


A prática do desenho e da pintura é, para Gladys Geyer, antes de tudo, prazer. Prazer de fazer sem
pre. Gladys confessa que nunca teve grandes ambições artísticas e que muitas vezes, inclusive, pa
rou para pensar no porquê deste fazer. Encontrava a resposta mais plausível na “necessidade de 
materializar vivências num diálogo com espaço, forma e cor”. E foi fazendo...

A Sutileza da Linha e a Seiva da Cor
Desenhos e Pinturas de Gladys Geyer

Há mais de 40 anos Gladys vem se dedicando ao exercício plástico, tendo recebido orientação de vári
os artistas, a começar por Regina Silveira, no início dos anos 60, passando por Maria Inês Rodrigues, 
Vasco Prado, Vera Wildner, Fernando Baril, Plínio Bernhardt, Cláudio Martins Costa, Britto Velho 
e Frantz. Sobre isso, ela costuma rir, dizendo que, se fosse pelos professores que teve, seria uma das 
maiores artistas do país! Sem grandes pretensões, com entusiasmo e o sorriso largo no rosto, Gladys 
foi trilhando seu próprio caminho e fazendo tudo o que lhe dava satisfação. Observando seus traba
lhos, percebe-se tanto uma clara flutuação de referências e estilos, como a busca por uma linguagem 
que, ao que tudo indica, encontrou nos desenhos e pinturas mais recentes.

Acerca de sua trajetória, é importante pontuar algumas passagens, uma vez que elas nos permitem 
perceber melhor como a sua produção se articula. Como muitos de sua geração, Gladys iniciou fa
zendo cópias, sendo que a cópia, para ela, funcionava como um exercício de observação. Natural
mente que, uma vez que poderia escolher quem e o que copiar, acabava prestando sua singela home
nagem a alguns mestres da história da arte, como Goya, Picasso e Kandinsky. Muitas dessas cópias 
se davam não somente sobre tela, mas sobre porcelana, suporte com o qual Gladys trabalhou du
rante reiterados anos. É interessante notar que, apesar de os trabalhos atuais não terem qualquer se
melhança com aqueles, eles guardam, pelo menos, uma expressiva proximidade: a delicadeza, fla
grante também em aspectos bucólicos, como a letra cursiva de nossa pintora, absolutamente suave.

Pode parecer tolice o que estou dizendo, mas, em se tratando do trabalho de Gladys, é deveras sintomáti
co. O que tem marcado sua produção é a delicadeza: delicadeza dos desenhos, delicadeza das pinceladas, 
delicadeza e sutileza das formas geométricas, que conduzem a uma igualmente delicada trama tonal.



da superfície da tela. Os sulcos permitem entrever a camada inferior de tinta, possibilitando as sutis 
gradações de cor, que tanto surpreendem e desconcertam o espectador. Ao abrir esses veios, num 
procedimento automático e de invejável controle do gesto, Gladys vai simplesmente “vendo e ima
ginando coisas, muitas coisas”. Ela se diz uma pessoa eminentemente visual, que necessita das for
mas e das cores, e é isso que busca por meio do seu fazer.

Em texto de 2002 acerca das pinturas de cores metalizadas de Gladys, o poeta, professor e crítico 
de arte Armindo Trevisan comenta que talvez Gladys queira, com essa produção, que as pessoas 
simplesmente “se alegrem com a cor em si”, com esse “elemento plástico menos redutível a de
monstrações teóricas”. De fato, a cor e a luminescência são aspectos primordiais desta série. E o 
que a levou a trabalhar com tintas douradas, prateadas e acobreadas foi justamente o deslumbra
mento que tais matizes lhe proporcionavam.

De certa forma, as transparências proporcionadas pelas tênues fissuras também são percebíveis 
nos desenhos, nos quais freqüentemente há sobreposição de tramas e de motivos. Esse recurso for
mal meticuloso investe de requinte os desenhos, que parecem jogar com os seguintes paradoxos: 
na base, um traçado leve e expressivo, porém automatizado pelo motivo gráfico adotado e, de ou
tro, a estrutura assente da forma, proporcionada pelos diferentes tratamentos da mesma linha.

Gladys começou a fazer essas pinturas no final da década de 90, sob orientação de Frantz. Obser
vando-as, percebemos que elas têm, de um lado, sólido arcabouço geométrico e de desenho, im
prescindível na promoção dos jogos tonais e, de outro, um trabalho cuidadoso de pintura e ranhura

Em suas pinturas de caráter abstrato-geométrico, círculos, quadrados, retângulos e triângulos sur
gem. Muitas vezes, dentro deles há ainda outras figuras geométricas, como losangos e, uma vez mais, 
quadrados. Articulando todas essas formas, a linha, que denuncia os distintos movimentos e dire
ções das pinceladas: da esquerda para a direita; de cima para baixo; enviesado. Como bem lembrou 
Trevisan no já citado texto, essas composições podem nos remeter à linguagem da Op Art, até pelo 
movimento e pelo encaixe entre as formas que elas proporcionam. E uma vez que Gladys trabalha 
em série, muitas vezes suas pinturas acabam nos dando a impressão de constituir uma única obra, co
mo se cada qual fosse o desenvolvimento metódico de um elemento presente na anterior.
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Silenciosos, tanto os desenhos como as pinturas de Gladys Geyer clamam por um espectador aten
to e desprovido de preconceitos, que se permita embriagar pelas sutilezas das linhas, pelas trans
parências dos grafismos, pela seiva da cor.
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