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1. Sobre o evento
O Seminário Internacional Arte Concreta e Vertentes Construtivas:
Teoria, Crítica e História da Arte Técnica propõe discutir as diversas possibilidades teóricas de abordagem da história, da crítica e das técnicas
usadas na construção da obra de arte. Focaliza a arte concreta, neoconcreta e as diversas vertentes construtivas na América Latina, por considerá-las uma produção singular no contexto da arte moderna no século
XX. Ao englobar a história, a crítica e a técnica possibilita a abertura de
um olhar transdisciplinar sobre a arte, os artistas, as obras e o sistema
de arte, bem como a relação entre a arte e a política no período pós-2a
Guerra Mundial.
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CARACTERIZAÇÃO DOS PAINÉIS
INDUSTRIALIZADOS DERIVADOS DA
MADEIRA EMPREGADOS COMO SUPORTE
EM OBRAS MODERNAS E CONTEMPORÂNEAS:
a complexidade e interdisciplinaridade no âmbito da
conservação de bens culturais.
Beatriz Maria Fonseca Silva1
ZZ Resumo
Este artigo, inserido no campo da Conservação de Bens Culturais,
aborda o emprego de painéis industrializados derivados da madeira em
obras modernas e contemporâneas. Faz parte da pesquisa em andamento
no Programa de Pós Graduação em Ambiente Construído e Patrimônio
Sustentável (PPGACPS) da Escola de Arquitetura da Universidade Federal
de Minas Gerais (UFMG). Objetiva identificar, a partir do estudo dos materiais e técnicas empregados na produção destes painéis, as possíveis
inferências na preservação de obras trabalhadas com este suporte.

ZZ Palavras-chave
painéis industrializados de madeira; arte; conservação.

1 Conservadora-Restauradora, doutoranda do Programa Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais.

ZZ retornar ao sumário

ZZ Introdução
Investigações acerca da conservação de arte moderna e contemporânea demandam estudos interdisciplinares, visto a complexidade que envolve o processo de criação e o emprego de novos materiais advindos da
revolução industrial. Abarca um aprofundamento no âmbito da História
da Arte Técnica2 – campo resultante da interação entre especialistas de
áreas de saber distintas, tais como a Conservação de Bens Culturais, História da Arte, Química, Física, entre outras, visando analisar o material
físico da obra de arte, o modo de preparação, manipulação e aplicação.
Estes estudos que favorecem uma avaliação sobre como os métodos e
materiais empregados pelo artista podem refletir suas intenções e estilos
(ROSADO, 2011). Ou seja, integra conceitos tanto das Ciências Exatas
quanto Humanas, visto que, a materialidade da obra está intimamente
ligada à criatividade, aos sentimentos e valores expressos na mesma.
Janson (2001) destaca três tendências de caráter internacional em obras
modernas. A primeira refere-se à relação emocional do artista com o
mundo, a segunda à estrutura formal da obra e a terceira relaciona-se ao
reino da imaginação. Estas características devem ser avaliadas conjuntamente em um processo de conservação e restauro. Destacamos também
o contributo da Antropologia e da Filosofia neste processo, pois, “as filosofias guiam, conformam, questionam e desafiam o desenvolvimento da
profissão e suas práticas por meio de revisão constante, mas também ao
manter sobtensão os fatores temporários e fugazes que facilmente nos
distraem” (EDMONDSON, 2017, p. 8).
Este arcabouço teórico vai colaborar para despertar a consciência do
profissional da conservação sobre aspectos morais e éticos na prática
profissional. Novos paradigmas3 são estabelecidos a partir de conceitos
partilhados por diferentes áreas do conhecimento. Este percurso desloca
o profissional da conservação para além do ateliê de conservação, atuan2 Sobre a disciplina História da Arte Técnica indicamos também AINSWORTH, M. W. From connoisseurship to Technical Art History - The Evolution of the Interdisciplinary Study of Art. In: The Getty
Conservation Institute Newsletter, v. 20, n. 1, 2005.
3 Aplicamos aqui o conceito de Kuhn, os “paradigmas são as realizações cientificas universalmente
reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência” (KUHN, 1991, p.13). Thomas Kunh é considerado um autor de
referência para a história e filosofia da ciência contemporânea, a sua obra “A estrutura das revoluções
científicas”, é um marco para a filosofia da ciência.
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do também em laboratórios de exames científicos, fazendo assim, parte
do movimento científico do século XX. Pesquisadores do campo da Conservação e Restauro ampliam as pesquisas e teorias vão se firmando e se
complementando. O corpus teórico sobre a conservação de arte contemporânea têm sido discutido e fundamentado em congressos, seminários
e conferências. Tais eventos internacionais geram publicações técnicas
sobre análise de materiais, documentação, metodologia de conservação,
etc.
Obviamente, a evolução da disciplina da conservação/restauração transcorre tangencialmente às transformações da arte
ao longo dos séculos, não estando dissociada da evolução social,
cultural, ideológica, científica, tecnológica, etc. Assim como a história da arte é marcada por confrontos, rupturas e retomadas,
a história da conservação-restauração passa por situações de
transição semelhantes, nas quais necessita reavaliar critérios de
intervenção, metodologias, materiais e técnicas de intervenção
em função das transformações da arte (SENH, 2010 p.77).
Froner (2007) destaca três importantes paradigmas contemporâneos
para a preservação de bens culturais:
•
•

•

a transformação do status do objetocultural e sua re-significação social;
a alteração dos modelos institucionais e dos paradigmas
do conhecimento no que tange a articulação das áreas
que atuam em relação ao patrimônio cultural;
a Conservação Preventiva como base normativa para a
salvaguarda dos bens culturais (FRONER, 2007, p. 1).

Pode-se acrescentar à lista acima a documentação e as investigações
sobre os novos materiais empregados na arte e a interação com a técnica aplicada na obra. Artistas modernos se apropriaram de materiais
lançados no mercado pela revolução industrial, tais como resinas sintéticas, metais, painéis industrializados de madeira, acrílicos, vidros, entre
outros. Horkheimer (2002) reflete que a industrialização e a modernidade imputaram intensas mudanças na natureza humana, principalmente
16

em relação à técnica e racionalização. Reflete que os avanços tecnológicos podem restringir a liberdade humana, pois acabam comprometendo a autonomia do indivíduo. No campo artístico, porém, os materiais
industrializados conjugavam com as novas perspectivas de expressão,
baseadas em liberdade e experimentações (AMARAL, 1977).
Se, para a arte a utilização dos painéis industrializados de madeira
representou liberdade de expressão, pelo uso de chapas com grandes
dimensões, custo acessível e facilidade de trabalhabilidade, para a Conservação de Bens Culturais implicou em desafios frente à preservação
das obras.
A partir de estudos sobre as propriedades construtivas destes painéis,
dos adesivos a base de formaldeído que são utilizados para aglutinar
as lâminas ou fibras de madeira prensadas, pretende-se identificar no
final deste estudo, quais os possíveis riscos que podem afetar integridade
física das obras. Os gases tóxicos provenientes dos adesivos empregados
na produção dos painéis industrializados podem ser considerados agentes de deterioração, além da vulnerabilidade no tocante a problemas de
umidade e ataque de insetos e microrganismos (GRZYWACZ, 2006).
O Getty Conservatton Institute (CGY) tem desenvolvido pesquisas neste
campo, destaca-se aqui o projeto Modern and Contemporary Art Research
Initiative (ModCon), iniciado em 2007 com a perspectiva de ampliar pesquisas científicas sobre a estabilidade e o comportamento de diversos
materiais modernos. Este projeto se estendeu até a América Latina com a
participação de pesquisadores da UFMG (GOTTSCHALLER; BLANC, 2017).
Apesar destas iniciativas existem ainda lacunas nos estudos sobre a
interação dos componentes empregados na fabricação dos painéis com
a técnica e os materiais empregados pelos artistas. Espera-se com esta
pesquisa ampliar as informações acerca da composição destes painéis
contribuindo assim para a prática profissional, tanto de artistas quanto
de conservadores-restauradores.
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ZZ Da madeira natural aos painéis industriais
O uso da madeira natural pelo homem nos remete aos primórdios da
história da civilização humana, peças talhadas eram empregadas como
ferramenta de defesa, de caça, na execução de abrigos, e, após a descoberta do fogo, aquecimento e luz. Gonzaga (2006) aponta que existem
registros de fogueira, associadas a grupos humanos com mais de 16 mil
anos. Além dos estágios da pedra lascada, da pedra polida, o homem,
possivelmente, passou também pelo estágio da madeira. Reflete ainda,
que ao empregar a madeira em usos “mais nobres do que numa simples
fogueira, ou num cabo de machado, o homem se deparou com um problema que até hoje o inquieta: como conservar a madeira” (GONZAGA,
2006, p. 53). Sobre quando o homem começou a criar obras de arte em
madeira, Janson (2001) ao estudar a arte do homem pré-histórico afirma
que:
Sabemos que nossos antepassados mais remotos começaram
a servir-se dos pés para andar a mais de quatro milhões de anos,
mas não sabemos como se serviam das mãos. Mais de dois milhões
de anos depois, encontramos os primeiros vestígios de utensílios
feitos pelos homens [...] fazer utensílios, porém, é um ato complexo. Exige capacidade prévia de pensar [...] logo que o homem
foi capaz de fazer isso, começou a descobrir que certos galhos e
pedras tinham uma configuração mais adequada que outros e os
pôs de parte para uso futuro. Escolheu-os e considerou-os como
utensílios porque já tinha começado a associar forma à função.
É evidente que a madeira não resistiu ao tempo, mas ficaram
algumas pedras [...] o grande passo imediato deu-se quando se
começou a aparar, desbastar ou talhar esses instrumentos naturais para lhes dar formas mais adequadas à utilização requerida. É o primeiro trabalho artesanal de que há testemunho e com
ele entramos na fase do desenvolvimento humano conhecido por
Paleolítico (JANSON, 2001, p. 39).
Um exemplo elaborado de trabalho de entalhe em madeira é apresentado por Gombrich (2000): o Retrato de Hesire, arte egípcia datada
de c. 2778-2723 a. C., uma porta esculpida com figura masculina, que
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atualmente se encontra no Museu do Cairo. Encontramos ao longo da
história da arte, obras grandiosas geradas pelo aprimoramento das técnicas, tanto de pintura quanto talha: têmperas sobre madeira, retábulos
e esculturas policromadas.
De fato, a madeira é um material versátil, um recurso renovável se
utilizado com critérios, e com diversas opções de trabalhabilidade. O
desenvolvimento técnico da indústria madeireira introduziu no mercado
os painéis industrializados, uma alternativa para aproveitar de forma
mais produtiva e sustentável todo o potencial da madeira, empregando,
inclusive subprodutos e matéria prima de reflorestamentos, expandindo
a aplicação principalmente na construção civil e indústria de mobiliário
(PACHECO; PIQUER, 2011).
A produção mundial, em escala industrial, iniciou-se no século XIX.
No Brasil as primeiras indústrias apareceram por volta de 1955. O desenvolvimento tecnológico e a ampliação de maquinário contribuíram para
o avanço da produção (IWAKIRI, 2005).
Os painéis de madeira industrializada se apresentaram, portanto,
como uma alternativa de suporte para liberdade de criação tão almejada
na pelos artistas. O grande formato, as texturas variadas, o custo acessível e a facilidade de tratamentos conjugaram liberdade e inovação no
campo das artes plásticas. Se, para o lado da produção artística os painéis
possibilitaram expandir os recursos criativos, para o campo da Conservação de Bens Culturais eles ampliaram os desafios de preservação.
O cerne da questão, quanto à preservação da arte moderna
e contemporânea, está na reflexão dos critérios de análise adotados para interpretar adequadamente significados implícitos
referentes às propostas dos artistas e como conduzir um discurso pertinente. Isso significa que as novas formas operativas e as
novas organizações de materiais, introduzidas a partir do século
XX, provocando o rompimento das tradicionais categorias, induzem também, uma nova forma de percepção do objeto do ponto
de vista da preservação. A própria noção do que se entende por
“dano” em uma obra de arte transforma-se proporcionalmente
com a introdução de novos conceitos, materiais e com as novas
formas operativas (SEHN, p.7, 2010, grifo nosso).
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No Campo da Conservação de Bens Culturais o “dano” referido na
citação acima refere-se as interferências e eventos que podem afetar a
apresentação conceitual e material da obra.
Relacionamos na tabela 1 abaixo 34 obras representativas da Arte
Concreta analisadas pelo Getty Conservatton Institute (CGY), reunidas na
exposição “Works from Argentina and Brasil in the colección Patrícia Phelps de
Cisneiro. Das 34 obras 23 possuem como suporte painel industrializado
de madeira.
Obra

Artista

Data

Material do suporte

Trio nº. 2

Carmelo A. Quin

1951

Compensado (plywood)

Construção 6

Aluísio Carvão

1955

Compensado (plywood)

Construção 8

Aluísio Carvão

1955

Compensado (plywood)

Cromática 6

Aluísio Carvão

1960

Chapa dura
HDF (hardboard)

Superfície
Farfalhante

Aluísio Carvão

1960

Compensado (plywood) e
madeira

Composição
nº 5

Lígia Clark

1954

Tela e madeira

Planos em
superfície
modulada

Lígia Clark

1956

Compensado (plywood)

Casulo nº 1

Lígia Clark

1956

Metal

Ideia visível

Waldemar Cordeiro

1956

Chapa dura
HDF (hardboard)

Objeto Plástico

Geraldo de Barros

1952

Madeira

Função
diagonal

Geraldo de Barros

1952

Chapa dura
HDF (hardboard)

Composição
modulada

Willys de Castro

1954

Chapa dura
HDF (hardboard)

Objeto ativo

Willys de Castro

1959

Madeira

Objeto ativo
(cubo
vermelho/
branco)

Willys de Castro

1962

Compensado (plywood)

Alternado 2

Hermelindo Fiamin- 1957
ghi
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Chapa dura
HDF (hardboard)

Seccionado nº1

Hermelindo Fiamin- 1958
ghi

Chapa dura
HDF (hardboard)

Ritmos
Cromáticos II

Alfredo Hlito

1947

Tela

Curvas e séries
retas

Alfredo Hlito

1948

Tela

Ritmos
Cromáticos III

Alfredo Hlito

1949

Tela

Concreto 36

Judith Lauand

1956

Compensado (plywood)

Concreto 61

Judith Lauand

1957

Chapa dura
HDF (hardboard)

Quatro grupos
de elementos

Judith Lauand

1958

Chapa dura
HDF (hardboard)

Relevo nº 30

Raúl Lozza

1946

Madeira e metal

Composição
208

Tomás Maldonado

1955

Tela

Três zonas
e dois temas
circulares

Tomás Maldonado

1953

Tela

Marco
recortado nº 2

Juan Melé

1946

Chapa dura
HDF (hardboard)

Planos
concretos nº 35

Juan Melé

1948

Madeira e Chapa dura
HDF (hardboard)

Sem título

Hélio Oiticica

1957

Madeira e painel de
fibras (fiberboard)

Monocromático Hélio Oiticica
vermelho

1959

Chapa dura
HDF (hardboard)

Retângulo
amarelo

Rhod Rhothfuss

1955

Chapa dura
HDF (hardboard)
e papelão

Concreção 58

Luiz Sacilloto

1958

Alumínio e madeira

Sem título

Gregório Vardanega 1948

Painel de fibras
(fiberboard)

Tabela 1. Obras da exposição “Works from Argentina and Brasil in the colección Patrícia Phelps de
Cisneiro. Fonte: Goooschaller; Le Blanc,2017
.

Existem poucas investigações a respeito da interação entre os compostos químicos existentes nos diversos painéis de madeira com os materiais das obras e as diferentes situações ambientais envolvidas, e, principalmente, quais condições podem comprometer a integridade física
destes objetos. Percebe-se ainda, que não há uma unanimidade nas avaliações dos profissionais e pesquisadores, sendo esta problemática um
desafio para o profissional da conservação.
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ZZ Caracterização dos principais painéis industrializados de
madeira
O processo de fabricação dos painéis de madeira resume-se em aglutinar lâminas de madeira, sarrafos, partículas ou fibras por meio de adesivos, pressão e temperatura, produzindo assim os diferentes tipos de
painéis que substituem a madeira maciça, de forma sustentável, com
aproveitamento de resíduos e emprego de material proveniente de florestas plantadas. Destaca-se ainda, a boa resistência em relação à massa
específica, possibilidade de padronização e eliminação de problemas
inerentes à anatomia da madeira, como a presença de nós, medula, etc.
(FLOREST PRODUCTS LABOTATORY, 2010).
Os painéis de madeira surgiram da necessidade de amenizar
as variações dimensionais da madeira maciça, diminuir seu peso
e custo e manter as propriedades isolantes, térmicas e acústicas.
Adicionalmente, suprem uma necessidade reconhecida no uso
da madeira serrada e ampliam a sua superfície útil, através da
expansão de uma de suas dimensões (a largura), para, assim, otimizar a sua aplicação. O desenvolvimento tecnológico verificado
no setor dos painéis à base de madeira tem ocasionado o aparecimento de novos produtos no mercado internacional e nacional,
que vêm preencher os requisitos de uma demanda cada vez mais
especializada e exigente (IPT, 2003 p.17).
Os painéis são classificados em dois tipos, de acordo com o processo de fabricação: painéis de madeira reconstituída, onde a desagregação dos pedaços de madeira é realizada por processamento químico; e
os painéis de madeira processada, que emprega método mecânico para
formar as camadas com lâminas ou sarrafos de madeira maciça. A produção pode ser através de processo úmido, semiúmido e seco, conforme
a quantidade de água utilizada na etapa da formação de manta inicial,
também conhecida como colchão de fibras (MATTOS et al, 2008).
Os principais painéis de madeira reconstituída são:
•
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Partículas de Média Densidade – Medium Density Particleboard
(MDP): conhecidos também como aglomerados, fabricados a
partir de partículas de madeira, aglutinadas por resina com ação

