Leonilson. Puros e duros, 1991, bordado/linha, pedras semipreciosas e fio de cobre sobre voile, 26 x 21 x 1,7 cm. Foto: Romulo Fialdini/© Projeto Leonilson.

Leonilson, O Pescador de Pérolas
Não é difícil imaginar o trabalho de Leonilson como parte de sua vida. Através dos vestígios deixados pelo artista, em
palavras e imagens, reconstruímos sua presença, numa mistura híbrida entre ficção e realidade, um convite à criação
como exercício feito por quem vê, onde os passos são inventados no momento em que o leitor se encontra com a obra.
Artista viajante, Leonilson caminhava pelo mundo colhendo imagens, objetos e palavras, que lhe serviam de matéria-prima
para a construção poética. O artista não apenas lidava com vários tipos de materiais e recursos estéticos, como os misturava
entre si, dando forma a criações multifacetadas, que incluíam desenhos, esculturas, gravuras, assemblagens e instalações.
Leonilson costumava dizer que suas criações eram “objetos de curiosidade”.

Tecendo leituras
O título da obra Puros e Duros (1991) brinca com
duas palavras que, combinadas, oferecem ao leitor
interpretações diversas. Para pensar em algumas
delas, podemos nos remeter às pedras que estão
presentes no trabalho, de dureza fria, mas com
diferentes graus de transparência, assim como
a leveza do tecido que as sustenta. As pedras
costuradas ao tecido e ao texto ampliam a percepção
da obra, abrindo novas possibilidades de combinação
e construção de significados.
Vamos olhar para os materiais que o artista escolhe?
Pergunte aos alunos que imagens (ou mesmo
palavras) vêm à cabeça quando olham para as
pedras? Elas não são regulares nem idênticas, e
mantêm a sua forma orgânica. O que será que cada
uma delas pode representar? Qual o significado
desses objetos na vida real?
O diálogo entre os elementos gráficos e as palavras
é frequente na obra de Leonilson. Em Puros e Duros,
dois conjuntos se destacam: a palavra “ilusões” e
“ouro de artista”, além do título da obra. O que será
que as combinações dessas palavras podem nos
dizer? E no conjunto todo, onde o tecido, as palavras
e as pedras se fundem para dar forma ao trabalho?
Instigue os alunos a estabelecer relações entre as
palavras e as pedras presentes na obra. Qual é o
“ouro de artista”?
Leonilson costumava colecionar objetos do cotidiano,
incorporando-os em suas obras. Para o artista, mais
que artefatos de uso rotineiro, os objetos guardam
memórias, narrando histórias de experiências
vividas, que são por ele reinventadas. As pedras de
Puros e Duros, por exemplo, parecem ter saído de
uma dessas coleções. Pergunte aos alunos: O que
leva alguém a colecionar determinado objeto? O
ato de colecionar é uma atitude de preservação da
memória? Por quê? Que objetos os alunos guardam
como lembrança de acontecimentos especiais que
viveram? Se tivessem que escolher um objeto para
contar sua história, que objeto seria esse?

Leonilson, colecionador
Leonilson era um cidadão do mundo. Apaixonado
por viagens, conheceu muitos países ao longo
da sua vida: França, Portugal, Alemanha,
Suíça, Espanha, Itália, EUA e Holanda. Dessas
aventuras do outro lado do oceano, costumava
trazer objetos de recordação, o que se tornou um
hábito.
Assim como o artista colecionava uma série
infinita de objetos, suas obras carregam em si
a sua coleção de símbolos e anotações que se
cruzam e se reencontram. Alguns elementos
gráficos se repetem bastante, tornando-se quase
uma assinatura complementar e compondo um
universo que gira em torno de temas recorrentes:
o coração, os caminhos em forma de linha,
pedras, fogo, ventos, rios, pontes, castelos,
livros, barcos, símbolos do infinito, globos, o
livro aberto, a torre, o radar, o átomo, a espiral,
o relógio, a bússola, a ampulheta, entre outros.
O artista seleciona, classifica, organiza os objetos
que colhe no cotidiano e inclui no seu processo
de criação, alterando suas finalidades e atribuindo
outros significados.
Leonilson possuía uma coleção bastante
diversificada, alguns objetos eram mais
raros, outros muito comuns. Multiplicavamse brinquedos, pedras, miniaturas de carros,
chaveiros, tecidos, botões e garrafas, chegando a
reunir cerca de 1.000 objetos. A maior parte deles
foi adquirida em feiras de antiguidades, outros
eram presentes de amigos que conheciam a
paixão de Leonilson por colecionismo. As pedras
semipreciosas de Puros e Duros entraram para o
acervo pessoal do artista a partir de uma viagem
que realizou à cidade histórica de Ouro Preto, em
Minas Gerais.

