
 

 

GERALDO SOUZA DIAS – TEXTOS CRÍTICOS 

 

 

PAINTSTRUCTURES 

À maneira estrutural 

 

 De qualquer ponto que seja possível alguém deparar-se com a exposição “Pain-T-Structures – 

Estruturas Pictóricas” de Geraldo Souza Dias, haverá a avistagem do intenso convívio dos 

planos verticais com os horizontais, tal qual um depósito vivo da mostra de cores e tintas de 

suas pinturas a óleo e colagens sobre tela e madeira.   

    

  O centro da sala em visitação pode ser multiestavelmente percebido talvez como uma praça 

rodeada de edificações de gabarito bastante variável: o sentido de precedência do olhar 

reconhece de imediato os pedaços, mas não o seu conjunto. As obras circundantes resvalam a 

outro lugar, a uma linguagem visual compartimentada de signos, como os temas ordenados 

por grupos de páginas em um caderno de notas práticas que por ora houve de ser juntamente 

entelado.  

 A utilização do stencil e de marcas d’água em papel confirmam a infiltração de diferentes 

técnicas na prática do artista. Valendo-se do recurso de armar lado a lado molduras vazias e 

telas vazadas, sua produção artística é conscientemente conduzida a escapar do formato 

convencional do suporte.  

 Palavras-mote em língua estrangeira servem de estrutura ao corpus constante do catálogo de 

endereços memoráveis de Souza Dias (estão representados na mostra alguns deles como os 

prédios da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, do estádio 

olímpico de Berlim e da Escola de Comunicações e Artes da USP). A natureza pintada de uma 

cachoeira ou montanha surge reentelada como resultado momentâneo de ordenação; não 

obstante em paralelo ocorre um flagrante embaralhamento de imagens misteriosas (uma 

digital de polegar, um menino com um espinho no pé, um beijo). Um espelho fragmentado 

como a própria metáfora da pintura.  

 Contudo, desenhos técnicos e croquis de arquitetura são reunidos a códigos culturais que 

aludem a assuntos e informações atuais do mundo da arte (folders de exposições colados 

sobre o chassi em aparente desalinhamento, por exemplo). A Família do Artista, peça exibida 



 

 

em destaque, traduz linguisticamente, a partir de pequenos movimentos pendulares, a 

estruturação do artefato que cobre a pintura enquanto marca a passagem do tempo entre o 

passado e o presente.  

 Com um certo grau de verossimilhança com o campo restrito a anúncios urbanos, existe um 

lugar enunciativo no trabalho em pintura e colagem de Souza Dias que não compactua em 

absoluto com o jogo de cartas marcadas. 

Marcio Harum 

 

LASCAS 

[Scraps] Painting as (a foreign?) language 

A mediação da pintura 

 

Na tradição ocidental, identifica-se o formato da tela com um gênero da pintura: os retratos 

são realizados em telas verticais, enquanto as paisagens ocupam telas horizontais. A instalação 

Lascas, apresentada junto com outros trabalhos em “Lascas *Scraps+ Painting as (a foreign?) 

language” de Geraldo Souza Dias, subverte essa convenção ao apresentar uma simultaneidade 

de perspectivas. 

 

São 50 pinturas verticais realizadas sobre tábuas de madeira, dispostas lado a lado, formando 

uma paisagem, essa sim de apreensão horizontal, que ocupa três das paredes do espaço 

expositivo. Com esse procedimento, o artista desloca a visão aérea que normalmente temos 

do chão para um olhar frontal, reservado às paredes (e pinturas nela colocadas), ao mesmo 

tempo em que fragmenta a paisagem, supostamente contínua, em pequenos pedaços.  

