somando as contradições. Por isso, também, ele produz um
trabalho que pode nos acompanhar, trazer alento ao cotidiano, sem que,
por isso, negue seus atributos mais comuns: a instabilidade, a dúvida, e
até mesmo a dissensão.
Talvez por esses mesmos motivos, a obra de Matisse tenha conseguido, com força pouco vista na contemporaneidade, repor a possibilidade
da beleza, reinventando-a, deixando-a mais de acordo com as nossas
necessidades. Essa obra guarda, como poucas, esse sentido de
comunhão, de consonância de opostos. Sua maneira de organizar as
cores pode comprová-lo. Ele as queria todas em cooperação, alavancando-se, até formarem um contínuo, sem diminuição recíproca. Incluía o
preto na categoria de cor, a despeito dos mandamentos da teoria das
cores, – que ensinava ser este a ausência de luz. Aspirava também à
superação do conflito entre desenho e cor, assim como gostava do tema
das janelas justamente pelo seu poder de sugerir a unidade de interior e
exterior, dentro e fora. Toda a alegria das suas pinturas parece vir também da operação paradoxal, pela qual a máxima complexidade deveria
resultar em simplicidade, espontaneidade.
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Tornar o outro alegre, de alegria genuína, consolando-o das penas de
existir, pode parecer muito pouco para justificar esse trabalho. No entanto, é das coisas mais difíceis de se obter, no duro mundo que Matisse via
formar-se. De lá para cá, essa brutalidade não fez senão crescer.
2009
Publicado no Caderno Mais, 23/08/2009, Folha de S. Paulo.
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O EVENTO E A PINTURA

Não seria temerário afirmar que hoje, muitas vezes, a pintura é textual, é quase palavra na sua vocação de tecer comentários, o que a situa
longe daquela extinta nobreza e lhe faz correr o risco de tornar-se ilustração ou retórica das questões que envolvem, não o seu sentido ou o de
sua realização, mas, na maioria dos casos, somente as mazelas que repercutem seu modo de inserção nos meios de exibição.
Talvez a percepção desse desapontamento que a pintura atual carrega
consigo seja um bom começo para iniciar uma discussão sobre alguns
aspectos percebidos em muitos dos trabalhos apresentados na XXVI
Bienal de São Paulo.
Esse desapontamento, misto de pragmatismo e decepção que boa parte
dos pintores pratica (alguns inclusive com a sobretaxa do cinismo), encontra no evento Bienal, de que também eu já participei, uma espécie de
espelho invertido. Sim, porque basta uma única visita para perceber o
quão espetacular ele quer ser. Parece uma equação irritante essa: vários dos
trabalhos que lá estão tornam-se ventríloquos do evento, da urgência
deste. E assim eles só fazem reverberar um vazio alheio, ao mesmo tempo
em que potencializam o vazio próprio. Para disfarçar, às vezes precisam
fazer bastante barulho. E como essas bienais são barulhentas...
Talvez isso faça mesmo parte do cenário da arte hoje em dia, no qual
as pinturas, em princípio, prestam-se menos à espetacularização que outras obras mais envolventes. Para um pintor, seria difícil ceder à dinâmica
do evento sem comprometer seu trabalho. Um “gancho” para a pintura
também ficar eloqüente entre tantos temas, para também poder “falar”,
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poderia significar a sua obsolescência. De que maneira suportar uma carga
de mensagens e simbolismos sem sacrificar a si mesma, à sua natureza?
Parte da boa produção pictórica recente ainda luta para não se tornar
apenas suporte artístico de questões diversas. Procura, assim, levar em
conta os conteúdos surgidos no fazer, transformados por essa própria
experiência. Claro que isso não quer dizer que ela não pode também ser o
contrário. A arte admite mal tanto o não quanto as decisões taxativas.
Caberia ao artista a tarefa, justamente, de encontrar a melhor e mais adequada expressão para as novas formas. Mas confesso que vi muitos poucos
pintores lograrem algum êxito nesse campo.
A pintura do belga Luc Tuymans, um dos melhores pintores da mostra
e dos mais festejados da atualidade, chama para si muitas das questões
mais pertinentes do debate de nossa época. Esse desapontamento indicado acima encontraria nele, a meu ver, um de seus artífices mais preparados. Pondo à parte as considerações sobre seu trabalho – para mencionar
somente a exposição – sua sala na Bienal provoca também no visitante
uma indisfarçável sensação de antiespetáculo. São cinco pinturas de
pequenos e médios formatos, poucas e apagadas cores, feitas, se não me
engano, para este evento. O tema seria justamente o de uma festa espetacular: o carnaval de uma cidade belga. O elo torna-se óbvio, já que o Brasil
é o país do carnaval.
Ouvi de várias pessoas opiniões diversas sobre o trabalho de Tuymans,
e a maioria delas falava da decepção quanto à sua modesta participação e
modesta sala. Claro que ele poderia ter colocado mais pinturas, seria mais
produtivo, teríamos uma chance de conhecê-lo melhor. Mas esse desapontamento, na maioria dos comentários, devia-se, eu imagino, principalmente à frustração do espetáculo, justamente aquela demanda que uma
exposição como a Bienal suscita. Claro que também entendo esse ponto
de vista, mas passei a gostar – como se fosse uma desforra da pintura –
também desse aspecto.
Esse meu gosto se explica e é provocado. Desde o momento em que
chegamos ao prédio da mostra, somos acossados pelo ruidoso cartaz da
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entrada. É uma peça publicitária digna de nota. Não tinha visto algo
assim em bienais passadas. O outdoor traz a foto de uma moça, toda
respingada de tinta (do dripping pollockiano?), e o texto diz algo como
“a gente quer chocar você logo na entrada”, a que se acrescenta “este ano
a entrada é grátis”. A propaganda usa como motivo para o choque a
citação de um estilo de pintura já histórico – o expressionismo abstrato
dos anos 50 – causador, na sua época, de muita polêmica em vista da
novidade e da invenção. Mas hoje essa maneira de pintar já está associada a um estereótipo da transgressão. Já virou clichê, que, posto ali, na
entrada de uma mostra de arte contemporânea, começa por esvaziá-la,
minando-lhe a resistência. De que maneira resistir à intromissão violenta da publicidade, á diluição que ela produz, ao fazer, da invenção, convenção? Ou será que, ardilosamente, se quer dizer que o choque está em
não se cobrar nada?
Enquanto a arte luta por uma possibilidade de traduzir e refletir o real,
essas estratégias paródicas da propaganda estão à vontade nessa situação,
talvez por conseguirem entendê-la de fato. E esta Bienal, assim como outras grandes mostras de arte internacionais, não foge do seu tempo.
Existem também obras que trazem para dentro de si essa dinâmica. Para
ficarmos só em uma, gostaria de comentar a instalação de Paulo Bruscky,
montada no terceiro piso da mostra, bem próxima à sala de Tuymans.
Segundo me pareceu, o próprio apartamento do artista é que foi transposto para o espaço expositivo. A curadoria entendeu que o lugar onde
vive o artista ganharia o estatuto de obra.
Por que não expor a produção do artista? Por que optar por aquilo?
Não dá para evitar essas perguntas e, também, comparações menos
favoráveis, como o advento dos reality shows; porque, colocados numa
situação de voyeurs, ficamos nos perguntando por onde andaria o habitante da casa, por exemplo. Talvez o grau zero de toda essa fetichização
fosse, então, o mundo posto como ready-made? Mas penso que talvez isso
se explicaria mais banalmente pela atual e já citada vontade de espetacularização da arte.
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Essa instalação, à revelia de seu valor, é um exemplo dessa substituição: a
da obra pelo seu entorno e pela sua publicidade. Basta pensarmos nessa
simetria de espaços: um, que é para exibir arte, e o outro, agora esvaziado da
obra, tornado plágio de si. Um espaço procurando ser ocupado por outro
espaço, ou um ecoando o outro. Uma possível interpretação do seu significado mais recôndito (com o perdão do lugar comum): o que importa é o
lugar, não a obra. O evento sim é importante, apenas ele, de fato, existe.
Dessa maneira, aquilo que foi prometido no texto do cartaz procura se
cumprir também pela exibição desta “casa do artista”. Não precisamos
mais da presença forte das obras. Basta mostrar – e não vamos duvidar do
aspecto propagandístico aí implicado – os lugares esquisitos onde vivem e
produzem esses...artistas.
Mas nem tudo nessa exibição se resume a comentários visuais. Existem
nela muitos trabalhos que buscam outras direções. Já falei de como as pinturas de Luc Tuymans estabelecem uma relação de conflito com a estratégia
espetacular do evento. Desconfio que procuram até usar isso como tema, e,
uma vez procedendo assim, potencializam ainda mais o sentimento de terra
devastada, esse lugar que sua pintura não tem por vocação povoar.
Depois de ver melhor, em livros e fotos, seu trabalho, a minha atenção
foi atraída para a carga de tristeza que seus temas comportam, temas esses
de apelo emocional muito forte, como os campos de concentração ou a
exploração belga no Congo. Essa tristeza, portanto, não estaria só no uso
que o artista faz das cores, uma vez que o assunto escolhido para a pintura seria tão importante quanto. Li, em uma entrevista sua, que ele foi uma
criança cheia de medo, coisa dita no contexto de uma conversa sobre o
fato de muitas de suas obras terem a infância como tema. No seu livro da
coleção Contemporary Artists, da editora Phaidon, Tuymans escolheu,
como principal foto sua, uma quando criança. A outra, já da idade adulta, é ambígua e escura: ele está de cabeça baixa, não o vemos tão bem
quanto vemos o rosto inteiro e alegre do menino. Parece que só no passado aquela alegria pôde existir. Ou que só lá a vida foi mais verdadeira. Isso
diz muito do fato de o adulto estar agora ocupado com o esvaecimento do
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mundo. Ou em empalhá-lo. Sim, porque é de uma aparência semelhante
a isso que suas figuras tiram partido.

Käthe Grübe, Luc Tuymans,
1990, óleo sobre tela, tríptico,
36cm x 34cm.

O tema da infância, então, é muito presente e está, pelo que li, acrescido da doença. Suas crianças são, também, crianças doentes, e a isso se
somam os temas dos campos de confinamento e extermínio, onde aparecem alguns retratos de pessoas executadas, ou cenas de interior, alguns dos
quais são quartos de hospital. Outros dos assuntos são cenas domésticas,
objetos, naturezas mortas, aproximações e detalhes de figuras, como se fossem imagens retiradas de uma espécie de álbum de família desbotado e
esquecido, álbum este que acolhesse não apenas os souvenirs do cotidiano,
mas que revelasse, também, justamente os temas banidos de lá. Na sua
maioria, procedem da fotografia, ou fazem referência a ela.

Silence, Luc Tuymans, 1991, óleo
sobre tela, 86cm x 78cm. Museu
de Arte, Berna.
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O artista diz que durante um bom tempo, no início da carreira, se
ocupou em fazer filmes. Mais como uma tentativa de aproximação das artes
plásticas do que propriamente como cinema. De fato, grande parte de suas
imagens tem uma dinâmica mais próxima do filme do que do instantâneo
fotográfico. Cenas que se desenvolvem em sequências, enquadramentos
inesperados, close-ups são recursos presentes em vários trabalhos.

Birdwatching, 1990, Luc Tuymans,
óleo sobre tela, 39,5cm x 47cm.

The Servent, Luc Tuymans, 1990,
óleo sobre tela, 50,5cm x 53cm.
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Ao mesmo tempo, Tuymans é um pintor dotado de erudição em pintura, mas que a coloca no lugar certo, isto é, não a utiliza para tecer
citações ou exibir repertório, mas para melhor compreender seu tempo e
lugar; ele que, sendo belga, fala com muita intimidade de El Greco e da
pintura espanhola, assim como de Manet e da ligação profunda dos belgas
com a tinta a óleo e com o melhor material existente para pintura.

Silent Music, Luc Tuymans,
1993, óleo sobre tela, 83cm x
70cm. Museu Stedelijk,
Amsterdã.

Toys, Luc Tuymans, 1994, óleo
sobre tela, 64cm x 78cm.
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Sua paleta é quase monocromática e bastante reduzida. Suas cores,
assim, servem bem a essa imagem de um mundo desidratado que ele quer
representar. Usa quase sempre tonalidades de cinza, onde o branco tem
um papel principal. Sabemos que o branco é uma cor enigmática, paradoxal, e Tuymans faz um uso muito particular dela. Se o compararmos a
um outro pintor do branco, o venezuelano Reverón, poderemos notar
melhor essa particularidade. Em Reverón, o branco parece ser o rescaldo,
o que sobrou da luta com a luz. O branco é o testemunho disso, dessa luz
que desfaz o mundo enquanto parece querer torná-lo mais visível. É
matéria viva e afetiva, inscrita materialmente na superfície da tela quase
sempre crua, sem nenhuma imprimação. É uma pintura quase tátil, quase
cega. O branco de Tuymans é bastante diferente. Ele parece vir antes, vem
para velar a luta, para apagar os sentidos do mundo, para cobrir o sol,
como querendo dizer que nenhuma ação presente tem a força do tempo
que se encarrega de desvanecer e desbotar tudo.

à esquerda
Marina, Armando Reverón,
1927, óleo e têmpera sobre tela,
45cm x 59cm, Fundação Galeria
de Arte Nacional, Caracas.
à direita
Mascarados, James Ensor, 1897,
óleo sobre tela, 80cm x 110cm.
Coleção Particular.

Outro pintor que teve com a cor branca uma relação bastante peculiar
foi James Ensor. Também ele era belga, considerado um dos maiores pintores do seu país, e foi uma das primeiras referências de Tuymans, além de
ter sido dele, segundo a mesma entrevista, o primeiro livro de pintura
comprado por Tuymans. Ensor também gostava muito do tema das festas
populares. Particularmente das máscaras e dos mascarados. Essas festas,
para ele também, eram carregadas de ambivalências, a que o branco servia
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muito para dar expressão. Se na pintura de Luc Tuymans essa cor também
é usada para trazer um estranhamento ao mundo, na de Ensor é o contrário: serve para deixar mais real o absurdo, como se trouxesse o mistério
para a luz do dia.
Assim, não é difícil, na pintura de Tuymans, sentir que quase sempre
olhamos para uma imagem do mundo e não para uma tentativa de apreendêlo no original; não é a pintura de alguém que olhou o real, mas um de seus
simulacros, uma vez que praticamente todas as suas imagens provêm da
fotografia. Para voltar à comparação com J. Ensor, este usava as máscaras em
seus personagens para unir a bizarrice ao real. Penso, salvo engano, que
Tuymans faz da fotografia uma espécie de máscara. E seu mundo também
possui, para além do estado parado das coisas, alguma bizarrice.

à esquerda
Secrets, Luc Tuymans, 1990, óleo
sobre tela, 52cm x 37cm.
à direita
Der diagnostische Blick III, Luc
Tuymans, 1992, óleo sobre tela,
62cm x 40cm.

Quando não é mais o real que está em jogo, mas a representação da
representação deste, as coisas mudam de figura. Tuymans fala bastante em
memória. A foto por si só presta-se muito a isso: é sempre um evento pas-
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sado. Muito da aparência deste seu mundo mais lembrado que possuído,
por exemplo, vem daí. E não dá para evitar uma sensação de tédio olhando suas imagens. Isso acontece talvez por ele abdicar de uma pintura ligada à verdade (e verdade poderia ser até o registro, no trabalho, da luta
decorrente da impossibilidade de representar), mas penso também que
vem disso mesmo, desse jogo com a linguagem, muito da sua notoriedade
no cenário atual.

Ice I, Luc Tuymans, 1992, óleo
sobre tela, 52cm x 37cm. Museu
de Arte, Berna.

Faz já algum tempo que teóricos abordam o fato de a fotografia ter se
transformado num ready-made da pintura, única lente capaz de tratar de
forma atual as figuras e de nos colocar em dia com as premissas de nossa
época. O alemão Gerhard Richter, outro pintor que é referência para Luc
Tuymans, é praticamente o introdutor desse assunto nos dias de hoje, e faz
dela, a fotografia, o seu instrumento. A sua pintura procura colocar-se num
ponto possível entre o olho e a máquina. Ele fotografa e pinta, e assim,
numa sequência, procura construir um lugar eqüidistante desses dois pólos,
e que seja, também, intencionalmente crítico. Só assim, parece ele dizer,
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seria possível inquirir o real. A sua abstração (que ele transforma em gênero,
mantendo-a paralelamente à figuração, como para nos alertar que a diferença não estaria mais aí, mas que o “diferencial” seria a própria prática da
pintura) parece também, na maioria de seus trabalhos, ser a ação de uma
máquina de impressão que perdeu o registro e, descontrolada, passou a desfazer e borrar a imagem. A visão dessa pintura mostra, de saída, que a principal preocupação do pintor é com a relação possível entre o fazer pictórico,
sua prática secular, e o advento das imagens eletrônicas. Apenas a forma que
ela emprega para expressar isso me parece, às vezes ficar muito próxima de
um comentário, muito confiante na direção de suas idéias.

