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UMA INTERPRETAÇÃO BRASILEIRA DE GUERNICA.

Final mente chega a Porto Alegre a exposição itinerante PABLO,PABLO! (UMA INTERPRE
TAÇAO BRASILEIRA DE GUERNICA), organizada pela Fundaçao Nacional de Arte- FUNARTE,
com o apoio da IBM do Brasil, para comemorar o centenário de nascimento de Pablo
Picasso. A mostra será aberta dia 14 de janeiro, ãs 18 horas, e ficará no Museu
de Arte do Rio Grande do Sul (Praça da Alfândega, Centro), até o dia 28. Em segui_
da irá para Blumenau (de 4 a 17 de fevereiro), deslocando-se em março para Curiti_
ba. Depois de montada nessas cidades a exposição seguirá para Madri, em abril pro
ximo.
Na mostra, a FUNARTE vai expor interpretações livres de Guernica, sem especificações técnicas pré-determinadas, e conta com a participação de 20 artistas na
cionais. São eles: José Roberto Aguillar, Millõr Fernandes, Antonio Henrique Ama
ral, Carlos Scliar, Caulus, Chico Caruso, Claudius Silvius, Elifas Andreato, Germano Blum, Gianguido Bonfanti, Guima, Humberto EspTndola, Henfil, Ivald Granato ,
Lan, Jaguar, Rubens Gerchman, Sante Scaldaferri, Siron Franco e Ziraldo. A indica
ção foi feita por uma comissão de crTticos de arte, composta por Frederico Morais,
Geraldo Edson de Andrade e Mario Barata.
A idéia de organizar Pablo, Pablo. Uma interpretação brasjTe^^de_Gu^rnj_ca, com
uma exposição de trabalhos sobre uma obra de Picasso em vez de uma mostra de qua
dros do artista, foi da Consultoria para Projetos Especiais da FUNARTE e se inse
re dentro da linha de promoção não convencional do projeto Espaço Alternativo.
Guernica - Em 1937 Picasso pintou, para o pavilhão espanhol da Exposição Interna
cional de Paris, sua célebre Guernica, oleo de 349, 3cm x 776,6cm. Nos anos 40,
o imenso quadro foi emprestado, com consentimento do artista, ao Museu de Arte Mo
derna de Nova Iorque, sõ voltando a Espanha este ano, depois de transformar-se em
símbolo de protesto contra o autoritarismo, a guerra, o massacre ãs populações ci_
vis. Por vontade de Picasso, o quadro sõ deveria voltar a sua pátria quando as li_
berdades democráticas fossem restabelecidas no paTs. A tela evoca o bombardeio de
Guernica Y Luno, cidade santa do paTs basco espanhol e antiga capital de Vizcaya,
pela aviação alemã aliada ãs forças insurretas, durante a Guerra Civil Espanhola.
Expressão do mais trágico protesto, reune em si temas diversos de perTodos ame riores da produção do pintor, como o Minotauro e a corrida. Representa, ainda, o
marco inicial da fase mais sombria e violenta de sua pintura.
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P A B L O,

PABLO

O GÊNIO DE UMA ÉPOCA.

Poucas pessoas conseguiram exercer tão grande influência na arte do século XX
quanto Pablo Picasso, nascido há quase 100 anos (25 de outubro de 1881) em Málaga, na Espanha. Quando morreu em 1973, aos 91 anos de idade, havia produzido
cerca de 20 mil quadros, gravuras, esculturas, desenhos, montagens, colagens
e cerâmicas.

FORMAÇÃO ARTÍSTICA *
\

Pablo Ruiz Picasso começou a pintar imitando o pai, professor de desenho na Es
cola de Belas Artes de San Teimo. Muito cedo já podiam ser notadas a segurança
do traço e a grande capacidade de observação. Aos 10 anos recebe os pincéis e a
paleta do pai, Começa a carreira do jovem Pablo.
Em 1 895, José Ruiz Blasco, Maria Picasso Lopez e Pablo instalam-se em Barcelona,
depois de uma escala em Madri, para que o pequeno pintor conhecesse o Museu do
Prado. Mais tarde, Picasso afirmaria que esta experiência foi inesquecível. Já
instalados em Barcelona , Pablo é matriculado na Escola de Belas Artes de La Lonja,
antes de atingir a idade regulamentar. Suas obras deste período são marcadas de
um academismo rigoroso, apesar de admiráveis para a idade do autor.
Aos 16 anos viaja para Madri e, ao invés de estudar pintura, prefere conhecer me
lhor a capital espanhola e fazer frequentes visitas ao Museu do Prado. De volta a
Barcelona um ano mais tarde, passa a frequentar a cervejaria Eis Quatre Gats,
aberta às mais avançadas correntes artísticas e intelectuais da epoca. Alí faz sua
primeira exposição, em fevereiro de 1900, com desenhos e retratos de seus amigos.
Em dezembro do mesmo ano, toma contato com a arte francesa. Desta primeira ex
periência parisiense nasceram os quadros El Final dei Número e Le Moulin de Ia
Galette.

* Texto extraído de O Correio da Unesco, fevereiro de 1981, pg. 11.
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Artigo de Rosa Maria Subirama, Diretora do Museu Picasso de Barcelona.

A FASE AZUL.

Em janeiro de 1901 funda em Madri com um amigo catalão a revista Arte Jovem. Es
te período produz nele uma mudança de estilo. Passa a predominar em sua pintura
um monocromatismo azulado e a representação de pessoas pobres. É o início da chamada fase azul. Em fins de 1902, o pintor faz nova viagem a Paris, mas logo volta
a Barcelona. O predomínio do azul começa com as obras inspiradas pela morte de
seu amigo Casagemas e culmina com a La Vida.

MONTMARTRE E A FASE ROSA.
Em abril de 1904, Picasso abandona definitivamente Barcelona como lugar de resi
dência e se instala em Montmartre, Paris. Pouco depois conhece Fernande Olivier,
com quem vive até 1911. A partir daí, predominam em seus quadros os tons rosa
é a chamada fase rosa. A temática também muda. Ele abandona a pintura de
dos
seres pobres e desemparados e passa a se inspirar principalmente em figuras e ce
nas de circo (arlequins, acrobatas, saltimbancos). Exemplos importantes desta fa
se são A Família do Saltimbanco, (1905), A Morte de Arlequim, (1905).

LES DEMOISELLES D'AVIGNON E O CUBISMO.
Em 1906-1907, a pintura de Picasso sofre transformação fundamental. No Retrato de
Certrude Stein nota-se uma intensificação dos elementos formais. Nesta mesma linha ele fez o seu Auto Retrato (o pintor com a paleta), em 1906. No ano seguinte,
depois de muitos esboços e estudos, ele termina Les Demoiselles d^vignon, qua
dro de transição mas de capital importância. É o ponto de partida do cubismo que já
está nascendo em sua mente. Picasso fica conhecendo Ceorges Braque, com quem
via colaborar na fundação e desenvolvimento do cubismo. Inspirando-se em Cezanne, pinta uma série de naturezas-mortas nas quais as formas são simplificadas, ten
dendo para a geometrização. A partir de 1909, as possibilidades do cubismo são ex
ploradas com a maior profundidade. Em fins de 1909, faz suas primeiras paisagens
cubistas, quando passa a aplicar este processo aos retratos. A Cabeça de Mulher,
de 1909, é um bom exemplo. Em fins de 1912 aparece a primeira collage, técnica
que utiliza na composição de papéis e recortes de jornal. Exemplos típicos desta fa
se são o Retrato de Menina e Viva a França. Ao estourar a I Guerra Mundial, Pi
casso esta em Avignon em companhia de Eva Gouel, que havia tomado o lugar de Fer
nande Olivier. Em fins de outubro regressam a Paris.
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O TEATRO E A FASE CLÁSSICA.

Em 1916, o então jovem escritor Jean Cocteau convence o artista a colaborar com ele
e com Erik Satie em um trabalho para os balés russos de Serge Diaghilev. Para este
trabalho Parade, Picasso faz o pano de fundo, os cenários e o vestuário. O pintor
casa-se com ÕTga Koklova, bailarina de Diaghlev. Deste casamento nasce um filho,
Paulo, em 1921. Nesta época, Picasso faz uma série de "pinturas escultóricas" fortemente impregnadas de classicismo. A obra mais representativa deste novo estilo
é Mulheres na Fonte, de 1921.

SU RREALISMO E ESCULTURA.
Em 1924, Picasso trava relações com movimento surrealista, mas não adere a ele.
Picasso e os jovens surrealistas coincidem em uma concepção de fundo: a arte ex
pressa o que a natureza não pode expressar. Mas as diferenças entre eles eram im
portantes: para os surrealistas, Picasso estava por demais apegado ao mundo exte
rior, ao objeto, e por demais afastado do mundo dos sonhos. Em 1925, o artista ini
cia um novo gênero de abstração, aproveitando as descobertas da fase cubista. Des
te período são A Dança, O Atelier da Modista e Mulher Sentada. O interesse pelo
volume e pela massa, que reaparece em suas obras, leva-lo a se preocupar novamen
te com a escultura.