 

Aqui, não há mais um ponto de vista privilegiado para a apreensão total da obra. Cada tábua é 

um fragmento que se constitui de maneira própria e demanda do espectador um olhar 

específico. Mas, tomadas em conjunto, acabam por mimetizar o skyline de grandes 

metrópoles, como São Paulo, no qual sobressaem os edifícios altos. O trabalho nos convida a 

um intenso vai-e-vem, um deslocamento ininterrupto. Sua apreensão exige que o espectador 

se movimente. Há, aqui, sem dúvida, algo da mesma ordem da experiência que temos com a 

cidade: uma espécie de condenação a uma visão parcial, na qual a totalidade impõe-se apenas 



 

 

com o prejuízo da compreensão de cada uma de suas partes. Porque cada lasca, ou cada 

fragmento, tem certa autonomia, mostra-se como totalidade acabada.  

 

As 50 peças são elaboradas a partir da colagem de diversos materiais (revistas, jornais, plantas 

de imóveis, propagandas impressas e histórias em quadrinhos) que aparecem parcialmente 

encobertos por uma pintura que mistura diferentes tintas, cores e técnicas. Como numa 

colagem cubista, o espaço da representação se vê interrompido por elementos da realidade. 

Em cada uma das pinturas, há um universo diferente, articulado por uma imagem (pintada ou 

colada sobre a madeira), uma frase, ou uma estrutura que organiza sua visualidade interna.  

Estamos diante de trabalhos que demonstram uma frontalidade abrupta, planos sucessivos 

que rechaçam a perspectiva tridimensional e se recusam a acolher o olhar. Como os muros da 

cidade, cada pintura deixa entrever o que estava por trás, anteriormente, mas sem muita 

nitidez. 

 

Nesses trabalhos a operação da pintura, propriamente, é reveladora. É ela que faz com que 

todas as presenças tenham o mesmo peso: uma frase retirada de uma propaganda, a obra de 

um artista reconhecido, uma ilustração. A pintura opera de forma ambígua, oculta detalhes 

dos recortes, mas deixa entrever sua origem distinta. Possibilita a convivência dos mais 

diversos elementos numa mesma tela. A ela é conferida uma espécie de poder que apazigua 

dissonâncias sem, contudo, apagá-las por completo. 

Texto de Thais Rivitti 

 

Torre de Babel 

 

O trabalho de Geraldo Souza Dias caracteriza-se por uma pesquisa em torno da pintura e da 

palavra, da imagem e do conceito, colocando em xeque objetos, nomes, significados, e, desse 

modo, problematizando as noções de imaginário, representação e linguagem. Frases, palavras 

em diferentes línguas, letras grafadas ou impressas, linhas caligráficas, escrituras, associam-se 

a imagens ou fragmentos delas, e estão organizadas em estruturas geométricas e padrões de 

abstração. Palavra e imagem são postos numa relação dialética na superficie do quadro, onde, 

no dizer do artista, “o texto dilui o caráter bidimensional da imagem, tentando interpretá-la 

numa única dimensão”. Constitui-se num projeto de trabalho que parece trilhar o espaço 

sempre instável entre o ato de perceber e o de nomear o que foi percebido. Articula-se como 



 

 

uma reflexão sobre a Arte, sua natureza e a do trabalho do artista, assim como sobre os 

códigos que organizam as representações, a percepção e os sistemas de significantes.  

 

Torre de Babel é uma construção feita de pequenas telas pintadas e chassis de madeira, 

precariamente justapostas numa espiral, e que, embora um tema recorrente de certo período 

da História da Arte (do final da Idade Média ao início do Barroco) traz uma memória imediata 

do Monumento à Terceira Internacional (1920), do artista construtivista russo V. Tatlin (1885-

1953). O conjunto é parte de um arquivo pessoal do autor, uma espécie de diário no atelier de 

trabalho, com anotações de pensamentos, fatos da vida pessoal, esboços de projetos. As 

imagens mostram paisagens, colagens, figuras humanas e objetos, textos copiados, jogos de 

palavras, abstrações, referências à tradição da pintura e da História da Arte, com algumas 

irônicas manipulações de trabalhos de outros artistas. Os espaços abertos permitem uma visão 

do interior da torre e do seu processo de construção, ao mesmo tempo em que confere a ela 

transparência estratégica à sua amalgamação ao edificio, também carregado de significantes 

históricos. A espiral ascendente aparenta descrever uma narrativa, indicar o percurso a ser 

seguido pelo olhar. A base da torre configura-se pela acumulação de coisas que parecem 

querer dizer, que enunciam sem encadear-se, e que vão se ordenando no afunilamento que 

leva as telas “era uma vez/once upon a time”, o início de uma história em aberto, lançada no 

tempo e no espaço corno urna lua vermelha num céu escuro.  

