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Antônio Bandeira:
um abstracionista
amigo da vida

A

arte abstrata, apesar de não ser bem compreendida por todos, tem como objetivo trazer
uma desconstrução do que se considera
arte. Ela pode representar muito mais do que
aparenta. A exposição “Antônio Bandeira: um
abstracionista amigo da vida” permanece no Espaço Cultural da Unifor até 12 de Dezembro. Com
diversas obras do artista cearense reunidas, a exposição
prova que não existem regras quando o assunto é criar.

A trajetória do artista
Antônio Bandeira (1922-1967) é considerado
pioneiro na pintura abstracionista brasileira,
com técnicas e texturas inovadoras. Ainda
jovem, Bandeira interessou-se tanto pela arte que
se tornou autodidata. Em Fortaleza, sua cidade natal, participou do Centro Cultural de Belas Artes em
1941. Fundou a Sociedade Cearense de Artes Plásticas (SCAP) em 1931, mas sua primeira exposição
aconteceu apenas em 1946, no Rio de Janeiro. Logo
depois, conquistou uma bolsa de estudos para a Escola Nacional Superior de Belas Artes, em Paris, onde
começou a sua carreira internacional.
Aberto de terça a sexta de 10h às 20h Sábado e domingo de 14h às 19h
Informações: 3477.3319 / www.unifor.br

Antônio Bandeira, considerado um grande colorista, fez esta obra
como forma de protesto. Na gestão do presidente Vargas, um grupo de
artistas pediu ao governo apoio financeiro para uma exposição. Vargas
prometeu que daria a verba, mas no fim, não concedeu o investimento.
Como forma de protesto, o grupo, incluindo Bandeira, abriu um salão com obras em preto e branco para representar a situação do país,
como forma de revolta frente à situação. Mesmo com a nova proposta
“sem cor”, Bandeira deu continuidade à sua técnica na obra.

Nordeste, 1942
“Nordeste” é uma das poucas obras figurativas de Bandeira, e representa um surrealismo sertanejo. A tela a óleo mostra um pouco da vida do
artista. A imagem apresenta um cacto com rostos no lugar das flores,
retratando um pouco da vida do pintor no local onde nasceu. Em 1943,
Bandeira participou do IX Salão Paulista de Belas Artes. Na ocasião, o
pintor ficou em 3º lugar com esta obra. Atualmente, ela pertence à Coleção de Arte do Museu de Valores do Banco Central.

Sem Título, 1963
Nessa obra, Bandeira deixa a tinta escorrer na tela controlando a inclinação do quadro, criando um efeito interessante, já que ele deixa a
tinta azul escorrer para diferentes lados, fazendo a composição. Isso
trouxe uma mudança para a arte abstrata. Embora hoje pareça comum, naquela época não era. Mesmo com a nova técnica, elementos
característicos de suas obras continuam na pintura, como um contorno, o preenchimento desse contorno e as cores primárias, representadas pelos tons de azul na obra.

Sem título, 1945
Bandeira sempre foi uma pessoa extremamente reservada, mas essa
obra é uma das únicas que remetem à sua vida particular. A cena de
uma fundição, provavelmente a Santa Izabel, de propriedade de seu
pai, demonstra a forte influência que o artista sofreu no local, onde
aprendeu a misturar composições, sentimentos e alma. A pintura, feita em óleo sob tela, tem uma quantidade tão grande de camadas (recorrente na maioria de seu trabalho), que a tela se torna apenas uma
ideia do que seria uma fundição.
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