CUERNICA.
Em 1935 o casamento com Olga chega ao fim. Sua companheira agora é Marie-Thérèse Walter, de quem tem uma filha, Maya. É uma época difícil e agitada da vida de
Picasso. Em 1936 começa a guerra civil espanhola. No ano seguinte ele realiza as
águas-fortes de Sonho e Mentira de Franco e sobretudo seu grande mural Guernica.

A II GUERRA MUNDIAL.
Em 1939, ano em que explode a II Guerra Mundial, Picasso se instala em Royan, per
to de Bordéus, onde pinta uma série de paisagens carregadas de colorido e vitalida
de. Durante a ocupação volta a Paris e se encerra em seu estúdio. É desta época uma série de retratos de mulheres sentadas, principalmente de sua nova companheira
Dora Maar. Picasso se interessa pela litografia e inicia relações com Françoise Gilot,
com quem terá dois filhos, Claude e Paloma. Em 5 de outubro, após a libertação de

. 6.

Paris, o jornal L‘Humanité anuncia a adesão de Picasso ao Partido Comunista. Deste
compromisso político nascerão em 1951 e 1952 três grandes quadros: Massacre na
Coréia, A Guerra e A Paz.
Em 1949 pedem-lhe um trabalho para o Congresso Mun
dial da Paz, a se realizar em Paris. Ele escolhe uma litografia de uma pomba feita em
janeiro deste ano. É a famosa pomba da paz, que dará volta ao mundo.

AS MENINAS E O MEDITERRANEISMO.

Em 1950, Picasso doa à população de Vallauris, no litoral francês do Mediterrâneo, o
grupo escultórico O Homem do Cordeiro. Nesta cidadezinha ele havia-se iniciado na
arte da cerâmica em 1947. O artista se dedica a recriar obras de grandes pintores do
passado, com o Retrato de um Pintor segundo El Creco, (1950), Moças às Margens
do Sena segundo Coubert, (1949). Em 1957 empreende o ciclo das Meninas segundo
o quadro de Velazquez. Êm setembro interrompe este trabalho obsessivo para se dis
trair pintando as pombas que vê de sua janela. A luz e o colorido do Mediterrâneo im
pregnam as telas que executa então com grande destreza.

ÚLTIMAS OBRAS.
Em 1951 Picasso se casa com Jacqueline Roque e se instalam na mansão Notre-Damede Vie, em Mougins, seu último domicílio. Em fevereiro de 1963 Picasso se encerra
em seu estúdio, obsecado pelo tema O Pintor e seu Modelo, e no fim do ano já havia
pintado 50 telas sobre ele. Nas telas desta época Picasso póe em discussão o seu ofí
cio de pintor, nos introduzindo em seu mundo pessoal e nos mostrando sua luta por
agarrar-se à essência de seu trabalho. Entre março e outubro de 1968 realiza uma sé
rie de gravuras que ficaram conhecidas como a Série Erótica (347 ao todo), Três anos depois executa outra série de 156 gravuras sobre tematica semelhante. Em 1972
Picasso volta a vista para si mesmo pela última vez com um Auto-retrato. Morre a
8 de abril de 1973 em Mougins e é enterrado em seu castelo de Vauvenartes, perto de
Aix-en-Provence.
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CUERNICA E A INFLUÊNCIA DE PICASSO NO BRASIL.
Mário Barata.

O duplo exame (visual-classificatório e iconográfico-interpretativo) de Cuernica
confirma o poder da linguagem pictórica de Pablo Ruiz Picasso e a precisão com
que, através da mesma, respondeu a uma encomenda de pintura para o Pavilhao
Espanhol da Exposição de Artes e Técnicas de Paris, em 1937.
Nesta obra, fundem-se características do cubismo (planos angulares, perspecti
vas de diversos ângulos, torsões e tensões de um desenho construtivo,^ afastamen
to da cor como elemento básico) com algumas do surrealismo (visão onírica e simul
tânea), conglomerado de formas liberadas, multiplicação de elementos visuais). Um
signo importante - formal, simbólico e naturalista - nesta tela de 3, 49m x 7, 76m
situa-se uma lâmpada com irradiação exagerada - herança de um sol esboçado em
estudo anterior - colocada ao alto da tela - na convergência de grande triângulo
compositivo que é o núcleo da pintura - diretamente sobre a cabeça exasperada e
escancarada de cavalo-fera.
Que coisa deveria iluminar esta luz que vem do alto, na cena trágica que se desen
rola em consequência do bombardeio? A luz monumental e irradiante se conjuga com
a luz adicional de lamparina a óleo empunhada por braço fantomático e surrealista,
a inquirir do drama que decorre no primeiro plano. Esta luz subsidiária comprova
a intenção ou idéia do artista de forçar a ver o que se estava passando na nova realidade: a da guerra. A lamparina, intencionalmente, ficou mais naturalista e indis
cutível na obra, em comparação com a maneira em que ela surgia numa primeira ver
são de Cuernica, in fie ri, fotografado em 1937 por Dora Maar. Esta versão comprova que a simplicificaçao formal na realização definitiva foi acompanhada de concen
tração temática sobre a tragédia, desaparecendo inclusive a solução mais eclética de
mostrar um braço empunhando trigo, que representaria o renascer certo da vida e do
sol, após o sofrimento e o martírio. Bastou a Picasso, na sua opção definitiva,
re
presentar unicamente a força do drama profundo da guerra. Esta temática concen
trada, cerrada, aumentou o vigor da obra, o qual surpreendeu os contemporâneos e
fixou-a na História da Arte. Os grandes planos e as figuras sofridas e deformadas
fundiam-se me "gesto" único e percutente.
A composição geral no espaço cria uma visão de sonho terrificante. A lâmpada não
simboliza (e nao poderia significar) o bombardeio, pois está solidamente presa no
alto, estabelecendo uma contra-luz ou sombra. A lâmpada é a luz da verdade a es-
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clarecer (clarear) a tragédia para os milhares de visitantes da grande mostra interna
cional da Paris pré-guerra. Vale a pena observar que na tela o touro está tranquilo e
é o cavalo que representa a morte, talvez por uma escolha formal (pela forma), pois o
tipo de cabeça do equino é bem mais longo e manipulável, como fera, do que o da pla
cidez craniana bovina.
Desde 1934, a angulosidade e o multifacetismo empregados na pintura por Picasso in
dicavam ou realizavam as soluções plásticas que ele definiría exemplarmente em Guernica.
As séries da Tauromaquia e do Minotauro destes anos, entre outras obras, mos
travam o caminho visual de Picasso. Guernica, no particular do estilo, não é um úni
co na obra geral do artista. E dela decorreríam muitos de seus quadros, como Mulher
Chorando (1937) da coleção A. Penrose, na Inglaterra, já com as lágrimas de pedra
que Portínari colocaria no seu Jeremias . Todos os seus recursos gráficos e sua com
preensão da função da cor na arte estavam preparados para a elaboração desta telamural.
Com o bombardeio de Guernica justifica-se a decisão temática de Picasso. A Espanha
tornara-se - com a utilização criminosa de aviões de Hitler e de soldados de Mussolini - um campo de morte da guerra mundial, que o fascismo começara a empreender.
O mundo, porém, julgava-se ainda em paz e os significados das Exposições Universais
convergiam para a idéia de festa. Picasso não teve dúvidas ao escurecer a obra fazê-la em pretos, brancos e cinzas - e transportou a guerra para a exposição. Trans
formara, assim, a visita ao Pavilhão da Espanha numa visita ao pesadelo. As mãos se
contorcem. As bocas se retorcem. O cavalo central se torce. Um mundo desequilibra
do pela dor surge bem claramente neste grito pictórico do grande artista espanhol.
Estava funcionando em pleno a potencialidade do valores de signo da arte moderna.
E é por isto que Guernica transcende o episódio do massacre - po vil e cruel que es
te haja sido - e entre na História da Arte como uma das obras culminantes do século
XX. Ao vê-la, pensa-se analogicamente no Goya do início do século XIX, com as suas
visões negras (ao pé da letra e metaforicamente) e oníricas da condição humana vili
pendiada pelas tropas de ocupação, e também no Goya de contenção simbólica - ainda
colorido, pois anterior - das imagens dos fuzilamentos de maio da tragédia de Madri.
E no Juízo Final de Michelangelo na cabeça da Capela Sixtina, na sede do Papado que
saía do choque traumático transmitido pela guerra generalizada ou pela Reforma contestatória. Juízo Final também cinza e retorcido, embora obviamente em outro estilo.
O Guernica de Picasso veio ao Brasil em 1953-1954 para ser exposto na II Bienal de
São Paulo, com autorização do artista. Mas antes ressoara, de modo direto, na trans
formação que Cândido Portinari efetuou em sua arte, após ver aquela obra, em 1940,
em Nova Iorque. A série bíblica feita pelo artista brasileiro para a Rádio Tupi, por

