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Tela “Guernica” 
completa 80 anos 
e é um dos símbolos 
da intolerância no 
século 20

Beatriz Peccin
Especial para Gazeta do Povo

Esboços do imponente e
dramático quadro de Pablo
Picasso, feito em oposição à
Guerra Civil Espanhola em

1937, ilustram a montagem
de dança contemporânea
homônima “Guernica”. O
espetáculo, que será apre-
sentado até o dia 5 de março
no Pátio da Capela Santa
Maria, em Curitiba, é basea-
do nas figuras trágicas feitas
pelo pintor que trazem à to-
na o horror e a intolerância
do novo século.

Em homenagem a uma
das obras mais reproduzi-
das nos livros de história do
ocidente, a diretora Laura
Haddad faz uso da técnica

de vídeo mapping — proje-
ção de imagens e vídeos so-
bre uma superfície irregu-
lar — para realizar a justa-
posição dos desenhos de Pi-
casso aos movimentos dos
bailarinos em cena. 

Admiradora particular
da cultura latina, Laura es-
tudou a tela do pintor espa-
nhol e a história de “Guerni-
ca” com esmero e teve aces-
so aos esboços da tela duran-
te o curso de Dramaturgia e
Cultura Espanhola, na Uni-
versidade de Salamanca. 

Para ela, a dança foi a lin-
guagem encontrada para
expressar a emoção de in-
conformismo e brutalidade
que o quadro designa. “A
ideia é provocar sensações

diferentes em cada uma das
etapas vivenciadas pelos
bailarinos”, diz. 

Aliada à projeção dos de-
senhos originais, a coreo-
grafia leva à tridimensiona-
lidade os traços cubistas de
Picasso em uma narrativa
que se baseia em “colagens
humanas”.

Segundo a coreógrafa
Carmen Jorge, os bailarinos 
produzem grandes figuras
em conjunto. Todavia, um
olhar individual do público 
pode revelar expressões sin-
gulares de cada bailarino.

“Nem tudo depende de
um grande desenho. Há
muita força nos movimen-
tos pequenos feitos por eles
e que são fundamentais na
composição geral das histó-
rias que estamos contan-
do”, explica.

Teste
Com apenas seis mil ha-

bitantes, o vilarejo basco
tentava resistir à ditadura 
franquista, que dominava a
Espanha entre 1936 e 1939.
Em 26 de abril de 1937, sob
pretexto de realizar testes
de armamentos militares, o
ditador Francisco Franco
autorizou que tropas nazis-
tas disparassem bombas in-
cendiárias sobre uma ponte
localizada em Guernica. 

O teste deu errado, cau-
sando a morte de milhares
de civis. A tragédia foi eter-
nizada no quadro de Pablo
Picasso.

A tela imponente tem
cerca de 3,5 metros de altura
por 7,8 metros de largura e
está exposto no Museu Naci-
onal Rainha Sofia, em Ma-
dri (Espanha), desde 1992. 

* CONTEMPORÂNEA

Obra clássica de Picasso 
inspira espetáculo de dança

Guernica
Até 5 de março, de quinta a domin
go. Horários: 20h30 (quinta a sába
do), 17h30 e 20h30 (domingo)
Local: Pátio da Capela Santa Maria 
(R. Conselheiro Laurindo, 273). In
gressos: R$ 30 e R$ 15 (meia).

Arte plástica cubista é utilizada na montagem do espetáculo ”Guernica”, que é apresentado na Capela Santa Maria.

Marcelo Almeida/Divulgação

Na web
Assista a um vídeo 
com trechos do espe
táculo “Guernica”.

APLICATIVO GAZETA DO POVO
• Notícias atualizadas.
• Informação em tempo real.
• Quando e onde quiser.
• Toda informação no seu celular.

A Gazeta do Povo
no seu celular.
BAIXE JÁ.