à esquerda
Lesende, Gerhard Richter, 1994,
óleo sobre tela, 72cm x 102cm.
à direita
Abstraktes Bild, Gerhard Richter,
1995, óleo sobre tela, 61cm x
61cm.

Algo diferente se passa com os trabalhos de Tuymans. Mesmo empregando “ganchos”, assuntos fortes para fazer pintura, ele, enquanto pinta,
parece enfraquecê-los com sua técnica, deixando-nos em dúvida quanto à
sua eficácia. A pintura parece ser mais desconfiada de si e, portanto, mais
pronta a nos fazer participantes. Sua pegada mais melancólica não fica
reverberando apenas a fotografia e seu estatuto conceitual. Parece querer –
ultrapassando a si mesma – a tradição, inclusive transformando a referência fotográfica numa prática já também tradicional. Algo como procurar
alcançar de novo a possibilidade de pintar as coisas pelo viés da fotografia.
Sua fatura, seu fazer pictórico contam isso pelo emprego de práticas antigas de veladuras e empastes, traindo uma refinada e informada técnica de
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pintor. Quando olho para seus quadros parece que fico me lembrando da
pintura. Da maneira como os pintores olham e olharam o mundo. Uma
sentença que poderia acompanhá-los seria: “Ah, isso me lembra pintura”.
O mais impressionante é que talvez seja disso mesmo que seus trabalhos
retiram sua força contemporânea, o que, aliás, pode dizer muito da nossa
contemporaneidade. De minha parte, sei que consigo gostar disso em seu
trabalho, sabendo também que é um gostar de algo que não está lá, de algo
que também está além dele, ultrapassando-o.
2004
Publicado na Revista Ars, ano 2 n.4, 2004, Departamento de Artes
Plásticas da Universidade de São Paulo.
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“NASCI ERRADO E ESTOU CERTO”1
JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA

É conhecida a história da descoberta do pintor José Antônio da Silva. Três
intelectuais, Paulo Mendes de Almeida, Lourival Gomes Machado e João
Cruz Costa, vindos de S. Paulo para a cerimônia de abertura da Casa de
Cultura de São José do Rio Preto, (cidade do oeste paulista, que, naquele ano
de 1946, contava com quarenta e cinco mil habitantes), teriam que julgar e
premiar os artistas que participavam da mostra coletiva de inauguração.
Paulo M. de Almeida relembra o fato: “Percorri lentamente o saguão.
Em sua quase totalidade, eram telas de um rançoso academismo, cópias de
cromos ou de oleogravuras decrépitas, com flores, pássaros, aves mortas,
tachos de cobre, enfim, tudo o que fazia a parafernália da pior seara dos
salões de belas-artes(...)”. Porém, em meio a essa coleção previsível, surpreendeu-o um pintor que “tinha um certo espírito, uma certa graça”,
cujas telas, – certamente de um artista primitivo, espontâneo –, assinalavam-se pela originalidade. De volta ao hotel, foi logo dizendo aos seus
companheiros de júri:
“_ Pintor à vista” (2)
O pintor, José A. da Silva, na época com trinta e sete anos, contrariando
sua família, seu meio social, seu destino de ex-lavrador e atual empregado de
hotel, tinha resolvido comprar tintas, uns metros de flanela, pintar e enviar
ao Salão. Dava, desse modo, prosseguimento a uma vocação que já se manifestara nos muitos desenhos que traçava desde menino, a maioria tendo como
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motivo suas lembranças da vida no campo. As três telas enviadas ao salão
eram também testemunhos dessa experiência. Apesar de ser deles o preferido,
os juízes não conseguiram dar-lhe o prêmio principal. A comissão organizadora do Salão anulou o veredito do júri, restando para Silva o quarto lugar.
Mas, depois disso, conseguiram esses intelectuais levá-lo a São Paulo, onde o
artista realizou sua primeira exposição individual. Teve todos os quadros vendidos, seu nome no jornal e seu círculo de admiradores ampliado.

O Rapto da Noiva, José Antônio
da Silva, 1946, óleo sobre tela,
52cm x 72cm. Coleção Maria
Eugênia Sobral, SP.

Tudo isso marcou de maneira indelével a imaginação do pintor. Talvez
tenha sido mesmo, o momento mais bonito da sua carreira, o seu momento efetivamente glorioso. Coincidiam e cruzavam-se, ali, a descoberta do
artista, a confirmação da sua vocação e a possibilidade de superação de sua
condição social.

Sem Título, José Antônio da Silva,
1968, óleo sobre tela, 65cm x
99cm. Coleção Vilma Eid, SP.
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O pintor, que soube responder muito bem a essa oportunidade, também servia, naquele momento, aos anseios de um meio artístico ávido por
um valor autóctone, um valor no qual pudessem satisfazer e identificar a
velha questão do que seria uma arte nacional e um artista essencialmente
brasileiro. A expressão usada por Paulo M. de Almeida, “pintor à vista”,
também possuía, nessa ocasião, um sentido inequívoco de “terra à vista”.
O nosso meio demorava-se então nas diluições de Cézanne e da Escola de
Paris. Ainda não existiam, como projetos, o Brasil mais moderno dos concretistas nem as Bienais. Volpi ainda não tinha conquistado, com a realização das fachadas a têmpera, um plano pictórico mais autônomo.
Penso que esse desejo de “origem” viabilizou, no início, o êxito artístico
de Silva, mas, também, é óbvio que não poderia explicá-lo por completo.
Silva, por seu lado, apoiou-se muito nessa noção de pintor primitivo,
não só nos primeiros anos de sua carreira. Inteligente, aceitou-se como o
artista que o meio queria ver. No entanto, se, por um lado, o epíteto de
primitivo dava-lhe identidade, por outro, cerceava-o justamente no que
mais prezava: o progresso da própria obra. Penso que essa contradição
acompanhou o pintor durante toda a sua trajetória. Não é raro encontrar
nos textos críticos sobre ele argumentos que contestam sua ingenuidade,
sua pureza, justamente porque sofrera algumas influências, ou porque
tivesse resolvido transformar seu trabalho. Seria o caso, então, de salvar o
Silva do próprio Silva? Não há dúvida, porém, de que, essa espécie de
cobrança mal disfarçava uma ordenação repressiva.

Sem Título, José Antônio da Silva,
1973, óleo sobre tela, 70cm x
100cm. Coleção Vilma Eid, SP.
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A esse questionamento, o artista respondia com raiva. Chegou a interromper e a destruir algumas pinturas de uma série em que usava uma técnica parecida com o pontilhismo, porque um crítico disse que estava imitando Van Gogh; pintou telas em que apareciam enforcados os seus detratores, numa execução em efígie, ou, então, vingou-se escrevendo
impropérios nos vários romances e relatos sobre sua vida.
Apesar desse regime ambivalente, – no qual o que o nutria também o
paralisava –, Silva conseguiu dotar sua obra de um inquestionável movimento, em que está patente o artista inquieto que ele era: sempre aprendeu com suas experiências e nunca deixou de explorar todos os aspectos
que descobria no fazer. Essas qualidades tornavam-no autêntico, para além
do simples rótulo de “pintor puro”. Talvez essa tenha sido sua melhor
resposta, a mesma que responde pela qualidade própria de sua produção.
Theon Spanudis, que, segundo Olívio Tavares de Araújo (3), seria o
“inventor” da genialidade de Silva, dividiu o trabalho do pintor em quatro fases. A primeira seria caracterizada pelo uso de cores mais escuras,
plúmbeas, densas de mistério. A segunda, iniciada em 1948, sugere já um
outro lirismo, dotado de cores mais vivas e claras. A terceira, seria o já
mencionado pontilhado, e a quarta, e mais duradoura, apresenta cores
mais cruas e violentas, formas mais ágeis, simplificadas e concentradas (4).
A grande maioria das pinturas dessa exposição são dessa última fase, que,
ao meu ver, também seria a etapa na qual Silva alcança a maturidade e o
pleno domínio de sua expressão.
Apesar de o pintor mostrar-se sempre disposto a incorporar novos
temas e até a surpreender pela estranheza deles, os motivos de Silva são
também os mais recorrentes da pintura de gênero: paisagens, naturezas
mortas, retratos, auto-retratos, flores, assuntos religiosos e alegóricos.
Todavia, também podemos reunir esses temas sobre um pano de fundo
comum, que é a vivência de Silva como homem e trabalhador do campo.
Suas soluções, seus achados compositivos, suas cores, têm a marca de
quem praticou o que agora representava, pois é notória a intimidade do
pintor com os seus temas. E, se Silva retratou o campo em transformação,
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– a troca da mata pela lavoura, por exemplo –, essa mesma dinâmica da
transformação está, de certa maneira, metabolizada e processada na sua
maneira de pintar.

Sem Título, José Antônio da Silva,
1978, óleo sobre tela, 53cm x
27cm. Coleção Galeria Estação,
SP.

Sem Título, José Antônio da Silva,
1981, óleo sobre tela, 59cm x
99cm. Coleção Maria Eugênia
Sobral, SP.

Acredito, ainda, que a pintura de José A. da Silva não possui a característica de um simples inventário de usos e costumes. Não tem ela nada
de conformista e de simples rememoração. O que faz a sua diferença é justamente um movimento interno, uma vontade de progresso, – e entendase aqui progresso como uma pergunta pelo devir do próprio trabalho. Em
texto conhecido (5), Antonio Candido refere-se a uma dualidade muito
presente nos homens do campo, que ele chamou de “saudosismo transfigurador”. Seria algo como transformar o passado em uma idade de ouro,
uma utopia, já que o presente, apesar de trazer alguns benefícios, estaria
sempre identificado com uma noção de crise, na qual os valores de sua cultura estariam sob ameaça.
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Silva às vezes escreve em seus quadros palavras de sentidas lembranças.
Seus assuntos também se referem, na sua maioria, a uma época já passada.
Mas, parece-me, isso fica ainda muito restrito ao universo do tema. Ele
tinha, de fato, uma necessidade muito grande de narrar sua vida e seus
feitos, o que realizou em vários livros. É justamente a diferença entre seus
livros e seus quadros que ajuda a esclarecer o aspecto em questão. O que
quero dizer é que, quando Silva pintava, ele o fazia no presente e, – se
posso dizer assim –, também dotava seus trabalhos de um “presente”. Ele
identificava-se muito com Van Gogh e gostava muito dos expressionistas.
Suas cores e sua fatura possuem uma notável presença e podem revelar essa
influência. Francas e luminosas, elas são também protagonistas, ajudam a
dar o sentido do que está sendo pintado. Suas soluções formais obedecem
ao espaço planar do quadro, têm autonomia e não são subservientes ao
assunto. É curioso notar como ele vai progredindo com suas pesquisas
nessa direção. Ele serializa e repete alguns elementos da pintura, carregando-os de um sentido ambiguamente abstrato. Tem uma intuição muito
afiada para perceber a autonomia plástica das formas, e a exemplo de
Volpi, também sabia transformar os conteúdos figurativos em esquemas
mais simples. Sua maneira de pintar as matas e as nuvens, por exemplo,
mostra isso. As queimadas e plantações de algodão, também. (A própria
necessidade de desdobrar seus temas em séries constituía outro aspecto
desse distanciamento do tema).

Sem Título, José Antônio da Silva,
1977, óleo sobre tela, 69cm x
98cm. Coleção Maria Eugênia
Sobral, SP.
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As paisagens das plantações de algodão estão, no meu entender, entre
suas melhores realizações. Quando as vi pela primeira vez, lembrei-me das
paisagens de Guignard, aquelas das montanhas e igrejas de Minas, onde o
pintor parece querer reunir céu e terra.

Sem Título, José Antônio da Silva,
1971, óleo sobre tela, 69cm x
90cm. Coleção Vilma Eid, SP.

Nas pinturas de Silva, essa construção visionária ganha uma inflexão
muito particular. Os longos fios esbranquiçados das “ruas” do algodoal
estão plantados sobre os restos da mata extinta. Sobram dela apenas os
troncos, queimados e decepados. Estes são escuros, estão deitados por terra
e conduzem à sugestão clara da morte. As fileiras do algodoal, que não os
escondem, convergem em perspectiva para o alto da tela onde encontramse com o céu e as nuvens, e terminam por se confundir com eles. Por um
momento, –olhando para esse ponto do quadro, temos uma sensação de
plenitude, de estarmos habitando uma dimensão perdida. Essa unidade
espaço-temporal, materializada na tela, sugere agora um modo também de
ressurreição. E, mais uma vez, podemos constatar que as transformações
do mundo, para o pintor, não tinham apenas o sentido de lamentação.
O universo do trabalho está presente na quase totalidade da obra de
Silva. As personagens de seus quadros estão sempre entregues a algum tipo
de ocupação. Todas parecem estar em movimento, mesmo nas horas de
lazer. Assim é também nas naturezas mortas. Há várias delas nas quais essa
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ação é marcada pela presença inesperada de uma faca, que, junto dos outros elementos, parece sugerir que nada estaria, ali, posto a salvo.

Sem Título, José Antônio da Silva,
1966, óleo sobre tela, 45cm x
54cm. Coleção Maria Eugênia
Sobral, SP.

Natureza Morta com Melancia,
José Antônio da Silva, 1966, óleo
sobre tela, 50cm x 70cm. Antiga
coleção Alfredo Volpi, SP.

Volpi tinha, pendurada no atelier, uma dessas naturezas mortas de
Silva. É uma melancia, cujas extremidades foram cortadas, como também
o seu centro, de onde uma grande fatia foi retirada. É uma pintura de
composição surpreendente. As partes cortadas e retiradas da melancia
estão expostas junto da fruta, assim como a faca, uma presença ameaçadora. No centro da melancia aparece a grande fenda feita pelo corte. O
quadro nada possui de vida imóvel. Para o artista, parecia não importar
apenas a fruta, como sugestão de artefato compositivo, mas exibir as pos-
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sibilidades de transformação dos objetos. E essa pintura também oferece
outras possibilidades de leitura. Além de lembrar o mesmo ritual de morte
que mencionei na série dos algodoais, apresenta também uma clara alusão
ao universo da sexualidade, tanto na presença da faca, – o instrumento da
ação –, como na fenda aberta por ela. Nesse sentido, podemos entender
também a predileção do pintor por Picasso, que para ele formava, com
Van Gogh, a dupla de mestres preferidos.
Outro recurso plástico muito utilizado por Silva é o da repetição de
alguns elementos que compõem a pintura. Quando desenhava uma boiada, por exemplo, repetia esses bois numa fila interminável. Fazia o mesmo
com as suas seqüências de casas. Estas se repetiam, grudadas, diminuindo
de tamanho até o infinito. Os trens tinham os vagões multiplicados por
toda a extensão da tela. As procissões também perdiam-se no horizonte.
Esse recurso acentuava ainda mais o caráter expressivo de suas composições, numa espécie de hiperbolização do real. Seria algo como transcender o real justamente por querer ser muito realista. Muitas das figuras
de suas telas erguem as mãos para o alto. Desesperadas ou clamando aos
céus, como se precisassem desse exagero do gesto para exprimir melhor as
circunstâncias a que estavam entregues. A esse desejo de eloqüência, penso
eu, – para além de ser um potente expediente criativo –, correspondia uma
enorme necessidade de atenção, vinculada ao desejo de reconhecimento de
suas qualidades de artista.

Sem Título, José Antônio da Silva,
1979, óleo sobre tela, 70cm x
100cm. Coleção Maria Eugênia
Sobral, SP.
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Os trabalhos apresentados nesta exposição podem atestar a presença de
muitos dos traços indicados acima. Esta não é uma mostra que pretenda
esgotar a totalidade do universo poético do pintor, mesmo porque a escolha dos trabalhos ficou circunscrita a apenas três coleções. Ela está apta,
entretanto, para a intensidade criativa de Silva, bem como indicar a sua
riqueza de conteúdos.
Dos temas que comentei acima, apenas os algodoais estarão presentes,
mas será possível observar seu apego às repetições e ao exagero dos gestos
nas inúmeras paisagens e cenas de costumes. Das naturezas mortas, estarão
expostos vários dos famosos vasos de flores, (uma das coleções possui praticamente apenas essa modalidade de gênero). Mas será revelador notar, também nessas flores, um certo desapego nostálgico. Elas possuem uma clara
materialidade, trazem a carnalidade da tinta para o plano da tela, oferecendo-se a nós como uma espécie de convite, uma celebração do presente.

à esquerda
Sem Título, José Antônio da Silva,
1980, óleo sobre tela, 45cm x
54cm. Coleção Maria Eugênia
Sobral, SP.
à direita
Vaso de Flores, José Antônio da
Silva, 1986, óleo sobre tela, 40cm
x 30cm. Coleção Álvaro e Silvia
Sobral, SP.

Uma outra pintura em exposição (na verdade, mais um desenho sobre
tela) mostra um ambiente que deveria ser o de um atelier, – mas de fato
não é, pois existem urubus voando no céu –, onde um cavalete, que exibe
uma pintura de paisagem de Silva, é vista por uma multidão de seres
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bizarros. Tudo se transforma em uma encenação, como em uma fábula: o
pintor parece ter convocado seus interlocutores, – muitos deles com os
olhos vendados –, seus fantasmas e personagens (incluindo os animais),
para uma espécie de julgamento da própria obra. As criaturas, nessa
curiosa reunião, parecem agora observar quem sempre os observou. Será
que Silva estaria, aí, parodiando a ocasião em que lhe fora recusado o
primeiro prêmio?