 

Além de urna metáfora sobre a origem das raças e diferentes línguas, instaurando a noção de 

alteridade entre os seres humanos (o eu e o outro, em trabalhos anteriores de Geraldo), diz a 

lenda ainda que o rei que ordenou a construção da Torre de Babel na antiga Babilônia queria 

dar a ela o seu nome. E exatamente essa finalidade primeira da linguagem, nomear, que está 

em jogo aqui: o que se movimenta desde a base da torre é aquilo que ainda busca forma, 

sentido, uma língua balbuciante, mas uma matéria potente, que vai sendo moldada pela 

vontade e pelo gesto demiúrgico do artista, O que surge daí e é posto no mundo, é chamado 

de Arte e a sua história está no museu. Era uma vez... 

 

Texto de Ivo Mesquita | 2007 | Exposição na Pinacoteca do Estado de São Paulo  

 

 “Modul/Ações”  

A trajetória de Geraldo Souza dias na pintura aponta para interesses temáticos e 

procedimentais aparentemente diversos, podendo tanto deter-se na abstração gestual como 



 

 

Mostrar-se mediada pela figuração ou pela evocação da palavra. Pode-se contudo interpretar 

esta diversidade na sua produção ao longo dos anos como uma postura que afasta sua prática 

pictórica do enclausuramento a determinado gênero ou categoria, numa pesquisa cuja 

coerência só pode ser encontrada no interior do próprio trabalho. 

O conjunto de pequenas pinturas recentes ora apresentado induz a uma aproximação, em sua 

fisionomia imediata, ao cânone construtivo, notadamente por sua estruturação modular, 

geometrizada. Uma leitura movida unicamente por essa via se verifica, porém inadequada 

para melhor assimilar as questões em jogo. Ao se analisar esta produção mais detidamente, 

percebe-se uma gama de sutilezas e peculiaridades no procedimento empregado pelo artista 

que solapam quaisquer interpretações mais restritivas. 

Por trás do rigor estrutural e de uma aparente “vontade de ordem” de que num primeiro 

Momento parecem imbuídas essas pinturas, pairam certos detalhes em sua conformação que 

atenuam a eventual rigidez que possa se insinuar. Indícios do processo de colagem que 

determina e dá forma às composições são percebidos veladamente aqui e ali, de onde 

escapam vestígios de palavras -  elemento já entrevisto anteriormente na obra de Geraldo. Um 

dado artesanal na fatura dessas peças - seja no traçado deliberadamente incerto das linhas e 

Contornos como na cor que se espalha e preenche os campos de modo irresistível sinaliza para 

o componente de afetividade (a não ser confundida com sentimentalismo) de que é investida 

esta empreitada. A ordenação se mostra contraposta pelo impulso e pela intuição, 

distanciando o trabalho de filiações herméticas.  

 

A impermeabilidade a leituras estanques nesta produção é acentuada pela presença, ainda 

que localizada, do elemento figurativo que emerge no grupo de pinturas — organizado à 

maneira de um mosaico - povoado de motivos que cercam o artista em seu atelier: peças de 

mobília, potes de tinta, pincéis e outros fragmentos deste universo, apresentados em um 

registro despojado. 

 

Essa pintura em pequenos formatos conforma-se assim entre a matriz construtiva e o 

descompromisso com a tradição, que o artista se permite revisitar livremente. Suas “colagens 

Pictóricas” apresentam-se despretensiosas, agradáveis ao olhar, sofisticadas em sua 

simplicidade, indicando uma prática sistemática e apaixonada que repensa e amplia as 

Possibilidades de expressão na linguagem da pintura. 