Destaque 
2/3 de página
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OBRA ICÔNICA DE PICASSO completa 80 anos em 2017 e ganha grande mostra no Museu Reina Sofía, em Madri

EDITOR: DANIEL FEIX segundocaderno@zerohora.com.br (51) 3218-4390PORTO ALEGRE, QUINTA-FEIRA, 23 DE FEVEREIRO DE 2017 

Picasso 
trabalhou na 
pintura durante 
um mês em seu 
estúdio em Paris,  
em 1937

Celebrando “Guernica” 
LUIZA PIFFERO
luiza.piffero@zerohora.com.br 

A o apresentar Guernica na aber-
tura da Exposição Internacio-
nal de Paris, em 1937, Pablo 
Picasso (1881–1973) alertou: 

“Não é uma pintura de bom gosto para 
decorar apartamentos. Ela é uma arma 
de ataque e defesa contra um inimigo 
terrível chamado fascismo.” Em Paris, 
lia horrorizado as reportagens acerca 
do bombardeio da força aérea alemã 
sobre Guernica, em 26 de abril daque-
le ano. Ao receber uma encomenda do 
governo republicano espanhol, o pin-
tor decidiu denunciar a barbárie que 
depois seria considerada um teste pa-
ra os bombardeios aéreos na II Guerra 
Mundial (1939–1945). O regime nazista 
apoiava o ditador Francisco Franco na 
Guerra Civil Espanhola. 

Passados 80 anos, a obra tornou-se 
uma denúncia universal das catástrofes 
da guerra. Pintada em preto e branco, 
com quase oito metros de largura por 
quatro de altura, a pintura é vista por 
mais de 3 milhões de visitantes todo 
ano no Museu Reina Sofía, em Madri. 
Para comemorar o 80º aniversário da 
obra e os 25 anos em que está sob sua 
guarda, a instituição realiza, entre 4 de 
abril e 4 de setembro, a exposição Pie-
dad y Terror en Picasso: El Camino a 
Guernica. A mostra contextualizará o 

quadro na produção de Picasso e reu-
nirá 150 trabalhos do artista vindos de 
30 instituições de todo o mundo, entre 
elas Centre Georges Pompidou de Pa-
ris, a Tate Modern de Londres e o Mo-
MA e o Metropolitan de Nova York. De 
acordo com o Reina Sofía, será possível 
ver a transformação pela qual a arte 
de Picasso passa, “do otimismo inicial 
do cubismo à busca nos anos 1930 por 
uma imagem do mundo que recaísse 
entre a beleza e a monstruosidade.”

O Reina Sofía também celebrará a 
obra com novas publicações e um ar-
quivo digital de documentos que será 
disponibilizado no site do museu. Um 
dos livros mapeará os lugares por on-
de o quadro passou em seu período de 
“exílio” – entre eles o Brasil. Em 1953, 
a obra foi exibida na 2ª Bienal de São 
Paulo após uma longa negociação com 
o Museu de Arte Moderna de Nova 
York (MoMA). A obra estava sob cus-
tódia americana a pedido do próprio 
Picasso, que não autorizou sua exibição 
na Espanha até que o país voltasse a ser 
uma democracia. A pintura desembar-
caria na Espanha só em 1981, inicial-
mente sob os cuidados do Museu do 
Prado. A “Bienal da Guernica”, como 
ficou conhecida, rendeu anedotas: os 
montadores teriam retirado a preciosa 
carga de um caminhão atolado na lama 
do Parque Ibirapuera, que ainda estava 
em construção. Diante da obra exposta, 

houve quem debochasse e, por outro 
lado, quem se deslumbrasse. 

A façanha não deve ocorrer nova-
mente, segundo Paulo Miyada, cura-
dor do Instituto Tomie Ohtake, que 
recebeu no ano passado a retrospec-
tiva Picasso: Mão Erudita, Olho Selva-
gem. Além dos custos estratosféricos 
de transporte e segurança, retirá-la do 
Reina Sofía seria como retirar a Mona-
lisa do Louvre.

– A obra só viajou por um compro-
misso direto do Picasso na época. Ele 
entendeu que Guernica atestava uma 
situação política europeia que preci-
sava ser discutida em todo o mundo – 
diz Miyada. 

