
Estado–QualseráopapeldapinturanaBienalde

São Paulo deste ano? Esse será realmente um dos

pontosfortes damostra?

AlfonsHug–Apinturateráfortepresença,sobretudo
no segmento dos artistas convidados, em que quase 30%
dosartistasusamessesuporte.Paracriar“umamassacrí-
tica” vamos reunir a maioria dos pintores num “salão de
pintura” no início do 2.ºandar, onde a luzé perfeita.

Estado–Oquevocêteriaadizerparaquemconti-

nuarepetindoqueapinturamorreu?

Hug – Diria que a realidade da produção contemporâ-
nea é outra. Por que a pintura (é bom lembrar que falo da
“pintura = pintura” e não da “pintura = fotografia” ou da
“pintura = vídeo”) volta a vivenciar hoje um renascimen-
to? Certamente deseja-se sua aura especial. As imagens
estáticas da pintura têm o efeito de uma âncora no fluxo
de imagens móveis e manipuláveis, nas quais ninguém
acreditamais.As imagenssilenciosas levantam-secontra
o alarido e a superexcitação do mundo comercial.

Estado – Pediria que você comentasse também a

suaidéiadequenoexteriororessurgimentodapin-

turaémaisfortedoquenoPaís.Vocêjáafirmouque

aqui a instalação e a escultura vivem um período

mais intenso,não?

Hug–A pintura vive um momento especialmente pro-
dutivo na Europa Central e nos EUA, ambas regiões ten-
do uma riquíssima tradição nesse suporte. Do ponto de
visto filosófico pode haver o seguinte motivo para o res-
surgimento da pintura na Europa e na América do Norte:
como são os continentes mais industrializados do mun-
do, surge no artista a necessidade de começar a partir do
zero (o desenho e a pintura sendo os meios mais antigos
das artes plásticas) e de criar um contraponto às promes-
sas do “high-tech” e do “hype” do mundo virtual cujo ape-
lovem sofrendo umcerto desgaste. (M.H.)

Estado – Como foi a experiência de resgatar

apinturana18.ªBienal?

Sheila Leirner – Nós não resgatamos a pintura.
Nóssimplesmenteafinamosasantenasparasentiro
que estava acontecendo em nossa volta. E aquilo
que podia parecer para muitos como um “renasci-
mento” era simplesmente uma continuação. Mais
enfática, talvez.

Estado–Comoandaapintura?EnoBrasil?

Sheila– A pintura vai bem. Na realidade, ela nun-
cafoimal,mesmoduranteosanosdachamada“arte
desmaterializada”. Persiste depois de milênios.
Creioqueéjustamenteporessarazãoqueasuamor-
te foi anunciada ou decretada tantas vezes. O Brasil
não está de forma alguma defasado. Em alguns as-
pectos penso que está mesmo alguns passos à fren-
te. Em termos de pintura, o cenário contemporâneo
europeu eamericano nunca esteve tãodecadente.

Estado–Háumestilo/escolapredominante?

Sheila–Nãohá,porumasimplesrazão:nãoexis-
temmaismovimentoscoletivosdefé.Apenasprocu-
ras individuais que seguem uma ou outra tendência
coletiva, entre milhares. Depois dos anos 80, conti-
nuamos a viver em plena diáspora estética. Só não
sabemosaindaseagrandediversidadedenossaépo-
caéumariquezaouumadissipação.Otempodirá…

Estado–Vocêpoderiacitaralguns pintores?

Sheila – Citar nomes sempre me dá a impressão
de estar sendo injusta. Só serve ao mercado e me
lembraumpoucocorridadecavalo:ospreferidosàs
vezes decepcionam… Penso que a arte deve ser en-
carada como uma Grande Obra coletiva, à qual to-
doscontribuem.AprovafoiaGrandeTelacomome-
táfora destaGrande Obra. (M.H.)

MARIA HIRSZMAN

ABienal de São Paulo se aproxima. Começa em
setembro com a promessa de dar à pintura o
espaço crescente que ela vem conquistando

em eventos ao redor do mundo. A lista de convidados
internacionaisa trabalharcomessalinguagemégran-
de.Nocasodosbrasileirosalistaébemmenor.Ocura-
dor Alfons Hug justifica a escolha afirmando que no
Paísoutrasformasde expressão,comoasinstalações
ea arte tridimensional, têm uma vitalidademaior.

