
GERAÇÃO DOS OITENTA. Acosta faz parte de grupo que se destacou durante aquela década

Espaço do Silêncio
é primeira individual
relevante do cubano
na Capital e vai
até abril

Gustavo Acosta expõe
obras na Caixa Cultural a
partir deste fim de semana

SÃO PAULO

Telas que usam o
emocional para a

Casa do Olhar,
em Santo André,
recebe vibração
das cores da
mostra Constelar

A Caixa Cultural, em São
Paulo, abre no fim de sema-
na a exposição Gustavo Acos-
ta: Espaço do Silêncio, com
obras assinadas pelo artista
plástico cubano Gustavo
Acosta. Com entrada franca
para todo o público, a mos-

tra terá início no sábado, às
11h. A visitação segue até
dia 20 de abril.

Esta é a primeira indivi-
dual relevante do autor na
Capital. O também cubano
Rodolfo de Athayde é o res-
ponsável pela curadoria dos
30 trabalhos a serem espa-
lhados pela galeria Humber-
to Betetto, no segundo pavi-
mento do centro cultural. Os
dois participarão de visita
guiada pela atração no dia
da abertura, a partir das
12h.

O talento de Acosta refle-
te em desenhos e pinturas
que retratam de maneira um
tanto quanto poética diferen-

tes paisagens urbanas, entre
elas conjuntos habitacio-
nais, ruas, aeroportos e tetos
de prédios. Cenários de Ha-

vana, em Cuba, e Miami, nos
Estados Unidos, serviram de
inspiração para as telas.

Sua observação do cotidia-

no contemporâneo busca co-
locar em pauta reflexões em
torno do poder das cidades
sobre as pessoas. Questiona-
mentos em torno da solidão
e do abandono também mar-
cam sua carreira.

Acosta é integrante de
uma fase artística cubana co-
nhecida como Geração dos
Oitenta, que estourou nos
anos 1980 graças a uma bus-
ca por outros padrões estéti-
cos. Nomes como José Be-
dia, Humberto Castro e Ab-
del Hernández também fa-
zem parte da lista. LFS

Gustavo Acosta: Espaço do Silên-

cio – Exposição. A partir de sábado,

às 11h. Na Caixa Cultural – Praça

da Sé, 111, São Paulo. Tel.:

3321-4400. Terça a domingo, das

9h às 19h. Grátis. Até 20 de abril.
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C
om quase quatro dé-
cadas de carreira pro-
fissional, Luiz Rober-
to Rodrigues Lopreto

continua sua saga profissio-
nal. O ator, poeta, bailarino,
diretor de teatro e professor
de cinema – entre outras quali-
ficações – paulista explora pos-
sibilidades em diversas lingua-
gens e tenta fazer com que o
público consiga compreender
melhor o universo das artes.
“As pessoas devem começar a
perceber que o enfoque da ar-
te é simples, direto. Não é to-
talmente cerebral. É preciso
ter suportes emocionais para
enxergar os trabalhos”, expli-
ca. “Ensina-se arte de uma ma-
neira muito primitiva. Dou au-
la pois minha experiência de
aprendizado foi em ateliês, di-
reto com grandes nomes, não
dentro de escolas. A universi-
dade só ampliou meu conheci-
mento.”

É buscando incentivar o diá-
logo entre criador e especta-
dor que ele leva a exposição
Constelar para a programação
da Casa do Olhar Luiz Sacilot-
to, em Santo André. A mostra
gratuita será aberta amanhã à
noite, a partir das 19h, e segue
em visitação até 22 de março.

A série reúne 16 obras que
têm sido desenvolvidas desde
2006. Damara Bianconi assi-
na a curadoria do projeto. Se-
rá a primeira vez que o autor
apresenta o conjunto da ma-
neira como está montada.

No acervo estão os melho-
res trabalhos realizados por

Lopreto em busca de ritmos
dentro das cores. Todas as te-
las foram elaboradas em cima
de tons encontrados na mistu-
ra de amarelo, azul e verme-
lho. “Tinha um grande interes-
se pelas cores e venho lidando
com elas ao longo do tempo.
Os desenhos trazem a insinua-

ção de movimento com as to-
nalidades que aparecem. De-
moro dois ou três dias, até
mais, para encontrar uma deri-
vação que eu procuro para cer-
tos momentos”, afirma o artis-
ta, que equipara a cor com as
vibrações do som.

Outro ponto importante

dentro das telas concretas é a
presença de triângulos, ele-
mento com o qual tem lidado
bem antes de pensar na mon-
tagem da exposição atual. “O
triângulo tem a propriedade
especial de poder construir
qualquer forma. Ele é bem sin-
tético e tudo acaba tendo um
aspecto mais natural.” Eles po-
dem ser encontrados de diver-
sas maneiras, sejam cruzados,
sobrepostos, alinhados e mes-
clados, para tentar refletir pos-
síveis formas de constelações
e sua ligação com o espaço.

Além de pintor, Lopreto dá
aulas de direção de arte na Es-
cola Livre de Cinema e Vídeo
de Santo André. A chegada da
exposição à Casa do Olhar ga-
nha ar especial na medida em
que Sacilotto (1924-2003)
era um amigo pessoal e consi-
derado um de seus grandes
mestres, assim como o minei-
ro Willys de Castro.

Segundo ele, o desafio da
arte concreta é fazer com que
o público perceba melhor seu
relacionamento com esse tipo
de enfoque. “As pessoas ten-
tam reconhecer elementos e
tantas outras coisas nesse uni-
verso abstrato, mas a ideia é
reagir com a emoção. Podem
achar bonito, mas dizem não
entender nada. Tem de haver
uma troca sensitiva. O signifi-
cado está dentro de cada um.”

Constelar – Exposição. A partir de ama-

nhã, às 19h. Na Casa do Olhar Luiz

Sacilotto – Rua Campos Sales, 414,

Santo André. Tel.: 4992-7730. Ter-

ça a sábado, das 10h às 17h. Grátis.

Até 22 de março.

Divulgação

Celso Luiz

ENFOQUE SIMPLES. ‘Tem de haver uma troca sensitiva’, diz o pintor Luiz Roberto Rodrigues Lopreto, que apresenta 16 obras a partir de amanhã
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