.9.

encomenda de Assis Chateaubriand, é decorrência do desenho e do conteúdo de Cuernica. As mãos espalmadas em articulações gráficas e os rostos angulosos definidos em
Iinearismo exasperado e múltiplo chegaram aos azulejos de Pajnpulha e às gravuras
feitas para ilustrar O Alienista de Machado de Assis, na edição de R. Castro Maya.
O pós-cubismo picassiano infundia amplamente a nova fase de Portinari.
Esta compreensão do pós-cubismo chegava também ao Brasil pela via da digestão len
ta de formas através da criação pictórica erudita de Roberto Burle Marx ou de Clóvis
Craciano, entre outros, e de artistas europeus aqui chegados no fim da década de 40
(Flexor, Bonazzola, Plattner). Este pós-cubismo conviveu algum tempo com o tipo de
modernismo brasileiro dos anos 30 e 40, cuja vertente fundamental contrastaria - pe
los conteúdos lírico ou realista - com a evolução abstracionista-geométrica implanta
da entre nós, sobretudo após a Primeira Bienal de São Paulo (1951). Houvera tempo,
antes da expansão formalista, do Brasil receber, em sua arte, consequências e conver
gências expressas pela fase da criação de Picasso simbolizada, de maneira maior
como período - pela Cuernica, obra-chave em um mundo de guerras e massacres.^
Ressalte-se que, indo para a Espanha ibérica - e algo nossa - no ano do centenário
do artista, esta doação de Picasso ao povo espanhol conclui simbolicamente a guerra
civil local, mas não deixa esquecer, na Europa e no mundo, a ação fascista que prepa
rava o morticínio mundial.
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CUERNICA:

GRITO E ESTRUTURA.

Frederico Morais.

Em seu estudo biográfico e crítico de Picasso (Skira, 1953), Maunce Raynal afirma
aue em Cuernica, não há lugar para uma arquitetura refletida, um fato plástico lon
gamente desenvolvido. Não se trata de compor um quadro.
Nada mais equivocado do que esta afirmação. Os dados hoje disponíveis sobre a genese desta obra fundamental do século XX indicam que, antes de receber sua forma
final, ela passou por vários estágios, sofrendo modificações tanto na forma^^anto
no conteúdo. Mais: Guernica tem antecedentes temáticos e formais na própria
de Picasso.
Raynal acerta, porém, quando diz que Guernica nao e a descrição de um bombar
deiro da cidade basca, mas um grito. Porem, e isto ele também nao diz, eumgnto
calculado, que carrega atrás de si, ou consigo, uma rigorosa estrutura plastica.
Guernica não é a representação anedótica de um fato historico, mas a sua rernve
çao plástica, uma versão pessoal, na primeira pessoa. Por isto e obra duraveL Co
meçando por adotar uma linguagem simbólica, Picasso reduziu pouco ai pouco os s i
bolos em signos, com eles armando uma estrutura plast.ca poderosa
E so por isto,
aliás, o arito de Guernica ecoa ainda hoje como obra de arte e como denunaajdos^
bombardeios que continuam sendo feitos contra cidades, aldeias ou populações ind
fesas nos acampamentos palestinos do Líbano, em El Salvador, como atespouoo'tem
po na Nicarágua de Somoza, no Vietnam e no Camboja e, antes ainda, em Hiros

por sua dimensão artística.
1
No dia 26 de abril de 1937, durante três horas, aviões da Legião Condor, pilo
tados por alemães a serviço de Franco, bombardearam a cidade de Cuernica, provo
cando a morte de milhares de pessoas, inclusive crianças, mulheres e velhos
O bombardeio teve início às 16: 40 horas; foi o primeiro sofrido por uma cidade des
militarizada, provocando repulsa mundial. O bombardeio foi noticiado pelos jornais
franceses 1'Humanité e Ce Soir nos quatro dias seguintes, com ampla cobertura fo
tográfica.
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No plano doméstico-sentimental, o período que antecede a realização de Guer2.
nica foi muito difícil para Picasso. Casado com a bailarina Olga Kaklova, vinha mantincío, desde 1927, um romance secreto com Marie- Thérèse Walter, com a qual teria
uma filha, Maya, nascida em 1935.

Neste ano divorciou-se de Olga.