Sem Título, José Antônio da Silva,
1969, óleo sobre tela, 40cm x
50cm. Coleção Vilma Eid, SP.

Detendo-me nessa pintura, não consegui deixar de me lembrar da
famosa tela de Courbet, “Meu atelier”, onde o pintor, (presente também
na cena), realiza uma celebração, uma alegoria de sete anos da sua vida
artística, fazendo igualmente, do seu estúdio, um laboratório da própria
obra, ou seja, um testemunho inesperado do real.
A tela de Silva, – não preciso dizer –, guarda todas as distâncias daquela do famoso autor francês, mas também é ela um testemunho de sua
capacidade de estender os limites do real, em um curioso movimento pelo
qual o pintor, afastando-se, parece entregar-se à dúvida e à auto observação, em um exemplo raro, em sua obra, da aparição da pergunta pelo o
que é real e o que é representação. Talvez, deva-se a isso, também, a execução mais gráfica e analítica, sem a profusão da tinta e das cores.
Lembrei-me, também, olhando para essa tela, de um outro texto de
Antonio Candido, –na verdade o prefácio que o crítico escreveu para o
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romance Maria Clara, de Silva. Ele diz: “Nesse livro encantador e autêntico, o leitor encontrará muitos traços que marcam os quadros admiráveis
de Silva. Como neles, há um contorno nítido das coisas, que entretanto
mal contém a explosão da fantasia. Como neles, esta é tanto mais forte
quanto menos procurada, – isto é, quanto mais o artista se aplica numa
transposição meticulosa, que se torna invenção a cada passo. Não pensemos portanto em documento, mas na vida em ritmo criador”. (6)

Carro de Boi, José Antônio da
Silva, 1978, óleo sobre tela, 62cm
x 89cm. Coleção Galeria Estação,
SP.

Penso que, de fato, o mais importante em Silva foi sua capacidade de
dotar a vida desse mesmo “ritmo criador”. É impossível, frente às suas pinturas, não notar essa sugestão de metamorfose, como também sua dinâmica expressiva, capaz de atualizar as forças que agiam no presente. Isso não
significa, portanto, que o artista possuísse alguma fé ingênua no ritmo do
mundo. Como bom caipira, era muito desconfiado. Com o mesmo
engenho com que elaborava isso em pintura, também escreveu com argúcia: “ (...) Então, a nossa terra é um globo redondo, – entendeu? – aparado no ar. E aparado por quem? Por nada. Então, não existe um nada, não
pode existir um nada, é porque não tem nada. E, se não tem nada, tudo é
nada, entendeu?” (7)
***
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Dependesse da avaliação do próprio José A. da Silva, ele seria um dos
maiores pintores brasileiros. Todos que o conheceram, ou mesmo que
tiveram alguma aproximação com seus escritos, romances e entrevistas,
sabiam da sua inspirada falta de modéstia. Dizia ele que, se todos concordavam sobre a sua genialidade, seria burrice sua não concordar com isso
também. Mitologias à parte, talvez esse juízo o tenha ajudado a pintar
como pintou: muito. Mas de maneira desigual. Uma exposição ideal sobre
sua obra seria aquela que conseguisse “limpar” o excesso com que ele
próprio se manchou. Não poderá ser a ambição desta pequena mostra.
Mas espero que ela desperte o eco, – em quem ainda não conheça direito
a pintura de Silva –, daquela expressão usada por Paulo Mendes de
Almeida: “Pintor à vista!”
(1) José A. da Silva. Catálogo da mostra individual na Casa Grande Galeria de Arte. São José do Rio
Preto. 1976. Texto reproduzido no livro “Silva: Quadros e Livros”. de Romildo Sant’ Anna. Editora
Unesp, 1993.
(2) Paulo Mendes de Almeida. Folha de São Paulo, 22. 2. 1976. (Artigo reproduzido no livro de
Romildo Sant’Anna).
(3) Olívio Tavares de Araújo. “Silva”. Catálogo da exposição retrospectiva. Pinacoteca do Estado de
São Paulo. 1998.
(4) Theon Spanudis. “José Antônio da Silva”. Helmut Krüger Verlag. Düsseldorf. Distribuição,
Livraria Kosmos Editora. 1976.
(5) Antonio Candido. Literatura e Sociedade. São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1965.
(6) Antonio Candido. Prefácio a Maria Clara, de José A. da Silva. São Paulo, Duas Cidades. 1970.
(7) José A. da Silva. Citado por Emanoel Araujo em “Silva”, de Olívio Tavares de Araújo, catálogo da
retrospectiva da obra do pintor. Pinacoteca do Estado de São Paulo, 1998.
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Publicado no catálogo da exposição Nasci errado e estou certo – José
Antônio da Silva, Galeria Estação, 2009, curadoria de Paulo Pasta.
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Rosas num Copo, 1874, Camille
Corot, óleo sobre tela, 32,5cm x
24,5cm. Museu de Arte de São
Paulo, SP.
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A LIÇÃO DA PINTURA

Conheci parte do acervo do Masp primeiramente através de reproduções fotográficas. Lembro, de quando visitei o museu, o meu espanto
pelo aspecto distinto que as pinturas possuíam, tão diferentes daquele distanciamento e assepsia com que as fotos me impregnaram. Não demorou
para perceber que estava, ali, aprendendo algo fundamental sobre a
natureza da pintura e da arte, e reconheço, hoje, que talvez tenha sido essa,
a primeira das inúmeras coisas que esse acervo me ensinou.
Tenho com as pinturas do Masp uma relação de proximidade. Durante
muito tempo elas foram para mim uma espécie de prova da existência da
pintura, ou melhor, ajudaram a dar realidade a ela. Hoje gosto de cada
uma de modo diferente cada vez que visito o museu. Olho e fico esperando esse recado novo que irão me passar. Desculpem o lugar comum, mas
é como se buscasse vê-las como da primeira vez.
O pequeno quadro do Corot que escolhi para o programa para o qual o
museu me convidou é das pinturas que nunca deixo de ver e que nunca cessou de produzir novos sentidos em mim. Na sua pequena dimensão ele é
gigantesco. Algo parecido com a discreta condensação pictórica de Chardin,
(artista com o qual Corot tem grande afinidade e de quem o Masp possui
uma peça), ou a gestualidade e o tonalismo de Morandi, outro pintor que
não estranharia a vizinhança de Chardin e Corot. Tenho desta pintura uma
reprodução em tamanho grande, bem maior que o original, e posso constatar que esse formato não lhe cai bem. Mais uma prova de que Corot sabia
dispor com precisão das dimensões e que fazia uso da velha e boa lição que
não se amplia nem se reduz nada. As coisas tem o tamanho que tem.
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Este “Rosas num copo”, de 1874, (ano da primeira exposição impressionista e o penúltimo da vida do artista), é para mim um desses fenômenos da pintura. Onde tudo dá certo. Ele traz a marca da simplicidade
e discrição do pintor (a sua anti-retórica tão clandestina e arduamente
conseguida), e de sua poderosa e decisiva fatura. Poucas vezes cores e
pinceladas econômicas engendraram luz tão prodigiosa.
Sempre quis vê-lo sem moldura e num ambiente menos cerimonioso
que o museu. Talvez um desejo de poder estar mais próximo da sua
origem, ou de trazê-lo mais para junto da minha. Um desejo de convivência menos formal. Assim, quem sabe, conseguiria possuir esse encanto que
me possui. Artifícios enganadores, eu sei, mas o que é a pintura senão também essa tentativa fracassada de ponte com o real?
2007
Texto para o Museu de Arte de São Paulo, 2007.
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POR QUE DESENHO

Sempre chamou minha atenção a designação usada por Henri Matisse
para qualificar o que, para ele, talvez fosse um dos principais problemas de
seu trabalho: o eterno conflito entre o desenho e a cor. Talvez para nós isso
soe um pouco passado demais. Não mais reconhecemos o que haveria sido
importante e válido para as questões de nossa época. É provável que isso
já ocorresse na obra do próprio Matisse. Mas, como ele também dizia, “a
razão de ser um artista o supera”.(1) A sua pintura apontava já para um
lugar à frente disso, mas para ele talvez fosse eticamente importante se apegar a coisas assim. Ele dava muito valor à formação, e estas questões fizeram parte dela.
Agora, se olharmos os papéis recortados do final de sua vida, compreenderemos melhor a natureza do conflito acima citado. Nesses trabalhos, ele chega a uma síntese entre o desenho e a cor, ou melhor, resolve
esse dilema de modo vitorioso. A linha – principal característica de seu
desenho – desaparece. O que fica é o entalhe da cor, como se essa linha
agora talhasse em forma a própria cor, tornando-se indivisíveis e amalgamadas. Gosto de me perguntar, quando olho para elas: é desenho ou pintura? Colagem, no sentido que o cubismo veio dar a essa modalidade, não
é. Mas esse novo território por ele inaugurado tem importância indiscutível, qualquer que seja o nome que se lhe dê. Existiria, fora do trabalho,
alguma regra mais fundamental que as conexões e derivações criativas que
esse próprio trabalho estabelece? Com isso, o que quero dizer, também, é
que temos de ler e seguir as nomenclaturas usadas pelo artista apenas para
entender melhor a sua produção, sem procurar fazer delas também regras.
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Blue Nude IV, Henri Matisse,
1952, guache sobre papel cortado
e colado e carvão, 103cm x
74cm. Museu Matisse, Nice.

Souvenir d’Ócéanie, Henri
Matisse, 1953, guache sobre
papel cortado e colado e carvão,
284cm x 286cm. Museu de Arte
Moderna, Nova Iorque.

Quando falava e escrevia sobre desenho, Matisse gostava também de citar
Ingres. Concordava com a importância dada a essa linguagem por esse artista
neoclássico. Repetia sua conhecida frase: “O desenho é a probidade da arte”.
Não é estranha nem difícil a identificação do desenho com esse lugar
reservado ao fundamento, à fundação, à honestidade primeira. Parece que
a ele sempre coube, ao longo do tempo, um papel ético, como se fosse
uma espécie de depositário da verdade, dado que ali, na sua simplicidade
complexa, seria muito difícil mentir.
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Discorrendo sobre sua pintura, Matisse dizia: “Quero atingir o estado de condensação que faz uma pintura”. (2) Estou certo de que esse
conceito lhe veio de Cézanne, artista de fundamental importância para
seu desenvolvimento. Sabemos que foi Cézanne quem, por assim dizer,
colocou ordem na sensação impressionista, dando-lhe um fundamento.
Pedia ao “cérebro” que a organizasse. Era como se só fosse possível suprir
a sensorialidade impressionista pela sua análise, pela compreensão, por
camadas de consciência, que, somadas, resultavam numa visão mais
estável, mais condensada. A condensação de que fala Matisse me parece
muito próxima a essa. Uma pintura só estaria pronta para ele, Matisse,
quando tivesse condensado todos os estados do pintor, quando ele se
pudesse reconhecer nela por inteiro, justamente porque nela se acumularam todas as sensações do seu ser.
Os papéis recortados do final de sua vida me parecem ser, então, a reunião
da probidade com a condensação. E certamente não haveria oposição, dentro de sua obra, nesses conceitos, nem entre o desenho e a pintura.
***
Ao desenho sempre foi dado um papel de intelecção, de análise, e à
pintura, um papel de maior sensorialidade e corporeidade. Um, mais físico; outro, mais mental.
Em um texto que também chamou minha atenção, Mário de Andrade
aborda esse “caráter antiplástico do desenho”. (3) Entre outras coisas, ele
diz: “O desenho, da mesma forma que as artes da palavra, é essencialmente
uma arte intelectual, que a gente deve compreender com os dados experimentais, ou melhor, confrontadores da inteligência”. (4) Para Mário, o
desenho seria irremediavelmente analítico, cabendo a ele, mais uma vez, o
papel de fundamento. Se, para Ingres, o desenho é o começo e talvez a
finalidade de tudo, para Mário de Andrade esse começo já é identificado
como força em si, princípio libertador, o que vem provar sua formação e
vocação essencialmente modernas. Mas é notório também que a qualifi-
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cação do desenho se dá – mesmo com essa distância no tempo e espaço –
sempre em contraponto à pintura e vice-versa.
Essa aparente contradição me interessa muito. Sou essencialmente um
pintor, mas também desenho. O que chamo de desenho muitas vezes é
confundido com pintura. Mas por que chamo desenho? Como disse, não
me interessam as rotulações, as tentativas de fixar os limites de cada linguagem. Mas gosto das interrogações, das dúvidas, da reflexão sobre os
possíveis limites internos e externos.

Funâmbulo Ocre, Paulo Pasta,
2007, óleo e pastel sobre papel,
50cm x 70cm. Coleção Particular.

Luzeiro, Paulo Pasta, 2007, óleo e
pastel sobre papel, 150cm x
190cm. Coleção Particular.
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O tipo de pintura que faço tem tudo a ver com o fato de eu ser pintor.
Se executasse algo em que tivesse pensado, e esse algo saísse exatamente
igual ao concebido, certamente eu não trabalharia mais. Gosto do projeto, mas gosto mais ainda da maneira pela qual o trabalho constitui um
afastamento dele. Aliás, gosto de construir essa maneira. Construir essa
maneira? Tal afirmação não seria uma aporia, num parágrafo como este?
Da mesma natureza híbrida do meu desenho.

O Repouso do Nada (estudo),
Paulo Pasta, 2007, óleo e pastel
sobre papel, 50cm x 70cm.
Coleção Particular.

Sem Título, Paulo Pasta, 2007,
óleo e pastel sobre papel, 50cm x
70cm. Coleção Particular.

Se, na minha pintura, a condensação é maior – o que equivaleria a serem
também maiores o controle e a vontade de ordenamento –, no desenho,
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procuro estar menos apegado a isso. Para mim, isso não seria um problema interno do trabalho e, assim, algo que precisasse remédio. Não desenho para solucionar essas aparentes contradições, mas por uma questão de
desdobramento da obra.

Dentro de Agosto, Paulo Pasta,
2007, óleo e pastel sobre papel,
150cm x 190cm. Coleção
Particular.

Aquário, Paulo Pasta, 2007, óleo
e pastel sobre papel, 150cm x
190cm. Coleção Particular.

O que faço em desenho não tem essa vocação tão calvinista e pura
(tampouco minha pintura é só sensorialidade). Quase nunca uso a linha.
Uso a cor. Às vezes, uso um meio mais gráfico, como o carvão, mas para
fazer massas. Os desenhos são sobre papel. Isso é importante porque ele
recebe a tinta de outra maneira. Se a pintura manda em mim, parece que
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no desenho mando eu. Dizendo em outras palavras, o desenhar funciona
como um respiradouro. É um exercício mais rápido, e essa agilidade é
necessária todas as vezes que estão ocorrendo mudanças no meu trabalho.
O desenho se presta melhor a isso. Ele não é uma tradução mais rápida do
que faço, mas me faz ver mais rapidamente as coisas. E, às vezes, isso é
necessário. Preciso aceitar melhor certas imperfeições, ou melhor, incorporá-las ao fazer, numa tentativa de subtrair o trabalho a um Olimpo
engessado. Desenho e pintura são dois órgãos do mesmo corpo. Vivem em
cooperação para fazer viver. E um se suporta no outro. Temporalidade
seria a palavra que marcaria melhor suas identidades e diferenças. Um seria
mais rápido, no sentido da precisão, outro mais sedimentado, no sentido
da duração. Precisão e acúmulo, casamento de risco e condensação.

Sem Título, Paulo Pasta, 2007,
óleo sobre papel, 50cm x 70cm.
Coleção Particular.
(1) Henri Matisse, “Escritos e reflexões sobre a arte” (Lisboa: Ulysseia, 1972), p.102.
(2) idem
(3) Mário de Andrade, Do desenho, em “Aspectos das artes plásticas no Brasil” (São Paulo: Martins,
1963), p.46.
(4) idem.