•

de calor e pressão. A nomenclatura MDP surgiu após a o desenvolvimento tecnológico da produção que implementou ao produto final melhores características quanto à resistência (MATTOS
et al, 2008). As madeiras mais utilizadas no Brasil são o Pinus
e Eucalipto, mas não há restrições de emprego de resíduos industriais ou madeiras de baixa qualidade. O adesivo mais usado
é a ureia formaldeído, por apresentar um baixo custo, porém,
fornece baixa resistência à umidade. Usa-se também fenol formaldeído, substância que confere mais resistência aos painéis,
com a desvantagem de apresentar elevada toxicidade (FLOREST
PRODUCTS LABOTATORY, 2010). Em comparação com a madeira
serrada Iwakiri (2005) destaca como vantagem do MDP a redução
do efeito de anisotropia e da heterogeneidade quanto às propriedades físicas e mecânicas. A principal vulnerabilidade relaciona-se à baixa resistência a umidade, e a maior inconveniência é a
toxidade do adesivo à base de formol. A medida As dimensões da
chapa comumente encontrada no mercado é de 275 cm. x 184 cm.
Painéis de Fibra de Média Densidade – Medium Density Fiberboad
(MDF): fabricados a partir da redução homogênea das fibras da
madeira. Apresenta características isotrópicas, ou seja, sua expansão é a mesma para todos os lados. As chapas MDF se destacam por proporcionar bom acabamento, tanto em trabalhos
com equipamentos industriais quanto com ferramentas manuais.
Pode ser serrado, torneado, lixado, furado, receber encaixes
como malhetes, espigas e demais fixações. Este material é amplamente utilizado na fabricação de móveis e na construção civil
(IPT, 2003). As chapas de MDF são compactadas em prensa, com
altas temperaturas, têm formação seca e são fabricadas a partir
de fibras lignocelulósicas, combinadas com uma resina sintética
ou outro aglutinante adequado. A matéria-prima utilizada nesses
painéis é a mesma empregada na fabricação do aglomerado/MDP.
No Brasil, as florestas plantadas de eucalipto e de pinus são a
fonte principal de madeira para fabricação. A resina mais empregada é a ureia formaldeído (IWAKIRI, 2005).
Atualmente são produzidos painéis de MDF com características específicas, tais como: (i) tecnologia fogo retardante, que
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•

evita e retarda a propagação de chamas. Este material foi ensaiado no Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e atende as novas
exigências legais do setor de construção civil; (ii) propriedade
antibacteriana e inseticida, com proteção contra ação de cupins
além de suportar alta umidade relativa do ar por mais tempo que
os painéis comuns, mas não é imune a grandes infiltrações, por
exemplo. As chapas medem 275 cm x 184 cm (DURATEX, 2009).
Chapas de fibras duras – High density fiberboard (HDF) e o Super
Density fiberboard (SDF): são as chapas de fibra também conhecidas como chapas duras (hardboard). Obtidas pelo processamento
da madeira, apresentam a face superior lisa e a inferior corrugada. As fibras são aglutinadas com a própria lignina da madeira e
prensadas a quente, por meio de processo úmido que reativa o
aglutinante, formando chapas rígidas de alta densidade de massa,
com espessuras que variam de 2,5 mm a 6,0 mm, dependendo do
fabricante. Possui boa resistência física e mecânica. A aplicação
é indicada p onde é necessária alta resistência à flexão. Suporta
pesos elevados e impactos repetidos (IPT, 2003).

Tanto o MDF quanto o MDP são fabricados em diversas espessuras,
com revestimento externo (em uma ou ambas as faces) ou sem revestimento (chamados de cru). Os acabamentos podem ser sintéticos ou em
lâmina natural de madeira. Os sintéticos são: (i) revestimento laminado
de baixa pressão (BP) – consiste na aplicação sobre a chapa já pronta,
de um papel impregnado de resina melamínica por meio da pressão e
temperatura, imprimindo as diversas opções de acabamentos e padrões
(cores e texturas); (ii) revestimento Finisf Foil (FF) − consiste na colagem
de uma película celulósica no painel. A aplicação envolve uso da resina
ureia formaldeído, calandras aquecidas ou prensa hidráulica (MATTOS
et al, 2008).
Os painéis de madeira processada são formados por lâminas ou sarrafos de madeira maciça, conhecidos no mercado como Compensados ou
Contraplacados. A espessura pode variar de 3 a 35 mm, com dimensões
planas de 2,10 m x 1,60 m; 2,75 m x 1,22 m e 2,20 m x 1,10 m. Podem ser:
•
•
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Laminados (Plywood) − produzidos com finas lâminas de madeira
prensada, coladas transversalmente em número ímpar.
Sarrafeados (blockboard) − o miolo é formado por vários sarrafos

•

de madeira, as faces externas com lâminas.
Three-ply ou compensado de madeira maciça − possui três camadas
cruzadas de sarrafos colados lateralmente (MATTOS et al, 2008)

ZZ Os adesivos empregados na produção dos painéis
No processo de produção das placas industrializadas de madeira são
empregados adesivos para aglutinar as partículas e fibras. No início da
fabricação utilizavam-se colas naturais, porém a partir de 1930 este material foi substituído por adesivos sintéticos, pois estes proporcionavam
mais resistência à variação de umidade, ao desenvolvimento de microrganismos, às altas temperaturas e facilidade de aplicação (IWAKIRI, 2005).
Os principais adesivos empregados são as resinas ureia-formaldeído,
fenol-formaldeído e melamina formaldeído. Cada uma destas resinas tem
propriedades específicas: a fenol-formaldeído apresenta alta resistência
à umidade, sendo indicada nos produtos de exteriores, a ureia-formaldeído é usada em cerca de 90% dos painéis de madeira, devido ao baixo
custo, porém é suscetível à degradação hidrolítica na presença de umidade ou ácidos. A ureia-formaldeído é o adesivo mais utilizado na produção
de MDF, MDP e compensados. Países da Europa, Japão e Estados Unidos
foram os precursores nos estudos acerca da relação entre formaldeído e
qualidade do ar nos ambientes. A partir de 1970 limites de emissão deste
gás foram estabelecido por meio de normas específicas (IWAKIRI, 2005).
O formaldeído presente nestas resinas é um gás incolor, com de forte
odor, solúvel em água e com alta relatividade química. Após a fabricação,
os painéis industrializados podem emitir ao ambiente formaldeído livre
retidos nas placas durante a produção, e também resultantes de processo
de hidrólise lenta. A toxidade do produto é descrita pela Organização
Mundial de Saúde, que estabelece o limite de exposição de curta e longa
duração de 0,1 mg/m³. Os principais sintomas provocados por exposição
de curta duração são: irritação nos olhos, nariz e garganta, evoluindo
para lacrimação, tosse e náuseas. O Comitê Europeu de Regulação do
Registro, Avaliação e Autorização de Produtos Químicos (REACH) classificou o formaldeído em 2013 como uma substância de presumível potencial cancerígeno ao ser humano (SANTOS 2014).
A Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada (ABIMCI)
trabalha diretamente com a Associação Brasileira de Normas Técnicas
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(ABNT) e associações europeias nas normalizações e certificações. O
Comitê Brasileiro (CB) é o órgão técnico vinculado a ABIMCI, habilitado
para normalização do setor de produtos de madeira dentro da ABNT. Nos
países membros da União Europeia a Norma EN 13986:2002 exige a certificação “CE” para a comercialização dos produtos, e este certificado pode
ser adquirido no Brasil via ABIMICI (ABIMCI, 2008). A ABNT publicou as
seguintes normas para estes produtos: (i) NBR 14810.2 para MDP; (ii) NBR
15316.2 para MDF; (iii) NBR 9533 para compensados de madeira. Sobre
a emissão de formaldeído são definidas as classes:
•
•
•

E1= baixa liberação (inferior ou igual a 8 mg HOCH/100g de amostra).
E2= média liberação (maior que 8mg HOCH /100g de amostra e
inferior ou igual a 30 mg/100g de amostra.
E3= alta liberação (maior que 30 mg/ HOCH 100g de amostra e
inferior ou igual a 60 mg/100g de amostra.

Na Europa é permitida a comercialização de painéis somente com
certificação E1. No Brasil temos painéis de MDF e MDP com Certificação E1 e E2, como mostra o resultado do Relatório Setorial nº 007 de
dezembro de 2013 (Gráfico 1 e Gráfico 2). Alguns produtos chegam bem
próximos do limite máximo da certificação E2. O relatório citado acima
faz parte do Programa Setorial de Qualidade de Painéis de Partículas
de Madeira (MDP) e Painéis de Fibras de Madeira (MDF), realizado pela
Associação Brasileira da Indústria de Painéis de Madeira (ABIPA). Nove
empresas produtoras participaram do programa de avaliação: Arauco do
Brasil S.A., Berneck S.A., Duratex S.A., Eucatex S.A., Fibraplac Painéis
S.A., Floraplac LTDA, Guararapes LTDA, Masisa do Brasil LTDA, Sudadti
Paineis LTDA (ABIPA, 2013).

Gráfico 1. Teor de Formaldeído - MDF - Relatório Setorial nº 007. Fonte: ABIPA, 2013
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Gráfico 2. Teor de Formaldeído - MDP - Relatório Setorial nº007. Fonte: ABIPA, 2013

ZZ Questões de Conservação de Bens Culturais
No âmbito da Conservação de Bens Culturais para o tratamento de
obras executadas com painéis de madeira, podem-se aplicar métodos já
conhecidos para tratamento de objetos de madeira maciça. Pois, sendo
um material derivado da madeira, mesmo com todos os aditivos adicionados na produção, os painéis apresentam vulnerabilidades, principalmente em relação à variação de temperatura e umidade relativa, infestação biológica, incidência de radiação ultravioleta e infravermelha. Para
o risco proveniente de gases poluentes pode se dizer que o formaldeído
é um perigoso agente de deterioração e seu efeito nos objetos é pouco
conhecido e divulgado.
Pesquisas acerca dos poluentes em museus são crescentes a partir
do século XX. O assunto foi apresentado por Thomson em 1965 em Air
Pollution: A Review for Conservation Chemists e posteriormente na segunda
edição (1994) do livro do mesmo autor The Museum Envrironment. Pamela
Hatchfield publicou em 2002 Pollutants in the Museum Environment: Practical
Strategies for Problem Solvingin Design, Exibition and Storage. A publicação
do Getty Conservation Institute (2006), intitulada Monitoring for Gaseous
Pollutants in Museum Environments, reúne avaliações e metodologias para
a análise da qualidade do ar em museus, envolvendo espaços de exposição, áreas de reserva técnica, vitrines e armários para armazenamento
e guarda. Em relação ao formaldeído a publicação apresenta a seguinte
informação (Tabela 2).
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Agente

Principais fontes

Risco para os materiais

Formaldeído (HCHO)

Naturais e externas: biodeterioração de materiais orgânicos, queimadas florestais.
Fontes internas: materiais de
construção, principalmente
materiais empregados em
vitrines e armários para
guarda de objetos. Vernizes,
tintas a óleo, adesivos, materiais manufaturados com
ureia-formaldeído, formol-formaldeído. Madeira e produtos derivados.

Corrosão de metais
Fragilização da celulose
Ataca materiais calcários: conchas, corais,
fósseis e materiais
cerâmicos (de baixa
queima).
Reage com esmaltes e
vidros. Principalmente com peças vítreas
já com deterioração
tipo exsudação (weeping).

Tabela 2: Ação do formaldeído em objetos .Fonte: Grzwacz (2006)

A Conservação Preventiva de Bens Culturais apresenta métricas de
conservação, que são parâmetros ou índices para avaliação quantitativa
da qualidade das condições de conservação em função das condicionantes ambientais, determinando inclusive uma expectativa de vida das coleções (GONÇALVES, 2013). Porém, em relação aos contaminantes como
o formaldeído muitos estudos ainda precisam ser elaborados, para que
se confirme ou não os riscos que este composto químico pode oferecer
para a preservação dos objetos.

ZZ Considerações Preliminares
O conhecimento das técnicas e materiais empregados pelo artista em
uma obra é ponto de partida para o estudo do objeto e fundamentação
das ações de conservação. Compreender a relação matéria x significação
é desafio para trabalhos de restauração, principalmente no campo complexo da Arte Moderna e Contemporânea. Conforme identificado nas
pesquisas apresentadas neste artigo o formaldeído, presente nos painéis
industrializados de madeira, é um composto tóxico e poluente. Obras
em contato com este material podem sofrer deteriorações. O campo de
investigação é interdisciplinar e o cenário ainda está aberto para mais
investigações. Esta pesquisa em curso no Programa de Pós Graduação em
Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável pretende levantar essa
discussão e conforme os resultados obtidos, complementar os parâme-

28

tros já existentes para a conservação de objetos. Pretende-se, além dos
estudos teóricos sobre a produção dos painéis, realizar testes laboratoriais que possam subsidiar protocolos e recomendações para auxiliar na
preservação de objetos executados e acondicionados com este material.
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DILEMAS ATUAIS DAS OBRAS NEOCONCRETAS:
RÉPLICAS, INSTITUCIONALIZAÇÃO E NEGAÇÃO
DA EXPERIÊNCIA
Camilla Ayla Oliveira dos Anjos1
ZZ Resumo
o presente artigo reflete acerca dos modos de apresentação póstuma
das obras do artista Hélio Oiticica por diferentes instituições museológicas. Tais montagens, executadas 20 anos após o falecimento do artista,
são feitas a partir de projetos, anotações e maquetes deixadas por Oiticica e são analisadas a luz de considerações contemporâneas acerca da
reprodutibilidade e acesso, além de considerações e intencionalidades
descritas em vida pelo artista. Acreditamos que nossos apontamentos
sejam relevantes por contemplarem pontos ainda não explorados nesta
discussão que possam contribuir para revisão de proposições museológicas e teóricas aplicáveis aos trabalhos Neoconcretos e obras póstumas.

ZZ Palavras-chave
intencionalidade artística, réplicas póstumas.

1 Conservadora-Restauradora de Bens Culturais Móveis e. Mestranda em Artes na linha de Pesquisa
Preservação do Patrimônio Cultural no Programa de Pós-Graduação em Artes, pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Bolsista Capes /PROEX.

ZZ retornar ao sumário

ZZ Introdução
O presente artigo reflete acerca dos desdobramentos conceituais derivados das práticas e obras dos últimos anos de vida Hélio Oiticica quando
se considera obras executadas e apresentadas em sua completude material depois da morte do artista.
Primeiramente, considera-se as mudanças trazidas para a obra de Oiticica pelos Parangolés, que geraram grande parte dos pensamentos guias
para o Programa Ambiental e os postulados para os Penetráveis – sejam estes
de origem técnica (designações materiais e modos de fazer específicos),
seja a sua intencionalidade artística (expectativas e formulações a respeito do uso da obra e a interação dos expectadores).
Em seguida, analisa-se algumas considerações técnicas, éticas e materiais, exploradas através dos artigos gerados pelo simpósio Inherent Vice:
The Replica and its Implications in Modern Sculpture Workshop2 promovido pela
Tate em 2007. Considerações gerais e específicas sobre réplicas serão norteadoras
as ideais aqui propostas.
Conclui-se com a análise da obra Magic Square Nº 5 – De Lux, construída nos
anos de 2000 e de 2008, mais de vinte anos após ter sido projetada pelo artista,
inédita até então.
A trajetória de Hélio Oiticica inicia-se com experimentações pictóricas bidimensionais que afluem para diferentes meios e linguagens, abarcando no final de sua trajetória no que nomeamos como instalações. As
experimentações plásticas de Oiticica – anti-institucionais e com o público como participante-criador dentre outras tantas qualidades também
presente nas obras de Clark –, continuamente integram o reportório e
referência de artistas advindos de diferentes gerações e cenários, além
de serem objetos de estudo constante desde de seu reconhecimento por
diversificadas áreas de pesquisa.

ZZ Neoconcretismo
O Neoconcretismo promoveu para Hélio Oiticica uma ruptura crítica com a pintura e a consequente expansão da superfície do quadro. O
Manifesto Neoconcreto instaurava uma experimentação que objetivava

2

http://www.tate.org.uk/research/publications/tate-papers/08 acesso em 10 de maio de 2018.
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agregar mudanças de paradigma advindas do concretismo e exacerbar as
fronteiras ainda não exploradas pelo movimento anterior. As propostas
do concretismo eram consideradas por Hélio Oiticica desenvolvimentos
que não foram explorados ao bastante, necessitando de uma transformação da pintura em outra tipologia de meio em linguagem, fazendo surgir
destes desdobramentos o não-objeto neoconcreto.
Esta ruptura com os processos e teorias anteriores está diretamente
ligado à postulados levantados por Merleau-Ponty – citados como influência tanto por Ferreira Gullar na formulação do Manifesto e outras considerações acerca do Neoconcretismo (FAVARETTO, 1992, p. 42); como por
Hélio Oiticica ao descrever as relações de sentido nas suas obras dentro
da “simbólica do corpo” descrita por Merleau-Ponty (BRAGA, 2008, p.
264). Em ambas as observações a participação além de ser essencial nas
proposições, é vista como um desdobramento das formulações artísticas
anteriores. Para Merleau-Ponty “toda percepção, toda ação que a supõe,
todo uso humano do corpo, em suma, é já expressão primordial” (FAVARETTO, 1992, p. 44). Ao incorporar o espaço vivencial do participante,
a obra deixa de estar no espaço para ser espaço. O espaço e o tempo
são variáveis constitutivas e as ações, pessoais e coletivas, constituem
parte deste espaço: “[...] o efeito de uma palavra, de um traço de cor, de
uma mancha, é, de certa maneira, imponderável. Todo significado surge,
então, como incorporação do signo em situações determinadas” (FAVARETTO, 1992, p. 44).
A incorporação da experiência como um dos pontos principais no
Manifesto Neoconcretista, ainda não explorada de modo explícito pelos
movimentos anteriores, possibilitou novas considerações acerca da arte
e da plasticidade, dentre as quais as apresentadas a seguir nas obras de
Hélio Oiticica.