ALEGORIAS MANTÊM 
OBRA CONTEMPORÂNEA

O ano de 2017 reserva outras home-
nagens ao quadro, com atividades nos 
museus do Louvre (Paris), Thyssen-
Bornemisza (Madri) e Picasso (Barce-
lona), entre outros. O Louvre se adian-
tou à efeméride e apresentou um ciclo 
de filmes sobre a obra em janeiro, exi-
bindo curtas de diretores como Alain 
Resnais e Emir Kusturica. Na ocasião, o 
cineasta Carlos Saura, que tem um pro-
jeto de filme sobre a criação do quadro, 
ministrou uma masterclass e assumiu 
ser obcecado pela pintura. 

Se para uns a obra tem qualidades ci-

nematográficas – o grande formato, as 
narrativas que se desenrolam em seu 
interior –, para outros, seus movimen-
tos a aproximam da dança. É o caso 
da produtora cultural Laura Haddad, 
diretora do espetáculo Guernica, em 
cartaz em Curitiba até o dia 5 de mar-
ço. Segundo Laura, a montagem ambi-
ciona construir “uma tela viva” e sua 
itinerância deve chegar a Porto Alegre, 
embora não tenha datas fechadas. 

– É uma tela universal, um clamor 
por justiça, contra todos os regimes po-
líticos totalitários que vemos ainda ho-
je. É só ver a situação de Aleppo (Síria), 
do Congo, do Haiti – explica a diretora.

Um dos motivos dessa atualidade, 
na avaliação de Paulo Miyada, é que 
a obra não registra fatos específicos, 
mas utiliza alegorias como o cava-
lo atormentado e a figura que segura 
uma lâmpada: 

– É uma pintura que conta uma his-
tória, mas que faz isso numa espaciali-
dade inusual, com figuras sem verossi-
milhança, em preto e branco, usando 
dobras e fragmentações que são uma 
herança do cubismo. Isso tudo nos 
afasta de uma descrição documental 
do evento e enfatiza a potência emo-
tiva e dramática da representação. É 
mais tocante reencontrar a tragédia da 
Guernica pela pintura do Picasso do 
que pelas fotos dos bombardeios ou os 
dados sobre os mortos.

Assista animação 
em 3d da pintura:  
bit.ly/guernica3d
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Galeria de fotos 
mostra criação 
da obra: bit.ly/
guernicafotos
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Data: 3/2/17
Disponível em: http://
g1.globo.com/pr/para-
na/paranatv-1edicao/
videos/t/curitiba/v/
tem-arte-cultura-e-diver-
sao-no-partiu-fim-de-sem-
ana/5624862/
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Jornalismo RPC Globo - Paraná TV 1a Edição - Curitiba

Data: 17/2/17
Disponível em: http://
g1.globo.com/pr/parana/
paranatv-1edicao/vid-
eos/t/curitiba/v/veja-as-at-
racoes-do-fim-de-sema-
na-em-curitiba/5660944/
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TV ABERTA E ON-LINE

Data: 3/2/17. Dis-
ponível em: https://
youtu.be/Qauxnnj3cxc
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Data: 24/2/17. 
Disponível em: https://youtu.be/lsve-

1M2OvVw 
E também em:  http://www.e-parana.

pr.gov.br/modules/video/videosPro-
gramas.php?video=26492

TV Cultura Paraná - Programa É-Cultura Matéria 

TV ABERTA E 
ON-LINE
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Bravo! indica o melhor do fim de semana: 3 a 5
de fevereiro de 2017

São Paulo
MÚSICA 
O festival de música eletrônica e contemporânea Dekmantel
faz sua primeira edição fora da Holanda no Jockey Club e
na Fabriketa. Entre os destaques, a DJ russa Nina Kraviz e
os americanos Nicolas Jaar e Jeff Mills. Sábado e domingo.
Ingressos: R$90 a R$800. 
 
O Festival Sêla ocupa ao longo do fim de semana o CCSP
com o protagonismo feminino de Tássia Reis, As Bahias e a
Cozinha Mineira e Tiê. Sexta e sábado (19h) e domingo
(18h). Ingressos: R$7,50 a R$15. 
 