No universo místico de Picasso, ou melhor, na simbologia picassiana, o touro
3.
representa a força bruta, o mal, por oposição ao cavalo, que representa a inocência,
o bem. Se o touro é o homem e o cavalo a mulher, na fase preparatória de Guernica ,
o touro sera o fascismo e o cavalo o povo espanhol. Esta antinomia persistira em to
da tauromaquia picassiana, como visão simplificadora de um "maniqueismo elementar
e vagaroso" (Cericci-Pellicer).
Datam de 1920, possivelmente, os primeiros trabalhos de Picasso sobre o tema Minotauro. Mas é em 1934 que o tema assume importância decisiva na criação picassiana.
De junho a setembro deste ano, realiza desenhos, gravuras e pinturas sobre touradas.
Num quadro, pinta a violenta investida de um touro que derruba e estripa o cavalo,
que se contorce em dores, prenunciando a postura dramática do cavalo que ocupa po
sição central em Guernica. Porém, a obra mais audaciosa destes anos que antecedem
Guernica e que parece mesmo profetizar a guerra civil espanhola e o próprio painel
é uma agua-forte de 1935, na qual Picasso funde dois temas, o minotauro e a tourada,
e justamente denominada Minotauromaquia. Nesta gravura, um enorme e sinistro
homem-touro invade a cena pela direita, com sua ferocidade atacando uma moça vesti
da de toureiro, que agoniza sobre o cavalo. Este, enquanto vitima, já vimos, pode
ser identificado à feminilidade: as tripas do cavalo ferido formam um belo corpo de
mulher, tema, aliás, introduzido numa pintura de 1933.
Mas o mito mediterrâneo do Minotauro é também um álibi, ou melhor, um código pelo
qual Picasso descreve situações pessoais, de caráter íntimo. Se na fase azul, em Bar
celona, vestiu-se de Arlequim, como que para compartilhar mais profundamente da
quele mundo de miseráveis e párias, agora, assume a "imagem impudica e lasciva do
Minotauro" (Penrose). Recorde-se que o período da separação de Olga foi descrito
pelo próprio Picasso como "a pior época de minha vida". Datam desta época traba
lhos como "Minotauro e Nu" (desenho, 1933), "Bacanal com Minotauro" (gravura,
1933), "Toureadora" (gravura, 1934) e "Minotauro cego guiado por uma jovem na
noite", esta última, obra extremamente reveladora dos problemas emocionais enfren
tados por Picasso e realizada em diferentes técnicas (gravura e desenho). Porém,
é mesmo Minotauromaquia a obra mais ambiciosa que Picasso realizou neste período
pré-Guernica, pela soma-de situações narradas e de significações ambíguas: as duas
mulheres que contemplam, do alto, a cena, a menina de chapéu, que traz numa das
mãos um buquê de flores e, na outra, uma vela, e, principalmente, a figura do escul
tor barbudo (visto anteriormente num trabalho de técnica mista, datado de julho de
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1933, denominado "O escultor e a estátua"), que foge, subindo a escada, deixando
a mulher mortalmente ferida sobre o cavalo. Em Guernica, o touro, à esquerda, tem
sua vista voltada para fora do quadro, num gesto de indiferença.
Nos primeiros dias de janeiro de 1937, Picasso recebe do governo da Repúbli
4.
ca Espanhola encomenda para um grande painel para o seu pavilhão na Feira Interna
cional de Paris, a ser inaugurada em junho deste mesmo ano. No dia 8 de janeiro, Pi
casso realiza uma gravura em nove seções, na qual descreve, de modo satírico e cari
catural, o que denominou de "Sonho e Mentira de Franco". Trata-se de uma espécie
de fábula narrada à maneira da linguagem quadrinizada dos comics, na qual Franco,
como um ridículo D. Quixote, enfrenta as mais grotescas situações. Neste mesmo dia
e no dia seguinte, Picasso realiza uma segunda gravura, com a mesma estrutura e tí
tulo, e, como a anterior, deve ser lida inversamente, isto é, da direita para a esquer
da, na qual o tom jocoso e debochado é substituído por outro fortemente dramático.
Várias situações desta segunda gravura irão reaparecer, transfiguradas, nos sucessi
vos esboços de Guernica, como a mulher que chora, o rosto e a mão estendidos para o
alto, a mulher que leva o filho no braço, o excessivo alongamento do pescoço de outra
personagem feminina. Estas duas gravuras, acompanhadas de uma separata com um
poema, são, em seguida, vendidas em benefício da República Espanhola. Neste poe
ma, Picasso cataloga imagens de guerra: "gritos de crianças, gritos de mulheres, gri
tos de pássaros, gritos de flores e de pedras, gritos de camas e cadeiras, de potes,
gritos de gatos, de papéis e de odores".
Os primeiros croquis para Guernica começaram a ser feitos por Picasso, em seu
5.
novo atelier de Paris, no dia 19 de maio, estimulado pelas fotos publicadas pelo
Ce Soir nos quatro dias que se seguiram ao bombardeio, mas, também, retomando
temas das séries anteriores comentadas. Foram ao todo cerca de 50 croquis ou estu
dos. A composição definitiva foi levada à tela, ainda como puro desenho, no dia 11
de maio. Os sete estágios que se seguiram, já na forma de pintura, foram documen
tados fotograficamente a partir deste dia e, durante três semanas, por Dora Maar
(mulher que se tornou um dos principais modelos de Picasso). O painel foi finalmen
te exposto na Feira Internacional de Paris em meados de junho.
Josep Palau i Fabre, autor de um brilhante estudo sobre Guernica, se pergunta por
que só com o bombardeio de 26 de abril Picasso decidiu abordar diretamente, no pai
nel, a guerra civil espanhola que já vinha durando nove meses. E responde, ele mes
mo, apontando duas razões: Picasso era malaguenho e com o bombardeio de Guernica
mudara a relação de forças. Os acontecimentos na frente de Aragon, a defesa de Ma
dri e a queda de Málaga, ocorrida em 13 de fevereiro, o haviam comovido profunda
mente. Tratava-se de uma cruel luta fraticida, mas até então lutavam homens contra
homens. Agora eram máquinas poderosas e pilotos adestrados contra homens indefe
sos. "A reação de Picasso ante o bombardeio de Guernica - diz Palau i Fabre - foi
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uma reação moral".
Como vimos, nos quatro anos anteriores, Picassovinha lidando com símbolos, empre
gando uma linguagem cifrada para abordar questões pessoais. Com o bombardeio de
Cuernica, o individual cede ao universal, a prioridade artística cede a uma motivaçao
ética, o artista engaja sua arte na luta contra Franco. Apesar disto, como observa o
mesmo autor, Cuernica não é um quadro bélico ou belicoso. No croquis de numerei
,
datado de 9 de maio, "“havia a intenção manifesta de introduzir na composição um bra
ço erguido com o punho fechado". Portanto, um gesto de raiva, que clamava aos ceus
vingança, uma punição a Franco. Ao eliminar o punho, permitindo a lampada se destacar acentuando o caráter doméstico da cena, "Picasso afasta a ideia da vingança ,
'
estudioso catalão a concluir que o que o quadro propoe e a convivência hu
levando o
mana", a paz entre os homens.
Analisando as modificações que foram sendo introduzidas na sucessão de croquis, Pa
lau i Fabre conclui pelo desaparecimento da oposição de forças implícita na antinomia ^
touro/homem/fascismo e cavalo/mulher/Espanha. Diz ele que, no citado croquis nu
mero 15, a estrutura final do painel está quase definida: nela, touro, cavalo e os de
mais personagens presentes terão o mesmo signo: o de vitimas.
Não se pode aceitar tranquilamente esta última observação. Afinal, o touro ocupando
posição na extrema esquerda do painel, parte do corpo mantida na obscuridade, nao
contempla a cena, mas, ao contrário, volta seu olhar para o lado de fora, sugerindo na
sua imutabilidade e indiferença, um solene desprezo pelo que acontece ao seu re_dorNo seu mutismo elegante (é o único personagem que nao grita nem chora que nao tem
a boca escancarada), coloca-se acima e a margem de todo este painel de dor e sofn
Parece acreditar na sua força e impunidade. Que melhor metafora para o fas
mento.
cismo poderia criar Picasso?
Ponto linha, plano, cor, estes são alguns dos elementos básicos manipulados pelo
pintor no momento de realizar sua obra. Cada um destes elementos tem seu propno ^
siqnificado e história. Mas antes mesmo que estes elementos relacionados entre si de
terminem novos significados, eles são lançados sobre um plano básico que e o propno
espaço pictórico e que é composto por aquilo que Kandinsky, em suas lições da Bau
haus chamava de bissonâncias de repouso quente ou frio, vale dizer, por duas linhas
horizontais e duas linhas verticais. Assim, aqueles elementos antes mencionados, que
constituem o vocabulário básico de todo pintor, são lançados sobre um campo que e
oreviamente significativo. Conforme o modo como emprega os elementos, o pintor po
de mudar a relação de forças no interior do quadro, rompendo com este atavismo ori
qinal. De qualquer maneira, porém, e de maneira simplificada, o formato mais equi
librado do plano básico é o quadrado, dai ser o preferido pelos artistas construtivos.
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Do mesmo modo, a verticalidade do plano é a verticalidade do homem, tanto quanto a
horizontalidade correspondente à paisagem. Nos momentos de crise - espiritual, econômica, política e cultural - a pressão se faz excessivamente para o alto, como de
sublimação (gótico, El Creco), ou para baixo (românico, Breughel), ou tende para
a diagonalidade: mais dramática quando a linha tende para o alto e para a esquerda,
assim como o cinza, entre o branco e o preto, é uma forma de diagonalidade cromáti
ca. Porém, a horizontalidade excessiva revela desequilíbrio, perda de controle,
pressão dos acontecimentos sociais.
Guernica, em sua forma final, mede 349, 3 por 776, 6 cm. Portanto, seu plano básico
é excessivamente horizontal, o que significa brutal e ostensiva pressão dos aconteci
mentos sociais e políticos. Apesar disto, o painel tende a se fechar nos seus extre
mos laterais e interiormente. A composição segue, inicialmente, o padrão renascen
tista, formando um triângulo que se sustenta fortemente na horizontal inferior, colo
cando no centro a figura dramática do cavalo rei inchando sua dor, a boca escancara
da fortemente iluminada pela lâmpada, logo acima. O cavalo, que pisoteia um homem
ferido, exerce uma pressão para baixo. Este homem abre os braços como um crucifi
xo, trazendo na mão direita uma arma rudimentar, que indica, bem próxima, uma de
licada flor.
Mas, contrabalançando este triângulo central, temos dois outros, menores, formados
pelas duas figuras femininas, a mulher que parece despencar, junto à janela, com os
braços abertos, para o alto, e a mulher que, pescoço alongado, carrega nos braços
o filho e grita sua dor ante a indiferença do touro. Os dois triângulos estão em posi
ções invertidas.
Se esta composição, fundada em três triângulos que distribuem os pesos simetricamen
te, busca compensar a excessiva horizontalização do plano básico, dando-lhe um ca
ráter fechado e rígido, Picasso procura, ao mesmo tempo e a todo momento, romper
esta simetria que tende ao repouso e ao apaziguamento, introduzindo diagonais e pu
xando a composição para o alto. Com efeito, se as três figuras situadas à direita for
mam um novo triângulo que tem sua correspondência, no lado esquerdo, com o triân
gulo formado pelas figuras do touro, do cavalo e do rosto do homem ao pé do quadro,
este equilíbrio é rompido pela cena dramática da mulher que grita com o filho no bra
ço, e este grito, como disse Roger Garaudy, é "o emblema universal do sofrimento hu
mano".
Na verdade, este não é o único grito. Guernica é multiplicação de gritos que se dis
persam entre sombras e luzes. Cada um destes gritos é um impulso para a esquerda
ou para a direita, mas sempre para o alto, como se Picasso quisesse verticalizar a
composição para assinalar de forma pungente a dor que rasga todo o quadro, fazendo
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com que os elementos sangrem os bordos do painel. Quer dizer, a pressão que tem origem fora do quadro, depois de irromper com violência no interior da composição o foco de luz incidindo dramaticamente sobre o cavalo - quer ascender ao espaço ex
terno pelo alto. Como observou muito bem Palau i Fabre, todos estes elementos que as
cendem, todos estes gritos lancinantes "dão ao quadro um segundo centro de gravidade
situado fora do espaço material dele, ali onde se escondem os aviões causadores do es
trago que estamos vendo". Ou seja, se na horizontal tende-se à pura descrição dos fa
tos, a vertical tem uma dimensão psicológica, que no caso de Guernica, compensa a
enorme disparidade entre largura e altura.
Quer dizer, o fato de que não vemos os aviões assassinos aumenta consideravelmente
a tensão. Colocasse Picasso os aviões e abrisse o cenário para a própria cidáde,
e
Guernica perdería muito de seu impacto, a paisagem exterior abafando os gritos e minimizando cada gesto individual. O grande lance deste painel é o fato de que tudo ocorre no espaço fechado, um espaço doméstico, o da família. Neste espaço exíguo, a
destruição é maior, e a extrema fragmentação e aproximação de corpos de homens e
animais aumenta consideravelmente a sensação de dor.
E, não bastasse a exiguidade do espaço, Picasso multiplica os centros tectônicos, as
diagonais, rompe a simetria de olhares, que parecem imobilizados pelo terror (por
oposição ao olhar vago e distante do touro), opõe as oblíquas, que sugerem profun
didade, com os ousados primeiros planos, joga as curvas, que sugerem volumes, com
a extrema angulação no desenho dos animais e do próprio cenário, e assim por diante.
E eliminou a cor, limitando-se a trabalhar entre os extremos do branco e do negro.
Neste quadro de tantas sutilezas, apesar do ardor e da carga de emoção nele contida,
nada é fortuito ou ocasional, nada tem um sentido único ou literal. A lâmpada tão
ostensiva talvez não tenha a função de iluminar a cena, mas, ao contrário, mostrar os
tempos obscuros que se anunciavam. Bem perto dela, há uma mão tímida que estende
uma lamparina, buscando um caminho, uma saída.
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Convidamos Vossa Senhoria e exma. família
para a abertura da Mostra "PABLO
PABLO", dia 14 de
janeiro de 1982 às 18 horas, na Galeria de Exposições
do 2o. andar no Museu de Arte do Rio Grande do Sul,
sito à rua Sete de Setembro 1010 (Praça da Alfândega).