ZZ Proposições Artísticas de Hélio Oiticica em seu Programa Ambiental
Segundo Hélio Oiticica, o Parangolé foi uma experiência artística que
alterou sua percepção plástica, inaugural dentre os seus trabalhos que
relacionaram obra e espaço. No ano de 1964, como desdobramento de
sua vivência no Morro da Mangueira, ele desenvolve os Parangolés: obras
que não deveriam mais ser somente contempladas passivamente, mas
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vestidas, experimentadas, vividas para que assim sua estética e experiência fossem totalmente absorvidas, conforme comenta no trecho de Aspiro
ao grande labirinto:
Toda a minha evolução, que chega aqui à formulação do Parangolé, visa a essa incorporação mágica dos elementos da obra
como tal, numa vivência total do espectador, que chamo agora de
“participador”. Há como uma “instituição” e um “reconhecimento” de um espaço intercoporal criado pela obra ao ser desdobrada. (OITICICA, 1986, p.71).
Mario Pedrosa aponta que Hélio mudou o enfoque da produção do
seu trabalho: “[...] o artista passou da experiência visual, em sua pureza,
para um experiência do tato, do movimento, da fruição sensual dos materiais, em que o corpo inteiro, antes resumido na aristocracia distante
do visual, entra como fonte total da sensorialidade” (JACQUES, 2001,
p. 74). Desta maneira, um ponto importante a ser sublinhado para esta
obra e para outras posteriores, pertencentes ao Programa Ambiental3, é
a experiência táctil – essa experimentação ativa e construída por meio
da participação do espectador.
São esses, a partir deste momento, os pontos nucleares da obra de
Oiticica. A partir desse momento o artista passou a promover um questionamento a respeito da experiência livre possibilitadas pelas obras, das
instituições, da participação ativa do espectador e dos trabalhos destinados a espaços públicos.
Os Penetráveis4, por exemplo, são um dos desdobramentos das experiências do Parangolé. Hélio Oiticica frisa, em sua definição de “Antiarte”,
forjada em suas anotações, que os Magic Square são obras projetadas para
espaços públicos, que devem ser vivenciadas através da contemplação
corpórea, da experiência criativa:

3 “O Parangolé revela então seu caráter fundamental de “estrutura ambiental”, possuindo um núcleo
principal: o participador-obra, que se desmembra em “participador” quando assiste e “obra” quando
assistida de fora nesse espaço-tempo ambiental”. (OITICICA, 1986, p. 72).
4 “No meu programa nasceram Núcleos, Penetráveis, Bólides e Parangolés, cada qual com sua característica ambiental definida, mas de tal maneira relacionados como que formando um todo orgânico
por escala”. (OITICICA, 1986, p. 78).
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Antiarte5 – compreensão e razão de ser o artista não mais
como um criador para contemplação mas como um motivador
para a criação – a criação como tal se completa pela participação
dinâmica do “espectador”, agora considerado “participador”.
Antiarte seria uma completação (sic) da necessidade coletiva
de uma atividade criadora latente, que seria motivada de um
determinado modo pelo artista: ficam portanto invalidadas as
proposições metafísica, intelectualista e esteticista – não há a
proposição de um “elevar o espectador a um nível de criação”,
a uma “metarrealidade”, ou de impor-lhe uma “ideia” ou um
“padrão estético” correspondente àqueles conceitos de arte, mas
de dar-lhe uma simples oportunidade de participação para que
ele “ache” aí algo que queira realizar – é pois uma “realização
criativa” o que propõe o artista, realização esta isenta de premissas morais, intelectuais ou estéticas – a antiarte está isenta
disto – é uma simples posição do homem nele mesmo e nas suas
possibilidades criativas vitais. O “não-achar” é também uma
participação importante pois define a oportunidade de “escolha”
daquele que se propõe a participação – a obra do artista no que
possuiria de fixa só toma sentido e se completa ante a atitude
de cada participador – este é o que lhe empresta os significados
correspondentes [...]. (OITICICA, 1986, p. 77).
O artista ainda indica que a dissolução de conceitos e considerações
artísticas canônicas foi essencial para formulação do Programa Ambiental, e, consequentemente, dos Penetráveis:
“Eu tinha a ideia de me apropriar de lugares que eu amava,
de lugares reais, onde eu me sentia vivo. [...]. Esta série de projetos [...] que batizei de Penetráveis (após 1960); a partir deste
momento, meu trabalho foi um desenvolvimento constante da
desintegração de conceitos formais da arte, pelo questionamento
da natureza “da obra de arte” e pela procura de uma forma
5 “A antiarte é pois uma nova etapa [...]; é o otimismo, é a criação de uma nova vitalidade na experiência humana criativa; o seu principal objetivo é o de dar ao público a chance de deixar de ser público
espectador, de fora, para participante na atividade criadora. É o começo de uma expressão coletiva. O
Parangolé, ou o Programa Ambiental, como queiram, [...], aberta à transformação no espaço e no tempo
e despersonalizada, é a antiarte por excelência”. (OITICICA, 1986, p.82).
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de contato não contemplativo; a participação do espectador
(participante), que não somente pode penetrar no interior das
peças mas também pode tocá-las. [...] É uma negação do artista
como criador de objetos, seu papel seria mais propor práticas,
suas ideias e descobertas são abertas e sutilmente sugeridas na
realização destas práticas. Isso explica porque esses projetos são
simples e generosos, não ainda definidos, e são mostrados como
situações para serem vividas” (JACQUES, 2001, p. 82-83.)
A criação destes espaços de “vivência mágica” torna essencial a adoção
de meios de interação que estão em desacordo com as vigentes práticas
museais pautadas pela conservação material das obras – e que são aplicadas indiscriminadamente nesta tipologia de expressão artística, prolongando a permanência material do objeto de arte, mas eliminando a
possibilidade de experiência do espectador com o trabalho artístico em
toda sua potencialidade.
Nos Penetráveis o que é evocado como essencial é a presença, o percorrer, o experimentar e o vivenciar o labirinto para compreendê-lo.
Compreensão tal que não é lógica nem analítica, mas fruto do sensível, de uma fruição advinda da experiência plástica e multissensorial
individual, que para o artista seria universalizada e, ao mesmo tempo,
responsável pela criação de uma nova linguagem do espectador. Há pelo
artista a sugestão de usos possíveis para as instalações, mas é esperado
que o público aponte os seus usos e performatize as ações de acordo com
as suas individualidades. O espaço não é delimitado a usos específicos
pelo artista, não existem funções pré-estabelecidas ou modus operandi ou
roteiros, os usos, os modos de interação plásticas têm de ser descobertos,
criados, conforme nos aponta Paola Jacques em “Estética da ginga: a arquitetura das favelas através da obra de Hélio Oiticica”. (JACQUES, 2001).
Os ambientes nos quais Hélio Oiticica gostaria que estas obras estivessem presentes se afastam das instituições que hoje abrigam execuções
de seus projetos:
Parangolé é a antiarte por excelência; inclusive, pretendo estender o sentido de ‘apropriação’ às coisas do mundo com que me
deparo nas ruas, terrenos baldios, campos, o mundo ambiente,
enfim – as coisas que não seriam transportáveis, mas para as
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quais eu chamaria o público à participação – seria isto o golpe
fatal ao conceito de museu, galeria de arte, etc. e ao próprio conceito de ‘exposição’ - ou nós o modificamos ou continuamos na
mesma (OITICICA in OITICICA FILHO, p. 166),

ZZ Especificações materiais e de localização
As instruções de Hélio Oiticica direcionadas aos Penetráveis não se
limitam somente a questões de localização e discursos concernentes à
institucionalização e conceituação, também perpassam as características
técnicas dos materiais, modos de execução e até mesmo a confecção de
maquetes – que são consideradas tanto como obra, como também registro histórico. Hélio descreve seu processo de criação e mais uma vez frisa
o caráter público das instalações: “eu comecei a fazer [...] umas maquetes
que fossem e pudessem ser uma praça... inclusive eu chamo de ‘magic
square’ porque square é quadrado e é praça ao mesmo tempo. Que pudesse ser uma coisa que tá permanente ali, para uso público” (Instituto Itaú
Cultural, 2013).
Essas maquetes – algumas com escala – possuem a representação da
distribuição espacial das paredes, a coloração de cada uma delas, com
a representação de outros elementos essenciais à montagem: como o
posicionamento de outros elementos como a grade, o teto de acrílico e a
caracterização do entorno imediato.
Além das maquetes, há anotações com especificações de como as superfícies de alvenaria deveriam ser construídas, suas dimensões, como
deveria se dar a preparação da superfície das paredes com aplicação de
uma mistura de branco de titânio e cola, as cores a serem utilizadas em
cada uma delas – indicando uma marca específica de tinta e as proporções para a mistura –além de descrever o direcionamento das pinceladas
e quantidades de camadas de tinta e verniz, conforme nos informa Conceição França em “Penetrável Magic Square, De Luxe, Nº 5: Análise dos materiais e das técnicas construtivas de uma obra de arte contemporânea”
(FRANÇA, 2010).
No que concerne ao entorno, Oiticica aponta que espera que sua obra
fosse descoberta, encontrada pelo espectador numa espécie de revelação.
Além disso, o chão de terra batida é apontado como superfície para a obra
ser instalada considerado também como um elemento plástico, ao qual o
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autor confere a significância como contato o com forças e sensações primárias que também compõe parte da experiência do todo na instalação.
(Instituto Itaú Cultural, 2013).

figura 1. Maquete do Magic Square nº 5 – De Lux
(Fonte: Centro de Artes Hélio Oiticica. 2003, p. 34)

ZZ Considerações sobre réplicas e reconstruções
É de suma importância considerarmos os textos publicados pela Tate
em 2007 no simpósio Inherent Vice: The Replica and its Implications in Modern
Sculpture Workshop quando consideramos réplicas e reconstruções. Tanto
Dezeuze (2007) como Mundy (2007) ressaltam que a geração de artistas
cujo trabalho nos anos 1960 prezava por diluir as barreiras entre arte e
vida era numerosa e uma maneira de atingir tal desejo foi a elaboração
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de uma arte que enfatizasse a experiência do expectador, requisitando
novos modos de participação ativa. Dentro destes novos modelos, a materialidade poderia ser transitória ou precária, por muitas vezes tendo sua
existência condicionada mais a experiência do que perenidade, sendo que as obras
“act as vehicles, tools or stages for the participants’ actions, thoughts
and feelings” (DEZEUZE, 2007).
A autora destaca que a participação física nas obras ligadas ao espaço
do Museu acarreta em questões importantes ligadas à conservação, sendo que,
por vezes, originais criados pelos artistas podem ser extremamente danificados
quando manipulados por um grande público. Estas práticas dos anos 1960
eram concebidas majoritariamente fora do espaço do Museu e muitas
vezes em oposição à institucionalização. Muitos dos trabalhos pertencentes a este universo hoje são exibidos através de originais e réplicas, em
quase sua totalidade acompanhado por textos explicativos, fotografias e
vídeos. Por vezes, ainda que haja essa multiplicidade de recursos convocados para a apresentação das obras, pode-se reconhecer uma perda de
significância grandiosa. Dezeuze (2007) compara os Parangolés de Hélio à
mortálias quando exibidos estáticos nas paredes da Tate. Se os originais
não têm condições físicas para serem experimentados pelos espectadores, colocam-se uma questão fundamental: como exibir e divulgar a obra
dentro de sua proposta artística autoral, quando a materialidade não o
suportaria?
Dezeuze (2007) também destaca que a documentação é uma ferramenta completamente inadequada quando há a tentativa de substituição
da experiência por um aprendizado passivo através de fatos históricos.
Até mesmo quando existem réplicas para serem experimentadas, a documentação pode ser inibidora, fazendo com que os espectadores copiem
as ações vistas. Mas ao mesmo tempo considera-se a réplica como uma
ferramenta para continuidade da intencionalidade artística:

ZZ O Projeto Hélio Oiticica: réplicas e reconstruções póstumas
Brett mostra que em 2007 havia uma comissão composta por amigos
e irmãos de Hélio, que acompanharam seu trabalho em vida, responsável
pela confecção de réplicas de obras do artista a partir de suas anotações e
planejamentos. Ele destaca a participação de Luciano e Ariane, que eram
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responsáveis diretos naquela época pela réplica das obras, principalmente os Parangolés.
Oiticica era preocupado com a materialização, existência e continuidade de suas obras, retendo sua vitalidade e eficácia durante seu tempo
de existência. Brett sublinha situações em que Oiticica finaliza trabalhos
como únicos, não autorizando sua repetição, mas também destaca que,
durante seu tempo de vida, o artista autorizou a reprodução e replicação
de certas obras. Para tanto, é ilustrado com o caso relativo ao próprio
Brett, que danificou o componente de um trabalho em Londres e foi
direcionado pelo artista à distância a como fabricar tal parte destruída.
Porém o autor ressalta que “[...] was never exactly the same as the original” (BRETT, 2007).
Continuamente, Brett mostra que o interesse na obra de Hélio Oiticica após sua morte fez com que o Projeto Hélio Oiticica levantasse
questões a respeito de como promover a participação física do público e
ao mesmo tempo preservar as qualidades materiais e estéticas originais.
A solução foi a confecção de réplicas e cópias tanto para os Parangolés
quanto para os Penetráveis.
De acordo com Luciano, responsável pela confecção das cópias em
conjunto com outros membros do Projeto Hélio Oiticica, realizadas
pela primeira vez em 1985 para reinauguração da exposição Opinião 65,
de Frederico de Moraes no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro,
para replicação dos Parangolés, foi necessária uma pesquisa sobre tecidos
como também a reprodução de técnicas de pintura à mão utilizadas. As
réplicas foram apresentadas na galeria e fora dela, e os resultados foram
considerados satisfatórios para o Projeto HO, iniciando a prática das reproduções e réplicas do trabalho de Oiticica.
Luciano e Ariane Figueiredo apontam que a reconstrução de alguns
Parangolés são simples, enquanto outras já são mais complexas e por
vezes até impossíveis. Tais questões estão intimamente ligadas às características essenciais dos materiais designados por Hélio e a inexistência
destes nos anos 2000.
Um método que pode ser percebido como quase unanime no processo
de replicação foi o estudo minucioso de obras anteriormente realizadas,
pelo artista ou quando ele ainda estava vivo, auxiliado por documentações escritas – diários, planos, plantas, catálogos e produções da críti-
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ca, dentre outros mais –, fotos e vídeos. Figueiredo destaca a utilização
destes métodos na reprodução de Tropicália, uma das primeiras instalações do Projeto Ambiental reconstruídas postumamente (FIGUEIREDO in
BRETT, 2007).
Brett destaca construções feitas pela primeira vez postumamente,
como as Cosmococas e Invention of Light, sendo que esta última, do mesmo
modo que os Magic Square, só existia em formato de maquete. O autor
ainda aponta que não acredita que somente a maximização da maquete
tenha funcionado de forma satisfatória, acrescenta que caso Oiticica tivesse participação no projeto, existiriam mudanças, mas aponta que tais
ponderações são julgamentos subjetivos. Brett aduz ainda que, mesmo
existindo planos detalhados para os Penetráveis, dentre os quais está o
Magic Square, as obras deveriam permanecer em forma de anotações, evitando-se construções póstumas.
César Oiticica Filho, atual responsável pelo Projeto HO, indica sua
preocupação com a montagem da obra ser fidedigna às proposições levantadas por Hélio e que por vezes são cometidos equívocos que acarretam em perda de experiência, de vivência e de como o artista planejou
o campo para ação do espectador. Aponta que a montagem é complexa,
descrevendo situações que encontrou em montagem anteriores (OITICICA FILHO, 2015, p. 181-182).
César Oiticica não só aponta meios para preservar a intencionalidade
e direcionamentos materiais em obras que já haviam sido executadas
por Hélio, como também indica que para o Projeto HO também “[...] é
preciso trabalhar com a perspectiva de réplica, das reconstruções póstumas”. (OITICICA FILHO, 2015, p. 179). Tal fato é creditado ao caráter efêmero dos materiais, mas César Oiticica ainda aponta que a materialidade
não é o mais importante na obra de Hélio, que o essencial é a interação
com as obras. Entretanto, sublinha que alguns objetos já adquiriram um
caráter histórico, museal, e precisam de ser conservados. Assim, sugere
que sejam feitas réplicas para interação e que o original seja exibido de
maneira documental.

ZZ Considerações da Montagem Póstuma – Magic Square n05 – De Lux
Os Magic Square permaneceram como projetos e maquetes por duas
décadas e foram executados somente as partir dos anos 2000, sendo o
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Magic Square nº 5 – De Lux, pela primeira vez no Museu do Açude (Rio de
Janeiro/RJ), em 2000, vinte anos após a morte de Hélio Oiticica e vinte e
dois após o projeto original. Dentro da instituição, na Floresta da Tijuca,
é a única instalação presente no Circuito de Arte Contemporânea que
não é um site-specific, como também a única obra póstuma.
No fim de 2008, mais uma versão do Magic Square nº 5 – De Lux foi
executada, dessa vez no Instituto Cultural Inhotim (Brumadinho/MG). Há
ainda um Magic Square nº 3 pertencente a uma coleção particular. Todas
as três execuções do projeto de 1978 foram supervisionadas pelo Projeto
Hélio Oiticica, levando em consideração as especificações técnicas.
Se a intencionalidade do artista, suas ideias, seus desejos e as suas indicações acerca da forma de montagem das obras, conhecidos por meio
de registro documental, devem ser norteadores da produção de réplicas,
o mesmo é aplicável a obras póstumas.
Desta maneira, ressalta-se alguns pontos de dissonância na materialização, tanto no Museu do Açude quanto no Inhotim, com as premissas e
ideias propostas por Hélio Oiticica, como também as delimitações apresentadas na teoria concernente a criação de réplicas e reconstruções. As
diferenças materiais entre as duas obras, mesmo se tratando do mesmo
projeto, são notáveis. A utilização de materiais que não eram delimitadas por Oiticica podem alterar a percepção e a relação sensível das
instalações com o espectador: no Museu do Açude, primeiramente, foi
utilizado vidro no lugar do acrílico, que foi substituído em uma restauração recente (2016); no Inhotim, além estar localizada em um campo
aberto e muito visível, diferentemente do que o artista propunha, uma
obra a ser encontrada, o solo foi modificado e pedrinhas substituíram o
chão batido6.
As instituições resinificam a obra e até mesmo modificam especificações materiais e conceituais do artista-propositor, o que se principalmente, quanto à localização. Hélio procurava resignificar os uso dos locais
públicos e permitir experiências de um público heterogêneo, promovido
pelos diferentes usos das praças nas cidades e pelas possibilidades de
cada indivíduo no espaço público. É interessante ressaltar que as instituições já lhe negaram esta heterogeneidade ainda em vida, na primeira
apresentação dos Parangolés, na Opinião 1965, apresentada no MAM do Rio
6

https://www.select.art.br/arte-e-destruicao-na-floresta-da-tijuca/, acesso em 10 janeiro de 2018.
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de Janeiro7.
Além disso, as questões acerca dos posicionamentos éticos e materiais concernentes às réplicas e sua viabilização têm um distanciamento muito grande de como as instalações foram realizadas. Não existem
materializações anteriores das durante a vida do artista. Não há uma
referência clara de como o projeto seria executado caso Oiticica o tivesse
realizado. Ademais, a reconstrução destes trabalhos nas instituições se
afasta da intencionalidade de Oiticica8, limitando a experiência com a obra.
Limitações institucionais incluem a delimitação das ações que podem ser
realizadas no entrono, interior e superfície da obra, não permitindo toques
nas paredes e interações além da caminhada no interior e registro visual e
fotográfico. A interação nas obras de Hélio não é mecânica e planejada, ela
se apresenta de acordo com as referências de vida do espectador9.