A afirmação, que suscitou protestos por parte de
quemfazpintura,noslevaaumaindagaçãodifícilde
responder, mas capaz de fornecer um interessante
ângulodereflexão:qualopapelrealdapinturanoce-
nário da arte contemporânea brasileira? Trata-se de
umatécnica/linguagemquesobreviveapesardacon-
corrência um tanto espetacular das novas (às vezes
nem tão novas assim) formas de expressão, de um
meio de criação artística que sobrevive não apenas
no embate tradicional da tela com o pincel.

Se todas as alternativas acima parecem deter ao
menos uma parcela de verdade, uma coisa é certa: a
pintura desempenha um papel extremamente rele-
vante, mesmo que não como protagonista, na arte
brasileira. “A questão do plano não se esgotou”, afir-
mou Paulo Pasta, um dos destaques da pintura na-
cional contemporânea, durante um debate sobre o
temarealizadosemanapassadanoeventoEncontro

com Arte (que expõe até sábado obras de Nuno Ra-
moseFrankStella).“Estãomatandoapinturadesde
Malevich e esse processo rendeu as melhores pintu-
ras”, concluiu ironicamente o historiador Rodrigo
Naves no mesmo encontro. Evidentemente, essa
produçãoédesigual.MascomoconcluiNaves,“vive-
mos um período extremamente ambíguo em todos
ossentidos–político,econômico,social–eseriaex-
tremamente abusivo exigir uma clareza da arte que
nãovemos em nenhumaoutra instância”.

Outro aspecto longamente abordado pelos artis-
tas, críticos e curadores consultados é o caráter
maissilencioso,menosespetaculardapintura.“Que-
rer ‘novidades’ é partir de premissas falsas. É optar
pelo espetáculo em prejuízo do entendimento do
processo artístico”, critica a curadora e jornalista
Angélica de Moraes, questionando o critério da Bie-
nal de convidar apenas artistas que nunca tenham
expostonoevento–aúnicaexceçãosãoosconvida-
dos especiais Beatriz Milhazes, Artur Barrio e Paulo
Brusky.Dentreasnovasapostasnocampodapintu-
ra, ela sugeriria o nome de Marina Saleme, que nun-
ca esteveno evento.

AprópriaMarinaarriscaexplicarorelativoisolamen-
to da pintura. “A dificuldade de se traçar o perfil da pin-
turacontemporânea jovembrasileiraestánamenorex-
posição desses artistas em relação àqueles que traba-
lham com outros meios considerados ‘mais contempo-
râneos’, meios trabalham a favor da idéia e da poética
em detrimento das questões técnicas e formais”, resu-
me.Elatambémconcordaqueapinturaéumaartemais
silenciosa e solitária. “Ela não se dá de imediato, re-
quer tempo, paciência e nãoaceita truques.”

Evidentemente, não se pode afirmar que exis-
tahoje–no Paísou foradele–um movimentocoeso
e intenso de pintura. Não existem mais Volpis, Guig-
nards e Iberês, como também não existem mais
Pollocks,PicassosouDubuffets.Essaéumadiscus-
são que nos leva para outros domínios da arte con-
temporânea e que também introduz no debate uma
questãoexplosiva:o lugarperiféricodaartebrasilei-
ranocenário internacional.Bastapensarnoembate
entreRamos eStella. Boaparte dahistoricidade que
é atribuída ao americano deriva justamente de sua
articulação no cenário hegemônico da arte.

ÉesseaspectoqueressaltaoartistaeprofessorGe-
raldo de Souza Dias, que expôs recentemente no Pa-
çodasArtesumainteressantereflexãosobreapintu-
ra como poética visual sofisticada. “Como em qual-
quer atividade intelectual, o Brasil ressente-se da im-
portação de modelos e da dificuldade do desenvolvi-
mento autônomo”, diz ele, que viveu em Nova York e
Berlim. Segundo Dias, o grande reconhecimento in-
ternacional de artistas brasileiros ligados à dissolu-
çãodossuportestradicionais(comoLygiaClarkeOi-
ticica) estaria ligado ao desprestígio da pintura. O
exemplo de Beatriz Milhazes parece confirmar, de
maneira invertida, a situação. Afinal, seu enorme
prestígiodecorremuitodoreconhecimentoexterno.
“Uma vez que nosso mercado é incipiente e a discus-
são intelectual ainda muito provinciana, a eleição de

poucos leva à exclusão ou à neutralização de
inúmeras propostas”, conclui.