Roberto Valfredo Bicca Pimentel
Diretor do MARGS
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"ENQUANTO ISTO NA ESPANHA" AQUARELA E NANQUIM SOBRE PAPEL — 0,70 x 0.50m.

"O PINTOR E SEU MODELO" - SUVINIL E NANKIM SOBRE PAPEL

0,70 x 0.50m

Claudius
(Claudius Silvius P. Ceccon)
Garibaldi, RS., 1937 — Reside no Rio de Janeiro

Elifas Andreato
Caviúna, atual Rolândia, PR, 1946 — Reside em São
Paulo, SP.

Desenhista de humor, programador visual e arquiteto
formado pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do
Brasil (1960). Residindo no Rio desde os 4 anos de idade,
quando a família aqui se radicou, já com 16 anos começa
a colaborar na imprensa, publicando desenhos na revista
"O Cruzeiro”. Em seguida entra para a Manchete, onde
mantém durante 13 anos uma página de humor. Cartunista
do Jornal do Brasil, Diário Carioca, Correio da Manhã
e Estado de São Paulo, participa da experiência do Pif-Paf.
Mais tarde, já com renome artístico firmado, participa de
exposições coletivas no Rio, São Paulo e Genebra, com
trabalhos de humor e programação visual publicados no
Brasil e no exterior. De 1965 a 1980, publicou os seguintes
livros de humor: ”Hay Gobierno?” (Civilização, 1965);
"Globe Trotter” (Pravaz, 1968); "10 em humor” (1969);
”6 desenhistas brasileiros de humor” (M. Ohno, 1963);
"Es war Eihmal” (Laetare Verlag, Stuttgart, 1976): “Und also
Sprach Malachias” (Laetare Verlag, Stuttgart, 1976);
“Humor” (Banco do Brasil, ed. particular, 1979); "Era uma
vez" (Brasiliense, 1980); "Vivendo e aprendendo"
(Brasiliense, 1980); "Cuida, Escola!" (Brasiliense, 1980).
Um dos fundadores do Pasquim, onde colabora até hoje,
é membro fundador e programador visual do IDAC. Cursou
a ESDI. Como arquiteto estudou planejamento urbano na
Itália e na Holanda e trabalhou no Centro de Pesquisas
Urbanas em Chicago, tudo isto no período de 1965 a 1967.

Desenhista gráfico e cenógrafo. Autodidata, começou a fazer
seus primeiros desenhos a partir de 1964, já em São Paulo,
para onde se transferiu. Trabalhou inicialmente em pequenos
estúdios como desenhista e ilustrador, bem como cenógrafo
da TV Record. Em 1967, ingressa na Editora Abril, tendo
trabalhado em várias publicações antes de assumir a direção
de arte da Abril Cultural, onde realizou planejamento gráfico
e ilustrações de livros e fascículos, entre os quais os da
coleção "Música Popular Brasileira". Para o teatro criou
cenários para as peças “Murro em Ponta de Faca", "Muro de
Arrimo", "Navalha na Carne", bem como cartazes,
ilustrações, capas de livro e disco que lhe valeram várias
premiações. Em 1974, desenhou a revista "Argumento" e foi
um dos fundadores do semanário “Movimento”. Desenvolveu
uma técnica particular de ilustração, a partir do princípio que
"a realidade é fragmentária”, usando bonecos, sapatos
e outros objetos para ilustrar esse conceito. Em 1981 realizou
exposição retrospectiva na Funarte, depois vista em
São Paulo, Curitiba, Blumenau, Belém e Recife.
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Pablo, Pablo!Uma Interpretação Brasileira de Guemica

Picasso por brasileiros
quinta-feira no Margs
2H

41101)18-2 é-ceU

no Museu de Arte do Rio Grande do
Sul (Praça da Alfândega) até o dia
28 de janeiro. A mostra é organizada pela Fundação Nacional de Arte
(Funarte) com o apoio da IBM do
Brasil. A seguir, a exposição vai
para Blumenau, de 4 a 17 de fevereiro, deslocando-se em março para Curitiba e, em abril, para Madri.

Abre nesta quinta-feira, dia 14,
às 18 h, a exposição itinerante
Pablo, Pablo! Uma Interpretação
Brasileira de Guemica, que ficará

A Funarte expõe nesta mostra
interpretações livres de Guemica,
sem especificações técnicas prédeterminadas, com a participação
de 20 artistas nacionais. São eles
José Roberto Aguillar, Millor Fernandes, Antonio Henrique Amaral,
Carlos Scliar, Caulus, Chico Caruso, Claudius Silvius, Elifas Andreato, Germano Blum, Gianguido
Bonfanti, Guima, Humberto
Espíndola, Henfil, Ivald Granato,
Lan, Jaguar, Rubens Gerchman,
Sante Scaldaferri, Siron Franco e
Ziraldo. A indicação foi feita por
uma comissão de críticos de arte,
composta por Frederico Morais,
Geraldo Edson de Andrade e Mario
Barata.

PíL

A organização de Pablo, Pablo!
Uma Interpretação Brasileira de
Guemica com uma exposição de
trabalhos sobre a obra de Picasso,
em lugar de uma mostra de quadros do artista, foi idéia da Consultoria para Projetos Especiais da
Funarte e está dentro da linha de
promoções não-convencionais do
Projeto Espaço Alternativo.
Guemica é a mais famosa obra de
Picasso, pintada em 1937, para o
Pavilhão espanhol da Exposição
Internacional de Paris. Em 1940, o
quadro de grandes proporções
(3,50m x 7,80m) foi emprestado ao
Museu de Arte Moderna de Nova
Iorque, só voltando à Espanha durante as comemorações do 100°
aniversário do nascimento do artista, em outubro do ano passado.
A obra transformou-se em símbolo
de protesto contra a violência, pois
por vontade do autor somente deveria voltar ao seu país depois de
restabelecidas as liberdades de
mocráticas. A tela evoca o bombardeio de Guemica durante a
Guerra Civil Espanhola.
'

Guemica interpretada por Siron Franco e Humberto Espíndola
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E/zfas Andreato — *‘25 de Outubro” — Acrílico sobre tela

Exposição no MARGS
mostrará Guernica
sob a visão brasileira
A exposição Itinerante
“Pablo, Pablo! — Uma In
terpretação Brasileira de
Guernica ”, organizada pela
Fundação Nacional de Arte,
para comemorar o centená
rio de nascimento de Pablo
Picasso, será aberta nesta
quinta-feira, às 18 horas, e
ficará no Museu de Arte do
Rio Grande do Sul até o dia
28. Em seguida, seguirá para
Blumenau de quatro a 17 de
fevereiro, deslocando-se em
março para Curitiba. Em
abril próximo, ele seguirá
para Madri.
Interpretações livres de
Guernica, sem especificações
pré - determinadas,
sarão
mostradas contando com a
participação de 20 artistas
nacionais. Entre eles, estão
José Roberto Aguillar, Millôr Fernandes, Antônio Hen
rique Amaral, Carlos Scllar,
Oaulus, Chico Coruso, Claudius Silvius, Elifas Andrea
to, Germano Blum, Gianguido Bonfantl, Gudma, Hum
berto Espíndola, Henfil,
Ivald, Granato, Lan, Ja
guar, Rubens Gerchman
Sante Scaldaferri, Siron
Franco e Ziraldo. Frederico
Morais liderou uma comis
são de críticos de arte que
indicou esses artistas. A co
missão foi formada ainda
por Mário Barata e Geraldo
Edson de Andrade.
GUERNICA
Em 1937, Picasso pintou
para o pavilhão espanhol da
Exposição Internacional de
Paris, sua célebre Guernica,
óleo de 349,3 por 776.6 cencentímetros. Nos anos 40, o
imenso quadro foi empres
tado ao Museu de Arte Mo
derna de Nova Iorque, com

