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'The hardest way', de Antonio Dias (Foto: Dodô Azevedo/G1)

I

nício do século XXI, Lapa. Quarta-feira à noite. Antônio
Dias está na calçada, com amigos, feliz de estar no Brasil

- sua agenda há muito não reserva tempo para estar em
seu país. É um dos mais inﬂuentes artistas plásticos do
mundo.
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Ao seu encontro vem Jorge Mautner, amigo que não vê há
tempos.
Ligo minha câmera e começo a ﬁlmar o encontro.
Mautner desanda a falar, a apresentar Antônio para a
câmera. Começa a louvá-lo como descrevesse um orixá.
Antônio não é de falar muito. A velocidade de seu
pensamento, irei perceber com a convivência nos anos
seguintes, é rápido demais para o discurso oral, para
palavras em geral.
Só imagens podem dar conta do que Antônio Dias pensa.
Imagens que são cenas, cenas que são metáforas,
metáforas em gravuras, que são ﬁguras, e signos: o mundo
ilustrado.
Sua série "Illustration of Art" é, provavelmente, a mais
inﬂuente composição brasileira para a ﬁlosoﬁa da
linguagem.
"Anywhere is my land", outra obra fundamental, assim, em
inglês, é Antônio dizendo algo sobre o mundo para o
mundo.
Fomos todos, brasileiros, estudados e deﬁnidos por
acadêmicos e críticos estrangeiros. Nunca tivemos nós a
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chance de dizermos o que achamos do mundo.
Antônio não esperou a chance. A fez. Subiu as montanhas
do Nepal para aprender a fazer papel, instalou ateliês na
Itália e na Alemanha e de lá, como brasileiro, fez o
diagnóstico do mundo.
Provou que o que temos, brasileiros, a dizer à respeito do
mundo, é precioso e, se levado em consideração, a cura
dele, mundo.
O livro "O país inventado", um dos tantos sobre Antônio e
sua obra, é obrigação mínima para quem quiser entender
o Brasil para além das palavras.
O que basicamente Antônio Dias dizia é que o mundo
havia de ter que ser criado solto, livre para ser sublime, livre
para ser terrível. Suas obras pensavam o homem, o
masculino, e o vício inerente em interpor fronteiras e
limites a tudo.
Às botinas e cassetetes militares da ditadura que fazia
explodir em cartoon, pênis de vidro com purpurina colorida
dentro pendurados - "Todas as cores do homem", nome da
instalação reveladora.
E concluía, "The Hardest Way", as palavras GOD (deus) e
DOG (cão). O espaço que a humanidade ocupa entre Deus
e o Cão. O cão como o reverso de Deus, a gente sendo
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puxado para um lado e pro outro. Hora agindo como
deuses, hora como cães.
Antônio exibia a trágica beleza deste sanhaço.
Deste caminho pelo qual resolvemos existir.
Para todos.
Fez com Rogério Duarte a capa do disco de 1968 de
Gilberto Gil, cedeu o "Coração para Amassar" para a capa
do disco de minha banda, a Pessoas do Século Passado.
Seu GOD/DOG está em cena durante longos 14 minutos de
"Memória Tangerina", meu primeiro longa-metragem, e é
até, hoje, sua cena mais impressionante.
O ﬁlme ressigniﬁca-se todo com a presença de Antônio.
Porque ele mesmo ressigniﬁcava tudo o que não nos
permitimos ressigniﬁcar. Vísceras que às crianças dão
desejo de tocar; um coração gigante com marcas de que foi
amassado, chamado "Coração para amassar".
A diferença entre existir e não existir, para Antônio Dias, era
a diferença do que nos permitimos e do que não nos
permitimos.
Antônio Dias, sempre rigorosíssimo com seu trabalho, na
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verdade com cada raciocínio seu, esse rigor que acha graça
de elogios, agora tudo pode.
Ficamos aqui com o coração amassado.
Mas certos que agora, a Antônio Dias, tudo lhe é permitido.
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Morre artista plástico
paraibano Antonio Dias aos 74
anos
Artista tratava de câncer do pulmão há sete anos e foi diagnosticado
em junho de 2017 com um tumor na cabeça
1º.ago.2018 às 16h34

Morreu, nesta quarta-feira (1º), o artista plástico paraibano Antonio Dias,
aos 74 anos. Ele estava internado desde domingo na Clínica São Vicente,
Zona Sul do Rio de Janeiro.
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O artista plastico Antonio Dias em 2011 - Evelson de Freitas/Folhapress