TEATRO 
Em "Tecendo Volúpias", o grupo brasiliense As Caixeiras

Luciana Melo <lumelo.lumelo@gmail.com>

Bravo! indica 

Revista Bravo! <bravo@bravo.vc> 3 de fevereiro de 2017 10:53
Responder a: Revista Bravo! <bravo@bravo.vc>
Para: lumelo.lumelo@gmail.com

Cia. de Bonecas explora o encontro do feminino com a
volúpia do sexo e da violência. A direção é de Catarina
Accioly. Sexta, sábado e domingo (20h) no Espaço
Sobrevento. Grátis. 
 
CINEMA 
A Cinemateca presta homenagem póstuma a Andrea
Tonacci com a exibição de 12 de seus filmes, entre os
longas "Bang Bang" e "Serras da Desordem", registros de
culturas indígenas e vídeos institucionais raros.
Programação completa aqui. Até 19/2. Grátis. 
 
FESTA 
A festa Talco Bells convida a dupla de DJs Selvagem para
celebrar os 9 anos e mais de 150 noites de soul e funk. O
chão que recebe o talco é o do Cine Joia. Sexta (00h).
Ingressos: R$20 a R$35. 
 
EXPOSIÇÕES 
A Galeria Nara Roesler abre no sábado a individual
"Refazer", do cubano Alexandre Arrechea, e a coletiva
"Metrópole", organizada por Alexandra Garcia Waldman,
com trabalhos de Hélio Oiticica, Alice Miceli, entre outros.
Segunda a sexta (10h/19h) e sábado (11h/15h).

Rio de Janeiro
MÚSICA 
Elza Soares vai cantar até o fim da noite no Circo Voador em
show do elogiadíssimo "A Mulher do Fim do Mundo", disco
onipresente nas listas de melhores de 2016. Sexta (22h).
Ingressos: R$60 a R$120.

Até o dia 11, o festival Pepsi Twist Land leva à Marina da
Glória shows de Liniker, Criolo, Céu, Baiana System, entre
outros. Veja a programação. Ingressos: R$60 a R$120.

CINEMA 
Carlos Nader lança DVD do documentário "Homem Comum",
em que mostra seus encontros com o caminhoneiro Nilson
de Paula, no IMS. Depois da exibição do filme, tem debate
entre Nader e João Moreira Salles. Sábado (16h). R$4 a R$8.

DANÇA 
"AutoRetrato" abre o festival de dança contemporânea
Focus, dirigido por Alex Neoral, no Teatro Cacilda Becker da
Funarte. A coreografia é de Regina Sauer. Sexta e sábado
(20h) e domingo (19h). R$15 a R$30.

EXPOSIÇÃO 
No sábado, o IMS abre a exposição "O mapa de Von
Martius ou Como escrever a história natural do Brasil", que
reúne paisagens, mapas e estampas do naturalista alemão
Carl Friedrich Philipp von Martius. Terça a domingo
(11h/20h).

Belo Horizonte
TEATRO 
De Tempo Somos - um sarau do Grupo Galpão: O
espetáculo celebra o encontro da música com o teatro, que
se tornou uma marca do grupo, em mais de 30 anos de
história. Em cena, os atores cantam e executam 25 canções
de trabalhos mais antigos como Álbum de Família, Romeu e
Julieta, Um Moliére Imaginário até espetáculos mais
recentes como Tio Vânia e Eclipse. 4 e 5/02 - sábado às
20h30 e dom às 19h. Grande Teatro do Palácio das Artes -
Av. Afonso Pena, 1.537, Centro. 
 
