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Aartista Lenora de Barros exibe sua
nova obra, a instalação Sonoplastia
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hoje, 20h, com lançamento do li-
vro Emmanuel Nassar

Escada. Fotografia feita por
Emmanuel Nassar em 2006

Écouteur.Comcopos de vidro, visitante escuta e imagina universo de narrativas fragmentadas

Sempre que se fala do artista pa-
raenseEmmanuelNassar,écolo-
cada a questão de sua obra se fa-
zer no limite entre o popular e o
erudito.Nãodeumamaneirape-
jorativa, mas pelo próprio uso
que Nassar faz de elementos do
cotidiano – chapas de alumínio,
bandeiras, por exemplo – em
suasdiversas criações, exploran-
do um universo que questiona a
arte e a não-arte, que dialoga a
figuraçãobanalcomageometria.
Mas, na verdade, dando um

passo adiante na reflexão, a
obra do artista, como analisa o
historiador, curador e crítico
Tadeu Chiarelli, se construiu/
constrói por meio deUma Con-
duta Consumidora Crítica, título
do texto que abre o livroEmma-
nuel Nassar (217 págs., Barléu
Edições Ltda.), que tem lança-
mento hoje na Galeria Millan.
Publicação bilíngue, lançada

tambémanteontemnoRio,aedi-
çãoévisualedocumental, forma-
da por mais de uma centena de
reproduções das obras produzi-
dasporEmmanuelNassardesde
a década de 1980 – diversas, en-
treinstalações,pinturas, fotogra-
fias,desenhos.Olivrosecomple-
tacomumacronologiacríticaso-
breoartista,nascidoem1949em
Capanema, no Pará. / C.M.
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“Entrei na viagemdo écouteur”,
brincaaartistaLenoradeBarros
sobre sua nova experimentação
–nocaso, a criaçãoda instalação
Sonoplastia, queela inauguraho-
je em exposição na Galeria Mil-
lan.Aobraserealizaaliadaàima-
ginação do visitante: no espaço

expositivo, em branco, há ape-
nas uma mesa com 60 copos de
vidro para que as pessoas se lan-
cem ao desafio de usá-los como
instrumentoauditivopara escu-
tar um mundo fragmentado de
sons, atrás das paredes.
“Dentro daminha rota, é uma

experiêncianovaemcertosenti-
do, a conquista de uma liberda-

de”,dizLenoraque,desdeopro-
jeto Radiovisual, criado para a
7.ª Bienal doMercosul, de 2009,
vemincrementandoseu“mergu-
lho nouniverso da sonoridade”.
“Sons embutidos, sons invisí-

veis”, ela diz, o “verbivocuvi-
sual” – poesia e visualidade –, a
performance, todos esses ele-
mentos caros à artista estão in-
corporados em Sonoplastia, mas
de uma maneira diferente, me-

nos visceral, sem espaço para a
contemplação já que a “imagem
sonora” está escondida – o que
remete, ainda, a brincadeiras –,
esperando ser encontrada.
Atualmente, na 11.ª Bienal de

Lyon, emcartaz naFrança até 31
de dezembro, Lenora de Barros
apresenta, entre outras obras, a
instalaçãoOEncontroEntreEco e
Narciso, outro trabalho da ver-
tente sonora (mas audiovisual
pelas projeções de luz).
Já em Sonoplastia estão, atrás

das paredes da Millan, dez pon-
tos habitados por pequenos
mundos e situações – “clichês,
nonsense, poéticos”, enumera a
artista, todos criados a partir de
sua voz–para seremouvidos se-
parada e intimamente. Do outro
lado da sala da galeria, são con-
densados, numa única marca-
ção, todosos sons (ou fantasias)
da obra, de forma caótica. Para
Lenora, comoeladiz, esse traba-
lhoémaisumadesuaspersegui-
ções dametalinguagem.
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