Professor(a), você pode perguntar aos alunos
se eles colecionam ou já colecionaram algum
objeto, ou, ainda, se eles conhecem alguém
que tenha uma coleção especial.

Costurando referências
Trabalhos que partem de objetos colhidos no
cotidiano e lidam com repetição são bastante
comuns no universo da arte contemporânea.
Outro artista que combina esses dois elementos
é Nelson Leirner (São Paulo/SP, 1932). Neste
trabalho, da série Ajuda (1967-1999), o artista
cria uma composição, usando latas descartadas
de refrigerantes, que remete a produtos que são
comercializados e consumidos em larga escala.

Outra sugestão é fazer o caminho inverso:
escolher um tema que se relacione de algum
modo com o contexto pessoal de todos na
sala e a partir daí pedir que tragam objetos
que possam compor a coleção.

É importante não dar muitos exemplos para que os
alunos possam ter liberdade para criar associações
com variados tipos de objeto.
O conjunto final serve de base para uma ótima
discussão sobre a relação entre colecionismo e
criação artística.
Desejamos que esse material dispare novas
e vibrantes experimentações na sala de aula!

Para saber mais
CASSUNDÉ, Carlos Eduardo Bitu. Leonilson : a
natureza do sentir. 2011. 165 f. Tese (Mestrado)
– Escola de Belas Artes, Universidade Federal de
Minas Gerais, Belo Horizonte.
Nelson Leirner. Projeto Care (série Ajuda),
1967-1999, refrigerador e latas de refrigerante.
Coleção particular.

Você também pode assistir com os alunos ao
documentário Casa da Flor, cujo material educativo
está disponível na Midiateca Arte na Escola (http://
artenaescola.org.br/dvdteca/catalogo/dvd/47/), que é
um outro exemplo de como materiais presentes no
cotidiano são utilizados por artistas para dar forma a
criações diversas. O vídeo mostra o operário-artistaarquiteto Gabriel Joaquim dos Santos (São Pedro
da Aldeia/RJ, 1892-1985), que construiu a casa
onde morava utilizando ajuntamentos de objetos
e materiais descartados: restos de construções,
pedaços de louças, lâmpadas queimadas, vidros
quebrados.
Os objetos colhidos no cotidiano são combinados
pelo artista para dar vida a um conjunto arquitetônico
que conecta imaginação, devaneio e realidade.
Gabriel é um “colecionador de sobras”, de cacos da
vida cotidiana, que ele reconstrói e traz de novo à
existência.
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Explorando coleções

Para crianças

Que tal propor uma atividade de compartilhamento
de coleções com seus alunos? Peça a cada um que
traga até três objetos que achem muito interessantes
e que poderiam iniciar uma nova coleção.

SANT’ANNA,
Renata;
PRATES,
Valquíria.
Leonilson :gigante com flores. São Paulo: Paulinas,
2007. 2 v. (Coleção arte à primeira vista). Inclui
caderno-ateliê com proposta de atividades.

Cooperação:

Patrocínio:

Objetos da coleção pessoal de Leonilson.
Acervo Projeto Leonilson, São Paulo/SP.