FOTOGRAFIA 
O álbum de fotos do Manzo: Exposição de retratos, auto-
retratos e desenhos, resultante da oficina de arte que
envolveu crianças e adolescentes do Quilombo Manzo
Ngunzo Kaiango, em parceria com o Instituto Undió e a
Escola Guignard. O projeto objetivou a instrumentalização
cosmopolítica da comunidade, na intenção de vincular os
jovens na continuidade das histórias de luta e resistência.
4/02 - de 15 às 19h. Quilombo Manzo - Rua São Tiago, 216
- Bairro Santa Efigênia 

 
CINEMA 
Finalizando o Especial Tarkovski - Eterno Retorno, o
destaque é o Seminário Modelo, Testemunha e Dissidente:
Andrei Tarkovski como um cineasta Soviético, ministrado
por Robert Bird, professor da Universidade de Chicago a ser
realizado no dia 6 próximo.  O curador e realizador, Philipe
Ratton, salientou a importância desse e outros convidados
que prestigiaram a mostra “pesquisadores de renome
internacional, especializados na carreira do diretor, que
trarão conceitos sobre a universalidade das obras”. 
 
3/02   
14h curso de Hermenêutica cinematográfica de A. Tarkovski
ministrado por Dmitry Salynski 
17h30 Andrei Rublev, de A. Tarkovski (1966) - exibição em
35mm 
21h O Espelho, de A. Tarkovski (1975) - exibição em DCP 
 
4/02   
14h curso de Hermenêutica cinematográfica ministrado por
Dmitry Salynski 
17h Tempo de Viagem, de A. Tarkovski, Tonino Guerra 
18h15 Debate - A poética de Andrei Tarkovski, com as
presenças de Donatella 
Baglivo, Evgeny Tsymbal, Dmitry Salynski, Michal
Leszczylowski, mediado por 
Maria do Céu Diel. 
 
5/02   
16h A Infância de Ivan, de A. Tarkovski - exibição em 35mm 
18h Stalker, de A. Tarkovski - exibição em 35mm 
20h30 Os Assassinos, de A. Tarkovski, Aleksandr Gordon e
Maria Beiku 
Hoje Não Haverá Saída Livre, de A. Tarkovski, Aleksandr
Gordon 
 
Cine Humberto Mauro – Av. Afonso Pena, 1537, Centro.

Recife
TEATRO/ DANÇA 
TERRA: O espetáculo é do grupo Grial, fundado por Maria
Paula Costa Rêgo e Ariano Suassuna. O solo conta a
história do povo brasileiro e sua herança indígena. Fala
sobre as identidades culturais do Brasil e e aborda temas
como memória, tempo e transformações da história. A peça
faz parte da trilogia Uma História, Duas ou Três do Grial. Em
cartaz até o dia 11/2, sempre às 20h, na Caixa Cultural - Av.
Alfredo Lisboa, 505 - Bairro do Recife. 
 
EXPOSIÇÃO 
M.A.R.I.A MULHERES NAS ARTES: Mulheres negras
pernambucanas protagonistas da cultura popular são
apresentadas através de 40 fotografias na exposição que
acontece na Estação Central do Recife (Rua Floriano, S/N,
São José). O projeto social é da ONG FASE e tem o objetivo
de quebrar estereótipos, mostrar e valorizar as
manifestações e produções afrodescendentes do estado. 
 
J. BORGES - 80 ANOS: Continua até o dia 12 de fevereiro, a
exposição de comemoração pelos 80 anos do grande artista
J. Borges. A mostra apresenta 30 obras, sendo 10 inéditas, e
conta a história do nordestino a partir de vários temas
retratando cada fase de sua vida: ‘No Tempo da Minha
Infância’, ‘Na Minha Adolescência’, ‘Vendendo Bolas
Dançando e Bebendo’, ‘Serviços do Campo’, ‘Cantando
Cordel’, ‘Plantio de Algodão’, ‘A vida na Mata’, ‘Plantio e
Corte de Cana’, ‘Forró Nordestino’, ‘ Viagens a Trabalho e
Negócios’. Cordel e xilogravura são as marcas registradas
do recifense. Horário: Terça a sábado, das 10 às 20 horas.
Domingo, das 10 às 17 horas. Local: Galeria 2 da Caixa
Cultural - Av. Alfredo Lisboa, 505 - Bairro do Recife.Entrada
Gratuita 
 