ZZ Considerações Finais
Cooper (2007) ressalta que a réplica, mesmo quando é indicada como
reconstrução, pode rapidamente assumir a força do original, especialmente em casos em que o original não existe – como nos casos de perda
e de impossibilidade de exibição pelo estado de conservação, mas acreditamos que também pode ser aplicável aos casos descritos acima. Com
essa nova aquisição de status, as instalações póstumas permanentes são
tratadas como trabalhos originais. Apesar de não possuírem materiais
7 “[...] a inauguração do Parangolé no Museu de Arte Moderna em 1965, quando o artista e seus
amigos da Mangueira foram, como já tantas outras vezes narrado, forçados a sair do edifício”. (ASBURY;
BRAGA, 2008, p.30)
8 “A participação do espectador é fundamental aqui, é o princípio do que se poderia chamar de
“proposições de criação”, que culminaria no que formulei como antiarte. Não se trata mais de impor
um acerve ideias e estruturas acabadas ao espectador, mas de procurar pela descentralização da “arte”,
pelo deslocamento do que se designa como arte, do campo intelectual racional para o da proposição
criativa vivencial; dar ao [...] indivíduo de hoje, a possibilidade de “experimentar a criação”, de descobrir pela participação, esta de diversas ordens, algo que para ele possua significado”. (OITICICA, 1986,
p. 111).
9 “A participação do espectador” como todos os outros rótulos em arte tem o frio apelo de uma expressão facilmente usada. E já tem sido friamente colocada em prática por alguns artistas; quero dizer
a frieza de todos esses objetos e eventos onde a contribuição do espectador é puramente mecânica,
onde ele é apenas um receptor passivo de algum efeito preconcebido, ou reciprocamente, nestes que
são arbitrários, onde não há potencial para se estabelecerem relações. O que realmente diferencia
artistas brasileiros mais originais, como Lygia Clark e Hélio Oiticica, é o interesse deles pela pessoa
humana em sentido completo. (BRETT, 1969 - fac-símile do catálogo do Experimento Whitechapel em
OITICICA, 1986, s/p.).
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originais, estas obras já passaram por diferentes processos de restauração com o objetivo estacionar, mitigar e reverter a passagem do tempo e
outros aspectos considerados como danos materiais e estéticos10. A obra
continua materialmente, mas mortificada na experiência, apresentando-se somente como informação estacionada no campo do visível e, com
muitas delimitações, no táctil. É possível a obra ser genuína existindo
somente nestes campos e com todas as discrepâncias aqui apresentadas?
Como considerar dentro do atual cenário da arte contemporânea e da espetacularização11 dos espaços museológicos apresentando as limitações
aqui descritas? Seria já o tempo de nos atentarmos acerca de como essas
construções póstumas adquirem um valor histórico e ao mesmo tempo
se afastam das experiências almejadas pelos artistas ao concebê-las?
Wharton e Molotch (2009) explicitam que os quando os donos de galerias, colecionadores, curadores e museus começaram a promover maneiras de exibir, homenagear e eventualmente possuir projetos dos anos
1960/1970 e suas reconstruções, eles esquadraram estes trabalhos não
somente aos seus modelos de exibição, mas também de registro, armazenamento e conservação. Seriam estes espaços os mais adequados aos
objetivos desta tipologia de arte? Estariam estas práticas contribuindo
para que tipo de preservação? Seria este enquadramento e seus frutos satisfatórios aos objetivos de preservação não materiais? Seja qual for a tipologia de instalação, a tentativa de recriar a natureza ou autenticidade
do objeto pode não ser reencontrada. As condições para perpetuação das
obras dependem das capacidades e condições presentes, não somente ao
que ela já foi no passado (ou neste caso pretendia ser).
Beunen (2005) aponta que os direitos de reprodução e direitos morais
do artista lhe garantem a propriedade para que diga o que acontece com
10 “Não estou querendo criar obras ou transformer ingenuamente ambientes em obras: a estrutura-abrigo-labirinto ou que forma tomar, é o lugar onde proposições abertas devam ocorrer, como uma
prática, não-ritualística, o que coloco em comparação como se fora um “circo sem ritual ou espetáculo”, um auto-teatro, onde os papéis estão embaralhados: performer, espectador, ação, nada disso
possui lugar ou tempo privilegiado: todas essas tarefas se dão em aberto ao mesmo tempo em lugares
diferentes: não há também a urgência de criar nada: a auto-performance de cada um, seria a tarefa-goal
que liga tudo”. (Hélio Oiticica 1971 in BRAGA, 2008, p. 271).
11 Ao qual o artista veentemente critica, “[...] em minha evolução, cheguei ao que chamo de crelazer.
Para mim o clássico conflito lazer-alienação gerando a ideia de lazer alienado como representado no
mundo moderno ocidental seria atacado como consequência direta dessa absorção de processos de arte
em processos de vida. Crelazer é o lazer não-representativo, oposto ao pensamento do lazer opressivo
direto”. (Hélio Oiticica, The Senses Pointing Towards a New Transformation in BRAGA, 2008, p. 267).
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seus trabalhos durante seu tempo de vida. Após a morte, os herdeiros
continuam a exercer o direito moral sobre as obras, contudo ela questiona se isto acontece de maneira satisfatória, visto que os herdeiros
precisam realmente saber e seguir as intenções do artista quando reproduzem uma obra ou esta necessita de intervenção de conservação-restauração. Dentro disto é possível que a liberdade criativa de proposição de
mudanças de materiais e conceitos, que deveriam estar de acordo com
os modelos apresentados por Hélio, gerando uma tomada de decisões
discrepantes com a intencionalidade pode ser transferido para terceiros? Somente a nomeação, a aplicação do conhecimento de técnicas e
materiais garante a obra ser fidedigna? Seriam estas modificações fruto
de especulações ou de maneiras que a obra pudesse habitar o tempo
contemporâneo?
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GEOMETRIA SONORA:
PERCEPÇÕES DA CIDADE EM
“CONCERTO CONCRETO”
Daniela Ramos de Lima - FESL1
“Nos ensina a sonhar
mesmo se lidamos
com matéria dura:
o ferro o cimento a fome
da humana arquitetura.”
GULLAR, Ferreira. Lições da arquitetura
[para Oscar Niemeyer], 2003, p.157

ZZ Resumo
O curta metragem “Concerto Concreto” (Gustavo Spolidoro ; James
Zortéa ; Marcelo Armani, 2012) produzido para a série “Piscar de Olhos”
(Canal Brasil) convida o espectador a acompanhar na agitada cidade de
Porto Alegre, as formas e os sons produzidos por uma construção civil
que alimentam o imaginário urbano e conduzem a criação a estabelecer
conexões entre a cadência sonora produzida pelo maquinário e mão de
obra daquela edificação com a harmonia musical promovida em um concerto. Elementos da linguagem cinematográfica reforçam essa ideia ao
selecionarem enquadramentos que ressaltam a plasticidade geométrica
das formas daquele espaço e de seus objetos, aludindo à estética concretista.

ZZ Palavras-chave
estética; Concretismo; cinema; representação da cidade.
1 Professora de História da Arte no Curso de Licenciatura em História pela Faculdade São Luís (FESL).
Mestre em Imagem e Som pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Graduada em Artes Plásticas pela Universidade Estadual Paulista (UNESP/Bauru).

ZZ retornar ao sumário

ZZ Introdução
Em 2012, o Canal Brasil lançava o projeto “Piscar de Olhos”: um convite à criação cinematográfica, lançado a vários diretores brasileiros, que
tinha como objetivo explorar impressões e representações de uma figura
tema: a cidade. Se por um lado, procurava-se extrair da sensibilidade e
do olhar aguçado dos cineastas convidados, obras de ficção capazes de
trazer às telas reflexões acerca daquilo que move e caracteriza os grandes centros urbanos, em suas marcas sígnicas, por outro lado, o tema
era capaz de despertar em seus produtores o resgate daquilo que torna
a experiência com a urbe subjetiva e única, como é o caso dos fatos cotidianos e dos momentos fugidios que, por vezes, escapam do “pestanejar”
dos menos atentos observadores.
Nas produções audiovisuais em questão, imagens e sons reconstroem
as relações espaciotemporais desses artistas com o tema proposto. Ao
serem captados pelas lentes cinematográficas, esses fragmentos de
tempo e espaço são revitalizados na edição ao ancorarem-se no formato
proposto (curta-metragem). Em outras palavras, ao passo que esses elementos alimentavam a temática exibida na narrativa dessas criações - as
quais parecem simular a curta duração de um “piscar de olhos”- eram
igualmente capazes de conduzir devires imagéticos, ampliar a noção de
tempo, suscitar lembranças, sonhos e fantasias e condensar devaneios
criativos.
Desse modo, o projeto totalizou vinte e seis produções audiovisuais,
no formato de curtas-metragens de até três minutos de duração, que
foram apresentados pelo canal televisivo brasileiro.
Dentre esses trabalhos, o curta “Concerto concreto” (2012), criação
coletiva e colaborativa de Gustavo Spolidoro, James Zortéa e Marcelo
Armani trazia um modo peculiar de traduzir em matéria visual e sonora
as experiências sensoriais e fugazes do cotidiano de uma cidade: os enquadramentos ressaltavam a geometria das formas daquele espaço e a
sonoridade advinda do local provocava uma escuta sensível e passível de
associações.
As imagens e as sonoridades de “Concerto concreto” foram captadas
no decorrer de um dia de trabalho em uma construção civil na cidade
de Porto Alegre (Rio Grande do Sul), em outubro do ano de 2012. Na
produção audiovisual, os sons que reverberam das ferramentas e dos
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aparatos mecânicos e da força humana empreendidos na transformação
da matéria prima em obra arquitetônica, bem como suas formas e seus
movimentos, avivam o potencial criativo dos diretores que, a partir de
uma seleção harmoniosa e singular de sons e imagens, edificam pela
símile a ideia de um concerto.
Ao analisar a proposta que orientou os projetos da série “Piscar de
olhos”, é possível inferir que o conceito que norteia “Concerto concreto”
caminha para sintetizar uma metonímia. Sua narrativa não se detém
em mostrar a agitada metrópole e as relações que ela mantém com seus
habitantes, ou vice versa. Mas revelar a poeticidade do factual. É por tal
motivo que a escolha recai sobre a corrente estética concretista: os enquadramentos parecem reduzir o campo visual do observador, evitando
que a imagem se complete no fora de campo e propondo, concomitantemente, que o observador realize um exercício de acuidade visual e
sonora.
O curta-metragem concentra-se em mostrar a cidade como organismo
vivo, complexo e interdependente de um todo, como em uma gestalt. E
ainda assim, “Concerto concreto” não se limita a falar desse todo, mas
da observação das partes. Em outras palavras, o que o trabalho de Spolidoro, Zortéa e Armani denota é a tradução da experiência sensorial
sobre a cidade em imagens e sons: uma metrópole cujo canto uníssono,
porém frenético, ao ressoar deixa escapar à percepção as peculiaridades
sonoras, tão valiosas quanto a massa acústica resultante, de todos os
cantos - em seu sentido duplo- que a compõem.
Seguindo essa linha de pensamento, é interessante aproximar dessa
leitura as considerações de Ferreira Gullar (2003) a respeito das contribuições que a obra de Lygia Clark ofereceu ao campo da visualidade ao
propor “a redescoberta do espaço não mais como o lugar onde as formas
estão, mas o lugar onde as formas se produzem e produzem o lugar. A
unidade dialética da forma e do espaço deixa de ser aqui um conceito
para se tornar experiência efetiva – revelação poética.” (GULLAR, 2003,
p.147).
Esse modo peculiar de retratar o espaço ocupado e os decorrentes
significados gerados por essa ocupação parece contaminar a preocupação dos idealizadores do curta-metragem. Na produção audiovisual
a representação da cidade – proposta que ancora o projeto “Piscar de
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Olhos”- abrevia-se. No entanto, são essas minúcias que vivificam o espaço
urbano. A escala dos planos cinematográficos alteram-se para propor diálogos entre as máquinas, os homens e a paisagem. Os ângulos da câmera
se revezam para ressaltar a geometria de um universo familiar ao espectador ou para apresentá-lo de um modo inusitado, propondo uma nova
experiência. Por fim, a montagem, “veículo do ritmo”, transformará os
planos em naipes de orquestra, evidenciando os timbres que comporão
aquela tessitura. Lembra Marcel Martin (2013) que “o arranjo da montagem casa a realidade objetiva do fenômeno com a atitude subjetiva do
criador da obra”.
São essas premissas que alicerçam as hipóteses e determinam o objetivo dessa investigação: analisar as produções de sentido geradas pela
criação audiovisual, observando como a seleção estética empreendida
pelos realizadores revelam suas percepções sobre o signo cidade e sinalizam o legado concretista.

ZZ A cidade e o cinema: conexões e extensões do pensamento na
modernidade.
A conexão cidade-cinema remonta à passagem dos séculos XIX e XX.
Em “O cinema e a invenção da vida moderna” (2004), coletânea de artigos organizados por Leo Charney e Vanessa Schwartz, os articulistas reforçam que o primeiro cinema, ao registrar quase de forma documental
o gradual desenvolvimento urbano, evidenciou também o hiperestímulo
propiciado pela experiência da modernidade. O aparecimento do automóvel, a invenção da luz elétrica, a verticalização das formas arquitetônicas, a velocidade e o ruído das máquinas geraram uma transformação
abrupta na paisagem visual e sonora da cidade. Soma-se a esse cenário a
multidão constituída por “atores” anônimos que passaram a percorrer as
novas vias de acesso da malha urbana (SENNETT, 2014). Os cafés estenderam-se a céu aberto, ganhando as calçadas, as quais eram, do mesmo
modo, disputadas pelos transeuntes que se rendiam às luxuosas e atrativas vitrines dos estabelecimentos comerciais. Dessa maneira, além de
tema das muitas produções do início do século XX, a espetaculosa cidade
adensou o registro visual e histórico das conquistas técnicas do aparato
cinematográfico (CHARNEY; SCHWARTZ, 2004).
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O cinematógrafo dos irmãos Lumière captou o despertar do movimento urbano ao apresentar para o observador do fim de século o deslumbre de realidade tão almejado à época: o registro do movimento.
Com a câmera fixa, o plano Lumière permitiu ao observador criar novas
relações com o espaço pictórico por meio da projeção. As imagens luminosas dos irmãos franceses exibiam passantes atravessando as ruas
ou adentrando os vagões de um trem e, ainda, carros puxados por cavalos afastando-se lentamente do campo de visão, ampliando assim a
experiência topológica. Nesse sentido, o cinema convidou o observador
a provar uma nova forma de imersão e, em contrapartida, exigiu dele o
subsídio que faltava para transformar aquele dispositivo em uma máquina para fazer pensar.
Em seus estudos sobre a origem do cinema, o filósofo francês Edgar
Morin (2014) relembra que, inicialmente, o cinematógrafo comportava
uma única função: registrar a realidade. Assim fez Lumière, com o auxílio de seu dispositivo, quando reapresentou uma cena trivial de um trem
chegando à estação. No entanto, seguindo Morin, no decorrer de sua
história, o cinema alcançou um status mais racional: codificou-se como
linguagem, em “uma lógica e uma ordem – uma razão.” (MORIN, p. 207).
Nas palavras do pensador,
Cada plano se tornou um símbolo particular. Novos simbolismos se sobrepuseram ao da imagem: o simbolismo do fragmento
(close, plano americano, contraplano), o do pertencimento (objetos antropomorfizados, rostos cosmomorfizados), o da analogia (ondas se quebrando contra um rochedo, simbolizando um
abraço, ou um raio sobre um crânio), o da música, o dos ruídos
[...] O plano cinematográfico possui uma carga simbólica de alta
tensão que dobra tanto o poder afetivo quanto o poder significativo da imagem. (MORIN, 2014, p.206)
Buscando definir esse último verbete, Morin (2014) mostra que a
forma composicional – a estrutura- de uma imagem tem como função
restituir algo ausente. Em outras palavras, a imagem “é simbólica, de
fato, [porque] toda coisa que sugere, contém ou revela outra coisa, ou
mais que ela mesma.” (MORIN, 2014, p.205). Recortada de seu conjunto,
apresentada de forma mais abstrata, ainda assim a imagem alude ao todo
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de onde foi extraída. Desse modo, o pensador francês introduz o valor
simbólico contido em cada plano cinematográfico para, e a partir dele,
inferir como a linguagem do cinema se estrutura a partir do diálogo
entre a materialidade provinda do meio e a subjetividade que o institui.
O processo de racionalização pelo qual passou o cinema tem como
base o procedimento de abstração mental, ou seja, o cinema inaugurou
um modo de apresentar que simula a própria percepção humana em
relação ao mundo.
Vale pensar que a sucessão de quadros por si só é desconexa. Contudo,
é essa “potência energética” presente na imagem cinematográfica que
exige do observador uma parcela de contribuição para que a experiência
do cinema possa se concretizar, superando os abismos entre frames e inserindo os quadros numa sequência narrativa interdependente e lógica,
o que possibilita que “cada um tome sentido em relação ao anterior e
oriente o sentido do que o segue” (MORIN, p.206).
Essa competência atribuída ao cinema presenteou o dispositivo com
códigos próprios para a criação de uma linguagem. E a representação da
cidade percorreu essa transformação, especialmente porque a relação
travada entre a sétima arte e a urbe advinha daquilo que os aproximava:
o espetacular. Como mencionado, as transformações urbanas concorreram para promover no espaço citadino a confluência das massas e o
cinema, além de forma de entretenimento popular, passou a ser visto
como um veículo orquestrador.
O crítico musical José Ribeiro (2005) comenta que a palavra orchestra,
de origem grega, possuía o significado literal de “lugar para dançar”. De
forma mais específica, os gregos empregavam o verbete para designar o
espaço ocupado pelo khórus (coro), que ficava situado entre o palco e a
plateia, assim como, posteriormente, os italianos renascentistas empregaram o termo para marcar a posição dos músicos em uma ópera. O linguista ainda lembra que expressões como corista e coreógrafo ocupam o
mesmo universo semântico da dança, permitindo estreitar e argumentar
esses vínculos.
As produções cinematográficas vanguardistas podem aclarar tal proposição e Berlim: sinfonia de uma grande cidade (1927), de Walter Ruttmann,
é uma delas. Nessa produção, no espaço temporal de um dia, a câmera
passeia pela cidade alemã registrando o movimento das máquinas e dos
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homens, captando ângulos que privilegiam as formas, enquanto a montagem realça o ritmo arrebatador da experiência sensorial conferida pela
modernidade.
Já Dziga Vertov celebra a relação homem-máquina ao mostrar a conturbada vida urbana soviética em O homem com a câmera (1929). Procurando seguir as ideias que pautavam a estética construtivista, o filme buscou
integrar a arte com a vida extraindo da várias técnicas cinematográficas
metáforas visuais. O ritmo da narrativa acentua a proposta futurista em
que a exaltação à velocidade tem o próprio cinegrafista como testemunha.
Por outro lado, mesmo que a cidade não seja o cenário predominante,
em Balé Mecânico (1924), do artista cubista Fernand Léger, os objetos da
vida cotidiana, os gestos do homem e as engrenagens de uma máquina
são mostrados de modo caleidoscópico. Experimental com influências
surrealistas, futuristas, cubistas e dadaístas, o filme apresenta importante estratégia rítmica e espacial, enquadrando as formas e ressaltando a
geometria delas numa apresentação coreográfica.
De modo geral, tais filmes ilustram como o cinema resgatou dos aspectos cotidianos formas de reflexão. A montagem estabeleceu entre
a paisagem e os objetos que a compõe um diálogo que culminou na
personificação desses elementos, naturalizando e sedimentando essas
figuras em formas expressivas. A cidade deixou de ser apenas o cenário,
tornando-se numa figura de representação do próprio homem, que fora
transformado por ela.
Para Edgar Morin (2014, p.109) o cinema infundiu “a humanidade no
mundo exterior e o mundo exterior no homem interior”. Em outras palavras, o teórico assinalava que o cinema havia instaurado no pensamento
o antropomorfismo e o cosmomorfismo como formas de tradução dessa
coleta sensorial inusitada advinda da experiência da modernidade.