 



 

 

Texto de Guy Amado | São Paulo, 2005 

 

 

Filtro de barro. 

 

Entretanto, não se pode dizer que todas estejam expostas, a maioria não se deixa contemplar 

facilmente. A sua função no conjunto é tão estrutural quanto a de uma vértebra. A cuidadosa 

montagem, em forma de castelo de cartas, traz arranjos de letras que, distanciando-se de 

meros elementos gráficos, formam palavras em alemão. Em obras anteriores, o artista — que 

viveu quase dez anos na Alemanha — usou telas de grande formato em que escrevia frases 

que abordavam, entre outros temas, a migração e a diferença entre o eu e o outro. 

 

Nesse trabalho, a imagem também perde a sua primazia, não para o significado das palavras, 

mas para o chassi, o esqueleto que sustenta o castelo. É como se as pinturas que estão na 

parte interna do edifício abdicassem da sua exterioridade e planaridade para darem forma a 

esse organismo piramidal. Elas se ocultam e formam um volume, um corpo em que cada parte 

deve cumprir sua obrigação sem vacilar, sob pena de comprometer o todo. Lúcidas de que 

nem todas podem se exibir, menos por questões de cunho privado do diário do que por 

princípios elementares da construção, elas se acomodam como se estivessem predestinadas a 

serem alicerces fincados em areia movediça. 

 

A aparente instabilidade com que estão agrupadas não deixa de remeter ao questionamento 

que a própria pintura tem que se fazer para se manter em pé. Tratando-se de fragmentos do 

dia-a-dia do artista, a referência à fragilidade e à dificuldade de se erigir uma obra de pintura 

também não está distante. Do mesmo modo, o aspecto lúdico da montagem parece aludir a 

uma atividade que visa mais ao prazer (de montar, brincar, pintar) do que a qualquer outra 

finalidade. 

 

Superada a velha querela da morte da pintura, o artista, sempre fiel ao ofício, consegue 

praticá-la sem a necessidade de pincéis, tela e tinta. Em Kunstfarbe, único trabalho da 

exposição realizado ainda na Alemanha, tiras coloridas de tecidos se entrelaçam em uma grade 

a céu aberto, mostrando que o campo da pintura é vasto e que ela não se reduz aos 

tradicionais modos de apresentação. 

 



 

 

Geraldo expõe ainda trabalhos realizados em suportes um pouco maiores, em que, partindo da 

estrutura de anúncios e encartes de jornais colados em telas, realiza uma pintura que dialoga 

com a vertente construtiva. Mas nessa relação há muitas dissonâncias que fazem questão de 

se mostrarem. A limpeza formal e a busca de rigor e objetividade que, aliadas à valorização dos 

espaços vazios, foram a grande contribuição de alguns artistas construtivos, inclusive no design 

gráfico, são aqui contaminadas pela vulgaridade do espaço da vida. É como se o artista, com 

refinada consciência histórica, tivesse como premissa a falência do projeto moderno e, sem 

ignorá-la, prosseguisse com sua pintura. Aos poucos, ela vai se misturando ao mundo sem 

temer que sua especificidade se dilua na banalidade do cotidiano. 

 

Texto de Cauê Alves | São Paulo, 2004 | para a exposição do Paço das Artes 

 

“Intersecções – 3 artistas brasileiros/3 artistas alemães  

 

"Arte é arte, e tudo o mais é tudo o mais" - esta frase muito citada de Ad Reinhardt, no esforço 

renovado e onipresente: de reduzir as formas de produção artísticas a identidades nacionais, 

tem um efeito libertador instantâneo. 

 

É claro que a arte sempre se vincula às condições que a originam - apesar, ou justamente por 

causa, da sua suposta internacionalidade, hoje ditada e definida principalmente pelo mercado. 