O artista tratava de câncer do pulmão há sete anos e foi diagnosticado em
junho de 2017 com um tumor na cabeça.
Nascido em Campina Grande, cidade da Paraíba, Dias radicou-se no Rio de
Janeiro no final dos anos 1950. Na época, ele frequentou aulas de Oswaldo
Goeldi no ateliê de gravura da Escola Nacional de Belas Arte e passou a
trabalhar como desenhista de arquitetura e artista gráfico, colaborando
para publicações como a revista Senhor.
Nara Roesler, sua galerista há nove anos, disse em depoimento à Folha que
trabalhar com Dias permitia a o aprendizado e troca de experiências a todo
momento. "Todos os artistas que são seguros, são cooperativos", afirmou
Roesler. "Ele sabia da importância de seu trabalho".
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2018/08/morre-artista-plastico-paraibano-antonio-dias-aos-74-anos.shtml
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Dias deixa a esposa Paola e duas filhas. O velório será no Memorial do
Carmo na Capela 7, na quarta-feira (2), das 14h às 16h.

ENDEREÇO DA PÁGINA
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2018/08/morre-artista-plasticoparaibano-antonio-dias-aos-74-anos.shtml

https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2018/08/morre-artista-plastico-paraibano-antonio-dias-aos-74-anos.shtml

Page 3 of 3

Artista plástico Antonio Dias morre aos 74 anos, no Rio - Jornal O Globo

ARTES VISUAIS

ARTES VISUAIS

Artista plástico Antonio
Dias morre aos 74 anos,
no Rio
Ele foi vítima de complicações de um tumor no cérebro

O artista plástico Antonio Dias - Camilla Maia / Agência O Globo

POR O GLOBO
01/08/2018 15:32 / atualizado 01/08/2018 17:35

RIO - O artista plástico Antonio Dias morreu no início da
tarde desta quarta-feira, na Clínica São Vicente, Zona Sul,
por complicações de um tumor no cérebro. Ele estava
internado desde domingo e tinha 74 anos. O velório acontece
nesta quinta-feira, a partir das 14h, na Capela 7 do Memorial
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do Carmo. O corpo será cremado.
Há sete anos, ele havia sido diagnosticado com um tumor no
pulmão. Em junho do ano passado, foi detectado um outro
câncer, na cabeça. Ele chegou a ser submetido a uma cirurgia
em julho, em Milão.
Nascido em Campina Grande (PB), em 1944, Antonio
Manuel Lima Dias aprendeu com o avô as técnicas
elementares do desenho. Vivendo no Rio de Janeiro, onde trabalhou
ÚL
como desenhista de arquitetura e gráfico no fim da década de 1950,
estudou com Oswaldo Goeldi (1895-1961) no Atelier Livre de Gravura
da Escola Nacional de Belas Artes (ENBA).

AS OBRAS DE ANTONIO DIAS

Reprodução fotográfica de 'No meu jardim', de 1967. Técnica
usada: acrílico, vinil sobre tela, borracha, laminado plástico
sobre madeira, grama sintética Foto: Reprodução