ZZ Cidade sonora, geometria edificante.
O pensador francês Michel de Certeau (20113) dedicou parte de suas
reflexões à compreensão das formas de ocupação do espaço urbano como
modos de enunciação. Para Certeau, o homem que aprecia a cidade de
seu ponto mais alto, buscando contemplar a visão panorâmica, asseme54

lha-se a Ícaro, figura mitológica que pôde do céu assegurar-se da paisagem que parecia seguir seu decurso natural. No entanto, para o historiador, aproximar-se desse espaço é deparar-se com outra realidade. Nele
habita o homem ordinário, aquele que ao vivenciar, também estabelece
regras com o lugar que ocupa.
Em “Concerto Concreto”, percepções sobre a urbe são extraídas de
uma cena comum em que operários de uma construção civil interagem
com o maquinário e as ferramentas de uma edificação. O recorte espacial
é simbólico e arquiteta o conceito que sustenta a produção audiovisual.
A figura humana tem destaque especial no trabalho dos idealizadores, gerando relevantes produções de sentido. Não por acaso, ela marca
sua aparição inicial em primeiro plano. Logo nos primeiros frames, a
forma simétrica e o movimento repetitivo de uma betoneira são cortados pela figura inquieta de um operário que produz fumaça com cigarro,
ofuscando as linhas quadriculadas do andaime que o põe em movimento
na cena. Da mesma forma, a narrativa propõe outras formas interativas
entre o espaço e aqueles homens. Enquanto seus corpos colocam em
movimento a matéria prima edificante (areia, argamassa, ferro) e, igualmente, disputam com o maquinário uma posição no enquadramento,
também suas vozes somam-se ao rumor das máquinas.
No entanto, um deles ganha destaque na sequência. Com a ajuda de
um maçarico ele aquece um cano a fim de moldá-lo. O episódio parece
remeter aquele personagem a Hefesto. Na mitologia grega, este último
é considerado o deus do fogo e dos metais e, muitas vezes, sua figura
aparece associada ao trabalho de forjar os atributos dos deuses. Interessante aproximar a figura do deus ao próprio ferro, material tão caro à
construção civil desde o século XVIII.
Esse intrincado campo de forças – forjadores e matérias forjadastambém suscita outra relação tensiva, pensada pelo escritor Ítalo Calvino quando se refere à cidade como “um símbolo mais complexo, que
deu [ao pensador] as maiores possibilidades de exprimir a tensão entre
a racionalidade geométrica e o emaranhado das existências humanas”
(CALVINO, 1990, p. 89).
Se, por um lado, os enquadramentos da produção ressaltam a essência das formas que animam a mise-en-scène, por outro, é na trilha sonora
que encontram seu complemento.
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A música é a mais matemática das artes. Em “Concerto concreto” ela
exerce papel fundamental para a construção do sentido da narrativa. São
os sons produzidos pelos gestos dos operários que batem, friccionam e
deslizam suas ferramentas, fazendo daquela construção uma sinfonia.
Descreve o crítico musical José Ribeiro que
Quando se vai assistir a um concerto sinfônico, começa-se
por presenciar um ritual indispensável e muito útil à criação do
“clima” de concentração necessário à fruição da música.
Após a entrada dos músicos no palco, normalmente ainda
pouco iluminado, eles sentam-se em seus lugares prefixados [...]
Uma vez sentados a seus lugares, a partir de cerca de 10 minutos
antes da hora do início do concerto, os músicos começam a manipular seus instrumentos, produzindo aquele som característico
de pré-afinação [...] nesse momento, o timpanista já está afinando os tímpanos [...] entra no palco o spalla, ou seja, o líder dos
primeiros-violinos e de toda a orquestra, que pede ao primeiro
oboé, já precisamente afinado, que emita, com a precisão que é
peculiar a esse instrumento, o lá [...] (RIBEIRO, 2014, p.50-51)

Interessante aproximar o cerimonial exposto pelo estudioso à sequência do curta-metragem. Inicialmente, todos os equipamentos da obra são
captados em primeiríssimo plano. Ao girar, as formas circulares de uma
betoneira ocupam todo o quadro, trazendo os créditos iniciais do curta.
Logo mais, uma luva laranja desliza sobre a parede enquanto um objeto
percute a superfície, aludindo a membrana do tímpano sendo brandida
pela baqueta. Em outra cena, a câmera capta uma estreita tábua nivelando a parede. A escolha do ângulo faz lembrar um arco a friccionar
um instrumento de corda. Os funcionários movimentam-se pelo espaço.
Ouve-se uma troca de palavras. Uma ordem ecoa no espaço.
A partir desse momento, a montagem intensifica o ritmo da narrativa. Os cortes secos apresentam uma sucessão de planos que mostram
os construtores manuseando suas ferramentas, acompanhados pela tessitura sonora criada por Marcelo Armani. Se, inicialmente, os timbres
dos objetos são explorados em consonância com as imagens, como num
exercício de afinação, nesse segundo momento a sonoridade extradiegé56

tica remete ao concerto.
A sequência transforma homens e máquinas em protagonistas de um
espetáculo sonoro. Nele, ambos articulam, identificam e reconstroem
um novo sentido para o espaço urbano. Em decorrência disso, sintetizam
um predicativo à paisagem sonora da cidade: um concerto concreto.
Sons e imagens reforçam a figura de um trabalho edificante, feito a
muitas mãos. Chevalier e Gheerbrant (1999) mencionam que a imagem
da construção está relacionada ao próprio símbolo da manifestação universal e acrescentam ser extraordinário o fato de que sua aparição esteja
em todas as regiões do mundo acompanhada de práticas rituais. Tais
aproximações parecem justificar a escolha estética dos idealizadores
quando se aproximam da arte concreta.
De forma mais específica, esse modo de integrar arte e vida fazia-se
presente nas reivindicações de um grupo de artistas cujas ideias remontam à década de 1950: os neoconcretistas. Dentre os movimentos que
marcaram a corrente construtivista brasileira, o neoconcretismo via
nas questões plástico-formais um porvir, enquanto o grupo concretista era considerado mais técnico e racionalista em defesa da hierarquia
da forma e da geometrização da representação espacial. Ronaldo Brito
(1999, p.70) menciona que o neoconcretismo “surge da necessidade de
alguns artistas de remobilizar as linguagens geométricas no sentido de
um envolvimento mais efetivo e ‘completo’ com o sujeito”. Assim previa
o Manifesto:
[...] a profecia de uma total integração da arte na vida cotidiana parece-nos possível [...] Não concebemos a obra de arte nem
como ‘máquina’ nem como ‘objeto’, mas como um quasi-corpus,
isto é, um ser cuja realidade não se esgota nas relações exteriores
de seus elementos; um ser que, decomponível em partes pela análise, só se dá plenamente à abordagem direta, fenomenológica.
(citado por BRITO, 1999, p.10)
Ao comentar a teoria filosófica de Merleau-Ponty, a qual norteou a
criação neoconcreta, Marilena Chauí aponta o sentido de pertinência
que o pensador francês proclamava entre o pensamento e a arte:
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Merleau-Ponty insiste que o artista ensina ao filósofo o que
é existir como um humano porque as artes ensinam à filosofia a
impossibilidade de um pensamento de sobrevoo que veria tudo de
uma só vez, veria cada coisa em seu lugar e com sua identidade,
veria redes causais completas, veria todas as relações possíveis
entre as coisas (CHAUÍ, 2006, p.475).
Interessante também é pensar que Merleau-Ponty refletiu igualmente
sobre o cinema durante a elaboração de sua teoria, apontando como o
“novo meio” (o cinema) ensinava ao homem uma nova relação com o
mundo (XAVIER, 1983).

ZZ Considerações finais
Os idealizadores de “Concerto Concreto” transformam uma construção civil num palco de uma grande sinfonia, chamada cidade. Nesse
espaço, objetos são antropomorfizados: betoneiras, tijolos, espátulas,
serras, maçaricos, grãos de areia cedem suas sonoridades para a singular
orquestra urbana.
O recurso poético metonímico produzido pela escolha da locação e reforçado pela seleção dos enquadramentos de câmera extrapola seu efeito
estilístico. O olhar e a escuta que Spolidoro, Zortéa e Armani lançam à
cidade não se reduzem em planificações de blocos retangulares que constituem os prédios ou num desenho da malha viária urbana ou, ainda,
num simples enquadramento panorâmico que circunscreve a cidade em
sua planta baixa. Tampouco pela massa sonora constituída pelos ruídos
do tráfego.
Desse modo, a metonímia evidencia sua função referencial. Ao centrar-se em seu referente, o curta-metragem apresenta a cidade de maneira explícita e imparcial. Ela é a argamassa, é o ferro, é o concreto.
A cidade é construção. Fruto dos homens que edificam seu espaço
porque passaram a estabelecer com ele relações singulares e primordiais. Assim, as figuras simbólicas que nutrem o imaginário criador do
curta-metragem “Concerto concreto” estão na raiz do pensamento mágico-simbólico de muitas culturas. Representações universais como a
ação de edificar inserem o tema – a cidade- num campo de significações
intrincadas: a construção é ao mesmo tempo o ordenamento do caos e a
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harmonização da matéria bruta.
Pautando-se pelo mesmo princípio, objetos são antropomorfizados
e homens cosmomorfizados. Ao retomar a teoria de Morin, na qual o
cinema como uma máquina que registra a existência também a restitui
como tal, seria um meio de transpor para a tela subjetividades que perfazem o imaginário urbano.
Essa aproximação dos enquadramentos com a corrente neoconcretista parece cumprir um papel: explorar com olhar minucioso as formas e
os movimentos da cidade, bem como a interação que nela faz o homem
ordinário, como previa Morin.
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MELODIA VISUAL DE PALAVRAS:
A intenção concreta da série poetamenos
de Augusto de Campos
Daniel Rangel1
ZZ Resumo
A série poetamenos de Augusto de Campos, lançada em 1953, foi a
primeira que o autor recorreu ao conceito verbivocovisual para compor os
poemas. Em linhas gerais, o poema ou obra verbivocovisual caracteriza-se
pela interação simultânea entre as dimensões verbais, visuais e sonoras.
O conceito está totalmente conectado à produção da poesia concreta dos
anos 1950, contudo poetamenos é considerado, por alguns teóricos, como
“pré-concretos”. Uma análise que baseia-se somente na questão verbal
dos poemas, cuja a linguagem é considerada subjetiva para os padrões
estabelecidos pelos poetas concretos no período. Entretanto, a potência
visual, a clara preocupação transdisciplinar e o processo construtivo dos
poemas, os qualificam, ao meu ver, como a pedra seminal da poesia concreta brasileira.

ZZ Palavras-chaves
Augusto de Campos, poesia concreta, poetamenos

1 Daniel Rangel é curador e gestor cultural, mestrando em artes visuais pela Universidade de São
Paulo (ECA/USP), membro pesquisador do IEA/USP e membro individual do IBA – International Biennial
Association.

ZZ retornar ao sumário

Augusto de Campos (1931 - ) é um dos precursores do movimento
da poesia concreta no Brasil, juntamente com seu irmão, Haroldo de
Campos (1929 - 2003), e com Décio Pignatari (1927 - 2012). Os três poetas
paulistas formaram o grupo denominado Noigandres2, e em 1953 lançaram a primeira edição da revista homônima Noigandres. Em Noigandres 2
(1955), publicaram os primeiros poemas relacionados à poesia concreta
no país, dos quais se destacam a série poetamenos, de autoria de Augusto3.
Os seis poemas que compõem a série poetamenos, concebidos entre
1952 e 1953, são caracterizados pelo uso de diferentes cores em letras
e palavras que são arranjadas em estruturas gráfico-espaciais, sem
a utilização convencional da sintaxe e dos versos, em composições
inspiradas pela “Klangfarbenmelodie” ou “melodia de timbres”4 de Anton
Webern5. Desde então, a maior parte da produção poética autoral de
Augusto de Campos, incluindo os poemas e algumas de suas traduções,
está atrelada sobretudo a processos de hibridização entre linguagens
marcados pelo conceito verbivocovisual.
O termo verbivocovisual foi traduzido e apropriado pelo grupo Noigandres, a partir do livro Finnekans Wake, a mais radical publicação do
poeta irlandês James Joyce. Em linhas gerais, o conceito joyceano propõe
que o poema ou obra de arte verbivocovisual substancie simultaneamente
as dimensões verbais, sonoras e plásticas. Com referência à importância
do conceito para os poemas concretos, Décio Pignatari escreveu que “a
poesia concreta resulta da inter-ação do verbal, da inelutável modalidade do visível e da inelutável modalidade do audível, num breve espaço
de tempo através de um breve tempo de espaço” (CAMPOS, CAMPOS,
PIGNATARI, 2006, p. 95). Já Haroldo de Campos concluiu que “a palavra
2 O trio de poetas paulistas foi buscar no Canto XX, de Ezra Pound, o nome Noigandres, referência
provençal do século XV, citado pelo escritor inventor Arnault Daniel. Segundo eles, a expressão foi
“tomada como sinônimo de poesia em progresso, como lema de experimentação e pesquisa poética em
equipe”, explicação escrita no apêndice à Teoria da Poesia Concreta (1965).
3 Irei utilizar apenas Augusto, daqui por diante, para denominar Augusto de Campos, uma vez que
o uso do seu sobrenome apenas causaria confusão com seu irmão, e por isso assume esta opção mais
“informal”.
4
A “Klanfarbenmelodie” ou melodia de timbre é um método de composição musical caraterizado
pela fragmentação das linhas melódicas e do tempo da música, com variação de instrumentos e sons
em um mesma partitura, enquanto a música clássica caracteriza-se pela manutenção de uma linha
melódica e um mesmo timbre.
5 Compositor austríaco que viveu entre 1883 e 1945, pertencente à segunda Escola de Viena, liderada
por Anrnold Schonberg, que tinha a música dodecafônica como vertente musical.
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tem uma dimensão gráfico-espacial, uma dimensão acústico-oral, uma
dimensão conteudista”. (CAMPOS, CAMPOS, PIGNATARI, 2006, p. 74)
No caso específico de Augusto de Campos, desde a série poetamenos é
possível identificar o hibridismo de influências verbivocovisuais na produção autoral poética dele, neste caso, provindas da pintura e da música
dodecafônica da vanguarda europeia. A opção pela utilização apenas de
cores primárias e secundárias, foi assimilada diretamente da obra dos
artistas concretos brasileiros, enquanto que a distribuição das palavras e
letras foi pensada a partir da música, como uma partitura sonora e visual
de palavras, questões também foram enxergadas por Gonzalo Aguilar:
poetamenos se alimenta da pintura concreta (o uso de cores puras, complementares e a vibração que surge de sua combinação), e da música
dissonante e tímbrica mais que serial. (AGUILAR, 2003, p. 287)

ZZ Uma melodia visual de palavras
Os seis poemas que compõe a série poetamenos (1953)6 são geralmente
classificados ainda como pré-concretos, ao menos, em análises críticas
realizadas posteriores, e quando comparados com outros poemas do
grupo Noigandres realizados durante a continuação da década dos anos
1950. Esta denominação de pré-concretos está atrelada sobretudo às
questões verbais presentes nos poemas da série, e não em sua visualidade, conforme ressaltou Aguilar “é preciso diferenciar as duas orientações
que se contrapõem no material de poetamenos: o uso concreto das cores e
o uso expressionista da linguagem” (AGUILAR, 2003, p. 292). A subjetividade linguística não estava atrelada aos conceitos posteriormente plasmados com relação aos cânones da poesia concreta, principalmente vinculados à esta “fase ortodoxa”7 dos anos 1950. O próprio Augusto de
Campos afirmou algumas vezes acerca da importância do uso de uma
linguagem direta, ligada aos poemas concretos, exemplo disso foi quando
ressaltou que “o poeta concreto não volta face às palavras, não lhes lança

6 A série “poetamenos” é composta por uma introdução e seis poemas: “poetamenos”, “paraíso
pudendo”, “lygia fingers”, “nossos dias de cimento”, “eis os amantes” e “dias dias dias”.
7 A chamada “fase ortodoxa” da poesia concreta, compreende no período entre 1953 e 1963, e foi caracterizada por regras formais na construção dos poemas, como o uso da fonte Futura Bold, a utilização
de letras minúsculas e a utilização de uma linguagem direta e sem subjetividade. Durante este período,
a produção do Grupo se sobrepôs a produção individual de cada membro.
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olhares oblíquos: vai direto ao seu centro, para viver vivificar a sua facticidade” (CAMPOS, CAMPOS, PIGNATARI, 2006, p. 71). Os poemas da série
poetamenos não possuem a linguagem objetiva da maioria dos poemas
concretos, mas, sem dúvidas, carregam e acendem o espírito concretista
através da visualidade artística das propostas(figura 1).

figura 1
“Dias Dias Dias”,
poema da série
poetamenos
de Augusto de Campos.