Algumas perguntas podem inspirar reflexões e
novas ideias: O que motivou você a começar a
coleção? Qual título você daria a ela, sem usar
nenhuma palavra que a descreva literalmente? Para
quem você deixaria a coleção e por quê?
A seguir, com os objetos trazidos por todos à
vista, os alunos podem investigar quais deles
se combinariam numa nova coleção, pensada e
organizada coletivamente pelo grupo.

Apoio:

Sobre
Leonilson
(Fortaleza/CE, 1957
São Paulo/SP, 1993)

José Leonilson Bezerra Dias nasceu em
Fortaleza, mudando-se com a família para São
Paulo aos quatro anos de idade. A produção
artística esteve desde sempre presente em sua
vida. Quando criança já desenhava e, diferente
do que acontece com a maioria das pessoas,
essa prática não se perdeu com o tempo.
Leonilson era muito ligado à família,
especialmente às figuras femininas. Foi com a
avó e a mãe que aprendeu a bordar, tradição
nordestina que explorou como linguagem
artística em suas obras, principalmente nos
últimos anos de sua vida. O fato de seu pai ter
sido comerciante de tecidos e o seu interesse
por moda também foram fundamentais para o
percurso do artista na realização dos bordados.
Em 1977, iniciou o curso de Licenciatura em
Educação Artística na Fundação Armando
Álvares Penteado (FAAP), onde foi aluno de
Nelson Leirner, Júlio Plaza e Regina Silveira.
Embora tenha abandonado a graduação, em
1980, prosseguiu os estudos na escola de artes
Áster (1978-1981), tendo aulas de aquarela com
Dudi Maia Rosa.
A primeira exposição coletiva da qual Leonilson
participou aconteceu no Museu de Arte
Contemporânea da Universidade de São Paulo e
foi intitulada “Desenho Jovem” (1979). Em 1981,
transferiu-se para Madri, onde realizou sua
primeira exposição individual, na Galeria Casa
do Brasil. A partir daí, participou de inúmeras
exposições individuais e coletivas no Brasil e
na Europa, entre as quais se destacam: “Como
Vai Você, Geração 80?” (1984), na Escola de
Artes Visuais do Parque Lage, no Rio de Janeiro;
XVIII Bienal Internacional de São Paulo (1985);
e “Transvanguarda e Culturas Nacionais”,
no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro
(1986), sob curadoria de Bonito Oliva.
Homem de muitos amigos, contrariando sua
característica um pouco tímida, Leonilson
integrou o grupo de teatro “Asdrúbal Trouxe
o Trombone”, com a criação de cenários,
figurinos, objetos de cena e textos. Entre 1991
e 1993, o artista produziu ainda uma série de
desenhos para a coluna semanal “Talk of the
town”, da jornalista Bárbara Gancia, no jornal
Folha de São Paulo. As ilustrações e caricaturas
de Leonilson, aliadas às crônicas da jornalista,
são uma importante fonte de referência sobre
o contexto político e social da época, além de
nos dar indícios da poética e visão de mundo
do artista.
Em agosto de 1991, Leonilson foi diagnosticado
com o vírus HIV e conviveu com a doença
por menos de dois anos. Em sua produção,
durante esse período, as obras grandes deram
lugar a peças delicadas, de fácil manuseio,
inaugurando uma nova temporalidade no seu
trabalho, muito mais vagarosa. É a partir daí
que o trabalho com tecido e costura surge e
se intensifica. Em 1993, Leonilson criou a sua
última obra: uma instalação, na Capela do
Morumbi, em São Paulo, composta por roupas
costuradas penduradas em cabides e cadeiras e
alguns bordados. Leonilson não viu a realização
final desse trabalho, falecendo em 28 de maio
de 1993, aos 36 anos. No mesmo ano da sua
morte, familiares e amigos fundaram o Projeto
Leonilson, com o objetivo de pesquisar, catalogar
e divulgar a obra do artista.
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