
Fernando Bani
■

7.)'W

mmmm

mwmmm
slÉi

ím?: .m
SS

\c/:VVW'> ■V

ri- .v>

.
■t

’Èè%£i*V' ^'V

MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL
INAUGURAÇÃO: 22 DE MAIO ÂS 20:30H
PRAÇA DA ALFANDEGA S/N°



O Informalismo Renovado de Fernando Baril
A pintura de Fernando Baril se inscreve nas tendências que fazem do grafismo, resultante da 

espontaneidade gestual, o elemento gerador da forma e do pensamento que pronuncia. Por isso 
mesmo é necessário compreender bem o que quer dizero gesto pictórico, esse ataque à tela bran
ca ou de antemão preparada com outras matérias ou texturas, mas que se propõe como um cam
po aberto, ainda destituído de significação ou de experiência.

Com efeito, a tela em si mesma nada mais é do que um vazio (embora seus formatos tradicio
nais não deixem de ter um significado histórico) que provoca o artista a transformá-la em forma, 
através de pontos, traços, formas e cores, num todo articulado, num organismo vivo, capaz de 
cumprir um destino. Não sendo nada a princípio, requer fazer-se a expressão de uma história, de 
uma vida vivida aqui e agora, assumindo-se inteira num presente que soma passado e futuro.

A formação de Fernando Baril passou pela iniciação dos ateliês portoalegrenses, concluin
do ele o período de preparação numa rigorosa e disciplinada Escola Superior de Belas Artes de 
Madrid (a de Sãn Fernando). E seu caminho da figuração até à abstração lírica foi uma conquista 
de liberdade e amadurecimento, gradativa mas consciente. Foi aos poucos que ele deu-se conta 
do valor do traço, esse itinerário da mão e do pincel que circunscreve um território plástico que só 
lentamente revela seus acidentes, numa geografia imaginária e sentimentai. Mas essa geografia 
não se constitui em termos de uma geologia, nem acompanha a rota das fontes e caudais, nem as 
atmosferas, pois não é nenhuma paisagem. É antes uma espécie de vibração sísmica, palpitação 
do terreno, rachadura da crosta; ou, ainda, fluxo vital que explode em esporos, desenhando uma 
flora ou uma fauna, não em si mesmas, mas nas energias de seu empenho em multiplicar-se em 
novas formas, concentrando-se em florações inesperadas, em frutificações insuspeitadas, de on
de eclodem sementes, em sexualidade e instinto orgásmico à procura de novas germinações, pra
zeres, vida e liberdade: poesia.

É, no entanto, preciso dizer que o informalismo lírico de Baril não repete, simplesmente, a 
proposta dos pintores do logo após-guerra, de um Pollock ou de um Mathieu. Embora busque su
perar a mediação entre concepção e execução, o imediato da criação no jovem artista riogran- 
dense dá-se mais no sentido de uma escritura automática, à maneira dos surrealistas verdadei
ros, como Massón e Miró, para os quais a grafia pictórica é revelação imediata de conteúdos in
conscientes, mais do que bravura violenta e heróica de se assumir num momento histórico ou 
cósmico. Para este artista é antes pesquisa de si mesmo, busca de libertação que lhe permite ser 
mais esse “si-mesmo” que ele é, recuperando seu “estar-aí”, numa circunstância e num mundo 
que é concreto, que é social, que é história. Que é, afinal, encontro ou desencontro com o outro, 
mas sempre comunicação.

Assim, por estranho que possa parecer, esse assumir a espontaneidade e, portanto, aceitara 
poesia do inconsciente é, ao mesmo tempo, reflexão, tecnicamente irrepreensível, que reelabora 
os dados de uma tradição histórica da pintura ocidental, rompendo padrões estabelecidos ante
riormente, desarticulando a unidade da tela, subdividindo-a até de um modo disciplinado e racio
nal. Isso, talvez, lhe permita, algum dia, transformar o formato em jogo criativo de rearticulações, 
mobilizando o quadro, ao prazer do espectador, em novos arranjos, senão até novas possibilida
des de significar.

Dentro desse jogo, em que a espontaneidade dominao pronunciamento significativo, a linha 
e a cor se fazem, muitas vezes, achados, mas achados necessários, em que a pincelada coloca no 
lugar certo a mancha, forma ou cor, indispensável e conclusiva. A pintura de Baril se faz assim um 
exercício de descoberta de si mesmo, de auto-proposta para os outros, em que a liberdade do ar
tista é convite à liberdade do espectador. Contudo, do encontro ou choque entre estas liberdades, 
a obra de arte, o quadro que as provoca, se impõe como momento e lugar concretos, não apenas 
como uma oportunidade, em que a pintura sendo só pintura, responsabiliza artista e apreciador 
pela recuperação do sentido, tantas vezes perdido, do viver e “ser-no-mundo”, poeticamente.
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CURRICULUM
- Nasce em P. Alegre (Brasil)
- Inicia estudos de desenho e pintura
- Participa e organiza 1 ? feira de Artes Plásticas de P. Alegre. 

1968/69 -1 ? viagem de estudos à Europa e Israel.
1971
1973
1974
1977
1978

1948
1959
1967

- Inicia Curso de Arquitetura.
- Curso de Xilo e Pintura no Atelier Livre.
- 2f viagem de estudos à Europa e Israel.
- Menção Honrosa no Salão do Jovem Artista.
- Curso de Pós-Graduação em Pintura e Procedimentos Pictóricos na Faculdade de 
Belas Artes de San Fernando (Madrid).

- Coletivas: Gal. Kandinsky (Madrid), 1 ? Salão de Pintura da Universidade de Madrid, 
Gal. El Buscon. (Madrid), San Fernando.

- Individual na Casa do Brasil (Madrid).
-1? prêmio pintura no Salão de Pelotas.

1978

1979 Carlos Scarinci
1979 Março/80
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