A espacialização e as opções cromáticas em poetamenos foram apropriadas e dialogavam diretamente com a produção de artistas concretos
brasileiros, e, assim como a obra destes, as escolhas de cores estiveram
atreladas sobretudo a questões formais e artísticas, e não à referências
simbólicas. De acordo com Aguilar, “em poetamenos, o valor das cores é
autônomo e estrutural: o sentido de cada uma está na combinação que
estabelece com as outras cores do poema (contraste, parentesco, vibração, gradação)” (AGUILAR, 2003, p. 291). A formalização dos poemas, por
sua vez, seguiu um processo de construção associado ao fazer de um
pintor, e, por isso também seu resultado relaciona-se direta e visualmen63

te com um trabalho de artes visuais. Contudo, de acordo com a introdução publicada em conjunto com os seis poemas da série poetamenos, o
desejo de Augusto era de criar uma “melodia de timbres com palavras,
como em Webern” (CAMPOS, 2000, p.65). A “melodia de timbres” ou
“Klangfarbenmelodie” é um conceito formulado por Arnold Schonberg,
mestre de Webern, em seu Tratado de Harmonia, de 1911, em que conclui:

Não posso admitir a diferença entre altura e timbre tal como
se costuma apresentar. Penso que o som se manifesta por meio do
timbre, e a que altura é uma dimensão do próprio do timbre. O
timbre é, assim, o grande território dentro do qual esta encravado o distrito da altura.[...] Melodias de timbres! (SCHONBERG,
1979, p. 571)

Comparando a série do poetamenos de Augusto de Campos com a “klangfarbenmelodie” de Werbern, e citando Claude Rostand, especialista em
Werbern, Aguilar destacou uma passagem do livro de Rostand sobre o
compositor austríaco, na qual afirmou que “o timbre seria, por similaridade com as percepções visuais, o que chamamos de cor sonora, e disso
resultaria o nascimento da teoria schoenbergiana da melodia de timbres”
(AGUILAR, 2003, p.288/289). Augusto, portanto, buscou com as cores esquematizar uma espécie de partitura sonora visual cromática para uma
possível leitura oral e grupal dos poemas, por meio de uma melodia poética e sonora contínua de timbres com palavras. Portanto, a utilização
das cores esteve atrelada também às dimensões vocais dos poemas, e se
referem, funcionalmente, às diferentes vozes, para qual a tal partitura
poética visual foi concebida e composta.
Se uso de cores tinha então, esta vinculação direta com a música
dodecafônica, a escolha cromática, por sua vez, estava amplamente conectada à aspectos formais, plásticos e pictóricos, relacionados com o
campo das artes visuais e com o contexto artístico em que estava inserido Augusto. Referências que, de certa forma, foram introduzidas no
Brasil por meio das primeiras exposições das instituições que haviam
sido criadas no começo dos anos 1950, em São Paulo, como o MASP, o
MAM e principalmente a Bienal Internacional de São Paulo, e também
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pelos próprios artistas de vertentes abstratas e concretos que residiam
e trabalhavam no país, principalmente ligados ao grupo Ruptura. Muitas
das opções formais com relação às cores e também às distribuições espaciais dos poemas no papel, que compõe a série poetamenos de Augusto, estiveram atreladas ao convívio próximo do autor com a obra destes
artistas visuais concretos, que em sua maioria residiam em São Paulo, e
também às referências provindas das vanguardas europeias apresentadas nestas grandes exposições, como o neoplasticismo de Piet Mondrian e
o suprematismo de Kazimir Malevich.
A ruptura em poetamenos, que vincula seus poemas a uma poesia verbivocovisual, se deve ao abandono da utilização convencional da síntese
e dos versos e ao uso de diferentes cores nas letras e palavras que foram
arranjadas em estruturas gráfico-espaciais, que por sua vez obedeciam a
uma lógica sonora. As cores, determinam as diferentes “vozes” e funcionam como notas coloridas semânticas de uma partitura visual-poético-sinfônica-espacial, na qual os sons-palavras se modificam e fundem, uns
com os outros, como na “melodia de timbres” de Werbern. Os espaços
em branco do papel funcionam como intervalos, que acentuam a sonoridade das palavras, mesmo recurso utilizado pelos músicos com relação
à acentuação do valor sonoro das notas e às pausas silenciosas em suas
composições.
E, apesar de ambas as linguagens, a poesia e a música, estarem fundamentalmente conectadas às questões temporais, houve, neste caso, uma
inserção de preocupações espaciais e uma influência das artes visuais
na poesia concreta brasileira, conforme observou Aguilar, “o conceito
de espaço torna-se uma agente: na poesia, a escritura adquire uma consciência de si, por meio da pesquisa de suas condições materiais de aparição, de sua posição no espaço e da significação dos suportes (a página em
branco)” (AGUILAR, 2003, p. 290).
Concomitantemente, os artistas visuais concretos e de vertentes abstratas realizaram justamente o movimento oposto, e aproximaram-se
da música e da poesia, inserindo a questão “do tempo” em suas composições visuais, que eram conectadas somente às vertentes espaciais.
Esta simultânea preocupação com os fatores “espaço e tempo”, tanto na
poesia, como na música e nas artes visuais do período, ocasionou um diálogo inerente entre as linguagens e os autores que estavam antenados à
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isso. Esta junção de dimensões espaço-temporais em um mesmo momento-objeto, é uma das principais chaves para compreensão das propostas
artísticas das vanguardas surgidas no começo do século XX, e que foram
resgatadas, em meados do mesmo século, após o fim da segunda guerra
mundial, sobretudo pelos artistas de vertentes abstratas e concretas, em
diferentes disciplinas e lugares.
A influência das artes visuais, e sobretudo da pintura abstrata e
concreta, nas composições dos poemas da série poetamenos é evidente.
Ao elaborar os poemas da série, Augusto não operou apenas como um
poeta, que concentra-se em resolver os dilemas verbais inerentes à concepção poética, como a busca por palavras e termos adequados. O autor
fez isso também, mas agiu ainda como um verdadeiro artista visual, seja
no momento em que formalizou a composição plasticamente, por meio
de uma espacialização livre e de uma escolha de formas e cores pensadas
graficamente; seja no procedimento de execução dos poemas, a partir de
um processo de experimentação de ferramentas e da busca por soluções
típicas do universo das artes visuais. O “modus operandis” utilizado por
Augusto potencializa substancialmente a comprovação de um diálogo
estreito e de uma aproximação direta entre o fazer do autor, com o de
outros autores considerados artistas visuais. O método de formalização
de poetamenos dialogou diretamente com a pintura e o desenho, e aproximou-se ainda da produção de artistas conceituais, bem posteriores a
realização dos poemas.

figura 2
Manuscrito do poema
“nossos dias com cimento”
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Augusto iniciou os estudos para formalização dos poemas por meio
de esboços prévios, com os quais utilizou canetas hidrográficas coloridas
e folhas de papel sulfite (figura 2), e experimentou a distribuição das
cores, o posicionamento das palavras, o espaçamento entre as letras e os
vazios do papel branco. Quando formalizou, de fato, a primeira versão
“oficial” da série poetamenos, que entretanto não teve uma publicação em
larga escala, Augusto foi muito além do desenho, e começou a experimentar ferramentas e recursos que dispunha em mãos com grande criatividade. As primeiras edições de poetamenos foram confeccionadas manualmente por Augusto, que utilizou carbonos coloridos (figura 3) e uma
máquina datilográfica, para realizar o que intitulou de “datilogramas”
(figura 4), em uma referência direta aos caligramas do poeta francês
Guillaume Apollinaire. Produzidos e encadernados artesanalmente pelo
autor, com o intuito de participar de um concurso de poesia em 1953, os
três exemplares originais da época, receberam, recentemente, o status
de obra de arte, tendo sido exibidos em exposições, e, inclusive um dos
três cadernos originais foi adquirido pelo importante colecionador argentino de arte latino-americana, Eduardo Constatini, fundador do
Museu de Arte Latino-americana de Buenos Ayres (MALBA).

figura 3
Carbonos coloridos utilizados em poetamenos
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figura 4
“Datilogramas” de “Dias, Dias, Dias”

Após a tentativa frustrada de publicar poetamenos como um livro
único em 1953, por meio do concurso de literatura para o qual havia
preparado os cadernos manuais com os “datilogramas”, Augusto de
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Campos conseguiu finalmente editar os poemas em 1955, na revista Noigandres 2. O autor reproduziu os poemas com os tipos mais parecidos aos
de máquina datilográfica que encontrou, e respeitou a mesma escolha de
cores e o espaçamento do papel dos datilogramas originais. Um dos motivos, inclusive, para a baixa tiragem da revista Noigandres 2, que contou
apenas com cem exemplares, foi justamente o uso de cores nos poemas
de poetamenos e o alto custo envolvido na impressão de um material colorido, naquele período. Apenas em 1973, poetamenos foi finalmente publicado como um livro único, composto por cartazes individuais de todos
os poemas da série, na qual Augusto utilizou a fonte futura bold, adotada
pelos poetas concretos desde meados dos anos 1950, a chamada “fase
ortodoxa”. Posteriormente a série poetamenos foi ainda reproduzida graficamente na primeira coletânea poética do autor, VIVA VAIA (1979), e, em
publicações e coletâneas internacionais sobre poesia concreta, em diferentes idiomas, como o espanhol, inglês, francês, italiano e húngaro. Em
2016, por ocasião da exposição REVER – Augusto de Campos, foi realizada uma tiragem de serigrafias dos seis poemas da série, impressas sob
papel algodão, com o formato 90 x 60 cm, que atualmente circulam
como obras de arte em diferentes mostras e coleções8. (figura 5)

figura 5
Foto da exposição
“REVER
Augusto de Campos”

8 Algumas obras da série, entre outras serigrafias de poemas-obras produzidas para a ocasião da
exposição, foram absorvidas como acervo artístico do SESC São Paulo, e também são comercializadas
pela galeria que representa o artista.
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ZZ Considerações Finais
O processo artesanal de construção, as soluções formais e materiais
empregadas na concepção, somadas a riqueza plástico-gráfica-visual das
composições, fazem com que os poemas da série poetamenos de Augusto
de Campos sejam os primeiros no país a estarem na fronteira entre um
poema e uma obra de arte, sendo assim as primeiras “obras-poemas”
produzidas no país. Augusto, inaugurou então, com poetamenos sua produção como um possível artista plástico, ou como um “artista-poeta-visual”, dando vasão à talentos que resgatam sua infância, quando então
desenhava as narrativas elaboradas por seu irmão mais velho, Haroldo
de Campos.
Os poemas de poetamenos foram então os primeiros concebidos a
partir do conceito verbivocovisual, e além da poesia, relacionava-se com as
artes visuais, e com a música. A dimensão verbivocovisual difundida pelo
grupo Noigandres, sem dúvidas, se tornou um dos grandes diferenciais
característicos da poesia concreta paulista, sobretudo na obra de Augusto de Campos. O conceito influenciou a produção de gerações posteriores
de artistas, em diferentes disciplinas, espaços e tempos. Poetamenos está
na origem desta influência transdisciplinar inter-geracional que chega
até presente. A preocupação transdisciplinar, a enorme potência visual
e o processo construtivo dos poemas que compõe a série, qualifica poetamenos, ao meu ver, como a pedra seminal, lapidada em solo local, do
movimento da poesia concreta e da poesia visual brasileira.
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O ISOMORFISMO NA POESIA
CONCRETA DO GRUPO NOIGANDRES
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Resumo
A proposta deste artigo é compreender a forma como uma estrutura
em movimento ou isomorfismo estrutural, a qual foi desenvolvida pelos
poetas concretos paulistas do Grupo Noigandres na sua fase ortodoxa,
entre 1955 a 1959, quando predominaram a forma geométrica e a matemática da composição.
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ZZ Questões da forma na poesia concreta do Grupo Noigandres

figura 1. Haroldo de Campos, Décio Pignatari e Augusto de Campos

O Grupo Noigandres foi fundado pelos poetas concretos Décio Pignatari e os irmãos Augusto e Haroldo de Campos, que, na fase dita ortodoxa, de 1955 a 1959, conceberam a poesia como “uma arte geral da
palavra” e “o espaço gráfico como elemento constitutivo estrutural do
poema”.
Neste período, os poetas concretos paulistas identificaram-se com as
ideias de Max Bill, que concebia uma arte em sincronia com as questões
da ciência, onde a matemática era compreendida como método regulador e como fonte de inspiração temática. Em 1957, Haroldo de Campos
escreve “Da fenomenologia da composição para a matemática da composição”, em que o poeta defende o racionalismo construtivo na elaboração dos poemas concretos cujo objetivo era de contribuir na formação
estético-cultural da época.
Em outras palavras, o Grupo Noigandres propõe uma poética com
bases nos princípios cognitivos, em que a forma era concebida como a
maneira pela qual se manipula a obra para produzir o efeito artístico que
visava a elaboração da postura crítica do leitor frente aos novos códigos
provenientes das tecnologias de comunicação.
Assim, os poetas concretos paulistas propunham construir poemas a
partir de estruturas matematicamente planejadas, o que significa poemas
concebidos anteriormente à palavra. Sobre a diferença entre composição
e construção, Moholy-Nagy auxilia a compreendermos melhor as propostas dos poetas concretos:
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A composição e a construção são dois aspectos do mesmo
problema. A composição é um produto da mais alta valorização subjetiva dos elementos e de suas relações. Esta valorização pode ser modificada no curso do trabalho pela introdução de novos elementos que provocam a alteração da
totalidade da composição. A construção, no entanto, se dirige
a um objetivo conhecido por meio de relações técnicas e intelectuais pré-estabelecidos, em cada etapa de sua existência. Qualquer modificação no curso da execução invalida a
distribuição das forças previamente organizadas. Portanto, a
construção exige – comparada com a composição – uma maior
causa de conhecimento, coisa que não supõe, no entanto, a eliminação de uma inspiração intuitiva. (MOHOLY-NAGY,1972, p.53).
Os fundamentos do Construtivismo Russo que eram desenvolvidos
por professores, artistas e técnicos que integravam a Escola de Bauhaus
estão presentes na construção dos poemas concretos. Por exemplo, os
fundamentos elaborados pelo movimento da “Nova Tipografia”, que foi
um movimento dos primeiros anos de 1920, que teve início na Escola da
Bauhaus onde procurava-se um novo conceito para os trabalhos impressos em tipografia.
Assim, nos poemas da fase dita ortodoxa, 1955-59, na busca da qualificação do espaço gráfico a partir da elaboração de uma estrutura que
criasse o movimento, podemos observar o não emprego de maiúsculas
para iniciais de substantivos próprios e início de orações – um critério
que foi adotado por Herbert Bayer, da Bauhaus, em 1925, cujo objetivo era tornar a leitura mais legível e econômica –, a geometrização do
campo gráfico com alinhamentos verticais e horizontais e o uso da família tipográfica Futura de Paul Renner, cujo desenho tipográfico possui as
características concebidas pelo Construtivismo Russo.
Com o texto-manifesto “Plano-Piloto para Poesia Concreta”, o Grupo
Noigandres propôs o fim do verso, fazendo da palavra a unidade do
poema, ou seja, a base material do poema elaborada simultaneamente
na linguagem verbal e nas não-verbais. Como lembra Décio Pignatari, “a
palavra é um produto articulado de um sistema fonêmico e linguístico
que acompanha a história da humanidade. A partir do código oral, foi
inventado o código alfabético que possibilitou a geração do texto e da
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escrita.” (PIGNATARI, 2004, p.28).
Continuando com o poeta e professor, “
a mecanização do processo de reprodução da escrita – tecnologia de impressão desenvolvida por Gutenberg – foi a causa da
morte da poesia em versos e o nascimento da Poesia Concreta e
Visual que teve Mallarmé como o revolucionário da poesia moderna que vislumbrou na tipografia, ou seja, no sistema gráfico-tipográfico de impressão, os novos fundamentos da poesia de
vanguarda. (PIGNATARI, 2004, p.56).
Os poetas concretos paulistas propuseram elaborar uma poética em
que a “analogia estrutural” fosse o objeto do poema, como propuseram
Mallarmé, Ezra Pound e James Joyce.
Os fundamentos da teoria da Gestalt, que tinha uma visão determinista, mostrou-se interessante para a poética do Grupo Noigandres, que
propôs elaborar poemas de característica impessoal. O conceito de isomorfismo da Gestalt, que na poesia do grupo paulista encontra-se na
identidade entre a estrutura visual e a estrutura verbal, foi uma contribuição relevante para a proposta poética do grupo dos poetas paulistas.
Os interesses do grupo Noigandres para com a teoria da Gestalt estavam:
- na compreensão da percepção como um processo determinista,
- nas pesquisas para determinar a constelação física de excitantes
para cada forma percebida, concluíram que cada forma está em função
de diversas variáveis, e não mais na soma de diversos elementos, e
- no conceito de isomorfismo.
Paul Guillaume faz os seguintes comentários sobre o princípio do
isomorfismo:
O paralelismo não existe entre fatos elementares, mas entre
formas, fisiológica e psíquica, apresentando uma comunidade de
estrutura. Tal é o princípio do isomorfismo, pelo qual a teoria da
Forma renova a velha noção de paralelismo, [...] [e, assim] nega-se a estabelecer [...] uma separação entre o espírito e o corpo.
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[...] Cumprirá [aos cientistas da Forma] buscar as formas físicas não somente nos fatos fisiológicos, descritos em termos físicos,
que se encontram nos seres vivos, mas também nos fatos que o
físico estuda e reproduz no seu laboratório. (GUILLAUME, 1966,
p.14-15)
Para o grupo de pesquisadores da Psicologia Perceptual da Forma, K.
Koffka, M. Wertheimer, W. Köhler e K. Lewin, a percepção é um fenômeno que ocorre a partir de duas forças: uma externa e outra interna.
As externas são constituídas pela estimulação da retina através da luz
proveniente do objeto exterior. Essas forças têm origem no objeto que
olhamos, ou na luz refletida. As internas são forças de organização que,
a partir das condições dadas de estimulação, das forças externas, estruturam as formas numa ordem determinada.
O pesquisador gestaltista, Arno Engelmann observa que além das sensações, haveriam qualidades gestálticas que foram estudadas pela Escola
da Qualidade Gestáltica na qual Christian von Ehrenfels formula que:
As experiências seriam em sua base abstrata formadas por
sensações e sentimentos elementares, [...] [e as] sensações vão se
unificar em qualidades gestálticas, sendo cada qualidade gestáltica não a soma dos elementos que a compõem, mas uma categoria própria que seria mais do que a adição. (ENGELMANN,
2002, p.6)
Engelmann, acrescentando a observação do gestaltista Meinog: “tratar-se-ia de um processo com dois estágios: o primeiro daria origem a
‘conteúdos fundadores’; o segundo, a ‘conteúdos fundados’”, esclarece
que os “conteúdos fundadores” são os estímulos captados pelos sentidos
e os “conteúdos fundados” são os produtos desses sentidos ou as Formas
que geram sentimentos, ações e formulações de ideias.
Os poetas concretos paulistas incorporaram ao conceito de isomorfismo o conceito de composição do ideograma chinês, que foi estudado por
Ernest Fenollosa e Ezra Pound, como também a linguagem verbivocovisual de James Joyce, que contempla a justaposição das linguagens verbal,
visual e sonora. Com isso a poesia concreta rompeu com a leitura linear
da linguagem verbal e incorporou a leitura de campo da linguagem não76