2007
Publicado em Disegno. Desenho. Desígnio., 2007, Edith Derdick [org.],
São Paulo, Editora do Senac.
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Atelier de Paulo Pasta, São Paulo,
2008, foto Ding Musa.
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DENTRO E FORA DA PINTURA

“As vezes pinto e depois vejo, outras, vejo e depois pinto. Mas ambas
são situações impuras e não prefiro nenhuma.”
(Jasper Jonhs)

A pintura , para mim, desde cedo, foi também auto-descoberta. Não
tenho com nenhuma outra linguagem a relação de intimidade que tenho
com ela. Descobri-la foi descobrir a vocação. Isso se fez ainda mais claro
no momento crucial das escolhas profissionais: digo sempre que posso ter
passado por várias crises, mas não pela de vocação. Entendo, hoje, o grau
de idealidade existente nesta condição, e penso que tal idealidade é um
aspecto importante para a compreensão do meu trabalho.
Prometi a mim mesmo seguir esse caminho, como uma senda para se
estar melhor no mundo. Desse modo, a pintura sempre foi uma atividade
muito rente à minha própria vida. Hoje percebo que ela parece querer
contar, de maneira ao mesmo tempo muito próxima e muito abstrata e
mediada a minha própria história. Com isso, quero dizer também, que
meu trabalho nunca teve um sentido projetivo. Ele pode nascer de uma
idéia, de uma vontade, mas o que busco é justamente evitar que o desejo
se precipite de imediato em projeto; talvez a pintura para mim seja a construção dessa distancia entre desejo e projeto. Parece-me que a pintura teria
que contar por si mesma, e de forma indireta e condensada, a lenta transformação dos conteúdos vividos. Essa seria a sua maneira de imitar em
abstrato as contingências da vida. Digo “em abstrato” porque penso que as
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formas que escolho para pintar se parecem muito com esquemas do real.
E é na lenta atualização e maturação de tais esquemas, ou signos, que o
sentido parece se fazer.
Gosto de pensar que uma dada pintura estaria pronta quando somou
todos os meus estados, quando condensou minhas sensações. Só assim
poderia me reconhecer nela, que só então ganharia uma espécie de idealidade e suspensão. Por isso também é, talvez, um pouco lenta: de algum
modo, ela é dia após dia e tinta sobre tinta. E, se meus temas e meus assuntos tem duração longa, repetindo-se e desdobrando-se, seria justamente
porque só assim se tornariam efetivamente meus e profundamente reconhecidos por mim.
Mas, como vinha dizendo, tudo isso começou muito cedo. Ver pinturas é equivalente, para mim, ao prazer de pintar. E foi vendo pinturas,
reproduções dos trabalhos dos mestres da pintura universal, que meu
gosto se afirmou. A superfície pictórica, a fatura, sempre foi o elemento
que parecia unir minha sensação ao mundo. Essa qualidade, mais a cor,
foram os elementos que fundaram meu gosto e deram-me confiança em
seguir com minha escolha.
No início, empregava os temas mais comuns da pintura de gênero.
Paisagens e naturezas mortas, nessa ordem. Gostava igualmente de
Cézanne, Van Gogh e Monet. Mas penso que foi a partir da lição de
Cézanne que se deu, para mim, a compreensão do que seriam as diferenças
entre ver e pintar: a descoberta de uma verdadeira construção pictórica.

à esquerda
Série Canaviais, Paulo Pasta,
1984, lápis de cor sobre papel,
33cm x 48cm. Coleção Particular.
à direita
Série Canaviais, Paulo Pasta,
1984, lápis de cor sobre papel,
25cm x 32cm. Coleção Particular.
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Foi movido também por seu exemplo, e não só querendo retratar uma
paisagem local, que iniciei uma série de desenhos com o tema dos canaviais. Nesse momento, eu pensava que teria que constituir uma base sólida em desenho para só depois me aventurar pelas tintas. (Sofria aí, sem
saber, uma contingência comum a grande parte dos pintores modernos
brasileiros, e que deve sua origem ao programa e aos ensinamentos das
escolas de belas-artes de Paris, onde muitos dos nossos artistas estudaram
e fizeram formação). Mas eram desenhos coloridos. Não empregava apenas a linha ou o contorno. Eles já apontavam para a necessidade de uma
construção mediada pelas cores e valores pictóricos.
Nesse período, já olhava de maneira especial a pintura de Matisse e
pensava que teria que fazer alguma coisa com isso. Posso dizer, também,
que esse pintor sempre esteve presente, como modelo, durante todo meu
percurso, apenas variando, de acordo com a época, os aspectos de sua
influência. E poderia afirmar também, que, se penso as minhas possibilidades de expressão pela cor apoiado no seu exemplo, foi também através
desse exemplo que pude constatar as minhas dificuldades em usá-las vivas
e contrastantes. Costumo pensar, então, que a pintura de Matisse, que
tanto admiro, seria para mim uma espécie de ideal, e que seria na diferença e distância que estabeleço com ela, que melhor se revelaria quem sou.
à esquerda
Sem Título, Paulo Pasta, 1985,
guache e carvão sobre papel,
80cm x 100cm. Coleção
Particular.
à direita
Sem Título, Paulo Pasta, 1985,
guache sobre papel, 80cm x
100cm. Coleção Particular.

Quando comecei a usar tintas, a escolha natural deveria ser pelo óleo,
seja pela sua história e tradição, seja também por seu poder expressivo; mas
a técnica que escolhi para realizar uma série de pinturas depois dos referi-
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dos desenhos, foi o guache. Buscava uma tinta a base de água, que fosse
fosca, e que também não guardasse o aspecto muitas vezes artificial da
tinta acrílica. (Uma tinta a base de água realizaria também a passagem do
desenho para a pintura de modo mais natural).
Durante um ano realizei guaches sobre papel. E esses trabalhos já traziam as marcas de outra grande influência: a pintura metafísica italiana. A
sugestão de tempo parado, de suspensão, presente nessas pinturas, sempre
me pareceu muito próximas das minhas próprias sensações. A paleta de
cores também. Muitas delas parecendo cores desidratadas, de um mundo
esvaído. Assim são também as cores de Morandi, um pintor que me deu
a chave para escapar também à própria metafísica. O mundo, em suas pinturas, o mundo físico e carnal, parece ter ido embora para poder sobrar
algo do durável do mundo. Assim, ele se manteve, de certa maneira, sempre um pintor metafísico, mas substituiu a nomenclatura, a retórica do
movimento, pela adoção de um repertório mais afeito ao cotidiano. (Se,
por um lado devo muito a Matisse, por outro devo muito a Morandi.
Talvez esse cotejo entre os dois somente se explique nas idiossincrasias da
formação, e aí eu também poderia incluir a pintura de Volpi, sem prejudicar uma possível noção de coerência).

à direita
Sem Título, Paulo Pasta, 1987,
óleo e cera sobre tela, 170cm x
130cm. Coleção Beto Brandão.
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Esses trabalhos a guache eram inequivocamente figurativos.
Manequins, instrumentos como martelos e tesouras, mesas, cadeiras,
chapéus, modelos de gesso, eram motivos freqüentes. Depois de um ano
trabalhando nessa direção, voltei a usar tinta a óleo, agora com o acréscimo da cera de abelha (um meio também chamado de verniz de cera, ou
encáustica fria), o que abriu novas possibilidade expressivas no meu trabalho. Esse veículo deu ao óleo uma luz mais turva, arrefeceu as passagens
entre as cores, e, se posso dizer, criou uma temporalidade distinta ao retardar a luz, ao fazê-la menos brilhante.

à esquerda
Sem Título, Paulo Pasta, 1989,
óleo e cera sobre tela, 220cm x
190cm. Coleção Particular.
à direita
Sem Título, Paulo Pasta, 1989,
óleo e cera sobre tela, 220cm x
190cm. Coleção Particular.

Fui abandonando também uma metafísica dos objetos e buscando um
repertório de formas mais simplificadas. As sucessivas camadas de óleo
com cera foram apagando as imagens, tornando-as assim, vestígios de imagens. Estas respondiam também a uma disposição mais resoluta da superfície da tela, tornando-se mais planas e topográficas. Essas figuras eram
essencialmente formas arquitetônicas. Ogivas, arcos, frontões, que, ao
mesmo tempo que me remetiam a uma condição de passado, davam-me a
possibilidade de estruturar o quadro como campo plástico autônomo.
A maneira como essas figuras eram pintadas também evocava esse passado: surgiam quando eu removia a última ou penúltima camada de tinta,
nas cores das camadas anteriores. Olhando depois de alguns anos para elas,
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ocorreu-me pensar que realizavam assim uma espécie de encenação da pintura, de um espaço um pouco solene da pintura, e que isso nascia do desejo de um artista jovem procurando aproximar-se dessa linguagem tão
impregnada de história.

à esquerda
Sem Título, Paulo Pasta, 1991,
óleo e cera sobre tela, 180cm x
140cm. Coleção Particular.
à direita
Sem Título, Paulo Pasta, 1991,
óleo e cera sobre tela, 180cm x
240cm. Coleção Particular.

Depois, (e isso já estava no começo da década de noventa), querendo
pintar de um modo que revelasse menos os rastros da própia pintura, que
fosse mais afirmativo e menos referencial, iniciei a seqüência dos “cacos”.
Comecei reproduzindo a imagem de um chão de cacos de cerâmica (o
chão do meu atelier), que formavam um padrão aleatório. Em seguida
organizei esses cacos como elementos autônomos, o que me proporcionou
novos arranjos formais. Passei então a pintar acrescentando a tinta, e não
mais retirando-a, e penso que dessa maneira logrei conquistar um pouco
daquilo que ainda almejo: o presente, a presença.

Sem Título, Paulo Pasta, 1993,
óleo e cera sobre tela, 180cm x
220cm. Coleção do artista.
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As passagens tonais eram construídas pelo acréscimo sucessivo de
camadas de tinta, mas ficava difícil romper com o tonalismo geral, uma vez
que eu queria fazê-lo pelo uso de uma segunda e terceira cor. (Nunca pensei minha pintura dessa época como monocromática; essa característica que
ela adquiriu não foi escolha minha, foi mais uma das muitas contingências).
Depois de cinco anos trabalhando nessa direção, e buscando uma
unidade espacial maior e menos fragmentada, comecei a pintar o que parecia ser o espaço entre os arcos, (utilizados nos trabalhos anteriores onde as
formas arquitetônicas eram muito presentes), resultando essa pesquisa em
imagens semelhantes a colunas.

Sem Título, Paulo Pasta, 1994,
óleo e cera sobre tela, 30cm x
45cm. Coleção Particular.

Sem Título, Paulo Pasta, 1996,
óleo e cera sobre tela, 180cm x
220cm. Coleção Particular.
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As negações, as áreas escondidas das pinturas anteriores continuaram,
mas, ao terem o espaço mais bem definido e estruturado por essas formas,
as cores puderam então, variar. Com mais esse aspecto, penso que avancei
na posse daquilo que nomeio como presente, da aceitação dos contrastes
presentes no real. A maneira como pintava essas “colunas” também sofreu
variação. Se antes, na série dos “cacos”, usava um pincel menor e prosseguia
com ele construindo a trama pictórica por pequenas pinceladas, nessa nova
fase pude, pelas formas mais amplas, também aumentar o tamanho do pincel e conseguir áreas coloridas mais planificadas e uniformes.

Sem Título, Paulo Pasta, 1996,
óleo e cera sobre tela, 190cm x
240cm. Coleção Particular.

Partindo dessas “colunas”, obtive um maior número de variações.
Novas articulações apareceram: do espaço entre elas surgiu a forma de uma
espécie de lápis apontado; retirando a terceira coluna, eu tinha um vazio a
ser aceso pela cor; duas formas parecidas com garrafas (na verdade, o
“lápis”, só que com a ponta mais longa e arredondada), colocadas em
simetria, fizeram aparecer entre elas uma outra coluna etc.
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Sem Título, Paulo Pasta, 1999,
óleo e cera sobre tela, 220cm x
190cm. Coleção Particular.

Sem Título, Paulo Pasta, 2001,
óleo e cera sobre tela, 190cm x
220cm. Coleção Particular.
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Paralelamente a essa pesquisa, comecei uma série de trabalhos partindo da forma de um pião, desses usados em brincadeiras infantis. Assim
como aconteceu com os “cacos”, o que apareceu no início dessa nova
seqüência foi a ênfase nas formas, no tema. Valorizava os piões, esquecendo um pouco aquilo que me interessa mais: a ativação do espaço onde as
coisas estão, feito de cheio e vazio sempre entranhados. Fazendo com que
os piões e o espaço viessem juntos, ou seja, ao mesmo tempo, é que comecei e estendê-los até o limite da tela, criando assim, pela primeira vez, formas grandes que não cabiam mais inteiras, nesses limites. Pude com isso
descobrir outras figuras entre os piões: ampulhetas, cálices invertidos, etc.,
que vieram a se transformar nos novos temas.

Sem Título, Paulo Pasta, 2001,
óleo e cera sobre tela, 40cm x
60cm. Coleção do artista.

Quanto mais elementos tenho para pintar, mais vejo possibilidades
para o meu trabalho. Isso contradiz um pouco o que a maioria dos observadores aponta como sendo a primeira coisa a se notar em minhas pinturas: a cor. Na verdade, penso que foi devido a esta expansão das formas
que a cor ganhou maior amplitude e força.
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Sem Título, Paulo Pasta, 2001,
óleo e cera sobre tela, 50cm x
60cm. Coleção Particular.

Penso também, as vezes, que essa força ou saturação de algumas cores
que emprego, viria para compensar as formas que se tornam difíceis de
serem vistas, justamente por estarem mergulhadas nessa densidade
cromática. Essas formas-cor tornam-se fortes, porém veladas. Talvez venha
daí o aspecto de conquista dura de uma certa calma, de energia pulsante e
escondida que possuem.
Quando penso na cor, também penso na forma (assim como também
a cor só existe em relação à outra). Não as dissocio na elaboração do trabalho. Sempre gostei das cores que guardam luz, e nesse aspecto reconheço
um ponto de união entre as pinturas anteriores e as atuais. Minhas cores
são compostas, vêm de uma paleta derivada, isto é, são cores feitas a partir da paleta física, das cores físicas. Gosto delas quando abandonam suas
características mais industriais, quando passam pelo processo da experiência, quando podem vir a se transformar em outras, quando se modificam
pela vizinhança, quando somaram e sofreram mutação. Costumava usar a
metáfora da fruta para caracterizá-las. Fico satisfeito quando acredito que
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os quadros amadurecem na minha frente. Uma fruta também atinge o
ponto máximo de saturação de cor e sabor quando está no limite, quando
no dia seguinte já vai apodrecer. Uma cor “passa” assim como uma fruta
“passa”. Gostaria que minhas cores tivessem algo análogo a isso, que fossem
ao mesmo tempo intensidade e despedida, casamento de beleza e extinção.

Sem Título, Paulo Pasta, 2001,
óleo e cera sobre tela, 220cm x
180cm. Coleção Particular.

Não seria exagero pensar que as formas que emprego agora no meu trabalho são transformações, uma espécie de lenta transformação das formas
que primeiramente ocuparam e constituíram meu fazer, e que foram
descritas aqui. Nesse sentido posso dizer que possuem uma origem, ou
melhor, posso deduzir de onde vieram. Penso também que esse fato isolado não seria suficiente para explicá-las, como também sei que essa vontade
de coerência e organicidade muitas vezes poderia ir contra uma condição
mais arejada da pintura. Mas já tive mais apreço por esse aspecto do meu
trabalho. Parece-me que hoje estou mais distante das origens, e portanto,
meu trabalho parece também pedir menos dessas forças que antes eramlhe essenciais. O novo, – e não a novidade –, seria a pergunta de todo tra-
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balho, e de toda nova pintura, e essa pergunta, acredito, adquire aqui uma
natureza problemática, justamente porque esse trabalho parece também
querer estruturar a surpresa, ou preveni-la.
Penso também que as passagens, tanto de uma cor a outra, de um tema
a outro, como também de uma condição a outra, seria um dos vetores mais
importantes para compreender o que faço. Passagens ocasionariam, invariavelmente, mudanças e transformações. Agora, como transformar e mesmo
assim poder me reconhecer no que faço? Talvez venha disso meu apego a
séries, aos desdobramentos de formas semelhantes, e o desejo de que todo
trabalho seja também uma espécie de testemunho do que foi vivido.
Olhando para a minha pintura atual, noto que ela foi progressivamente
abandonando uma espécie de interioridade, de essência, para se tornar
mais fluida e ágil. Não possuo muita identificação com as linguagens artísticas, ou as pinturas, que fazem das reiterações da superficialidade do
mundo, uma crítica a esse mesmo estado do mundo. Nesse sentido, apesar de saber avaliar sua importância, sempre tive um trato mais difícil com
a Pop Art. Prefiro os trabalhos nos quais esse lugar seria apontado pela sua
falta, não pela ostensiva presença. Quando consigo criar esse espaço nas
minhas pinturas, – essa espécie de vazio –, reconheço neles os mesmos
conteúdos dos trabalhos iniciais, aqueles de maior influência do movimento metafísico, só que agora essa condição seria dada mais pela construção
formal e menos pela figuração.
Meus trabalhos ganharam essas qualidades que chamei de fluidez e agilidade, por volta de 2004. Posso identificar vários fatores que colaboraram para
isso. Lembro que vi com muito interesse a sala de Sean Scully na Bienal de
São Paulo de 2002. Eram pinturas de grandes formatos, de composição decidida e plana, em que era deixada às cores a grande tarefa de construir a luz, a
qual surgia tanto por meio das justaposições como também das sobreposições
entre elas, alcançando assim, o pintor, uma superfície inequivocamente pictórica e uma harmonização pela atmosfera luminosa, que muito me lembrou
o exemplo de Matisse. Lembro-me também das telas dentro das telas, ou seja,
pequenas telas inseridas dentro de uma maior, como se ‘quebrassem’ essa
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referida harmonia, ao mesmo tempo que parecia repor a pergunta pelo tema
da própria obra: a pintura dentro da pintura.
Em 2004 tomei contato também com os livros do escritor sul-africano
J.M.Coetzee. Li vários dos seus romances com muito interesse e também
impressionado com a maneira com que o escritor conseguia transformar a
literatura em seu próprio tema. Muitas vezes o seu narrador, colocado em
terceira pessoa, era também um escritor ou crítico literário, duplicando
assim a narrativa, tornado-a muito forte e ambígua. Evitaria o termo ‘metalinguagem’, nos dois casos, o do pintor e o do escritor, por acreditar que
ambos procuram se colocar em um lugar diferente disso. Para mim, é
como se ensaiassem sobre o eterno e recorrente tema da pergunta pelo sentido do fazer, tornando o próprio trabalho essa ficção. (O oco do trabalho, para mim, sempre foi a pergunta pelo que pintar).
Também em 2004, apresentei uma série de pinturas, nas quais
empreguei várias formas semelhantes que denominei de “vigas”. Na verdade, esse nome me ocorreu porque essas formas sugeriam vigas de construção, onde uma vertical sustentava uma horizontal. Dentro dessas vigas
maiores, – a vertical e a horizontal fazendo um arranjo ortogonal –, inseria uma menor, como se elas se reproduzissem, ou como se uma pudesse
conter a outra, sugerindo, assim, que o tema nascia do tema, ou que o
espelhasse. Como disse, isso me foi sugerido pelos dois exemplos de artistas citados acima.