consentimento do artista.
Em 1981, a tela voltou à Es
panha, depois de transfor
mar-se em símbolo de pro
testo contra, o autoritarismo,
a guerra e o massacre às
populações civis. Por vontau
de de Picasso, o quadro só
deveria voltar à sua pátria
quando as liberdades demo
cráticas fossem restabeleci
das no país.
A tela evoca o bombeiro
de Guernica y Luno cidade
santa do pais basco espa
nhol e antiga capital de Vizcaya, pela aviação alemã
aliada às forças insurretas,
durante a Guerra Civil Es
panhola. Expressão do mais
trágico protesto, reúne em si
temas diversos de períodos
anteriores da produção do
pintor como o Minotauro e
a corrida. Representa, ainda,
o marco inicial da fase mais
sombria e violenta de sua
pintura.
Segundo o crítico Mário
Barata, em Guernica, Picasso
funde características do
cubismo com algumas do
surrealismo. A composição
geral no espaço cria uma
visão de sonho terrificante.
A lâmpada não simboliza e
não podería significar o
bombeiro, pois está solida
mente presa no alto, estabe
lecendo uma contra-luz. A
lâmpada é a luz da verdade
a esclarecer a tragédia para
os milhares de visitantes da
grande mostra internacional
da Paris pré-guerra.
Com o bombardeio de
Guernica, completa o critico,
justifica-se a decisão temá
tica do artista, a Espanha
tornara-se, com a utilização
criminosa de aviões de Hitler e de soldados de Musso-

lini, um campo de morte da
guerra mundial que o fascis
mo começara a empreender.
O mundo, porém, julgava-se
ainda em paz e os significa
dos das exposições universais
convergiam para a Idéia de
festa. Picasso não teve dúvi
das ao escurecer a obra —
fazê-la em pretos, brancos e
cinzas — e transportou a
guerra para a exposição.
Transformara, assim, a visi
ta ao Pavilhão da Espanha
num avisita ao pesadelo. As
mãos se contorcem. As bo
cas se retorcem, o cavalo
central se torce. Um mundo
desequilibrado pela dor surge
claramente neste grito pictó
rico do grande artista es
panhol.
TRANSCENDÊNCIA
Na opinião de Barata, es
tava funcionando em pleno
a potencialidade dos valores
de signo da arte moderna.
E é por isso que Guernica
transcende o episódio do
massacre por vil e cruel que
ele tenha sido, entrando na
História da Arte como uma
das obras culminantes do sé
culo XX. Ao vê-la, pensase analogicamente no Goya
do início do século XIX, com
suas visões negras, ao pé da
letra e metaforicamente, e
oníricas da condição huma
na vilipendiada pelas tropas
de ocupação e também no
Goya de contenção simbólica
das imagens dos fuzilamen
tos de maio da tragédia de
Madri. E no Juízo Final de
Miehelangelo, na cabeça da
Capela Sixtina, na sede do
Papado que saía do choque
traumático transmitido pela
guerra generalizada ou pela
Reforma Contestatória.
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Guemlca não é a descrição de um
bombardeio, mas um grito. A
imagem é do biógrafo e crtico de
Picasso, Maurice Rayal, e reflete a
.W
impressão causada pela estrutura
II 1 plástica da obra e o significado
-I J humano e político que ela adquiriu,
O quadro somente voltou à terra
natal do autor, por sua vontade
expressa, depois de restabelecidas
as liberdades democráticas
■€
suspensas por 40 anos, desde a
S:
Guerra Civil na Espanha. E voltou
exatamente para as comemorações
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do centenário do nascimento de
Pablo Picasso, em 25 de outubro do
ano passado. Pablo Ruiz Picasso
morreu em 1973, aos 91 anos de
idade, deixando uma herança de 20
mil quadros, gravuras, esculturas,
desenhos, montagens, colagens e
cerâmicas. A partir de hoje, nc
Museu de Arte do Rio Grande do
Sul, a mostra das interpretações
brasileiras de sua mais famosa
obra: Guemlca. A exposição poderá
ser vista até o dia 28, de terça a
domingo, das 10 às 17h.

Exposição abre hoje no MARGS

m

“Guernica” interpretada
por artistas brasileiros
Guernica é uma obra fundamenEm sua forma final, Guernica ra Curitiba e em abril chega a Ma
tai do século 20, com suas dimen- mede cerca de três metros e meio dri, integrando-se às homenagens
sões plásticas, estruturais e políti- de altura por sete metros e 80 a Pablo Picasso.
cas. Foi pintada em 1937 para o pa- centímetros de largura. Portanto,

sassMsnaais aasrss jasttawtíri
foi emprestada, com consentimento do autor, ao Museu de Arte Modema de Nova Iorque, só voltando
à Espanha em 81, depois de se
transformar em símbolo do protesto contra o autoritarismo, a guerra
e o massacre às populações civis.
Picasso determinou que Guernica
só voltasse quando fossem restabelecidas as liberdades democráticas em seu país. A tela evcca c
bombardeio de Guernica y Luno,
cidade santa do Dais basco esDanhol e antiga capital de Vizcaya,
pela aviação alemã aliada às forças franquistas, durante a Guerra
Civil Espanhola.

triângulos que distribuem c peso artistas brasileiros que participam
simetricamente com tendência a da mostra Pablo, Pablo!, interpre
verticalizar a composiçãc para as- taram segundo sua pró pria visão.
sinalar a dor dos grites que se dispersam entre luz e sombra,
O humor de Caulus, Chico Caruso,
Claudius, Henfil, Jaguar, Lan, MilA Fundação Nacional de Arte lôr Fernandes e Ziraldo contrace<Funarte) organizou uma mostra nando ccm as interpretações de Jo’
interpretações livres de sé Roberto Aguilar, Antônio HenriGuernica, sem especificações téc- que Amaral, Carlos Scliar, Elifas
nicas determinadas,
por 20
Andreato,
....
.
. .artistas
...
.. D . Germano
.. _ . Blum,
TT Gian.
brasileiros,. Esta exposição ítme- guido Bcnfanti, Guima, Humberto
rante, , intitulada
Pablo,
Pablo!
Spíndola,
Ivald
Granatc,
Rubens
.
^
,
Uma Interpretação Brasüeira de Gerchman, Sante Scaldaferri e SiGuemica, abri hoje em Porto Ale- ron Franco. A indicação destes argre, às 18 h, no Museu de Arte do tistas foi feita por uma comissão
Rio Grande do Sul, onde permane- de críticos de arte composta por
A tela veio ao Brasil em 1953/54 ce at® dia 28 . De 4 a 17 de fevereiro Frederico Morais, Geraldo Edson
para ser exposta na II Bienal de vai Para Blumenau, em março pa- de Andrade e Mário Barata.
São Paulo, com autorização do ar
tista. Antes disso, pôde ser sentida
através da transformação da arte
de Cândido Portinari após ter visto
oa obra de Picasso em 1940, em
Nova Iorque. Esta compreensão
chegou também pela obra de Ro
berto Burle Marx ou de Clóvis Graciano e conviveu por muito tempo
com o modernismo brasileiro dos
anos 30 e 40, que culminou princi
palmente na I Bienal, em 1951.
Expressão de um trágico protes
to, Guernica reúne temas diversos
de períodos anteriores da produção
do pintor, como o Minotauro e a
corrida de touros. Representa ain
da o marco inicial da fase mais
sombria e violenta da pintura de
Picasso. No períedo preparatório
de Guernica, o touro é o fascismo e
o cavalo —também freqüente
nesta fase — o povo espanhol. Num
quadro Picasso pinteu a violenta
investida de um touro que derruba
e estripa o cavalo, prenunciando a
postura dramática do cavalo que
ocupa
posição
central
em
Guernica. Os primeiros esboços
desta obra monumental do pintor
espanhol, foram feitos em Paris
em maio de 37, influenciados pelas
primeiras fotos publicadas nos jor
nais sobre o bombardeio.
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Germano Blum — “Aun Guernica ‘ — Bico-de-pena e impressão manual

Brasileiros interpretam
“Guernica” no MARGS
No Museu de Arte do
Rio Grande do Sul *edi aberta hoje, às 18 horas, pa
ra o público em geral, a
exposição itinerante “Pablo,
Pablo — Uma Interpretar
ção Brasileira de Guerni
ca” organizada pela Fun
dação Nacional de Arte —
FUNARTE, com o apoio da
IBM do Brasil, para come
morar o centenário do nas
cimento do genial artista
espanhol, falecido a 8 de
abril de 1973, em Miadri.
A mostra organizada pela
FUNARTE — que ficará no
Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul (Praça da Alfân
dega, Centro) até o dia 28/1,
são expostas interpretações
livres de “Guernica”, sem
especificações técnicas pre
determinadas, a cargo de
vinte artistas brasileiros:
José Roberto Aguillar, Millor Fernandes, Antonio Hen
rique Amaral, Carlos Scliar,
Caulus, Chico Caruso, Claudius Silvius, Elifas Andreato, Germano Bluim, Gianguido Bonfanti, Guiana, Hum
berto Espíndola, Henfil,
Ivatd Granato, Lan, Jaguar,
Rubens Gerchman, Sãnte
Scaldiaferri Siron Franco e
Ziraldo, A indicação dos
artistas foi feita por uma
comissão de críticos de ar
te, composta por Frederico
Morais, Geraldo Edson de
Andrade e Mario Barata.
GUERNICA