Seria, entretanto, absurdo querer reconduzir a arte a uma realidade da qual ela, exatamente 

por ser arte, se diferencia. Se a realidade reflete-se na obra de arte, tal reflexão não pode ser 

vista propriamente como um espelhamento, mas sim como parte de um processo reflexivo 

altamente complexo. O que denominamos realidade é - à revelia de todas as aparências - uma 

construção altamente complexa, na qual tanto dessincronias reúnem-se umas às outras, 

quanto múltiplas projeções e interpretações, a supostos fatos. 

 

Que interpretações - sejam elas verdadeiras ou falsas - fazem a história, é uma parte 

integrante da realidade que certamente não pode ser subestimada, assim como a realidade 

das imagens. Há muito que a arte faz disso tema de reflexão, ao formular novas relações frente 

à relatividade do real. 

 

Este preâmbulo, aparentemente genérico, passa a ser necessário quando artistas de contextos 

nacionais claramente diferenciados expõem seus trabalhos conjuntamente: três artistas que 



 

 

nasceram e/ou viveram, e em parte fizeram seus estudos no Brasil; três artistas que nasceram, 

concluíram sua formação, e vivem na Alemanha. Há algo que diferencia estes artistas, algo que 

os une? Em virtude de suas biografias diferenciadas ou em vista de um efeito globalizador 

universal, que torna tudo uno e igual? 

 

A origem da exposição fornece uma primeira indicação sobre o rumo, no qual a resposta a esta 

pergunta deve ser buscada: única e tão somente nos trabalhos, em suas leves tangências, 

correspondências e semelhanças, em imper¬ceptíveis transposições, refrações e rupturas que 

os unem e separam, como também as seis pessoas, visíveis nos e por detrás destes trabalhos, 

enquanto indivíduos e em alternantes aproximações e afastamentos. 

 

Nenhum fazedor de exposições reuniu estes seis artistas - o fator decisivo foi o interesse 

mútuo de um pelo trabalho dos demais, um interesse que descobre no outro o familiar, na 

mesma medida que no conhecido, o estranho. 

 

As diferenças de conhecimentos, experiências, pontos de vista, valores, foram importantes 

nesse processo - não sob a forma, contudo, de extrapolações exóticas, mas sim de 

interpolações de extremos - como tentativa cautelosa e circunspecta de formular contatos e 

articular intersecções, num espaço situado além das palavras e das identidades e 

identificações - sob a forma de encontro com o outro, onde o eu descobre-se em 

contraposição, e como contra¬posição, enquanto relação de projeções que se entre cruzam 

num ponto intuitivamente assumido como um centro, sem que se possa defini-lo ou situá-lo 

com exatidão. 

 

Os trabalhos mais recentes de Geraldo Souza Dias parecem confirmar as circunstâncias aqui 

discutidas. Ao afirmar-¬se, por exemplo, "eu é simplesmente aquilo para o qual o outro diz 

você", evidencia-se também que problemas de migração, do eu e do outro, não passam de 

manifestações diversas de um conflito mais profundo e abrangente que, entre as palavras e 

aquilo que elas calam, entre as imagens da linguagem e a linguagem das imagens, entre o 

dizível, o não-dito e o indizível, o visível, o oculto e o invisível, revela-se unicamente enquanto 

leve pressentimento no plano transluzente das pinturas. Aquilo que ali, entre letras e palavras, 

fragmentos de imagens e frases fragmentadas, o reluzir da cor e os planos escuros, o pintar 

por sobre o pintado e o escrever por sobre o escrito articula-se em níveis diferenciados 

enquanto horizonte de significação é - como também nas pinturas aparentemente abstratas 



 

 

de Geraldo Souza Dias - relação altamente concreta, associação, entrelaçamento e urdidura 

consciente de pares opostos que tendem a separar-se, assim como o eu e o mundo, na 

percepção da paisagem enquanto visão perspectiva e projeção que singularmente, na 

longínqua distância do horizonte, deixam visível o indizível próximo - em sua direção e para 

além dela. 