Mesmoassim,égrandeaproduçãoecres-
cente a oferta de boas exposições nacionais
e internacionais de pintura (ver serviço

abaixo). Por enquanto os destaques são as
mostras internacionais, mas surgem aqui e
ali alguns esforços de revisão da história re-
cente da arte brasileira, como a mostra On-

deEstáVocê,Geração80?, quefoi inaugura-
da anteontem no CCBB carioca.

O circuito só faz confirmar a presença pode-
rosadapinturanahistóriadaarte.“Tãopodero-
saqueela informaeorientaboapartedopensa-
mento visual contemporâneo”, afirma Angéli-
ca de Moraes, que organizou recentemente a
mostra Pintura Reencarnada, uma forma de

assinalaremostrarnapráticaqueapinturaseexpandiu
para além dos suportes tradicionais. “Só não sabemos
ainda se a grande diversidade de nossa época é uma ri-
quezaouumadissipação”,complementaSheilaLeirner
em entrevista publicada abaixo. Curadora da 18.ª Bie-
naldeSãoPaulo(em1985),elavivehojenaFrança. Inte-
ressante contraponto com o alemão Alfons Hug, que
realiza este ano sua segunda Bienal paulista. Curiosa-
mente, cada um vê na sua cultura de origem a força da
pintura(leia asentrevistasdestapágina).

FabrizioLopes,de27anos,quemostraenormesxi-
logravurasnoCCSPetambémestánaSétimaPeque-

na Mostra, do Espaço Coringa, é um exemplo da po-
tênciamobilizadora dapintura, sem ceder“à besteira
da especialização, que restringe tudo”, como diz. Afi-
nal, ele ainda está longe dos holofotes dos grandes
eventos, mas afirma com orgulho que vive de pintar.
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Trabalhos de Sérgio
Niculitcheff e Geraldo Souza
Dias (E): “A eleição de poucos
leva à exclusão de inúmeras
propostas, entre elas muitos
trabalhos de pintura”

ALFONS HUG

‘Sanfoneiro’, de Luiz
Zerbini (E), e Beatriz
Milhazes com obra ao
fundo: representantes
da Geração 80 carioca,
que é revisitada com
mostra em cartaz no
CCBB do Rio
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ONDE VER BOA PINTURA, BRASILEIRA E INTERNACIONAL, EM SÃO PAULO

SHEILA LEIRNER

Agliberto Lima/AE

Fabricio Lopez, que expõe no CCSP: pensamento pictórico aplicado na gravura

Bienal abre debate sobre pintura brasileira
�

■ BurleMarx–DezAnos

Depois.JamesLisboa

Escritório de Arte. R. Artur
de Azevedo, 613, Cerqueira Ce-
sar, 5096-0745. 10h/19h (sáb.,
até 16h; fecha dom.). Até15/8;

■ Cinco Pintores da Moderni-

dade Portuguesa (1911 -

1965). MAM. Av. Pedro Álvares
Cabral, s/n.º, Parque do Ibirapue-
ra, portões 2 e 3, 5549-9688 ou
5085-1300. 12h/18h (5ª, 12h/22h;

sáb e dom., 10h/18h; fecha 2ª). R$
5. Maiores de 65 e menores de 10
anos não pagam. Grátis às 3ª e 5ª
apósas 17h. Até12/9;

■ Encontros com o Modernis-

mo. Estação Pinacoteca. Lgo.

General Osório, 66, Luz,
222-8968. 10h/18h (fehca 2ª). R$
4,00-grátisaossábados.Até3/10

■ FrankStellae NunoRamos.

Nave 5. Av. Roque Petroni Jr.,
630, Brooklyn, 5041-3162.

14h/20h. R$ 2 (2ª a 6ª) e grátis
(sáb.).Atésábado;

■ José Bechara. Marília Ra-

zuk Galeria. Av. 9 de Julho,
5.719, Itaim Bibi, 3079-0853,
10h30/19h; (sáb. das 11h/14h).

Grátis.Atésábado;

■ PauloWhitakereGustavo

Rezende. Casa Triângulo.

R. Paes de Araujo, 77, Itaim Bi-
bi, 3167-5621. 11h/19h. Grátis.
Atésábado

Jonne Roriz/AE

Eduardo Nicolau/AE

Fotos Divulgação

Tela de Marina
Saleme, uma

das muitas
pintoras em

ação no País:
“A pintura é

mais silenciosa
e solitária;

não se dá de
imediato e não

aceita truques”

Críticos e artistas afirmam a importância da linguagem pictórica, mesmo no contexto de espetacularização das artes visuais
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O ESTADO DE S. PAULO
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