Sem dúvida, a obra de
arte mais famosa do século
XX, “Guernica” — óleo de
349.3cm x 776,6cm — foi
pintada em 1937 por Pablo
Picasso, para o pavilhão na
cional da Espanha na Ex
posição Internacional de
Paris. Nos anos 40, “Guer
nica”, com o consentimento
de Picasso, foi emprestado
ao Museu de Arte Moderna
de Nova York, para só re
tornar à Espanha em 1981,
depois de transformar-se em
símbolo de protesto contra
o fascismo, a guerra, o
massacre de indefesas po
pulações civis. Segundo a
vontade do artista, 0 imen
so quadro só voltou, portan
to, à sua pátria quando as
liberdades democráticas ha
viam sido restabelecidas no
país.
“Guernica” voca o bom
bardeiro de Guerra Luna,
cidade santa do país basco
espanhol e antiga capital
de Viscaya. pela aviação
alemã durante a Guerra Ci
vil Espanhola. Expressão do
mais trágico protesto, reúne
em si temas diversos de
períodos anteriores da cria
tividade do pintor, como o
Minotauro e a corrida. Re
presenta, ainda, o marco ini
cial da fase mais sombria e
violenta de sua pintura.
GUERNICA E O
BRASIL

Sob o título de “Guerni
ca e a Influência de Picasso
no Brasil”, o crítico cario
ca Mário Barata fez as con
siderações que se seguem:
“O duplo exame (visualclassificatório e iconográfico-interpretativo) de Guer
nica confirma o poder da
linguagem pictórica de Pa
blo Ruiz Picasso e a preci
são com que, através da
mesma, respondeu a uma
encomenda de pintura para
o Pavilhão Espanhol da Ex
posição de Artes e Técnicas
de Paris, em 1937.
Nesta obra, fundem-se ca
racterísticas do cubismo
(planos angulares, perspec
tivas de diversos ângulos,
torsòes e tensões de um de-

Picasso
senho construtivo, afasta
mento da cor como elemen
to básico) com algumas do
surrealismo (visão onírica e
simultânea), conglomerado
de formas liberadas, multi
plicação de elementos vi
suais). Um signo importan
te — formal, simbólico e
naturalista — nesta tela de
3,49m x 7,76m situa-se uma
lâmpada com irradiação exa
gerada — herança de um
sol esboçado em estudo an
terior — coloca ao alto da
tela — na convergência de
grande triângulo compositivo que é o núcleo da pin
tura — diretamente sobre
a cabeça exasperada e es
cancarada de cavalowfera.
Que coisa deveria ilumi
nar esta luz que vem do al
to, na cena trágica que se
desenrola em conseqüência
do bombardeio? A luz mo
numental e irradiante se
conjuga com a luz adicional
de lamparina a óleo empu
nhada por braço fantomático e surrealista, a inquirir
do drama que decorre no
primeiro plano. Esta luz
subsidiária comprovada a in
tenção ou idéia do artista
de forçar a ver o que se
estava passando na nova
realidade: a da guerra. A
lamparina, intencionalmen
te. ficou mais naturalista e
indiscutível na obra, em
comparação com a maneira
em que ela surgia numa pri
meira versão de Guernica,
in fieri, fotografado em 1937
por Dora Maar. Esta versão
comprova que a simplifica
ção forma] na realização de
finitiva foi acompanhada de
concentração temática sobre
a tragédia, desaparecendo
inclusive a solução mais eclética de mostrar um bra
ço empunhando trigo, que
representaria o renascer
certo da vida e do sol, após
o sofrimento e o martírio.
Bastou a Picasso, na sua
opção definitiva, represen
tar unicamente a força do
drama profundo da guerra.
Esta temática concentrada,
cerrada, aumentou o vigor
da obra, o qual surpreendeu
os contemporâneos e fixoua na História da Arte. Os
grandes planos e as figuras
sofridas e deformadas fun
diam-se em “gesto” único e
percutente.
A composição geral no
espaço cria uma visão de
sonho terrificante. A lâm
pada não simboliza (e não

podería significar) • bom
bardeio, pois está solidamen.
te presa no alto, estabelecen.
do uma contra-luz ou som
bra. A lâmpada é a luz da
verdade a esclarecer (cla
rear) a tragédia para os mi
lhares de visitantes da gran
de mostra internacional da
Paris pré-guerra. Vale a
pena observar que na tela
o touro está tranqüilo e é o
cavalo que representa a
morte, talvez por uma esco
lha formal (pela forma),
pois o tipo de cabeça do
eqüino é bem mais longo e
manipúlável, como fera, do
que o da placidez craniana
bovina.
Desde 1934, a angulosida
de e o multifacetismo em
pregados na pintura por
Picasso indicavam ou reali
zavam as soluções plásticas
que ele definiría exemplar
mente em Guernica. As sé
ries da Tauromaquia e do
Minotauro destes anos, en
tre outras obras, mostravam
o caminho visual de Picasso.
Guernica, no particular do
estilo, não é um único na
obra geral do artista. E de
la decorreríam muitos de
seus quadros, como Mulher
Chorando (1937) da coleção
A. Penrose, na Inglaterra,
já com as lágrimas de pe
dra que Portinari colocaria
no seu Jeremias. Todos os
seus recursos gráficos e sua
compreensão da função da
cor na arfe estavam prepara
dos para a elaboração desta
tela-mural.
Com o bombardeio de
Guernica justifica-se a deci
são temática de Picasso. A
Espanha tornara-se — com a
utilização criminosa de aviões de Hítler e de solida
um
dos de Mussolini
campo de morte da guerra
mundial, que o fascismo co
meçara a empreender.
O mundo, porém, julgavase ainda em paz e os signifi
cados das Exposições Uni
versais convergiam para a
idéia de festa. Picasso não
teve dúvidas ao escurecer a
obra — fazê-la em pretos,
brancos e cinzas — e trans
portou a guerra para a ex
posição. Transformara, as
sim, a visita ao Pavilhão da
Espanha numa visita ao pe
sadelo. As mãos se contor
cem. As bocas se retorcem.
O cavalo central se torce.
Um niundn desequilibrado
pela dor surge bem clara-

mento neste grito pictórico
do grande artista espanhol.
Estava funcionando em
pleno a potencialidade dos
valores de signo da arte mo
derna. E é por isto que
Guernica transcende o epi
sódio do massacre — po
vil e cruel que este haja
sido — e entre na História
da Arte como uuna das obras culminantes do século
XX. Ao vê-la, pensa-se analogicamente no Goya do
início do século XIX, com
as suas visões negras (ao
pé da letra e metaforica
mente) e oníricas da condi
ção simbólica — ainda co
lorido, pois anterior — das
imagens dos fuzilamentos
de maio da tragédia de Ma
dri. E no Juízo Final de
Michelangelo na cabeça da
Capela Sixtina, na sede do
Papado que saía do choque
traumático transmitido pe
la guerra generalizada ou
pela Reforma contestatória. Juízo Final também
cinza e retorcido, embora
obviamente em outro estilo.
O Guernica de Picasso
veio ao Brasil em 19531954 para ser exposto na
II Bienal de São Paulo,
com autorização do artista.
Mas antes ressoara, de modo direto, na transforma
ção que Cândido Portinari
efetuou em sua arte, após
ver aquela obra, em 1940,
formação que Cândido Por
tinari efetuou em sua arte,
após ver aquela obra, em
1940, em Nova Iorque. A
série bíblica feita pelo ar
tista brasileiro para a Rá
dio Tupi, por encomenda
de Assis Chateaubriand, ó
decorrência do desenho e
do conteúdo de Guernica.
As mãos espalmadas em
articulações gráficas e os
rostos angulosos definidos
em linearismo exasperado
e múltiplo chegaram aos
azulejos de Pampuüha e às
gravuras feitas para ilus
trar O Alienista de Machade Assis, ma edição de R.
Castro Maya. O pós-cubismo picassiano infundia am
plamente a nova fase de
Portinari.
Esta compreensão do
pós-cubismo chegava tam
bém ao Brasil pela via da
digestão lenta de formas
através da criação pictórica
erudita de Roberto Burle
Marx ou de Clóvis Graciamo, entre outros, e de artis
tas europeus aqui chega
dos no fim da década de
40 (Flexor, BonazzoJa, Plattner).
Este pós-cubismo
conviveu algum tempo com
o tipo de modernismo bra
sileiro dos anos 30 e 40,
cuja vertente fundamental
contrastaria — pelos con
teúdos lírico ou realista —
com a evolução abstracionista-geométrica implanta
da entre nós. sobretudo após a Primeira Bienal de
São Paulo (1951). Houvera
tempo, antes da expansão
formalista, do Brasil rece
ber, em sua arte, conseqtiências e convergências
expressas pela fase da cria
ção de Picasso simbolizada,
de maneira maior — co
mo período — pela Guer
nica, obra-chave eim um
mundo de guerra© e mas
sacres. Ressalte-se que, in
do para a Espanha ibérica
— e algo nossa — no ano
do centenário do artista,
esta doação de Picasso ao
povo espanhol conclui sim
bolicamente a guerra civil
local, mas não deixa es
quecer, na Europa e no
mundo, a ação fascista que
preparava o
morticínio
mundial”.
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Guernica à Brasileira,
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ALDO OBINO

