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; Bavcar no livro A 

invenção da VidaA estética da escuridão
.

Uma das fotos de 
Evgen Bavcar foi usada 
como ponto de partida 
para a capa do livro A 
Invenção da Vida - Arte 
e Psicanálise, que tem 
lançamento marcado 
para as 19h da próxima 
segunda-feira, na Livra
ria Siciliano do Shop
ping Moinhos de Vento. 
Bavcar também partici
pa do conteúdo do livro 
(Editora Artes & Ofíci
os), com o artigo “Nápo
les, cidade-sol” e a 
entrevista “Uma câmera 

atrás de outra

O contraste entre luz e em seguida trabalhada 
ombra é a tônica do tra- pedra. Dessaperspectiva, 

balho do fotógrafo Evgen o artista e sobretudo o me 
Bavcar, que abre exposição diador entre as trevas do 
hoie às 19h no Museu de verbo, do fundo de sua ce 
Arte do Rio Grande do Sul gueira e a evidencia cim- 
Ado Malagoli. Não por aca- ereta da imagem, tai como 
so amostra intitula-se A realizada na arte através 
Noite, Minha Cúmplice, já de um ou de outro suporte 
nue o fotógrafo ficou cego material. O veibo e então 
entre os l(fe 12 anos. Nes- cego”. O que confirma a 
se período procurou fixar maxima de Samt-Exu 
na memória o máximo de pery: Só se ve bem com
informações do mundo vi- coraçao. Cúmvli-
sual E hoje, para produzir A Noite, Minha Lump
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Sobre essa estética da fotógrafo e escritor eslove-

™“em rsTrAeVe
novas possibilidades. Que Iho sobre as relações entre 
Michelangelo jamais viu fotografia e cegueira refle-
Moisés é evidente: foi o tindo sobre o estatuto da 
Espaço do verbo que lhe imagem na contempora- 

forneceu a imagem mental neidade.

na

escura
câmera”. É “um belo 

a artigo” e uma “entrevis- 
§ ta incrível”, antecipa o 
g m psicanalista Abrão 
1 a Slavutsky, um dos

^< 2 organizadores da obra
Evgen Bavcar pàrtídpTHH^mjT^b! Sousa e Elida Tessler, 
,e,5. Sexta e sábado 2«n*riSes naWdeãltura ■ I ! professores do Instituto

1 dM\XC!n^”l7147), a R$ 10.OoUdantes, e R$ 15.00. de Artes da Ufrgs).
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