-verbal. De modo que, na relação obra-leitor, o leitor é conduzido para
atividades da percepção que, no jogo da abstração e da generalização,
das semelhanças e diferenças, similitude e contiguidade, elaboram uma
síntese que não se restringe à soma das sensações, mas produz um todo
resultante de uma dinâmica interna das relações que ocorrem no processo da percepção-cognição.
Décio Pignatari observa que no primeiro momento da Poesia Concreta, o isomorfismo foi direcionado para:
[...] a fisiognomia e para um movimento imitativo do real”,
que pode ser verificado nos poemas: “um movimento” de Décio
Pignatari, “ovonovelo” de Augusto de Campos e “choque” de Ronaldo Azeredo. No segundo momento, na fase dita ortodoxa, os
poemas do grupo paulista evoluíram para “um estado mais racional de criação, em que o isomorfismo tendeu para resolver-se
em puro movimento estrutural, estrutura dinâmica. (CAMPOS,
A. et al., 1975, p.89)

figura 2. ”um movimento”,
1956, Décio Pignatari

ZZ Análise do poema “quadrado”, 1959.
Para ilustrarmos o isomorfismo e a “Nova Tipografia” na Poesia Concreta do Grupo Noigandres, propomos realizar uma análise do poema
“quadrado”, 1959, de Augusto de Campos, que foi publicado em ANTOLOGIA NOIGANDRES 5: do verso à poesia concreta.
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figura 3. “quadrado”, 1959, Augusto de Campos

As letras espaçadas evidenciam o campo geometricamente subdividido. Com isso o poeta substantiva e qualifica o campo gráfico onde as palavras – “quatro”, “quarto”, “quadro”, “quadra”, escritas com a família
tipográfica futura, configuram figuras geométricas, como quadrados,
triângulos, linhas, pontos.
No jogo da ordem das letras, os anagramas, e nas leis da Gestalt, a
percepção que estava passiva torna-se ativa, de modo a identificar uma
diagonal em que as letras d e o encontram-se conectando os blocos de
palavras. Assim, a palavra quadrado também pode ser lida como quadra
do.
Ora, a definição de diagonal é: “o segmento de reta que liga um vértice ao outro não situado numa face comum ao primeiro” e a definição
de preposição é: “uma palavra invariável que liga partes da proposição
dependentes umas das outras, estabelecendo entre elas numerosas relações”.
O leitor poderá ter um insight ao perceber que há uma equivalência
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de significado entre o conceito geométrico-matemático de diagonal, linguagem visual, e o conceito de preposição da linguagem verbal, ou seja,
a ideia de ligação.
Entendemos que a elaboração do isomorfismo nos poemas do Grupo
Noigandres conduz a relação entre o poema e o leitor de modo a propiciar uma configuração interna da forma e ao insight, ou seja, uma Gestalt
direcionada para a aquisição de um conhecimento pelo pensamento intuitivo.
Frayze-Pereira, professor de psicologia, explica que nas atividades da
percepção a Gestalt não está nem no objeto, nem no sujeito da observação, mas entre ambos, emergindo no e pelo pacto que se estabelece entre
eles. O pesquisador e psicólogo, com base em Michotte (1962) destaca:
[...] pode-se dizer que o todo é um processo, um desenvolvimento gradual de um conjunto diacrítico, opositivo, relativo
– que não está nem aqui nem ali, nem antes nem depois, mas
sempre entre, realizando-se particularmente com uma significação porque conta com a cumplicidade do olhar. (FRAYZE-PEREIRA, 2009, p.138-139).
Fayga Ostrower observa que no processo da percepção as sensações
geradas pelos estímulos externos são elaboradas internamente em
termos de conteúdos emocionais e intelectuais e, ao mesmo tempo, são
vivenciadas nas interpretações dos conteúdos. Nas palavras da artista e
pesquisadora, a percepção é “um processo ativo e participativo, é uma
ação”, um processo que “alcança as áreas mais recônditas de nosso inconsciente, articulando e trazendo-as ao consciente, mobilizando todo
nosso ser sensível, associativo, inteligente, imaginativo e criativo” (OSTROWER, 1999, p.72-73).
Haroldo de Campos observa que “o poema concreto propõe a comunicação de formas, de estruturas, não de conteúdos”. O poeta e crítico
de arte declarava que a “tarefa do poeta era a produção de estruturas-conteúdos artísticas cujo material é a palavra. (CAMPOS, A. et al., 1975,
p.75-83).
A proposta dos poetas concretos é a clarificação dos hábitos mentais
que propiciam a criação de novas semânticas, que, por contágio, aguce
a percepção da real estrutura da linguagem de comunicação cotidiana e
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o prepare para uma realidade mais ampla. Deste modo, o Grupo Noigandres elaborou uma Poética direcionada para a metalinguagem comprometida com a formação estética da sociedade moderna.

ZZ Considerações finais
Os integrantes do grupo Noigandres propõem com seus poemas a comunicação de formas, que devem ser apreendidas pelo leitor/receptor a
partir da organização do campo gráfico do poema e das relações dos estímulos óticos, acústicos e de significantes que se encontram elaborados
no nível da estrutura da obra. O Grupo Noigandres, ao associar o método
ideogramático de compor ao conceito de isomorfismo dos teóricos da
Gestalt, ou seja, na identidade estrutural entre a linguagem verbal e as
linguagens não-verbais, propôs a realização dos poemas no espaço e no
tempo. Com isso, o leitor é conduzido a explorar o poema na multiplicidade de formas de leituras.
Haroldo de Campos escreve que a poesia concreta busca uma transformação na linguagem que esteja em sintonia com os novos conhecimentos da ciência, como a geometria não-euclidiana e a física de Einstein. Nas palavras do poeta:
Tendendo para a técnica sintético-ideogrâmica de compor,
ao contrário da analítico-discursiva, toda uma culturmorfologia (sic) que, nos últimos sessenta anos, se produziu no domínio
artístico (desde Marllarmé), armou o poeta de um instrumento
linguístico mais próximo da real estrutura das coisas, e, profeticamente, o colocou “em situação” perante as modernas criações
do pensamento científico. (CAMPOS, A. et al., 1975, p.71).
Sobre os fundamentos apresentados no poema Un coup de dés (1897) de
Mallarmé, que os poetas concretos incorporaram em suas obras, Arlindo
Machado, em “O sonho de Mallarmé”, escreve que a proposta do poeta
francês realiza-se de fato com os computadores, na geração de textos
artificiais, nos web sites. Nas palavras do pesquisador:
Devemos portanto considerar os textos artificiais gerados
pelo computador como estruturas de determinação matemática,
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cujo “conteúdo” é inteiramente virtual, espaço aberto de possibilidades semânticas, que cada leitor preenche com seus gostos e
circunstâncias. No fundo, trata-se de uma radicalização daquela
ideia mallarmiana de quem deve “falar” no poema é a própria
linguagem, ou do postulado de Paul Valéry (1960:1324), segundo
o qual a poesia é um ser de linguagem, nascido da dinâmica dos
signos e nada tem a ver com a compreensão semântica ou com o
ato comunicativo. (MACHADO, 2001, p.172-73)
Para Max Bense, a Poesia Concreta se insere nos “textos concretos”,
ou em “superfícies textuais materiais”. O filósofo e crítico de arte observa que esses textos “tendem em geral para as superfícies textuais estatísticas, portanto, para uma distribuição dos elementos na superfície
primacialmente segundo um ponto de vista estatístico” (BENSE, 1971,
p.177).
Conforme o filósofo, o leitor é conduzido a participar da realização
do poema porque:
Somente a percepção, ou seja, a pura descoberta sensível de
um texto, pode substituir a linha do texto por uma superfície textual, e, pois, compreender o texto como uma multiplicidade bidimensional, que se compõe de linhas e colunas, dentro das quais
ele, pode, de novo, ser arranjado estatisticamente, seletivamente.
(BENSE, 1971, p.177).
O poeta e professor Omar Khouri que desenvolve pesquisas sobre a visualidade como característica predominante na poesia da era pós-verso,
observa que a Poesia Concreta do grupo Noigandres influenciou a poesia
dos anos 1970. Nas palavras do professor:
O conjunto da obra poética do Concretismo acrescentou
muito à criação do século XX e, através de um cuidadoso exercício comparativo, poderemos concluir que a melhor poesia concreta produzida mundialmente foi a do Brasil e mais especificamente da Paulicéia e a feita por poetas a ela ligados de alguma
forma [como a de Ronaldo Azeredo e a de José Lino Grünewald.
(KHOURI, 2006, p.22).
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Com a proposta de realizar uma revolução na linguagem que fosse
“capaz de se adequar com maior fidelidade à descrição do mundo dos
objetos [contemporâneos]” (CAMPOS, A. et al., 1975,70), os integrantes
do grupo Noigandres construiram obras utilizando os códigos das novas
tecnologias de comunicação e reprodução, onde foram aplicadas fundamentos como os da Teoria da Gestalt, os do Construtivismo Russo, os da
Cibernética, os da Linguística, os da Semiótica Peirceana entre outros.
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ZZ Resumo
Discorre-se aqui sobre alguns aspectos da Documentação Científica
por Imagem (Fotografia com Luz Visível, Luz Rasante, Luz Reversa, Fluorescência de Ultravioleta, Fotografia no Infravermelho e Fotografia de
Detalhes) e o processo de geração das imagens, ou seja, a metodologia
com a qual essas atividades foram realizadas durante os trabalhos de pesquisa de campo do Projeto Arte Concreta Brasileira. Tais procedimentos
visaram atender às demandas dos pesquisadores, nos respectivos locais
onde situava cada coleção (MAP/MG, Pinacoteca/SP, MAM/RJ e Coleção
Tuiuiú/RJ). No entanto, as áreas disponíveis, culminaram em realizar
adaptações nos espaços com o intuito de criar um ambiente tecnicamente adequado à sua realização visando os objetivos do Projeto.
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Científica “Produção e uso de documentos manuscritos adornados no século XVIII em Minas Gerais”
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ZZ Introdução
O PROJETO DE PESQUISA ARTE CONCRETA BRASILEIRA – A Materialidade da Forma: Industrialismo e Vanguarda Latino-Americana trata do
estudo da tecnologia de construção de obras exemplares da Arte Concreta Brasileira, pertencentes aos acervos do Museu de Arte da Pampulha-MAP/MG; da Pinacoteca do Estado de São Paulo/SP; do Museu de Arte
Moderna-MAM/RJ e da Coleção Tuiuiú, no Rio de Janeiro. Estuda-se essas
obras com base nos princípios da História da Arte Técnica, como parte
do Projeto Getty Pacific Standard Times – Los Angeles/Latin America – Getty PST
LA/LA, financiado pela The Getty Foundation e promovido pelo Getty Trust.
O Projeto tem por objetivo o conhecimento sobre materiais e técnicas
utilizadas na produção artística relativa ao período do Concretismo no
Brasil. Para tanto, utilizou diferentes ferramentas e conhecimentos tradicionais da história da arte, unidos a métodos científicos de análise de
materiais e documentação científica por imagem.
Tem-se que a fotografia integra a Documentação Científica por
Imagem, pois trata de um conjunto de métodos que são realizados com
diferentes equipamentos.
A documentação científica por imagem utiliza-se de técnicas
de análises baseadas na física e possui uma especial relevância
no estudo das pinturas. É caracterizada por não necessitar da
retirada de amostras e por resultar em imagens visíveis que evidenciam detalhes técnicos e estruturais da obra, que permitem
efetuar um diagnóstico da mesma (ROSADO, 2011, p. 110).
Dentre outras funções, o produto gerado pela Documentação Científica por imagem pode também ser utilizado como registro documental de
uma obra de arte. A utilização desse registro vai depender do objetivo, e
este irá determinar qual método, forma e maneira mais apropriada para
a sua realização, ou seja, qual técnica fotográfica cabe ser utilizada.
Outrora, sobre a importância da fotografia, Viollet-le-Duc enaltece a
sua utilização para o registro fiel de monumentos arquitetônicos, valorizando-a quanto às potencialidades técnicas. “Para ele, na atividade de
estudo e documentação, o desenho foi superado pelo realismo e fidedignidade da fotografia” (FABRIS, 2008, p. 139).
85

Ainda sobre o valor do uso da fotografia, Camilo Boito afirma ser
“necessário o registro fotográfico das obras em processo de restauro,
para efeito especialmente de documentação, da fase anterior, durante e
posterior à intervenção, devendo dentre outras recomendações, serem
acompanhadas de descrições e justificativas” (BOITO, 2008, p. 22).
Segundo (ROSADO, 2011, p. 94-95), as análises para o estudo dos materiais constitutivos de obras de arte devem ser integradas aos estudos
efetuados pelos trabalhos dos conservadores-restauradores e historiadores da arte. Por isso, tanto os cientistas da conservação como conservadores-restauradores e historiadores da arte devem estar preparados para
formular de modo claro e concreto suas considerações e questões sobre
a obra analisada, possibilitando a compreensão de seus trabalhos e a
elaboração de uma conclusão em equipe.
O presente artigo apresenta as técnicas fotográficas utilizadas no registro das imagens das obras que foram previamente selecionadas, assim
como o modo de como elas foram executadas nos respectivos locais de
guarda das coleções.
Esclarece-se que a Documentação Científica por Imagem demanda
rigor técnico em sua execução, onde há inclusive a necessidade de locais
adequados para a geração das imagens. A princípio o local deve ser totalmente vedado à luz externa e com dimensão suficiente para a instalação
de diversos equipamentos fotográficos e de iluminação.
Em função da falta de um estúdio fotográfico nos diferentes locais
onde se encontravam as coleções (MAP/MG, Pinacoteca/SP, MAM/RJ e Coleção Tuiuiú/RJ), se fez necessário prover adaptações diversas em cada
um desses espaços de forma a atender aos quesitos técnicos necessários.

ZZ Objetivos
•
•

•
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Apresentar as técnicas de Documentação Científica por Imagem
utilizadas junto ao Projeto de Pesquisa: Arte Concreta Brasileira;
Discorrer sobre algumas particularidades das técnicas fotográficas: Fotografia com Luz Visível, Luz Rasante, Luz Reversa, Fluorescência de Ultravioleta, Fotografia no Infravermelho e Fotografia
de Detalhes.
Descrever aspectos e sistematizar as ações e os critérios adotados

para a geração de cada uma das técnicas, bem como as adequações de cada um dos espaços (local das coleções);

ZZ Adaptações dos espaços e técnicas fotográficas utilizadas
a) No MAP/MG, as fotografias da obra inteira foram todas realizadas na sala de exposição de vídeos do museu. Apesar de apresentar largura estreita, e por isso, um fator limitador, a sala possuía
pouco mobiliário que foi retirado para o posicionamento dos equipamentos fotográficos. Tendo em vista que a sala era muito estreita, utilizou-se as paredes brancas como rebatedoras dos flashes.
b) Na Pinacoteca/SP, para a realização dos registros das imagens,
valeu-se do espaço disponível dentro da Reserva Técnica R3, que
possuía uma completa vedação à luz externa, conforme Imagem 1.
Todos os equipamentos foram devidamente instalados e afixados
pedaços de tecido-não-tecido (TNT) preto com fita adesiva crepe, a
fim de promover a cobertura de alguns armários localizados na
área de realização das fotografias(figura 1).

figura 1. Registro de uma obra na Pinacoteca/SP, dentro da Reserva Técnica R3.
Fonte: Foto Elaine Pessôa, 2016

87

c) No MAM/RJ foi disponibilizado para a utilização, um grande
espaço (área expositiva de uma recente exposição encerrada), situado no 2º andar.
Tal espaço exigiu maior atenção, uma vez que foi necessário a
construção de um estúdio. Para tanto, utilizou-se painéis e tecidos
pretos, cedidos pelo museu, para compor as paredes e o teto do
estúdio fotográfico. Também foram feitas algumas adequações na
parte elétrica, com disponibilização de pontos de energia e luminárias. Todos os materiais de apoio, incluindo 2 (duas) mesas e
3 (três) cadeiras, assim como eletricistas, apoio administrativo e
limpeza, também foram oferecidos gentilmente pelo MAM.
Os trabalhos de montagem e organização desse estúdio demandaram um dia de trabalho devido aos ajustes necessários para proporcionar as condições ideais à execução das técnicas fotográficas,

figura 2. Visão do estúdio posicionado na área expositiva, indicado pela seta.
Fonte: Foto Elaine Pessôa, 2016

d) Os registros fotográficos da Coleção Tuiuiú, localizada em um
rancho em Itaipava/RJ, distrito de Petrópolis foram realizados em um
dos quartos da casa de hospedes, figura 3. Foi relativamente sim-
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ples a adaptação para utilizá-lo com estúdio fotográfico, pois possuía uma vedação quase total de entrada de luz externa. Afixou-se
um grande pedaço de tecido-não-tecido (TNT) preto sobre os armários, para encobrir o espaço existente entre eles. Foi exatamente
nesse lugar que o cavalete foi colocado, por ser o local mais adequado para a sua localização, ficando o espaço existente entre as duas
camas de solteiro, para o posicionamento da câmera e seu deslocamento quando necessário(figura 4).

figura 3. Registro fotográfico de uma obra da
Coleção Tuiuiú/RJ, no estúdio montado no quarto.
Fonte: Foto Elaine Pessôa, 2016.

figura 4. Espaço entre as camas para
o posicionamento da câmera.
Fonte: Foto Elaine Pessôa, 2016.

