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Livro Antes de Tocar o Céu promove
diálogo entre obra de Siron Franco
e poemas de Augusto dos Anjos
As sombras do trabalho projetadas no chão e nas paredes do seu ateliê geraram
11 fotogra�as poéticas e misteriosas e ganharam um diálogo com o poeta pré-
modernista
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Quando o artista plástico Siron Franco, de 73 anos, estava montando a
instalação inédita Ressurreição, em homenagem às vítimas do

Antes de Tocar o Céu : artista Siron Franco com o livro e perto da instalação Ressureição (Foto:
Douglas Schinatto / O Popular)
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coronavírus e aos pro�ssionais de saúde, uma nova obra surgiu ao acaso
e deu vida ao livro Antes de Tocar o Céu. As sombras do trabalho
projetadas no chão e nas paredes do seu ateliê, re�exo dos 365
manequins suspensos a seis metros de altura por cabos de aço, geraram
11 fotogra�as poéticas e misteriosas e ganharam um diálogo com o poeta
pré-modernista Augusto dos Anjos (1884 - 1914). A curadoria foi de
Cláudia Ahimsa e a edição de Lucia Bertazzo.

“A sombra criou uma outra instalação autônoma. O livro é olhar para o
chão e a ressurreição é olhar para o céu. Foi um apêndice que �z na
pandemia quando vi que aquelas sombras tinham uma dramaticidade
bem maior que os manequins”, analisa o artista, que fez mais de 300
fotos até chegar em 11 que se tornaram fotogravuras impressas, com o
acréscimo de folhas de ouro 22 quilates, elemento tão presente na sua
obra. O livro, lançado recentemente, foi produzido em Lisboa, Portugal,
pela editora Urucum, e a tiragem, em grande formato, foi de apenas 47
exemplares, todos assinados por Siron Franco.

A ideia de produção do livro foi totalmente casual. Depois que fez as
fotos das sombras da instalação, intrigado, Siron Franco enviou para a
editora Lucia Bertazzo, que mora em Portugal e que trabalhou cinco anos
com o goiano no seu ateliê. Automaticamente, ela lembrou do poema
Monólogo de uma Sombra, de Augusto dos Anjos, publicado em 1912, e o
projeto ganhou corpo. “Era um sonho fazer uma publicação com o Siron.
Fizemos alguns protótipos, mas ainda não tinha acontecido a magia da
inspiração. Quando vi essas imagens �z o link com o Augusto de quem
sempre fui uma admiradora”, comenta ela.

Na publicação, a editora fez questão de utilizar técnicas, como a
colocação da terra e a aplicação das folhas de ouro, que aprendeu no
tempo que conviveu com Siron Franco no seu estúdio, em Aparecida de
Goiânia, de 2005 a 2010. “O que conceitualmente se aplicava muito bem,
pois a maioria das fotos é da terra do ateliê e o ouro é uma substância
mágica referida muitas vezes na obra do Augusto”, analisa. “A Lucia fez
um trabalho artesanal, os livros foram feitos um por um. São verdadeiras
obras de arte. Todas as pontas se uniram e os poemas com as imagens
�caram equilibrados”, completa Cláudia. 

Para completar o time editorial, Lucia convidou a poetisa gaúcha Cláudia
Ahimsa, viúva de Ferreira Gullar, para fazer o texto de abertura do livro.
Ela estuda a obra de Augusto dos Anjos há anos, assim como a de Siron
Franco, com quem ela já fez várias curadorias - a primeira foi a mostra de
esculturas Casulos, em 2000, que passou por diversas capitais do Brasil e
do mundo, como Brasília, Porto Alegre, São Paulo e Londres. Sobre o novo
projeto, ela conta que as imagens �caram num terreno mais simbólico, ao
contrário da instalação que retrata a pandemia. “Fizemos um monólogo
das sombras”, ressalta.

Ligação

Os poemas de Augusto dos Anjos, conhecido como o Poeta da Morte, são
carregados de subjetividade e de temas mórbidos e sombrios, assim
como boa parte das fases pictóricas de Siron. Antes de Tocar o Céu é
composto por 11 poesias, sendo duas - Monólogo de uma Sombra e
Debaixo do Tamarindo - pincelados do livro Eu, o único publicado em
vida pelo paraibano dois anos antes de sua morte aos 30 anos, em 1914,
em decorrência de uma pneumonia dupla. A curadoria optou na maioria
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por textos que não foram reunidos em publicações do artista, como O
Meu Nirvana, Apocalipse e Plenilúnio.

“Esse foi um dos grandes desa�os da curadoria”, a�rma Cláudia, que
lembra que a trajetória dos artistas está ligada pelas temáticas sombrias.
“Ambos têm muitas coisas em comum nas suas produções. Unimos as
sombras das volumetrias de um às sombras da poética de outro. Embora
a pintura do Siron use cor e a instalação Ressurreição seja toda colorida,
sua carreira está na penumbra nessa passagem da luz para o escuro. É
uma fronteira com a qual ele lida há muito tempo e esse trabalho
aprofunda isso. Já Augusto era melancólico e pessimista nas suas poesias
e assim também na sua personalidade”, comenta.

Sobre as autoras

A gaúcha Cláudia Ahimsa, radicada no Rio de Janeiro, começou a carreira
artística como bailarina clássica e morou na Alemanha, depois da queda
do muro de Berlim, em 1989. Nessa época que começou a escrever
poemas e teve o trabalho bem recebido pela crítica especializada. Em
visita à Feira do Livro de Frankfurt, em 1994, ela conheceu o célebre poeta
maranhense Ferreira Gullar, imediatamente se apaixonaram e mais tarde
voltou ao Brasil. Durante 22 anos, até a morte do companheiro em 4 de
dezembro de 2016, eles conviveram intensamente, numa parceria que se
estendeu à produção literária e ao universo das artes plásticas. “A gente
teve a presença do Siron no nosso relacionamento”, lembra a poetisa.

Lucia Bertazzo possui graduação em Design de Comunicação pela
Universidade Católica de Goiás (2005) e �nalizou o mestrado em Cultura
Visual pela Universidade Federal de Goiás (UFG) com a dissertação O
Ativismo Ambiental nas Ações e Instalações de Siron Franco (2009). Ela
trabalhou com Siron Franco durante cincos anos, em 2012 foi morar no Rio
de Janeiro e começou a editar livros de importantes artistas e escritores
brasileiros, como Ferreira Gullar, Wanda Pimentel, Luiz Zerbini e Roberto
Magalhães. Em 2017 mudou-se para Lisboa e constitui a editora Urucum e
segue com uma série de publicações. “A melhor forma de unir artes
plásticas e literatura sempre foi o objetivo das nossas edições”, comenta.

Ressurreição

A instalação Ressurreição já tem data para estrear no cenário nacional:
no dia 24, no Memorial da América Latina, em São Paulo. Composta por
365 manequins de diversos tamanhos, suspensos por cabos de aço, que
os fazem �utuar, a instalação começou a ser produzida durante a
pandemia e faz uma celebração à vida. Os bonecos também usam
capuzes que simbolizam a insegurança do momento atual.
Simultaneamente, será aberta a exposição Leonardo da Vinci, 500 Anos
de um Gênio.
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