O Museu de Arte do Rio
Grande do Sul abre a tem
porada de 82 com uma su
gestiva mostra coletiva e na
cional em tomo do painel
Guernica, de Picasso, numa
interpretação múltipla •
brasileira em torno da te
mática e significado da mais
representativa obra do genial
artista da Espanha que fa
leceu em 1973 com um Iti
nerário exiotencial de no
venta e dois anos e uma herança de mais de dez mil
obras, entre desenhos, gra
vuras, pinturas, cerâmicas,
cenografias, além de diário
e peça teatral.
Artista poliédrico, por décanas lhe temes estado no
encalço. Em 1974, visitamos
o Museu Pablo Picasso em
Barcelona e muito vimos de
sua obra e vida e a propó
sito de seus noventa anos
e da mostra que a extinta
(Ebphera Galeria promoveu
com gravuras e “portraits”
seus. fizemos uma ampla análise de sua trilha. Em re
lação ao painel Guernica,
tivemos a satisfação de no
4.o Centenário da Cidade
de São Paulo apreciar na II
Bienal do Museu de Aite
Moderna Bandeirante, entre
as salas dedicadas a Henri
Moore, ao Futurismo Italia
no, os Mobils de Calder e
a grande arte germânica e
na magnífica representação
da Escola de Paris com
Bracque, Leger, Buchamp,
Gris, Baurens, Richier, tivemes a sala dedicada a Picasso, com cinqüenta e uma
obras escolhidas e por indi
cação do próprio Picasso. O
relevo máximo coube, fora
de dúvida a Guernica, de
1937, com suas grandes pro
porções de 3.8 x 8.50. Foi
algo inesquecível e o magní
fico painel não no* surpie-

Guernica: detalhe
endeu por suas proporções,
devido ao grande espaço
da arquitetura de Oscar
Niemeyer no Parque Ibirapuera. A obra que estava
no Museu de Arte Moderna
de Nova York, foi emíprestada por uma gentileza à
efeméride do 4.o Centenário
de São Miguel e à alta pro
moção do MAM do velho
Matarazzo. Agora Guernica
se destina ao nosso caro
Museu do Prado de Madri,
de acordo com o disposto
por Picasso.
As artes plásticas no Bra
sil receberam em vida o im
pacto de Picasso, ©eu influ
xo principal sendo sobre
Cândido Portinari, sem es
quecermos outras repercus
sões nossas.
Na efeméride do centenário natalício do mestre malagueno. as comemorações
*e alastraram e. entre todas.
els a que promove & Fumar-

reunindo os trabalhos de
vinte artistas plásticos bra
sileiros com interpretações
pessoais, diferentes e livres
em tomo de Guernica, como
variações ou pára-frases
plásticas inspiradas em sua
oora prima.
Já. conhecemos as inter
pretações de temários pictó
ricos e históricos de Portinari em tomo da Primeira
Mossa no Brasil, de Victor
Meirelles e de Tiradentes e
suas ilustrações de D. Quixote e o mais. Aqui temos
uma mostra coletiva e va
riada em tomo de um só e
mesmo tema e pintura, em
tecmcas e expressões dis
tintas e pessoais, algumas
mais literais e outras mais
livres como a de Siron
Franco ou a humorística ue
Miilôr Fernandes, umas em
püitura, outras em puro de
senho.
Em relação a Guernica,
lembramo-nos de um prolessor da Universidade de
Valèncla, Sebastian Lopez e
outro que sugeriram hã
pouco no Brasil que Guernl. inspira-te num quadro
de Rubens: “Os Horrores
d$, Guerra”, sendo que o i
mestre flamengo multa pin
tura fez em torno da guerra. Naturalment*, Picasso
terá tido tema comum, mas
com tratamento cubístlco «
surrealista e com ©eu gênio
asslmllador e transfigurador.
A presente mostra do
Margs conta com um exce
lente catálogo e estudos de
Frederico Moraes e Mario
Barata, dois dos melhores
críticos de artes plásticas da
atualidade brasileira e com
boas ilustrações dos traba
lhos reunidos dos vinte ex
positores, cuja mostra, após
a gira pelo País, será leva- I
da à Espanha, como homage” brasileira à plcasítaI na obra-prima.
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Picasso no
Museu de Arte
em

no centenário de seu nascimento, compoe XtL Reriiteíe o
hPiP7A p sentido didático, que merece ser vista. Kegisire se u

Jussara Cime de Souza, Leda Picoli e
outros mais. ^ ^
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CHRONOLOGY
1958
January 29: Final study for UNESCO
mural shows Icarus in a seaside setting,
plunging into the water like a bird or
airplane while bathers watch from the
heach. Work to be composed of series
of paneis covering over a hundred
square rneters of vvall surface.
Marcii 8-June 8: Exhibition of 150
original ceramies at Maison de la
Pensée Française, Paris.
Marcii 29: Presentation of UNESCO
murais in public schoolyurd in Vallauris.
April 19-June 9: Paints Bay ofCannes
(p. 434), view from window of La
Californie; subject occupies him in
several vvorks from this period.
September: Purchases fourteenth-century château de Vauvenargues, in the
shadovv of Mont Sainte-Victoire, located near Aix-en-Provence, vvhere Cézanne lived. Fills rooms of château with
paintings and sculptures brought from
Paris.

1 íoasso ai La C.alifornie. September 1958.
In barkground. The Pipos of Pan (p. 239).
Photograplied bv André Ostier

May 22-June 27: Exhibition “Les
Ménines. 1957," al Galerie Louise
Leiris, Paris.
Junk 5: Dedication of Monument to
Apollinaire (sculptured head of Dora
Maar from 1941, p. 369) in garden of
Saint-Germain-des-Prés, Paris.
SuMMER: Spends time at La Californie.
August: At Vauvenargues, turns to
another variation on a historical painting, Manet’s Luncheon on the Grass.
Makes many drawings and paintings on
theme over next two years, working
here, at La Californie, and, in 1961, at
Notre-Dame-de-Vie.
Autumn: Experiments with linocuts, a
médium lie will repeatedly work with in
1962 and 1963.

Picasso and Jacqueline. Photograplied by
Edward Quinn

1959

During year, publication of La Tauro- )
maquia (Barcelona: Ediciones La Cometa), by José Delgado (Pepe 111o);
mcludes ^6 aquatints and one etching
by Picasso.

January 8: André Malraux appointed
Minister of Cultural AfTairs of France.

1960

Early in Year: At La Californie or
shortly after moving to Vauvenargues,
paints Seated Woman (p. 435).

February : Series of paintings of nudes.
many bathing or ujshing .heir feet.
These forecast h is et um to theme of
Painter and Model, which will preoccupy him for next ten years.

FEBRUARY: Installed at Vauvenargues,
where lie will work olf and on through
Spring 1961.
April 10-30: Paints 21 canvases at
new estate, among them El Bobo, after
Murillo (p. 433).

SÃOS

/

April 12: At Vauvenargues, paints
Bather with Sanil Shovel (p. 439), its
flaltened forms looking forward to
metal cutoul sculpture of following
year.

INotre-Dame-de-Yie. Mougins, bought in
1961. Photograplied by Edward Quinn. It is
here tliat Pieasso lives for most of the rest
of liis life

June 15-July 13: Exhibition of 45
linocuts at Galerie Louise Leiris, Paris.
July 6-September 18: Retrospective,
1895-1959, at Tate Gallery, London;
organized by Arts Council of Great
Britain. Contains 270 vvorks, with catalog by Sir Roland Penrose.
July 27: Through intervention of Sabartés, Museo Picasso, Barcelona,
given formal constitution (not open to
public until March 1963).
August 20: At Vauvenargues, com
pletes a version of Luncheon on the
Grass, after Manet (p. 437), begun
March 3.
OcTOBER 15: Begins cartoons for decoration of walls of Barcelona College of
Architects. Designs, inspired by traditional Catalan dances and festivais, are
later reproduced on concrete façade of
building and incised into the surface by
sandblasting, a technique perfected by
young Norwegian artist Carl Nesjar.
(Decorations are unveiled in April
1962.)
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