Sem Título, Paulo Pasta, 2004,
óleo e cera sobre tela, 20cm x
41cm. Coleção Particular.
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Sem Título, Paulo Pasta, 2006,
óleo sobre tela, 140cm x 160cm.
Coleção Particular.
abaixo
Ninguém, Paulo Pasta, 2006, óleo
sobre tela, 200cm x 300cm (díptico). Coleção Particular.
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Sem Título, Paulo Pasta, 2006,
óleo sobre papel, 50cm x 70cm.
Coleção Particular.

Procedendo desse modo, pude também variar as espessuras, os lugares
e proporções dessas vigas. Como elas organizavam melhor o espaço,
deixando-o mais dinâmico, também minhas cores, penso, puderam ficar
mais rápidas e contrastadas. Quando a viga desceu, isso é, quando a horizontal abaixou, a forma que surgiu foi a de uma cruz. Pelo mesmo impulso, dupliquei-a tornado-a duas. Duas cruzes foi o meu tema e o meu motivo durante cinco anos, e ainda hoje trabalho com desdobramentos desta
forma. Consegui com elas uma ativação maior do espaço, tornando-o mais
plano e definido. Abandonei também uma construção apoiada somente na
mão e no pincel: se antes, construía as formas livremente, à “mão livre”,
hoje tenho a ajuda de fitas adesivas para obter maior precisão. Esse aspecto também colaborou para dotar esses trabalhos de uma maior mobilidade, ainda que sutil. O formato das telas também aumentou, e por meio
desse procedimento penso que pude repotencializar aquela espécie de
pudor da presença que sempre marcou muito meus trabalhos. O mesmo
penso sobre o uso da cor: se antes a latência das formas as fazia vir envoltas
em morosidade, agora elas se aprontam mais rapidamente.
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Cruz Vermelha, Paulo Pasta,
2008, óleo sobre tela, 240cm x
300cm. Coleção Particular.
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Cruz Laranja, Paulo Pasta, 2008,
óleo sobre tela, 240cm x 300cm.
Coleção Alexandre Martins
Fontes.
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Cruz Amarela, Paulo Pasta, 2008,
óleo sobre tela, 240cm x 300cm.
Coleção Particular.
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As ditas duas cruzes, desdobrei-as em três. Hoje, esse espaço criado por
esses três elementos foi simplificado: retirei algumas partes dessas figuras e
esse vazio é preenchido pela cor. Nesse jogo entre figura e fundo, conforme
já procurei descrever, a cor é o que preenche, criando assim um lugar
ambíguo para a pintura. Aliás, foi pensando nisso, nesse jogo constante,
que iniciei uma série de pinturas que denominei de ‘funâmbulos’. O
nome, claro, foi sugerido pelo que traz de ambigüidade, ao remeter ao
equilíbrio instável entre uma forma e outra: funâmbulo é o homem que
caminha na corda bamba. Um certo funambulismo entre uma coisa e
outra seria justamente a zona de indecisão entre essas coisas, ou entre essas

Cruz Azul, Paulo Pasta, 2008,
óleo sobre tela, 240cm x 300cm.
Coleção Particular.
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formas e cores. As formas que emprego se parecem com as “garrafas” das
pinturas anteriores, entre de pé e deitadas, fazem aparecer entre si outra
forma, ao mesmo tempo fundo e figura, numa constante permutação.

Três Cruzes, Paulo Pasta, 2009,
óleo sobre tela, 50cm x 70cm.
Coleção do artista.

Três Cruzes, Paulo Pasta, 2010,
óleo sobre tela, 130cm x 170cm.
Coleção Particular.
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Cama de Gato Azul e Rosa, Paulo
Pasta, 2007, óleo sobre tela,
180cm x 220cm. Coleção Andréa
e José Olympio Pereira.

Funâmbulo Azul, Paulo Pasta,
2009, óleo sobre tela, 130cm x
170cm. Coleção Particular.
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Sem Título, Paulo Pasta, 2006,
óleo sobre tela, 30cm x 40cm.
Coleção Pinacoteca do Estado de
São Paulo.

Entendo que não posso afirmar muitas coisas a respeito do meu trabalho. Afirmar no sentido de procurar ter com ele uma relação distanciada,
objetivando uma análise que me colocaria invariavelmente “fora” dele.
Poderia buscar uma solução poética, uma escrita poética. Mas tampouco
acredito que essa forma lograria chegar a uma justa auto – observação.
Procuro reconstruir um pouco de sua história interna, narrada por meio
das suas formas. O seu sentido mais amplo e completo, é claro, me foge,
e acredito que deva ser assim. Nessa chave, acredito também que a minha
pintura está sempre à minha frente, avançada em relação à mim. O que
consigo ver do seu sentido, são apenas aquelas particularidades que me
induzem ao fazer e o tornam possível. Não saberia, por exemplo, dizer
melhor do que já disse sobre a minha escolha de cores. Posso apontar com
precisão a paleta cromática de alguns pintores com as quais possuo profunda afinidade: por exemplo, Bonnard, Diebenkorn, Brice Mardem. Mas
a paleta desses pintores não está dissociada do que pintam. Os temas escolhidos, ou as soluções formais por eles encontradas não se dissociariam de
uma expressão por essas cores específicas. Existe sempre, para mim, uma
afinidade muito grande entre o que pintam e como pintam. Em um autoretrato verde e malva de Bonnard, essas cores também seriam esse retrato.
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Elas são a sua forma, uma vez que cooperam de modo fundamental no seu
sentido. O mesmo poderíamos dizer de uma paisagem “Ocean Park“, de
Diebenkorn. A paisagem ali são as cores também. As cores constroem esse
espaço e são construídas por ele.
Acredito que tenha ficado claro que, para mim, o quê pintar tem que
ter uma correspondência muito estreita com o como pintar. E acredito
mais ainda na força e valor do trabalho quando esses temas surgem internamente, engendrados e transformados pelos motivos anteriores, numa
espécie de auto-alimentação. Um motivo novo teria que ser filtrado,
decantado pelo trabalho, até ser também absorvido por essa espécie de sistema que busco construir. Mas aqui também valeria a pergunta: qual sistema? Nâo saberia responder, talvez porque isso me ultrapassa como produtor, mas ele obedeceria à mesma necessidade primeira de identificar a
pintura, a minha pintura, o seu tempo, com o tempo do vivido. Aí, então,
penso eu, não caberiam ações mais impulsivas, escolhas arbitrárias e voluntariosas. Como já disse anteriormente, eu preciso me reconhecer na
pintura, no que ela possui de soma de estados, para dá-la como pronta.
Caminho na medida que o trabalho também caminha, e o reconheço na
medida em que também sou reconhecido por ele.
Temporalidade e duração seriam, então, as dimensões onde ocorrem as
operações nas quais meu trabalho parece se basear, e por esse caminho me
coloco distante também da separação entre forma e conteúdo, e de seu
equivalente, a relação espaço – tempo. Às vezes me ocorre pensar que o
meu maior “problema” estaria em uma espécie de questão sem solução,
que é de estar dentro e fora da pintura ao mesmo tempo. Como estar fora,
estando dentro? Talvez seja desta permuta infindável, entre posições que
gostariam de coincidir, deste desejo infinito de ‘possuir o que te possui’,
como no famoso verso de Manuel Bandeira, que eu procuro extrair o sentido e as forças que atualizam meu trabalho.
Paulo Pasta, dezembro de 2010
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Sem Título, Paulo Pasta, 2008,
óleo sobre papel, 150cm x
190cm. Coleção Nelson Kon.
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ANEXO (ENTREVISTAS)
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Um lugar para se poder estar

Entrevista a Nuno Ramos e Rodrigo Naves
Rodrigo Naves – Eu acompanho o seu trabalho há um bom tempo, Paulo,
e tenho a impressão de que você tem um envolvimento muito forte com
ele. Gostaria de saber em que altura do campeonato esse projeto o
pegou; em que momento você achou que sua vida ia se encaminhar para
esse lado?

O Sartre tem um personagem em Idade da Razão para o qual cumprir as
coisas na idade madura era um pouco como cumprir as suas promessas de
criança. Para mim é um pouco isso: desde criança eu queria ser pintor. Ser
pintor hoje é um pouco estar cumprindo a promessa que eu me fiz quando criança e para mim isso tudo começou muito cedo. Tive uma crise de
depressão aos 12 anos e aí parece que tudo se fechou, que nada tinha sentido. Eu era uma criança que não gostava de férias de escola, coisa típica
do deprimido, dada a falta de atividade. Lembro que comecei a sair dessa
depressão quando passei a ver a pintura de outra maneira. Minha mãe assinou a coleção Gênios da Pintura, que chegava semanalmente em casa, a
cada sete dias um pintor novo, e aquilo me religou, deu um sentido novo
às coisas. Saí daquele estado de depressão. Eu esperava um pintor por semana, e economizava bastante o prazer que eles me davam. Lembro que
quando chegou o fascículo do Monet – eu nunca me esqueço disso – aquilo era a coisa mais bonita que eu já tinha visto, e aí eu ia virando as páginas devagar, para não acabar logo aquela alegria.
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Nuno Ramos – Você é muito ligado em literatura até hoje, Paulo. Aliás, eu
acho que isso é muito importante dentro do que você faz em artes plásticas, o fato de ser um leitor. Você teve alguma indecisão entre escrever e
pintar? Ou, para completar a pergunta: você tem ainda hoje algum desejo de escrever?

Hoje em dia eu já não sei, mas quando era adolescente eu tinha sim.
Depois que decidi que seria pintor isso ficou meio de lado. Mas eu gosto
de literatura, sempre gostei.
Nuno Ramos – Você pintava o quê no começo?

Eu comecei a gostar da pintura através da pintura, copiando Cézanne,
Matisse. Foi a pintura que me deu a chave para ver as coisas, não o contrário. As primeiras coisas que fiz foram paisagens, naturezas-mortas, os
temas de Cézanne...
Rodrigo Naves – Olhando para a sua pintura, eu tenho a impressão de
que ela propõe para o observador uma experiência, ou seja, ela tem uma
espécie de vagar, uma lentidão que de alguma forma propõe ao espectador um tempo que é mais ou menos um tempo de secagem, de sedimentação das coisas, enfim, um tempo da experiência. Eu lhe pergunto o
seguinte: essa noção, essa experiência, essa espécie de lentidão, para
você deriva mais da literatura – penso em Manuel Bandeira, Pedro Nava
– ou da pintura de um Volpi, de um Morandi, que são também personagens da experiência?

Acho que vem mais da literatura. Eu gosto muito de poesia, gosto muito
do Pedro Nava, principalmente porque ele procura o significado do presente através das lembranças – isso de viver um pouco a juro. Eu gostaria
que a pintura tivesse a mesma potência que a poesia tem. Eu penso que a
poesia supõe um tipo de experiência particular. Se você quiser ter um consolo, não é no relato de um homem que fez coisas que você vai encontrar
esse consolo, mas sim no relato do poeta, não na experiência comum,
diária, mas numa vontade de transcendência disso. O poeta tem um lugar,
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cria um lugar de onde falar dessa outra experiência. Eu gostaria que a
minha pintura tivesse isso também. Ontem, uma jornalista da Rádio
Cultura me perguntou se eu pensava no espectador quando pintava. Eu
disse não. “E o que você gostaria que o espectador sentisse?” Eu respondi:
eu não sei; gostaria que ele sentisse a mesma coisa que sinto: uma espécie
de suspensão.
Nuno Ramos – Uma coisa que me chama a atenção quando você fala das
suas influências – Pedro Nava, Manuel bandeira, Morandi, Volpi – é que
todos eles são artistas marcados por uma certa modéstia, por uma noção
de medida muito clara. Já a sua pintura tem uma certa desmesura, no sentido de que ela tem uma intensidade, uma presença muito aguçada, exacerbada, uma idéia de pureza quase violenta. Eu noto que, sempre que
você fala do seu trabalho, você conduz as coisas para esse lado da medida do mundo, e no entanto eu sinto que seu trabalho não é bem assim.
Rodrigo Naves – Eu vou aproveitar a pergunta do Nuno, porque considero
essa questão muito interessante. De fato, Paulo, quando você fala ou
escreve sobre seu trabalho, você enfatiza sempre a vontade de ordenar as
coisas, ou então – como há pouco – se refere à arte como consolo, ou
suspensão. Eu penso que o seu trabalho tem um pouco disso. Mas ao
mesmo tempo ele tem uma indefinição muito elevada, ou uma intensidade muito elevada, mas uma intensidade também com uma certa discrição. Então, para reforçar a pergunta do Nuno, eu gostaria de saber se
essa questão da ordenação, do consolo, da suspensão da existência corriqueira das coisas seria de fato uma descrição verossímil do seu trabalho,
se ele não tem algo mais do que isso, algo dessa desmesura a que o Nuno
está se referindo?

De fato eu gosto muito da medida, do limite. Eu só me sinto de fato livre
quando consigo escolher, quando consigo limitar. Eu não consigo trabalhar com uma idéia ilimitada, em que eu possa tudo. Primeiro eu disseco
as coisas, depois vou trabalhar. Preciso ter três ou quatro coisas na mão
para depois poder fazer um trabalho. Eu, de fato, tento ordenar o tempo
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inteiro. Mas que ordem pode haver num mundo que tem a morte? A coisa
que mais me toca, que mais me preocupa é o fato de que tudo se acaba,
que nada permanece, que todo mundo vai morrer – essas coisas me acompanham. Então eu acho que é um pouco esse o limite primeiro para mim.
O Manuel Bandeira fala que toda poesia dele é um aprendizado para a
morte. Fazer poesia é um pouco aprender a morrer. Eu tenho a impressão
de que pintar é um pouco isso para mim também, ou me salvar, o que dá
no mesmo. A minha pintura tem essa contradição também: ao mesmo
tempo que tem essa coisa apagada, por trás, ela tem uma potência de cor,
uma vontade de que tudo esteja bem, uma idealidade, que é um pouco o
motor dela. Não sei se é essa desmesura de que vocês falam.
Rodrigo Naves – Porque é curioso: de algum modo as cores aparecem no
seu trabalho, mesmo que se despedindo, não é? Eu acho que essa
questão da morte, essa questão da extinção está inscrita um pouco no
modo esquivo como as coisas aparecem na sua pintura, que também é
uma forma de desmesura, porque eu não acho que haja no seu trabalho,
por exemplo, a timidez que existe na obra de Guignard.
Nuno Ramos – Eu penso que há no seu trabalho uma coisa meio paradoxal, uma mistura da vocação para a verdade que existe no Volpi com a
vocação de intensidade que há no Sued. O que é que você acha disso?

Você já me disse isso uma vez e eu pensei bastante a respeito. O que me
interessa no Volpi é essa vontade de criar um espaço, o tempo todo tentando um jeito de pintar o espaço, e o que me interessa menos no Sued é
o fato de que isto não é uma preocupação para ele, e nisto ele é muito
“americano” – então a cor é ela mesma, nada além dela. Quando eu tento
tirar da cor, tirar do tom um máximo de intensidade, é um pouco não
estar conformado também com o que ela é. Uma cor é só uma cor? Pode
ser também um corpo ou uma promessa. Ela pode também se desvirtuar
e se transformar em outra coisas. Eu penso nisso. Por isso também digo
que a minha cor não é do mundo das coisas, não é a cor da cor, não é a
cor do mundo, é uma vontade de que ela seja também um pouco mais que
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isso. Uma fruta, uma flor atingem o ponto máximo de intensidade de
cor quando elas atingem o limite, quando no dia seguinte elas já vão
apodrecer. É um pouco isso: fazer a cor atingir essa plenitude antes que
ela desapareça.
Nuno Ramos – Eu vejo no seu trabalho uma tendência a colocar as coisas
como elas deveriam nascer, como elas deveriam ser. Penso que há uma
vocação de pureza muito forte no que você faz.