(o texto prossegue tratando dos outros artistas) 

Texto de Karin Stempel | 1997  

Para a exposição coletiva no “Künstlerswerkstatt Bahnhof Westend”, Berlim 

 

 

Geraldo Souza Dias, pintor 

 

Murmura-se, escreve-se, publica-se, há décadas, que a pintura está morta. Porém ela continua 

apaixonando artistas que se iniciam na arte ou instigando pintores de sempre a prosseguir em 

seu fazer, a se manter com as tintas, brochas, espátulas e pincéis em mãos diante da 

desafiadora tela em branco. Em plena época da informática, em que altas tecnologias fascinam 

o homem pela comunicação imediata, através de operações digitalizadas, automatizadas, em 

fábricas, escritórios, residências - talvez seja aparentemente inexplicável e por esta mesma 

razão inevitável esta necessidade vital de expressão, como escreveu Mário Pedrosa. Uma 

imperiosa resistência humanística, poder-se-ia dizer também. Daí a presença da 

expressividade artesanalmente projetada, da emoção à intuição, à mão, à tela, que. persiste 

em tantos artistas em todo o mundo contemporâneo. 

 

Geraldo Souza Dias é exemplo desta postura, fiel à imagem bidimensional, que ele persegue há 

cerca de vinte anos, - desde São Paulo a Nova York, em Florianópolis, ou em Berlim onde vive 

atualmente, com prestigiosa bolsa da Karl-Hofer-Gesellschaft - nunca lhe ocorrendo passar à 

instalação ou ao objeto. Seu espaço é o da pintura. Que desenvolveu, da figuração ao 

abstracionismo, em lenta maturação. Sempre uma pintura reflexiva - de início naturezas 

mortas, interiores, ou mesmo paisagens - encontrando prazer visível no compor a relação 

entre os diversos elementos que na verdade parecem sempre ter sido observados por ele 

como dados abstratos, mais preocupado com a forma, as relações cromáticas, os ritmos, a 

caligrafia do rastro da tinta sobre a tela. 

 

Uma dinâmica inovadora em suas composições ainda figurativas - por volta de 1983-84 - 



 

 

parece ter sido a adoção do formato do suporte em dípticos, tripticos, polipticos, a 

verticalidade dos painéis infundindo um ritmo que faria o pintor concentrar-se mais 

intensamente na velocidade do gesto, na relação cromática que resultariam em suas _ 

composições em dípticos horizontais (1990-91), uma alusiva presença da linha do horizonte (7) 

já com a recorrência à gestualidade tumultuada em sobreposição de cores que veríamos 

desenvolver até nossos dias. A nos remeter fortemente, esta gestualidade, à pintura 

expressionista abstrata norte-americana, à admiração pela obra de De Kooning emergindo 

como a eleita na observação dos mestres contemporâneos. No entanto, a propósito do próprio 

De Kooning, Harold Rosenberg escreveria que pintar, para este artista, "é uma ação 

comparável a cruzar um ocean9 ou lutar uma batalha. A arte de pintar é executada em 

silêncio, permitindo um mínimo de intercâmbio com outras mentes; por vezes até divide a 

mente do próprio artista tornando o que ele está fazendo incompreensível para si.”  

E prossegue no mesmo texto:  "Como a oração, este movimento do espírito e intelecto evoca 

estados extremos; uma sucessão de tensões psíquicas passa sobre o ego afetando a 

personalidade e comportamento do artista. Ele se acha numa condição de constante elevação, 

exaurimento, transformação" (H. Rosenberg, "The anxious object" "De Kooning  2. On the 

Border of the Act") . Foi este mesmo autor, Rosenberg, um dos gigantes que pensaram a 

contemporaneidade em nosso século a partir de Nova York, quem narra que Hans Hoffmann 

definiu a "action painting" - pintura de ação - como aquela na qual a ação do quadro passa a 

ser a sua própria representação. 

 

Pode-se 'levantar a pertinência da releitura de uma pintura gestual mais de quarenta anos 

após a emergência dos artistas da escola de Nova York? É difícil questionar esse ponto, pois 

neste esgotado fim de século o meio cultural e artístico está pontilhado de "revivals", 

citacionismos e revisões, como o foi igualmente o fim dos anos 70 e inícios da década de 80 

quando os fauves e expressionistas da primeira geração foram "adotados" pela jovem pintura 

européia. Assim como os minimalistas e conceituais norte-americanos são diligentemente 

observados hoje por artistas de todo o Ocidente. 