1 de 8

Em 1965, Dias recebeu uma bolsa para estudar em Paris, onde
permaneceu até 1968. Depois, viveu em outras cidades no exterior,
como Milão, Nova York e Berlim. Em 1977, em uma viagem para a
Índia e o Nepal, estudou técnicas de produção de papel,
posteriormente utilizadas em séries que usam como suporte o papel
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artesanal. Em 1992, tornou-se professor da Sommerakademie für
bildende Kunst, em Salzburg (Áustria) e, no ano seguinte, da
Staatliche Akademie der bildenden Künste, em Karlsruhe (Alemanha).
Além de participações na 39ª Bienal de Veneza (1978) e na
16ª Bienal Internacional de Arte de São Paulo (1981), Dias
teve individuais em países como França, Holanda,
Alemanha, Itália, Bélgica, Suíça, Argentina, Áustria e
Taiwan.
Para o curador, professor e historiador da arte Paulo Sergio
Duarte, "perdemos um dos grandes artistas de nosso
tempo":
— Desde muito cedo sua obra contribuiu para uma compreensão
diferente da 'Nova Figuração' pela corajosa aliança entre tema e
forma: uma violência simbólica inédita surgia desde 1964. A pintura
saltava literalmente da parede e se projetava no espaço em volumes
que sugeriam cascatas de sangue e eram associadas a cogumelos
atômicos e genitálias masculinas e femininas, sempre de forma
ambígua com imensa força poética, um pênis parecia também a
cabeça de uma ave de rapina. — diz Paulo. — Em 1973, na revista "Art
Press no. 6", publiquei minha primeira crítica sobre meu grande
amigo. Desde então, não cessou essa colaboração mútua, onde recebi
muito mais do que fui capaz de dar.
A poeta artista visual e Lenora de Barros lembra que conheceu o
artista paraibano quando morou em Milão, no começo dos anos 1990.
— Estamos todos muito tristes. Era um artista incrível, uma
pessoa muito especial, um mestre. Além de ser sempre muito
generoso, uma pessoa muito divertida e muito elegante. Meu
pai (o artista plástico Geraldo de Barros) também gostava
muito dele, tiveram um encontro muito bonito. O Antonio
fez parte da minha formação, cheguei a fazer uma exposição
em Milão na qual ele me ajudou muito. Foi um grande
interlocutor, vai fazer muita falta, vou sentir muito.
Valorizado no mercado nacional e internacional, Antonio
Dias sempre prezou a independência em sua obra. "A lei do mercado
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diz: 'Fez verde e vendeu? Faça mais verde'. Para mim, uma vez que fiz
verde, acaba o verde. É engraçado, mas acabei sendo um contraponto
do mercado. Se estão querendo isso, eu faço aquilo. É uma maneira de
manter as rédeas comigo. Ora, eu sou artista para ser independente",
declarou o artista em uma entrevista ao GLOBO, em 2013.
Antonio Dias deixa duas filhas: Nina Dias, do casamento com a crítica
Ligia Canongia, e Rara Dias, do casamento com a artista Iole de
Freitas.
— O mundo perdeu um grande artista, Rara e Nina, um pai carinhoso,
os amigos, um verdadeiro companheiro. Viva Antonio Dias — conclui
Paulo Sergio Duarte.
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RIO DE JANEIRO

Antonio Dias, artista plástico, morre no Rio
aos 74 anos
Artista paraibano fazia tratamento contra câncer e seus trabalhos tinham como
suporte o papel artesanal.

Por G1 Rio
01/08/2018 15h37 · Atualizado há 30 minutos

Antonio Dias no MAM-Ibirapuera, em São Paulo, em janeiro de 2001 (Foto: Evelson De
Freitas/Folhapress/Arquivo)

O

artista plástico Antonio Dias morreu na tarde desta quarta-feira (1°) no Rio,
aos 74 anos. Ele nasceu em 1944 e fazia tratamento contra um câncer. Dias
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morava em Copacabana, na Zona Sul do Rio.
O paraibano, nascido em Campina Grande, se mudou para o Rio aos 14 anos. Em
1965, ele foi para a Europa com uma bolsa de estudos de pintura que recebera na
Bienal francesa. Aos 21 anos, ganhou o prêmio da Bienal de Paris.
Antonio Manuel Lima Dias aprendeu com o avô as técnicas de desenho. No ﬁnal da
década de 1950, no Rio, trabalhou como desenhista de arquitetura e gráﬁco.
Também estudou com Oswaldo Goeldi (1895-1961) no Atelier Livre de Gravura da
Escola Nacional de Belas Artes.

Morre, no Rio, o artista plástico Antonio Dias

Na década de 1960, incorporou palavras ou frases as suas obras. Em 1965, recebeu
bolsa do governo francês e residiu até 1968 em Paris. Depois, Antonio seguiu rumo
a Milão.
Em 1972, ele recebeu bolsa da Simon Guggenheim Foundation para trabalhar em
Nova York. Cinco anos depois, o artista viajou para a Índia e o Nepal, onde estudou
técnicas de produção de papel.
Os trabalhos do artista tinham como suporte o papel artesanal. Em 1992, Antonio
Dias se tornou professor da Sommerakademie für bildende Kunst, em Salzburgo,
na Áustria. No ano seguinte, deu aula na Staatliche Akademie der bildenden Künste,
em Karlsruhe, Alemanha.
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O artista plástico Antonio Dias posa ao lado de obras em São Paulo, em foto de agosto de 1991 (Foto: Tatiana
Constant/Estadão Conteúdo/Arquivo)
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