Pureza em que sentido?
Nuno Ramos – Nada ali é maculado.

Bom, eu gosto disso, eu me reconheço. No Morandi eu gosto disso, dessa
suspensão, desse mundo um pouco intocado.
Nuno Ramos – Mas tem história na pintura do Morandi, eu não noto
muito isso no que você faz.

Existe uma passagem do Proust em que ele fala que desde pequeno ele
percebeu que compreendia o mundo muito mais pela ternura do que pela
verdade. E eu me vejo um pouco assim. Então vai ver que essa pureza está
aí, eu não sei bem. Eu olho a pintura do Sued e vejo o oposto. Ele me
parece um pintor muito mais preocupado com a verdade das coisas.
Rodrigo Naves – Mas há algo que ocorre entre as cores do Sued que se
afasta disso. As cores dele tomadas uma a uma têm de fato uma identidade muito marcada. Mas, como elas não se harmonizam entre si, sucede
entre elas um certo extravasamento, e isso é um pouco o que o Nuno está
chamando de desmesura, essa espécie de desidentificação que você
busca na cor.
Nuno Ramos – Tanto no que Sued faz quanto na sua pintura há um certo
paradoxo da visão. Aquilo é tão intenso que você tem dificuldade de focar
o olho. Parece que é mais poderoso do que o olhar é capaz de receber. A
evidência é essa intensidade, uma intensidade exagerada, exacerbada.
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Às vezes eu penso a cor da minha pintura como se ela estivesse morrendo.
E tem um momento – quando estou pintando – que para mim é o limite
mesmo, a saturação, depois daquilo ela “passa”. Se eu demorar mais... Eu
paro o quadro no momento em que a cor está no limite, se eu botar mais
uma demão de tinta, mais uma cor ali ele se desfaz, acaba. Isso é o limite
para mim, e talvez ele se aproxime dessa desmesura.
Mas voltando um pouco à discussão sobre a pintura do Sued e Volpi, me
parece claro que Volpi ainda é um artesanal. Num sentido que Sued já não
é mais. Talvez a minha pintura se coloque um pouco nesse meio. Eu não
posso ser um pintor como Volpi, que é quase um artesão. E também não
quero essa pintura que busca a verdade. Por outro lado, eu também gosto
de fazer bem feito.
Rodrigo Naves – Essa questão é muito importante. Há, por um lado, no
seu trabalho um apego muito grande à pintura, a essa questão até artesanal, até da cozinha da pintura. Por outro lado – por isso eu acho que a
sua pintura não é arcaizante –, há também a clareza de que hoje em dia
é impossível colocar essa espécie de ideal artesanal como medida da pintura, o que a instabilidade de seus quadros está indicando a todo
instante. O uso da cera na sua pintura também tem um pouco disso:
torna a cor algo material, meio manuseável, ao mesmo tempo que crava
uma espécie de dúvida no seu coração.

A minha pintura está cada vez ficando com menos cera, mas sem ela fica
aquela presença muito fina do óleo do tubo. Isso que a gente estava dizendo: muito o que ela é. A cera dá uma lentidão para a cor. O trabalho já
começa aí, quando eu modifico a aparência material dessa tinta. Eu não
sou um pintor que faz a cor na tela. Eu preparo antes na paleta. E esse
corpo trabalhado com a cera, esse corpo tentado, já ajustado, é o começo
do trabalho para mim.
Nuno Ramos – Você é um artista que chegou muito cedo a um modo
próprio de ver as coisas. Eu acho que isso dá uma feição muito particular
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ao seu trabalho. No entanto, os seus quadros têm poucas marcas subjetivas, ainda que as telas feitas até a exposição da Bolsa Emile Eddé, de
1989, ainda tivessem uma presença mais marcada da mão, as arranhaduras, os raspões, e assim por diante. Como você vê essa presença da
subjetividade no seu trabalho? Como é que você lida com isso?

Essa é uma questão complicada para mim. As questões do artesanal, da
subjetividade e do moderno estão interligadas. O que sei dizer é que eu
me afeiçôo àquilo que estou fazendo; não consigo não me afeiçoar. Vou
para casa com aquilo junto, não desgrudo. Tanto é que eu trabalho um
só quadro por vez. Nesse sentido tem uma afeição e uma subjetividade.
As pinturas da exposição da Bolsa Emile Eddé, eu vejo como obra de
juventude mesmo. Há nelas uma vontade de falar do mundo, de alguma coisa. Parece que fui me conformando com certos limites... Quer
dizer, lá havia a vontade de falar das coisas, mas as coisas não apareciam, ou então apareciam quando eu não pintava, quando eu raspava.
O assunto já era um pouco a lembrança. Parece que fui perdendo isso.
As coisas se encaminharam mais para a construção da pintura. Minha
pintura se encaminha cada vez mais para isso. Talvez a mudança venha
nesse sentido: afastando-se dessa espécie de iconografia da memória, e
construindo mais.
Nuno Ramos – Você tem uma pintura substantiva sem substantivo, digamos assim. A sua pintura é muito real, muito palpável. Você se sente um
pintor à procura de um assunto?

Eu me sinto. Eu não consigo pintar se não souber o que estou pintando.
Eu preciso ter três ou quatro coisas na mão para poder pintar. O que me
fascina no Jasper Johns, no Volpi, no Morandi é o fato de eles terem criado um sistema, de eles terem achado um assunto para criar e que de certa
maneira é muito coerente com o tipo de pintura que eles fazem. Foram
capazes de organizar um repertório, organizar um sistema. Eu acho que
organizar um sistema é você organizar internamente o que você faz.
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Rodrigo Naves – Quer dizer, para você esse assunto é quase um rumor?

É mais ou menos isso. O Jasper Johns tem uma frase de que eu gosto
demais. Ele fala assim: às vezes eu pinto e depois eu vejo; outras vezes eu
vejo e depois eu pinto – mas ambas são situações impuras e não prefiro
nenhuma. Também penso assim.
Nuno Ramos – Como você vê a questão do espaço na sua pintura?

É como eu disse no texto da exposição na Camargo Vilaça. Eu não sei precisar melhor. Eu só sei que eu estou tentando pintar um lugar, para mim
é sempre um ambiente. O Rothko também procura isso – um ambiente,
um lugar. Ele fala em place.
Rodrigo Naves – Mas é um lugar onde não se pode estar!

Não acredito que ele de saída queira fazer um lugar para não ficar.
Também tenho uma vontade de criar esse lugar. Gosto muito de ter elementos para pintar, justamente para não pintar elementos.
Rodrigo Naves – Mudando um pouco de assunto, como é que você se
relaciona com trabalhos que em princípio se afastam muito das suas
questões, como o trabalho de Hélio Oiticica, Tunga, Beuys, Duchamp?
Essas obras ocupam sua cabeça de vez em quando? De que modo?

Uma vez, conversando com o Nuno, ele disse que a arte é alguma coisa
que instaura um presente. Assim ele definiu um pouco para mim o que
sinto olhando o trabalho dele, Nuno – essa vontade enorme de estabelecer um presente, fazer uma coisa que lhe tire o espaço, que lhe tire um
pouco do lugar em que você estava e que lhe mostre que esse presente é
muito mais instável do que a gente possa imaginar. No meu trabalho, eu
penso um pouco isso também. O que é o presente, qual é o lugar onde a
gente está? Vários trabalhos do Tunga também me provocam nesse sentido. Principalmente a penúltima exposição dela na Luísa Strina, com as
urnas, os jarros, e em que se fala de dois objetos que se encaixam e também do vazio ou do espaço entre eles, e isso traz essa dubiedade do lugar,
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essa instabilidade. Algo semelhante ocorre com os “Sinos” da Bienal passada. Em todos os trabalhos que você mencionou acima há algo de morte,
de dilaceração, menos no Duchamp. E eu tendo a me identificar mais com
os artistas que já dão a morte de barato, que num certo sentido já estão
mortos, que não ficam desesperados para morrer. Criam a partir desse
fato. Já não tentam mais nenhum estertor. Por isso há na minha pintura
um certo desapontamento – a impossibilidade de reconstituir uma região
que já não existe mais.
Nuno Ramos – Os trabalhos de Hélio Oiticica, Beuys, Tunga falam muito
de uma potência da arte, da possibilidade de mudar o mundo. Como
você vê essa questão?

Isso me preocupa muito, esse é um problema com o qual eu me deparo
sempre: será que o que faço interessa, tem importância? Eu me pergunto
pela potência no meu trabalho. Parece que não dou um tiro para a frente,
que dou um tiro para trás, mas parece que um tiro para trás também é
muito importante.
Nuno Ramos – Por que você acha que é para trás?

Eu identifico ás vezes potência com rebeldia, e me parece que no meu trabalho não tem isso. Há um poema de Emílio Moura que diz: “Em que
época remota que os ares vibraram com o seu último grito de rebeldia”. Às
vezes eu me pergunto: quando foi?
Nuno Ramos – Quando foi?

Não sei. E me parece que preciso tirar a minha força desse “não sei”. E eu
me reconheço um pouco nesses artistas que conseguem sublimar, mais
pacificados, com menos estertor. Não que eu goste menos dos outros, mais
eu me identifico mais com aqueles. O Machado de Assis, por exemplo, tira
sua força disso, quando diz: “o tempo é um tecido invisível onde se pode
bordar tudo. Pode-se também bordar nada. Nada em cima de invisível é a
mais sutil obra desse mundo, e acaso do outro”. Eu gosto muito desse
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“acaso do outro”. Quer dizer: tem o outro também. Manuel bandeira fala
que a casa onde ele morava e que vai ser demolida ficará suspensa no ar
como forma perfeita, não mais como forma imperfeita nesse mundo de
aparência. Então me dá a sensação de que a minha potência está mais por
aí, entendeu?
Nuno Ramos – Eu realmente não concordo quando você fala que faz
alguma coisa para trás, porque de fato eu não sinto assim. Penso que seu
trabalho certamente traz com ele as dificuldades atuais colocadas para a
pintura, mas isso não significa uma encarnação de um tempo saudosista.
O seu trabalho pode estar fora do tempo atual, mas não para trás.
Rodrigo Naves – Eu penso, Paulo, que há na sua pintura um presente ao
mesmo tempo intenso e dúbio. E é dúbio porque ele tem espessura. E
para mim essa aparência dos seus quadros tem a ver com a tentativa de
purgar o passado, ou seja, a conversão daquilo que é uma espécie de
rumor que te assombra em forma. Seria a possibilidade de você se livrar
do passado e portanto se tornar mais livre no presente. Bom, só que você
não se livra. E eu acho que é essa aceitação de que nós temos que conviver com essa espessura do presente – esse presente que também é soma
do passado, como você diz – e que nada vai nos livrar disso é que faz com
que sua arte seja, sim, experiência, sim, compreensão, mas sem a ilusão
de que ou a experiência ou a compreensão vão nos redimir dessa espessura, desse rumor – como se a compreensão ou a experiência fossem a
supressão das nossas circunstâncias. Por isso eu concordo com o Nuno
quando ele se irrita um pouco com a sua ênfase no “tiro para trás”.

Eu acho que fui mal entendido sobre essa história de passado. Na verdade
eu apenas sinto que não tenho futuro.
Rodrigo Naves – Mas isso é um bom começo (risos).
Nuno Ramos – Basta olhar no que deu o país do futuro (risos).

O que eu quero dizer é que o passado me acompanha. E eu tenho a
impressão de que na minha pintura crio um presente dilatado. Por isso a

151
aparência dos meus quadros tem esse movimento de ir e voltar: presente é
passado com futuro junto. É óbvio que não quero me furtar ao meu
tempo. Eu quero não ter futuro junto com todo mundo...
Nuno Ramos – Como é que você entende a memória, Paulo? Porque eu
não sinto que você tenha uma madeleine proustiana.

Para mim a realidade só se forma na memória. A partir do momento em
que eu convivi com algo por certo tempo, aquilo começa a ter presente
para mim, a ter presença.
Rodrigo Naves – Mas eu penso que o seu trabalho retrata mais essa coisa
meio transitiva do que propriamente a nostalgia de uma unidade perdida.
Nuno Ramos – Você está falando do seu trabalho de modo quase pessoal,
biográfico. No entanto ele sugere uma idealidade muito forte. Eu não me
lembraria hoje de um artista que tivesse isso de modo tão intenso. É interessante essa ambiguidade.

É, talvez você tenha razão. Como você disse, minha pintura tem essa
vocação para o ideal, de colocar as coisas como elas deveriam nascer e ser.
Talvez esteja nisso a dificuldade que tenho em fazer as passagens entre as
áreas de cor na pintura. Como fazer conviver diferenças e conseguir
relações perfeitas? Acho que deriva de ajustes neste sentido o aspecto de
calma e silêncio que ela tem.
Nuno Ramos – Talvez um traço comum da arte no nosso país seja uma
espacialidade muito particular, que vai mais da parte para o todo do que
do todo à parte. Ela está mais na inserção de cada objeto num determinado lugar do que num todo espacial abrangente, que é mais característico da cultura e da sociedade norte-americana. Parece que na arte
brasileira o espaço e a coisa estão sempre abraçados, entranhados:
espaço e matéria nas esculturas de Amílcar de Castro, o parangolé de
Hélio Oiticica que você veste, os sinos de Tunga, em que cheio e vazio trocam de valor, as obras da Iole, que também tem o vazio e o cheio sempre
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um dentro do outro. Eu noto muito isso também no que você faz. Nas
suas telas parece que está tudo por nascer. Como você vê isso?

Acho que eu tenho isso também. O que me atrai no Amílcar é isso, o que
me atrai na Mira Schendel é isso. Para mim também o espaço e as coisas
têm que estar juntas.
Nuno Ramos – Mudando um pouquinho, você gosta muito de Morandi e
da pintura metafísica em geral. Fale um pouco disso, dessa sua relação.

Eu já gostei mais da pintura metafísica. De Morandi continuo gostando,
mas eu gosto do Morandi quando ele traz aquelas questões para a pintura; quando fica só a iconografia, eu não gosto. De Carrà, por exemplo, eu
não gosto mais. O que me interessa no De Chirico é que é um homem
que olhou com estranhamento o mundo. As coisas estão lá, mas sem
função, não como nós as conhecemos. Elas estão lá querendo ganhar um
sentido. A pintura metafísica me parece a corrente artística que mais se
aproximou da poesia.
Rodrigo Naves – Mas alguns elementos desse estranhamento da pintura
metafísica aparecem no seu trabalho: os frontões e arcos das telas mais
antigas, as colunas nos quadros atuais. E, afinal, aquilo é coluna ou faixa?

Eu não queria que fosse coluna, mas a gente precisa dar um nome para as
coisas. Então que seja coluna, pois eu também não quero que seja faixa,
eu não me reconheceria numa faixa. Eu gostaria que fosse um ruído de
alguma coisa.
Nuno Ramos – Mas te interessa a potencialidade narrativa da pintura
metafísica?

Não. Deixa eu contar como cheguei às colunas. Eu comecei a pintar os cacos
logo depois da exposição da Bolsa Emile Edde. Aquilo foi se organizando
primeiro como padrão, depois deixou de ser padrão para se tornar um
monte de elementos. Na minha exposição na Bienal passada eu vi que aquilo já tinha chegado a um limite – essa ansiedade de colocar muitos conteú-
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dos, de ir fragmentando. Eu quis então voltar a algo mais uniforme e ao
mesmo tempo conquistar diferenças de cor, romper com essa coisa tonal,
monocromática. É como se os cacos se juntassem e formassem uma coluna.
Nuno Ramos – Mas por que aquela abertura em cima, que a identifica
tanto com a forma tradicional da coluna?

De outro modo aquilo ia se transformar em faixa, e eu não queria. E quando penso nesses trabalhos atuais, eu vejo mais que estou pintando o espaço
entre as coisas do que as coisas. E se as áreas de cor se transformassem em
faixas iria parecer que estava preocupado com relações cromáticas – e não
é esse o sentido do meu trabalho. Eu gostaria muito que a minha pintura
tivesse uma lembrança do mundo, tivesse o rumor das coisas, e com faixas
isso não seria possível.
Nuno Ramos – Olhando os seus quadros da Bolsa Emile Edde para cá, fica
a impressão de que há uma certa renúncia no seu trabalho. Aquela preocupação mais essencial, relativa à origem das coisas está dando lugar a
algo mais simples. Você concorda com isso?

Minha vontade é sempre deixar de lado esse passadismo e conquistar uma
coisa mais presente. Abrir mão dessa memória da pintura e de uma certa
iconografia em torno dela e construir mais. Mas sempre vai ficar algo desse
movimento entre o visível e o invisível, desse rumor.
Rodrigo Naves – A impressão que eu tenho é que esses novos trabalhos
possibilitam maior articulação entre as coisas, mesmo que elas sejam da
ordem da memória. E nisso há algumas vantagens: a experiência deixa de
ser um todo rumoroso e de difícil manejo e passa a ganhar uma concatenação, passa a ser mais compreensível.