 

Geraldo Souza Dias trabalha à maneira "contemporânea", atacando diretamente a superfície 

de seu trabalho, como "a mente" através da qual o pintor pensa, povoando-a de imagens 

gestuais com tintas. "Diptico", "Sem Título", são: algumas das denominações evasivas com que 

este aprendiz a vinte anos de pintura intitula seus trabalhos de grande dimensão, a caligrafia 

corporal à flor da pele, a ortogonal predominando nas composições abstratas construídas com 



 

 

o gesto/cor em transparências. Mas nas quais percebe-se ainda a linearidade do horizonte, 

fundo e primeiro plano (insinuações da contemplação da natureza, meio urbano, cenas 

luminosas de interiores?), o pintor ensimesmado, envolvido pela pintura que invade, 

elaborada e intuitivamente, ao mesmo tempo, estas amplas superfícies. Viver na Alemanha 

para Geraldo não parece ter significado busca de influências ou fontes de inspiração em centro 

cultural distante. É antes espaço estimulante para o desenvolvimento de um trabalho interior, 

prosseguimento da trajetória de um discurso visual, possibilidade de um diálogo sobre arte, 

corpo a corpo com o suporte a partir do silêncio do ateliê desnudado e aparentemente 

inóspito. Em estado de contenção, vertigem. Inundação de cor, pintura como fim último e 

motor primeiro a impulsionar uma expressão forçosa em sua inevitabilidade. 

 

Texto de Aracy Amaral | São Paulo, Março de 1996  

Exposição individual na Galeria Nara Roesler  

 

 

As pinturas de Geraldo Souza Dias, Marcelo Villares, Mauro Claro e Alexandre Martins Fontes 

abrem um leque multiforme de formulações, sem prejuízo da coerência íntima do conjunto da 

exposição. Não é improvável que uma possível afinidade derive da formação acadêmica dos 

artistas, todos eles provenientes de escolas de arquitetura. Mas este aprendizado por certo 

não os limitou às questões construtivas, levando-os, isto sim, a um domínio da dimensão 

espacial, que cada um aborda com sensível peculiaridade em sua obra. Ao enveredarem pelos 

meandros da -abstração - mesmo quando os limites entre figuração e abstração venham a se 

mostrar flexíveis e rarefeitos - procuram veredas de expressão claramente diversificadas na 

ordenação de suas próprias metáforas e na lógica interna que acompanha cada um de seus 

universos. 

 

As paisagens cósmicas de Geraldo Souza Dias exploram em atmosferas binárias a gradação de 

espectros de luminosidade e densidade díspares, e por vezes opostas, sobretudo quando 

divididas no horizonte. A partição nesses casos não é mera linha virtual traçada na tela, mas 

resultado da junção de duas telas, o que confere à obra demarcação imediata, incitando o 

olhar do espectador a constatar ao mesmo tempo a dualidade desses panoramas e a 

ultrapassagem de suas fronteiras, na procura da unidade de cada um deles. A intensidade 

cromática dual dos registros, ora tônicos e compactos, ora rarefeitos e etéreos, capta 

entonações prismáticas e profundidades distintas de momentos apenas aparentemente 



 

 

diferenciados do mesmo objeto, e falam de modo similar da mesma paisagem - luz e sombra, 

claro e escuro, noite e dia são polaridades da mesma essência, tempos biunívocos indiferentes 

à cronologia. São fragmentos recortados da natureza, mas distanciados de chaves de 

representação, transfigurações em busca do equilíbrio que procedem do encontro de uma 

mesma ordem e celebram a conquista de harmonias em tensão. 

 

 (o texto continua, tratando dos outros artistas) 

 
Texto de Stella Teixeira de Barros | Novembro de 1991 

 para a exposição coletiva) no Museu de Arte Moderna de São Paulo 