CINEMA 
III FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA

Recife
TEATRO/ DANÇA 
TERRA: O espetáculo é do grupo Grial, fundado por Maria
Paula Costa Rêgo e Ariano Suassuna. O solo conta a
história do povo brasileiro e sua herança indígena. Fala
sobre as identidades culturais do Brasil e e aborda temas
como memória, tempo e transformações da história. A peça
faz parte da trilogia Uma História, Duas ou Três do Grial. Em
cartaz até o dia 11/2, sempre às 20h, na Caixa Cultural - Av.
Alfredo Lisboa, 505 - Bairro do Recife. 
 
EXPOSIÇÃO 
M.A.R.I.A MULHERES NAS ARTES: Mulheres negras
pernambucanas protagonistas da cultura popular são
apresentadas através de 40 fotografias na exposição que
acontece na Estação Central do Recife (Rua Floriano, S/N,
São José). O projeto social é da ONG FASE e tem o objetivo
de quebrar estereótipos, mostrar e valorizar as
manifestações e produções afrodescendentes do estado. 
 
J. BORGES - 80 ANOS: Continua até o dia 12 de fevereiro, a
exposição de comemoração pelos 80 anos do grande artista
J. Borges. A mostra apresenta 30 obras, sendo 10 inéditas, e
conta a história do nordestino a partir de vários temas
retratando cada fase de sua vida: ‘No Tempo da Minha
Infância’, ‘Na Minha Adolescência’, ‘Vendendo Bolas
Dançando e Bebendo’, ‘Serviços do Campo’, ‘Cantando
Cordel’, ‘Plantio de Algodão’, ‘A vida na Mata’, ‘Plantio e
Corte de Cana’, ‘Forró Nordestino’, ‘ Viagens a Trabalho e
Negócios’. Cordel e xilogravura são as marcas registradas
do recifense. Horário: Terça a sábado, das 10 às 20 horas.
Domingo, das 10 às 17 horas. Local: Galeria 2 da Caixa
Cultural - Av. Alfredo Lisboa, 505 - Bairro do Recife.Entrada
Gratuita 
 
CINEMA 
III FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA

UNIVERSITÁRIO DE PERNAMBUCO: Este é o último fim de
semana para conferir a terceira edição da mostra
internacional de cinema universitário. Vários países
participam com suas produções e uma das atrações é uma
roda de diálogos para aproximar público e cineastas. A
entrada custa R$ 3,00. Confira a programação no site do
festival: www.movfestival.com

Curitiba
EXPOSIÇÕES 
Últimos dias para conferir "Êxodos", de Sebastião Salgado,
na Caixa Cultural Curitiba. São 60 imagens feitas desde
1993 que retratam os movimentos migratórios no mundo.
Entrada gratuita. Até 12/02 (3ª a sáb, 10h/20h; dom,
10h/19h). 
 
Mais de quatro mil borboletas de cerâmica integram a
intervenção "Panapaná", no jardim externo do Museu Oscar
Niemeyer. O nome da exposição é de origem Tupi e significa
coletivo de borboletas. Entrada gratuita. Até 5/03 (3ª a dom,
10h/18h). 
 
Arte em formato de gifs. Este é o mote da exposição
"GifEmotion", do artista gráfico Leandro Catapam, em cartaz
no Museu Municipal de Arte. As obras foram criadas por
meio de colagens executadas em processos manuais e
digitais. A ideia foi introduzir o movimento na composição
estática da colagem. Entrada gratuita. Até 5/03 (ter a dom,
10h/19h). 
 
DANÇA
Em 2017, o incrível quadro Guernica, de Pablo Picasso,
completa 80 anos. E o público é convocado a uma nova
reflexão da obra em um espetáculo homônimo de dança,
que estreia dia 3 de fevereiro na Capela Santa Maria. As
referências para a apresentação também partem do
bombardeio da cidade de Guernica y Luno. Até 5/03 (5ª a
sáb, 20h30; dom (17h30 e 20h30). Ingressos: R$ 30 e R$
15. 
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