Eu penso que essa minha trajetória aponta também algumas diferenças no
modo de entender o alcance da pintura. Nos quadros da exposição da
Bolsa Emile Edde havia uma certa nostalgia dos poderes da pintura. Nos
“cacos” parece que volta um pouco essa vontade de dar força à pintura, de
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fazê-la falar com peso sobre as coisas. E agora eu acho que amadureci nessa
descrença, e a minha pintura é um atrito com isso, com as possibilidades
e os limites da pintura.
Nuno Ramos – Fellini tem uma frase em que ele diz: “os meus filmes
falam de tudo” – e evidentemente é uma contraposição a Antonioni, que
falaria de nada. Você se identificaria mais com qual lado?

Com o Antonioni!
Rodrigo Naves – Mas ao mesmo tempo você gostaria de fazer uma arte
feliz?

Como gostaria!

Publicada em Paulo Pasta, 1998, EDUSP – Imprensa Oficial.
Nuno Ramos é artista plástico e Rodrigo Naves é crítico de arte.
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Zênite: a desnudez da cor

Entrevista a Francisco Faria
FF – Paulo, outro dia ouvi um crítico de arte dizer que um dos motivos
pelos quais a pintura brasileira tem dificuldade em entrar no mercado
europeu é por ser muito boa. Ele se referia, imagino, a uma certa distância entre a arte brasileira e seu público, devida, em grande parte, ao uso
de referenciais eruditos. Ou talvez a uma linguagem mais ligada a paradigmas estéticos, distantes do conhecimento geral, do que a referências
mais correntes, como as político-sociais, por exemplo. Esta última
hipótese foi sugerida pela curadora da VI Bienal de Havana, quando
esteve no Brasil. De qualquer modo, parece haver uma idéia generalizada, embora não muito divulgada, de que a arte brasileira, apesar de sua
qualidade, está muito distanciada da realidade de nosso país. Como você
vê essa questão?

Também acho a arte brasileira muito boa. E neste momento, nesta época,
principalmente.
Já temos constituído um grupo de obras e artistas muito importantes.
Acho que é disso, de referências dentro de seu próprio país, que pode
nascer uma arte brasileira, e isso não tem nada a ver com conteúdos
sociais iconográficos.
Acredito também que aqui as artes plásticas são as manifestações – basta
pensar na música, na literatura, e até no cinema – que menos inserção têm
no meio social. Mas não creio que seja por uma desigualdade de valores,
como se o público fosse pior.
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Esse é um problema amplo e acho que é um dos problemas brasileiros, isto
é, acho que está na base da constituição deste país, é estrutural. Falar disso
é falar de nossa cidadania ainda tão rarefeita.
Quando vejo as produções recentes dos países europeus, dos Estados
Unidos, não tenho como não comparar com as nossas.
O que percebo – desculpem o clichê – é que somos mais livres, temos o
movimento de algo que está sendo feito. Lá fora parece que existe um
cansaço... Os artistas de lá falam pouco de arte e muito de mercado, e isso
não é significativo?
Agora tem outro problema. Não vai ser trazendo para a arte conteúdos
políticos, sociais que ela terá maior entendimento, ou que isto vá diminuir
as distâncias entre as camadas sociais e o artista. Isto a arte não aguenta.
Isto é recorrente na América Latina e dá muito o que pensar.
Fazer isto, esta operação, é empobrecer a arte.
No Brasil temos uma produção muito boa que não se entrega a isto, e acho
que ela é muito boa. Justamente por não se entregar, não nivela nada por
outros parâmetros que não os estéticos.
Penso no Portinari. O pior dele é justamente o lado social, o pintor da
miséria. O melhor são os retratos, onde ele ficava a salvo disso. Pense no
Volpi. Ele consegue só através de suas cores, formas, de sua dificuldade,
enfim, traçar uma correspondente dessa outra dificuldade de que falamos.
FF – Uma das qualidades de sua pintura é uma certa resistência em se
entregar imediatamente ao olhar, com suas diferenças sutis de tonalidade, uma quase-invisibilidade das aparências. Sua pintura oferece uma
resistência à passagem do tempo, exige uma execução e uma observação
mais atentas. Esse é um procedimento crítico à noção cotidiana do uso do
tempo? Ou, para você, ele é mais lúdico?

É engraçado como as coisas são. Eu não quero fazer essa pintura assim, tão
apagada e difícil de ver. Eu não barateio assim essa questão. Nunca me considerei um pintor monocromático, digamos assim. Minhas pinturas não
foram pensadas nesse sentido. Acontece que tenho muita dificuldade em
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colocar contrastes, diferenças. (Sobre isso eu escrevi um pequeno texto,
publicado no catálogo da minha exposição em São Paulo, em junho de 96).
Estou tentando romper com o tonalismo recorrente delas – pinturas –,
mas também preciso me reconhecer nessa operação: uma pintura para
mim vai ficando pronta quando quase tudo se apaga; é meio paradoxal, ela
é visível quando quase invisível, presente quando quase ausente. Assim,
elas precisam de um olhar mais demorado, de um tempo maior.
Também fica muito difícil fugir à banalização da imagem neste mundo
massacrado por elas, onde tudo é dado de imediato, rapidamente. Neste
sentido, gosto dessa luz turva que faço (mesmo porque acho que não conseguiria fazer de outro modo).
Sobre a relação com o tempo, acho que minhas pinturas têm uma espécie
de presente denso, de suspensão temporal. Costumo dizer que o plano pictórico é como o presente: ele não existe, ou seja, ele é a soma do passado
com a projeção do futuro. Presente é passado e futuro juntos.
JVB – Em sua exposição na Bienal de São Paulo, em 94, uma coisa me
chamou a atenção: observando uma tela isoladamente, ela me sugeria
um universo silencioso. Já o conjunto da exposição, com sua variedade de
cores, me transmitiu uma vibração que quebrava o silêncio das ilhas de
cor. A sugestão mântrica de cada trabalho contrastava com a polifonia
cromática do conjunto. Você pensa em submeter seu trabalho a outros
tipos de flutuações, de contrastes?

Você tocou num ponto importante. Foi a partir da constatação disso que
mudei minha pintura.
Na exposição da Bienal, o que me incomodou muito foi o aspecto de
instalação que ela ganhou. Essa não era e não é minha intenção. Não queria que os quadros formassem um conjunto, criando uma reverberação, e
sim que tivessem autonomia. Deveria também ter mostrado menos pinturas. Assim talvez, esse efeito ficaria diminuído.
Foi pensando nessas coisas que comecei a colocar essas diferenças de cor
dentro de cada quadro, não mais fazendo só um trabalho tonal, mas de
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contraste. Para isso acontecer as formas, o tema da pintura também teve
que mudar. Elas ficaram menos fragmentadas, mais uniformes, e para
mudar o uso das cores, tudo teve que passar por um processo de afinação
semelhante ao que sempre fiz. Minha dificuldade está justamente em fazer
a passagem entre as cores (as passagens, penso, são uma das maiores dificuldades não só do pintor, mas do cineasta, do músico, do escritor, etc.).
As cores no meu trabalho sempre ficam no limite do visível, da diferenciação, e é só assim que consigo criar um espaço, um todo. Pintar nunca foi
preencher áreas de cor (nem só elaborá-las), mas criar relações.
Outra vontade minha é procurar estar sempre junto da nascente da sensação para não cair em preciosismos, isto é, nunca perder de vista qual a
força que gera o trabalho; é por isso que digo que boas idéias não fazem,
necessariamente, boas pinturas.
Agora, o que quero eu não sei. Acho que o artista nunca sabe direito. Sei que
minha força está na intensificação, na condensação, não na imaginação.
FF – Conte pra gente como foi que se deu sua descoberta da pintura de
Morandi. Quais os pontos de contato entre sua pintura e a dele?

Eu sempre olhei com atenção especial a pintura italiana. Aos poucos fui
me afastando daqueles artistas que eram uma espécie de paixão de adolescência, como Sironi, Carrà, De Chirico, estes fazendo uma metafísica
iconográfica, digamos assim. O Morandi, ao contrário, é um artista do
qual gosto cada vez mais. Ele fez um caminho inverso ao dos outros. Ele
sai das arqueologias metafísicas, faz um caminho de evasão dela, uma possível metafísica do cotidiano, mas sem perder o silêncio, a suspensão. O
que me atrai nele também é o fato de ter criado um sistema: o que fez e
como fez não se divide. Ele escolhe, limita. Faz do limite virtude e liberdade. De quem eu também gosto muito, e me parece ser alma gêmea do
Morandi, é do Manuel Bandeira. Fica difícil saber de onde vem a poesia
nele, tamanha a simplicidade (ele faz um casamento entre enxugamento e
simplicidade). Gostaria que a minha pintura tivesse a potência que a poesia tem. O Morandi, acho, consegue isso.
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Voltando ao que falei sobre criar um sistema, acho que o Volpi, o Jasper
Johns, artistas nos quais penso muito, possuem isso também. Talvez criar
um sistema seja organizar internamente o que você faz.
FF – Nossa tradição artística mais recente parece ter sido o movimento
neoconcreto, não? Conversando com dois artistas que participaram do
movimento, chamei sua atenção para o fato de que um dos aspectos mais
característicos da ação artística dos neoconcretos era a participação direta do público nos trabalhos, o que costuma ser interpretado como uma
união entre arte e vida. Você acha que nós, os artistas, estamos devendo
hoje um maior envolvimento de nossa arte com a vida?

Acho que dos artistas neoconcretos, o Hélio Oiticica e a Lygia Clark foram
os que viveram os limites dessa experiência (e nisso não vai nenhum
critério de valor). Eles levaram suas pesquisas até o corpo, usando o corpo
como suporte e meio. Chegando ao corpo chegaram também ao fim. Acho
que o corpo não pode se dar como obra sem pagar esse preço altíssimo.
Penso muito quando vou falar dessa relação entre arte e vida. Talvez o
desejo deles fosse esse, de diminuir essa distância (essa não seria também a
vontade de toda arte? Recolocar, religar isto?). Mas também acho que essa
questão pode ser vista sob outros aspectos. Esse envolvimento você consegue não só construindo objetos que permitam a ação do observador, ou
fazendo performances.
Estas seriam atitudes mais lúdicas. Quando eu vejo boa arte, algo que me
emociona, seja isto pintura, objeto, performance, instalação, etc, eu me
sinto transformado, e essa sensação cria esse envolvimento.
Então, essa união entre arte e vida pode se dar de várias maneiras, pode ser
mediada pelo olhar, pela contemplação, por que não?
JVB – Paulo, além de artista você é professor de pintura. Esse exercício
diário de algum modo influi em sua produção?

Esta pergunta me leva a pensar sobre isso com mais profundidade, coisa
que não faço muito. Aulas você vai dando sem saber direito por que...
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Comecei a dar aulas muito cedo. Esse foi meu primeiro emprego e continua sendo até hoje. Eu nunca decidi ser professor, aconteceu. Claro que se
eu não gostasse ou não tivesse nenhuma aptidão eu já teria abandonado e
arrumado outras formas de ajudar a ganhar a vida. Às vezes sinto que as
aulas me roubam tempo de ateliê e cada vez eu quero ficar mais lá. Quem
sabe um dia.
Mas esse exercício diário organiza melhor meu cotidiano, me deixa menos
ocioso, mais concentrado, e um artista precisa de bastante disciplina para
fazer seu trabalho. O melhor disso talvez seja o trato com os alunos, que é
muito rico, e estar numa escola de arte, por bem ou por mal, é estar num
meio, e isso também é muito necessário.
Agora, não sou um professor que tenha um método, uma organização
didática anterior, nada disso. Fui montando uma espécie de curso ao longo
dos anos, ajudado pela experiência, e ainda está tudo em aberto...

Publicada em Musa paradisíaca: antologia das páginas de cultura do
Jornal A Gazeta do Povo, Curitiba, 2003. Josely Vianna Baptista, Francisco
Faria. Paraná: Mirabilia.
Francisco Faria é artista plástico.
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Contida desmesura

Entrevista a Ana Calzavara(1)
A C – Quando se fala em pintura é inevitável pensar em um processo
histórico; a pintura problematiza um embate com a tradição. Como você
vê a relação da sua pintura com a pintura atrelada à grande "tradição"?

Eu não tenho uma atitude irreverente com a cultura, mas também não
sou muito reverente. Como eu gosto de pintura e quero pintar, isso para
mim está associado já a um corpo de trabalho, à tradição. Eu não posso
negar, desviar-me disso. Eu gosto de arte. Há muitos artistas – vejo isso
com freqüência – que têm uma atitude de confronto em relação à arte.
Eu não me vejo assim. Eu sou mais da síntese. Modernismo para muitos
significa ruptura; para mim é mais continuidade. Eu não vejo, por exemplo, ruptura entre Picasso e Cézanne. É nesse sentido que falo da continuidade. Claro que você, dentro disso, está na sua época. Cada artista
contribui com o seu tempo. Então, a sua época age em você. Matisse falava que a gente não é dono da nossa profissão, ela nos é imposta. É um
pouco isso. Mesmo um artista que eu adoro, o Jasper Johns: você vê que
ele opera dentro da tradição, está lá o Cézanne. E eu não gostaria nunca
que esse sentido da tradição fosse entendido como um elogio do passadismo, de um lugar ideal que já foi perdido. Eu não quero me colocar em
uma posição nostálgica e reacionária nesse sentido. Mas eu acho que a
tradição está aí. Agora, como agir diante dela? Como é essa tradição para
nós, brasileiros?
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A C – Aqui você entra num campo que eu queria propor discutirmos
depois, mas como você tocou no assunto... Você pensa nessa questão de
uma identidade específica, brasileira?

Não é nem que eu pense, eu sinto. Quando eu comecei a pintar, eu lembro, eu sentia um certo mal-estar que é isso aí. Mesmo não querendo
trazer para a intelecção, esse negócio está em você. Quem eu sou? Onde
eu estou?
Discutimos muito essa questão, durante as aulas com a Sônia Salzstein, a
partir da obra do Iberê Camargo. Para ela, é fundamental que situemos a
sua obra [de Iberê] não como sendo retardatária dentro de um processo
central e, por isso, menos relevante para se pensar as questões da modernidade. Muito pelo contrário: ela pode contribuir enormemente a um
entendimento mais complexo e agudo das contradições desse processo justamente por se encontrar num país periférico. Em Iberê, ao mesmo tempo
em que se constata um pleito nacionalista, de uma experiência local muito
forte, percebemos sua vontade em se atrelar e debater com a tradição moderna. Como você se vê dentro dessa reflexão?
Eu acho que esse nó está em mim até hoje, esse mal-estar.
A C – Em uma pintura como a de Beatriz Milhazes ou a de Adriana
Varejão fica mais fácil se aperceber desse dado. Mas, em uma pintura
como a sua, existe algo que você identifica como sendo especificamente
brasileiro, que está ligado à sua experiência como brasileiro?

Bom, é que no meu trabalho isso não se dá no tema. Acho que a arte está
muito temática novamente. E aquilo que não é pintura temática é chamado de formalista. O debate está muito empobrecido. Eu não acho que
minha pintura seja nem uma coisa nem outra. Eu acho que essas classificações não dão conta do trabalho. Iberê é um exemplo. De que jeito você
vai encaixá-lo? Aliás, o trabalho do Iberê é justamente o esforço de um latino-americano de se apoderar de uma tradição. Esse conflito que, no final,
é uma derrota. Quer dizer, uma derrota magnífica. Tem uma energia posta
para representar essa derrota que é magnífica.
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Agora, no meu trabalho, é muito curioso; a cor, ao mesmo tempo em que
se afirma, ela se esquiva; quanto mais potência, mais se esquiva.
A C – Isso me lembra o Nuno Ramos falando do seu trabalho [do Paulo]
– ele fala que estamos sempre aquém do que podemos ver, que há uma
luminosidade excessiva que dificulta a leitura; é um mundo ideal, mas
também umbral da morte...

É, como no poema do Bandeira. Você colocar tudo no lugar, arrumar tudo
– o que é que é isso? Aquele mal-estar a que me referi antes é resolvido
assim. Há uma potencialidade, uma vontade de ser, mas o mal-estar se dá
nessa impossibilidade, nesse esquivar-se. Se eu me perguntar ‘o que eu
quero?’, eu nunca acho que eu estou fazendo o que eu quero fazer – o que,
para mim, é mais um sintoma desse mal-estar. Aí, às vezes eu paro e me
pergunto de novo, ‘mas o que é que eu quero fazer’? Então eu fico pensando: esse lugar, que eu quero fazer, é uma conjunção... – mas que é ideal.
Quando eu vou para o trabalho ele não responde a isso. A minha vontade
era fazer uma pintura mais afirmativa. Afirmar o quê? Quem você é? Onde
você está? Uma determinada clareza da sua identidade, da sua condição.
Agora, isso eu ainda não tenho. É o trabalho que vai construindo aos
poucos. Então, o trabalho é lento porque é lento este tempo meu da conquista das coisas. A densidade, no meu trabalho, seria isso, a percepção da
construção dessa vontade. Eu também preciso me afirmar para o trabalho
afirmar-se. Tenho uma projeção. Tenho uma vontade. Eu vou lá, mas o
trabalho não vai para o lugar em que eu projetei a minha vontade; vai para
o lugar em que sempre esteve. Às vezes eu percebo que as pessoas olham
para minha pintura e pedem para ela um tipo de deliberação que eu não
posso dar – se não ela deixa de ser o que ela é. Por outro lado há também,
como fala o Nuno, uma desmesura. Quer dizer, não é só o lugar da modéstia; e aí, sim, eu me identifico com o Iberê – tem a escala, a cor, uma
vontade. Acho que é um pouco o que o Ronaldo fala do meu trabalho:
“raciocínio que não age por gradações ou contrastes, passagens ou rupturas. As cores aproximam-se e evitam-se: conjunção disjuntiva”(2).
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Talvez essa ligação com algo mais local, ligado a uma experiência brasileira,
seja sentir-se sem um chão sólido – esses opostos, disjuntivos, de que o
Ronaldo fala. Uma vontade de dar para o trabalho um substrato qualquer
de que eu sinto falta. É movediço... Essa questão para mim não se dá no
tema. A maior dificuldade para mim está no que pintar. O que pintar tem
que ser coerente com como você pinta. Eu acho que eu pinto esquemas, eu
não sou um abstrato. Eu construo um lugar a partir de formas esquemáticas
que eu vou desdobrando no próprio trabalho. Então, essa questão da identidade brasileira, de fazer uma história... Se você tem essa necessidade grande
de fazer uma história pessoal é porque você está num lugar que não tem
muita história. Eu sinto que eu tenho essa vontade de densidade, nesse sentido de ir amarrando internamente, no trabalho, para fazer uma história,
para as coisas ficarem mais bem explicadas, encaixadas, ali... Forma puxa
forma, coisa puxa coisa. Meu trabalho tem esse tempo. E, nesse sentido, eu
me identifico com o Volpi. Mas, por outro lado, há cada vez mais – e acho
que isso dá para se notar mais claramente nos trabalhos mais recentes – uma
vontade mais afirmativa, uma pintura mais topológica e mais fluida.
A C – ... mais próxima de uma pintura norte-americana?

Isso. É também o que acontece com o Sean Scully(3): aquela “pata” do Sean
é americana, aquela maneira da pincelada direta ele assimilou da pintura
norte-americana. Ele adora os Philip Guston abstratos. Se você olhar para os
seus últimos trabalhos ele está caminhando em direção àquilo. Aquela estrutura de grade que ele usava está cada vez mais amolecida pela cor.
A C – O Sean Scully fala muito de que gosta, na sua própria pintura, da
idéia de que, quando olhamos para ela, entram em jogo a construção e
a desconstrução. Portanto, no processo perceptivo do observador, ao
mesmo tempo em que se quer ter uma leitura total da pintura, isso nunca
é completamente possível. Este tipo de questão, ou seja, a forma como
sua pintura é recebida, o modo como ela é percebida pelo espectador,
isso tudo é importante para você?
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Eu acho que a minha pintura está na minha frente. E eu tenho que tomar
muito cuidado para não puxar ela para trás. Ela está indo para um lugar e
eu tenho que prestar muita atenção para acompanhar, para ir para esse
mesmo lugar. Mais topológico, menos rumoroso, menos caixinha de fósforo, menos natureza-morta. Eu ainda acho que eu estou fazendo um interior. O Iberê fazia natureza-morta, eu seria um pintor de interior. Sabe?
Aquela pintura matisseana da janela? Tem esse componente arquitetônico
– faço viga, faço cruz, depois a coluna...
A C – Talvez, ao nos colocarmos na frente de uma pintura sua, tenhamos
uma experiência que passa por uma percepção também física e não
meramente contemplativa...

É, talvez.
A C – A seu ver, ainda é possível se falar em uma especificidade em
pintura?

Acho que sim. Eu acho que é você lidar com essa linguagem que faz parte
de uma história anterior a você. Eu faço uma pintura ‘direta’, quer dizer,
eu uso a mão e o pincel e a tinta sobre uma superfície. Já o Daniel Senise
faz uso da frottage, e a Beatriz Milhazes, algo próximo do pensamento da
colagem. São processos mais indiretos. Isso tudo significa, traz mudanças
significativas na natureza da pintura e em como ela é percebida. Isso tudo
é linguagem e, querendo ou não, remete a determinadas correntes de pensamento históricas. Muita gente já me perguntou por que eu não trago a
minha pintura para o espaço real. Mas eu não tenho interesse nisso, não
quero ir para o tridimensional; eu quero resolver a coisa na tela, na superfície da tela, usando a mão e o pincel.
A C – Lembrei do Matisse, agora, quando ele fala que o meio empregado por cada artista deve derivar de seu temperamento.

É isso. Agora, centrar a discussão só na linguagem também não acho bom. O
Tuymans(4), por exemplo, mesmo que seu trabalho esteja muito associado ao
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cinema e à fotografia, declara que isso não é a questão fundamental para ele.
Já para o Richter, que é um pintor de referência para o Tuymans, é.
A C – Paulo, uma última pergunta: numa sociedade em que há um fluxo
crescente de imagens, como você opera dentro disso? Ou seja, como pensar essa relação entre arte, pintura e tecnologia? De onde você retira as
imagens com as quais trabalha?

Se a gente pensar ainda na obra do Richter, eu acho que ela discute muito
esse tipo de coisa, o tipo de trabalho que tem na pintura, que é diferente
do da fotografia, por exemplo. Ou seja, um fazer ‘manual’ e outro que é
produto das novas tecnologias.
Agora, no meu caso, eu ia buscar as imagens, de início, lá num mundo um
tanto arqueológico, talvez para encontrar um substrato. Tinha um passadismo, algo de um mundo passado – os arcos, as colunas..., que acho
que falavam dessa vontade de construir uma história. Não era citacionismo pós-moderno.
Mas, no começo mesmo, quer dizer, quando eu comecei a pintar, eu achava que eu era um pintor fauve. Mas isso era mental...
A C – É mesmo?! Eu me lembro quando você me mostrou umas de suas
primeiras pinturas, anos atrás. Eu as associava mais a uma pintura
metafísica – De Chirico, por exemplo.

É. Mas é que quando a gente começa a pintar mesmo, aquela coisa que a
gente acha que é (no meu caso, que eu era um fauve) tem que ser submetida àquilo que de fato ela é. É aí que você tem que continuamente ir pintando para conquistar, construir alguma coisa. Mas eu acho que eu ainda
vou virar um fauve...
A C – Acho que dá para ver isso através da cor. Eu senti uma mudança
significativa no tratamento da superfície e na construção e reverberação
da cor em seus últimos trabalhos. Isso deu para ver bem naquela
exposição na Pinacoteca em 2006...
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É, acho que há uma tentativa de afirmar mais, a vontade de trazer a pintura mais para o presente.
(1) Entrevista realizada no ateliê do artista, em São Paulo, no dia 14 de julho de 2008.
(2) BRITO, Ronaldo. A educação pela tinta. In: Paulo Pasta – pinturas e desenhos 2006/2007.
Catálogo de exposição. São Paulo: Galeria Millan, 2007.
(3) Sean Scully, pintor nascido na Irlanda e que vive atualmente nos Estados Unidos. Participou de
várias mostras no Brasil, em galerias e eventos como a XXV Bienal de São Paulo.
(4) Luc Tuymans, artista contemporâneo belga, que teve seu trabalho exposto na XXVI Bienal de São
Paulo.

Publicado na Revista Ars. vol.6 n.12, 2008, Departamento de Artes
Plásticas da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São
Paulo.
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Momento de evocação e
transcendência

Entrevista a Fernanda Lopes
Gazeta Mercantil – Essa exposição apresenta um momento de transformação do seu trabalho, que já estava aparecendo na exposição que você
fez em 2006 na Pinacoteca. Ver essa produção reunida te ajudou a fazer
essa passagem?

Eu tinha muito medo de ver a convivência de trabalhos mais antigos com
trabalhos atuais, e na Pinacoteca isso não me pareceu tão medonho assim.
Me ajudou. Não preciso renegar o que eu fiz nem ter medo do que eu fui.
Todos os trabalhos me ajudaram e me ajudam a fazer o novo, o que eu sou
hoje. Não tenho que resolver mais nada lá para trás. Já está resolvido.
Estou em um momento da vida e da carreira em que, para bem ou para o
mal, é isso que eu faço. O tempo da dúvida acabou. Isso abre a possibilidade de estar na vida de maneira mais livre, mais divertida.
GZM – É difícil para um artista lidar com a produção inicial?

Tinha medo de olhar aquilo tudo e pensar “Que porcaria é essa?!” ou
“Que vergonha!”. Como diz [o crítico norte-americano] Harold
Rosenberg, no livro “O Objeto Ansioso”, todo começo é estereotipado.
Para conseguir um resultado em arte, você tem que se colocar em experiência com o trabalho. Você vai descobrindo quem você é e as coisas vão
aparecendo. No começo, ainda não deu tempo. Por isso tem esse
estereótipo. Um artista jovem ainda é uma câmara de ecos. Não tem como
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um artista jovem fugir de estereótipos, mas ao mesmo tempo vejo que meu
pensamento já estava lá, guardado.
GZM – Como professor, você deve acompanhar esse momento inicial de
muitos artistas.

Ser professor para mim é um pouco estar junto desse momento de
descoberta da vocação, quando você faz a promessa a você mesmo. É um
momento importante de troca com o mundo. Ver esse momento me
anima, me estimula, faz eu me reencontrar comigo mesmo, voltar ao que
eu era, refazer essa promessa, estreitar esses laços que a vida vai afrouxando. Sabe aquele brinquedo que você tem que soprar para manter a bolinha no ar e se você parar de soprar ela cai? Ser artista é isso: manter essa
bolinha no ar. Estou sempre procurando isso.
GZM – Na sua produção, como essa procura se orienta?

Meu trabalho funciona muito pela intuição. Depois é que entra a intelecção, a pesquisa mais direta. Um arquiteto é um homem muito estranho para mim, no bom sentido. Fico fascinado por essa crença, essa
certeza da sua ação direta no mundo. Eu não conseguiria. É como os
expressionistas abstratos, que acreditavam no gesto, no ato afirmativo de
colocar tinta na superfície da tela. Eu não me reconheço nisso. Minha pintura tem uma fisicalidade sim, mas ela vai ganhando uma espécie de transcendência. Ela não é só física. Ela tem esse momento de uma evocação, de
uma transcendência.
GZM – Amilcar de Castro chegou a dizer que seu trabalho é uma reza...

Ele me falou: “Seu trabalho é uma reza, sô. E você está dentro da catedral”.
Foi em 1998, quando lancei um livro pela Edusp. Ele leu, fez anotações
no livro inteirinho e me devolveu. Escreveu em uma das páginas um
poema que fala do silêncio e da cor como moradia do silêncio. (1) Meu
trabalho tem isso. Gosto quando ele faz silêncio.
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GZM – É um momento de parar para rever, ver de novo.

É o momento que interrompe o fluxo normal do mundo, momento quando você está se perguntando pelo mundo. Arte é reflexão e o momento da
reflexão é um momento de crise. Então é do meu tempo. Não estou me furtando a nenhuma das crises. Não estou buscando nenhum lugar confortável nem passadista. De jeito nenhum. Muito ao contrário. Estou me colocando no olho do furacão, mas o mainstream está indo para o outro lado.
GZM – Então o tempo é outro fator importante na sua produção.

A pintura tem uma lentidão que é própria. Ela e o pintor precisam de tempo
para assimilar as experiências, entender o que está fazendo. No meu trabalho essa questão ganha uma inflexão mais forte. Sou uma pessoa muito ligada à memória. Já fui mais – e talvez aí também esteja acontecendo uma
mudança no meu trabalho. O ato de lembrar para mim é muito intenso.
GZM – Um crítico escreveu que ver seus trabalhos era como olhar para
objetos pessoais, gastos pelo tempo. O próprio Ronaldo Brito fala de uma
“biografia íntima”.

São objetos da experiência, senão eu não me reconheço neles. Só me
reconheço nas coisas quando posso me lembrar delas. O ato de pintar todo
dia é isso. Eu gosto de repetir as coisas, porque é um jeito também de ir
me identificando com elas. As coisas só têm presença para mim, de certa
maneira quando elas tiveram uma duração no tempo. Duraram, se repetiram. Me sinto muito exilado. O mundo para mim não é ficção. É exílio.
GZM – Os anos 80 foram marcados por uma espécie de revalorização da
pintura em todo o mundo, e aqui no Brasil o mercado e a mídia se abriram fortemente para os jovens artistas. Você vê um paralelo entre aquele momento e o que temos hoje?

Durante a Geração 80, foi a primeira vez que os jovens tiveram mercado.
Estava tudo mudando, ganhando outra cara. De certa maneira, as coisas
foram ficando mais fáceis. Antes, um artista fazia a sua primeira exposição
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individual aos 50 anos. Agora não. O meio de arte no Brasil hoje está mais
sólido, mais consistente, mais complexo. Isso é bom, mas temos que
chegar a uma equação do que é arte, o que é mercado e o que é sistema de
arte. Você não sai da escola de arte um artista pronto. Vejo isso como uma
academia do contemporâneo. Muitos artistas acham que aprenderam na
faculdade umas técnicas, umas táticas, e reproduzem isso. Eu não concordo. O artista é o cara do “não”. Ele vai colocar um ponto de interrogação
em tudo isso.
GZM – Então ao mesmo tempo em que é mais fácil, é mais difícil também?

Exatamente. Hoje circula a idéia de que pode tudo e de que a institucionalização do artista já pode pegar jovens artistas. Isso pode fazer muito
mal. Você não sai pronto da faculdade. Precisa de tempo. E aí aparece a
idéia de mercado, de mercadoria. A arte tem um tempo diferente da mercadoria. Ela é mercadoria, mas uma mercadoria muito especial, diferenciada. Não dá para confundir as coisas. Se o artista não tiver esse discernimento, está perdido.
GZM – Parece que hoje o artista que escolhe a pintura precisa de uma boa
justificativa. Vi uma entrevista na qual artistas jovens eram questionados
sobre por que eles escolheram essa técnica se eram tão jovens.

(risos) É a academia do contemporâneo. Quem propõe a idéia da necessidade da novidade o tempo todo é o mercado. Quem tem modelo, quem tem
obsolescência programada, é o mercado. Nada contra usar a tecnologia, mas
usar com recuo, com senso crítico, e que parta do artista a vontade de usar
e não de um contexto. E muitas vezes a crítica à pintura é rala. Mesmo.
Quem articula uma pergunta como essa não percebe que está só reproduzindo uma estratégia do mercado. E eles têm que responder. Vão fazer o quê?
GZM – Ser do seu tempo não significa se enquadrar às limitações dele.

O artista é aquele cara que não se enquadra. É o cara que gosta do “não”.
Basta você falar “É isso” e ele vai pelo caminho contrário. Hoje está todo
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mundo meio conformado, seguindo a manada. Por isso que falar da morte
da pintura é falar na conversa da manada. Existe uma cobrança para que
o artista seja do seu tempo. Falo muito para os meus alunos: “vamos
desconfiar um pouco disso”. Claro que estamos no nosso tempo. Não me
furto a ele. Tento entender todas as contradições do meu tempo, mas eu
também diferencio esse tempo do tempo da mercadoria. A pintura não
vive de tema, e a arte hoje está muito temática. Para um curador isso é um
prato cheio: para montar uma exposição, você pega um tema, um gancho.
E aí o artista se coloca nessa posição também de ter que falar de questões
políticas, sociais, antropológicas. Isso leva a um empobrecimento na
questão. Não é uma crise real. É uma crise fabricada.
GZM – Você tem acompanhado uma geração nova, que tem se dedicado
à pintura e está em exposição no Sesc Pinheiros, em São Paulo. O que tem
a dizer sobre estes artistas?

É a primeira vez, nesses mais de 20 anos dando aula, que vejo surgir um
grupo sério, que desconfia da arte, que desconfia das seduções fáceis da
cena contemporânea. Isso me anima porque vejo que as coisas não estão
perdidas. Existe vida inteligente, séria no mundo. Eles estão pintando,
cada um buscando a sua linguagem, sem essa “discurseira” ideológica contra a pintura. Eles não levantam nenhuma bandeira de volta da pintura.
Esse poderia ser um slogan muito fácil, mas há uma crítica em relação a
isso. Acredito muito neles. Estão dando a cara para bater. Vejo com muita
esperança esse aparecimento.

(1) “Paulo Pasta
acredita no que é simples
na emoção primeira
direta
flecha no alvo
acerta
domina
convoca e comove
contempla alegria
de ser
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sendo pleno no que diz:
- o silêncio é a moradia da cor.”
Amilcar de Castro
Belo Horizonte, 10 de agosto de 1993.
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