ZZ Luz Visível
Essa técnica fotográfica apesar de parecer simples, “a imagem deve
permitir a leitura correta das dimensões e, consequentemente, as proporções, a textura e, por fim, o mais difícil, as cores” (LEÃO, 2015, p.
141). Para isso, o uso da cartela de referência cromática é imprescindível.
A câmera foi fixada em um tripé profissional. O posicionamento correto é fundamental e deve ser impecável, uma vez que o registro por
imagem de uma obra deve representar corretamente suas proporções, e
esse ajuste não deve ser realizado durante o processamento da imagem,
pois isso descaracteriza a originalidade do objeto. Nessa adequação foi
utilizado um sistema de alinhamento a laser, entre o plano da obra e o
da câmera, figura 5. Para a geração das imagens foram ajustados: ISO,
balanço de branco, velocidade, abertura do diafragma.

89

figura 5. Utilização do sistema de alinhamento a lazer.
Fonte: Foto Elaine Pessôa, 2016

Normalmente esse tipo de fotografia é feita com iluminação mais
distribuída, proveniente de difusores (fonte de luz branca – luz do dia,
também se diz como Luz Visível), posicionada em 45º aproximadamente,
ou menos, dependendo da ocorrência de brilho especular em função da
superfície da obra. Posicionadas em cada lado do objeto, de maneira a
iluminar igualmente toda a obra. Para os registros em questão, usou-se
dois flashes acionados por controle remoto, um de cada lado, fixados em
tripés com sombrinhas.
Na Pinacoteca/SP, as condições da iluminação da Reserva Técnica R3
proporcionou o eficiente uso dos flashes como fonte de luz.
No entanto, duas determinadas obras, ambas com uma superfície extremamente refletiva, de tom predominantemente preto, o uso dos flashes removia o efeito de brilho da superfície. Como solução, para registrá-lo, levando-se em conta as características dessa técnica fotográfica, as
fotografias foram executadas no pátio interno da Pinacoteca, aproveitando a luz do dia que atravessava a claraboia do prédio e incidia sobre as
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paredes internas do prédio, o que facilitou o registro da característica da
superfície da obra em questão, figura 6.

figura 6. Registro fotográfico de luz visível, realizado no pátio interno da Pinacoteca/SP, para
registrar o brilho existente na superfície da obra.
Fonte: Foto Elaine Pessôa, 2016

Para a execução do registro de uma obra tridimensional, também localizada na Pinacoteca/SP, utilizou-se um recurso chamado de fundo infinito,
para possibilitar melhor visualização do objeto e não deixar que o cenário
interfira no registro fotográfico, figura 7.

figura 7. Registro fotográfico de luz visível. Fundo infinito, dentro
da reserva Técnica T3 na Pinacoteca/SP.
Fonte: Foto Elaine Pessôa, 2016
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ZZ Luz Rasante ou Tangencial
Esse tipo de registro se serve da mesma fonte de luz da técnica anterior, ou seja, da luz branca, porém de uma forma um pouco diferente. Como o objetivo é evidenciar os relevos existentes na superfície da
obra, como as pinceladas do artista, a técnica construtiva, alguns tipos
de danos como abaulamentos estado da superfície em geral, rasgos e
craquelês; a fonte de luz deve ser posicionada de tal forma para que isso
seja evidenciado na fotografia, Imagem 8. Ou seja, é dirigida de forma
tangencial em relação à superfície. Além disso, a luz deve ser dura e não
difusa.
É feita dispondo-se a luz a um ângulo perpendicular ou com uma
inclinação, sobre a superfície ou lateral da obra, buscando-se o melhor
posicionamento consoante o interesse a ser registrado.
Essa técnica foi utilizada durante os registros das Fotografias de Detalhes de todas as obras.

figura 8. Registro fotográfico de detalhe utilizando a técnica de Luz Rasante evidenciando alguns danos
presentes na obra.
Fonte: Foto Alexandre Leão, 2016.
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ZZ Luz Reversa ou Transmitida
Técnica fotográfica em que é registrada a luz que atravessa a pintura. Essa técnica é mais comumente usada para documentar perdas, em
obras que tenham como suporte, telas, papeis, entre outras. A luz deve
ser posicionada por trás do objeto a ser fotografado.
Para esse registro a mesma luz branca é posicionada atrás do cavalete
onde a tela está fixada.
Como o objetivo desse tipo de fotografia é possibilitar uma melhor
visão dos danos da obra, como craquelês, rasgos, furos e alguns tipos
de perdas e desprendimentos da camada pictórica, não é necessário a
utilização da cartela de cores.
Essa técnica foi utilizada em duas obras: Sem Título de Marilia Giannetti Torres, localizada no MAP/MG e Claro Vermelho de Aluísio Carvão,
situada no MAM/RJ. Nessa última optou-se por elevar a potência nos flashes, para evidenciar áreas com craquelês, figura 9. A mesma área de
detalhe pode ser observada na figura 10.

figura 9. Detalhe da obra de Aluísio Carvão,
Claro Vermelho, 1958 (74 x 90 cm)
MAM – RJ. Técnica de Luz Reversa.
Fonte: Foto Alexandre Leão, 2016.

figura 10. Mesmo detalhe da fotografia anterior
com a utilização de Luz Rasante.
Fonte: Foto Alexandre Leão, 2016

ZZ Fluorescência de Ultravioleta
É feita com uma fonte de luz específica, chamada de luz negra que
emite energia na faixa do ultravioleta (365 nm), com o propósito de fotografar a fluorescência do objeto dentro da faixa visível. A câmera deve
estar com configurações específicas, devendo ser acoplado um filtro da
Kodak 2E na frente da objetiva da câmera. É indispensável a utilização de
proteção ocular durante esse tipo de registro fotográfico.
Essa técnica fotográfica pode mostrar, dentre outras informações,
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as intervenções mais recentes e sujidades aderidas à camada pictórica.
Além disso,
[...]esse método de diagnóstico em pinturas tem sido usado
para observar e registrar fotograficamente a presença ou não
de vernizes antigos (para verificar a espessura, se são distribuídos de forma homogênea ou irregular sobre a camada pictórica),
para o reconhecimento de repinturas e intervenções, como guia
no controle dos processos de restauração (remoção de verniz, por
exemplo) e para identificar alguns pigmentos (ROSADO, 2011, p.
102-103).
Deve-se tomar o cuidado de não confundir repinturas com materiais
que absorvem/ fluorescem a energia ultravioleta. Para isso, importa
sempre usar as informações da luz visível como parâmetro para compreender os resultados.
A fotografia de fluorescência de ultravioleta, nesse Projeto, foi realizada a partir da utilização de duas fontes de luz UV (fluorescentes), incidindo sobre a obra, posicionadas aproximadamente a 45º em relação à
obra, uma em cada lado, no ambiente totalmente escuro, visando obter
um brilho uniforme sobre a superfície, figura 11 e figura 12.

figura 11. Registro fotográfico da montagem do
estúdio para a execução da técnica de Fluorescência
de Ultravioleta. Coleção Tuiuiú, Itaipava/RJ.
Fonte: Foto Elaine Pessôa, 2016.
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figura 12. Registro fotográfico durante a execução da técnica de Fluorescência de Ultravioleta.
Fonte: Foto Alexandre Leão, 2016.

ZZ Fotografia no Infravermelho
É feita com uma fonte de luz que emite radiação na faixa do infravermelho, cujo comprimento de onda é superior ao das radiações visíveis e
por isso tem a propriedade de transpor o verniz oxidado e a camada de
pintura de uma determinada obra. Dessa forma, utilizando uma câmera
fotográfica apropriada, com capacidade de registrar imagem nesta faixa,
com filtro IR # 87 na frente da lente, para bloquear os comprimentos
de onda visíveis da fonte de luz, é possível o registro apenas na faixa do
infravermelho.
Utilizou-se essa técnica no MAM/RJ e na Pinacoteca/SP, em obras selecionadas pela equipe coordenadora do projeto, figura 13.

figura 13. Registro fotográfico com luz infravermelho, dentro da reserva Técnica T3 na Pinacoteca/SP.
Fonte: Foto Elaine Pessôa, 2016.

ZZ Fotografias de Detalhes
As Fotografias de Detalhes são primordiais, corroborando para o conhecimento dos materiais e técnicas utilizadas na produção das obras,
juntamente com os demais exames. É um tipo de técnica que requer uma
versatilidade de movimentos, além de criatividade para a sua perfeita
execução.
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Elas foram realizadas em todas as obras, algumas em locais distintos
do registro das demais técnicas, em sua maioria na presença de um dos
pesquisadores, que apontava as pequenas áreas de interesses específicos.
Registou-se algumas com a câmera em punho e outras com ela fixada
no tripé. A iluminação foi feita com a utilização dos flashes também
em punho ora valendo-se da colmeia (acessório que concentra a luz em
determinada área – luz dura) para fazer o efeito de luz rasante, evidenciando particularidades da região a ser analisada; ora com difusor, para
iluminar de maneira uniforme toda a área do detalhe.
Na Pinacoteca/SP, as Fotografias de Detalhes foram feitas no mesmo
local onde ocorreram a maioria, ou seja, dentro da Reserva Técnica R3.
A obra Vibração Ondular de Luiz Sacilotto, localizada na Pinacoteca,
para fotografar um arranhado na superfície da pintura, valeu-se do reflexo gerado pelas luminárias da sala, pois a superfície dela era muito brilhante e a luz do flash não permitiu tal registro, figura 14.

figura 14. Detalhe da obra de Luiz Sacilotto, Vibração Ondular, 1953 (42,5 x 50,5 cm) – Pinacoteca – SP.
Fonte: Foto Alexandre Leão, 2016

Diversas Fotografias de Detalhes foram realizadas acostando-se uma
escala milimétrica conforme pode ser visto na figura 15.
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figura 15. Registro fotográfico de detalhe utilizando escala milimétrica, da obra de Maurício Nogueira
de Lima, Desenvolvimento Espacial da Espiral, 1954 (40 x 40,05 cm) – Pinacoteca – SP
Fonte: Foto Alexandre Leão, 2016

No MAM/RJ, as Fotografias de Detalhes das obras foram feitas no
saguão, ao lado da sala de trabalho da equipe de pesquisadores. Essa
decisão foi devida ao fato de que o estúdio montado no espaço de exposições localizava-se em outro andar, portanto haveria algum transtorno
para o acesso e o transporte das obras entre os dois locais, uma vez que
elas estavam sendo analisadas concomitantemente à execução dos registros fotográficos dos detalhes.
Para fotografar a lateral da obra Campos Interpostos de Willys de
Castro, localizada no MAM, foram utilizados dois flashes. Um com potência maior, posicionado mais distante do objeto, e o outro mais próximo,
com menor potência. Esse recurso deveu-se à necessidade de iluminação
da parte frontal da obra, para que ela não ficasse escura, mantendo inalterada a informação da lateral da obra, figura 16.
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figura 16.
Detalhe da obra de
Willys de Castro, Campos
Interpostos, 1959 (40 x 20
x 1,7 cm) – MAM – RJ.
Fonte: Foto Alexandre
Leão, 2016.

Em distinto momento, empregou-se os mesmos dois flashes, um com
colmeia adaptada e outro para iluminar as áreas de sombra, com difusor.
Usou-se a cartela QPCard 101 para posterior ajuste cromático no processo de tratamento das imagens, figura 17.
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figura 17. Registro fotográfico de detalhe com a câmera fixa no tripé. Saguão dentro do MAM/RJ.
Fonte: Foto Elaine Pessôa, 2016
Fonte: Foto Alexandre Leão, 2016

Na obra Virtual n.13 – Triângulos em Espiral, de Hermelindo Fiaminghi, localizada no MAM, na área preta, a quantidade de luz foi propositalmente elevada, provocando aparentemente uma ideia que era excessiva, porém foi imprescindível para que as áreas de interesse pudessem
ser registradas, figura 18.
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figura 18. Detalhe da obra de Hermelindo Fiaminghi, Virtual n.13 – Triângulos em Espiral,
1957 (58,3 x 58,2 cm) – MAM – RJ.
Fonte: Foto Alexandre Leão, 2016

ZZ Conclusão
Consideramos que o produto do processo de geração das imagens
apresentou resultados que atenderam às solicitações dos pesquisadores
e foram condizentes com os objetivos do Projeto. Todas as inúmeras
dificuldades foram superadas com a utilização de recursos criativos e
relativamente simples, mas que contribuíram para propiciar a execução
das técnicas fotográficas atendendo às exigências técnicas específicas de
cada uma, integrando, assim, a Documentação Científica por Imagem.
Alguns pontos merecem ser aqui destacados:
Para a realização desse tipo de trabalho é imprescindível o profundo
conhecimento das técnicas para saber que tipo de imagem se deseja produzir, ou seja, durante a geração das imagens deve-se efetuar uma rápida
avaliação logo após o registro de cada uma, e assim, verificar, se aquela
imagem que acabou de ser gerada, atende aos objetivos da técnica e se é
uma imagem de qualidade.
Outra questão a ser observada, é o fato de que nem sempre é ne100

cessário a execução de todas as técnicas fotográficas para o estudo de
uma obra de arte. É a partir de análise prévia da obra, que se decide
quais técnicas deverão ser usadas e como deverão ser executadas. Esse é
um diálogo que foi estabelecido de maneira harmônica, entre a equipe
de pesquisadores e a equipe da Documentação Científica por Imagem.
Porém, ressalta-se que as técnicas de Luz Visível e Fluorescência de Ultravioleta foram realizadas em todas as obras.
Quanto às Fotografias de Detalhes, que visam atender o objetivo do
pesquisador, diversos recursos podem ser adotados. Para a execução
desse tipo de fotografia, a compreensão de qual é o foco de interesse do
pesquisador, aliada a uma certa criatividade para produzir as condições
necessárias para o registro fotográfico, são fundamentais para se obter o
resultado desejado.
Por fim, é de vital importância o domínio do conhecimento, não só
das técnicas, mas também das especificações dos equipamentos disponíveis, para se saber o que é preciso para a execução antes de se iniciar as
atividades. Pois, quando se está trabalhando em locais stands, provavelmente as disponibilidades e opções são restritas, podendo inviabilizar
a operação e assim prejudicar todo o processo. É fundamental um bom
planejamento, que somente pode ser feito a partir desse conhecimento.
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ERTHOS ALBINO DE SOUZA E
A ARTE COMPUTADORIZADA NOS ANOS 70
Felipe Martins Paros1
ZZ Resumo
A Poesia Concreta fortaleceu no cenário artístico e cultural brasileiro,
a partir dos anos 50 do século XX, uma postura criadora que tomou partido, de maneira integrada, das dimensões verbal, vocal e visual da palavra
escrita. Nos anos 60 e 70, temos o advento da “Poesia Intersemiótica”
ou “Poesia Visual”, a partir de grandes capitais como São Paulo, Rio de
Janeiro e Salvador, e através de diversas publicações independentes, as
“Revistas de Invenção”. O engenheiro, pesquisador, bibliófilo e editor independente Erthos Albino de Souza, ligado por laços de amizade e colaboração ao núcleo original do Movimento da Poesia Concreta Brasileira,
tornou-se nessa época o grande pioneiro da poesia visual computadorizada em nosso país, com seus poemas de caráter serial.

ZZ Palavras-chaves
Erthos Albino de Souza; Poesia Intersemiótica Brasileira; Arte por
Computador no Brasil.

1 Mestre e doutorando pelo Programa de Pós-graduação em Artes da Unesp. Professor do Departamento de Artes Visuais da Universidade Federal de Rondônia, campus de Porto Velho. Desenvolve
pesquisa na área de Arte Construtiva e Poéticas da Visualidade, a partir de publicações de vanguarda
publicadas no Brasil e em Portugal.

ZZ retornar ao sumário

ZZ Introdução
O Movimento da Poesia Concreta fortaleceu no cenário artístico e
cultural brasileiro, a partir dos anos 50 do século XX, uma postura criadora que tomou partido, de maneira integrada, das dimensões verbal,
vocal e visual da palavra escrita, além do próprio espaço físico e virtual
da página. Já nos anos 60 e 70, finda a chamada fase ortodoxa desse
movimento, outros criadores de formação interdisciplinar trabalharam
alargando suas premissas originais. É o advento da chamada “Poesia
Intersemiótica” ou “Poesia Visual” em terras brasileiras, mormente a
partir de grandes capitais como São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador e
através de uma miríade de publicações independentes, batizadas pelo
poeta e tradutor curitibano Paulo Leminski (ele mesmo um colaborador frequente), em 1986, de “Revistas de Invenção”, algumas das quais
seguem relacionadas:
Que obras semicompletas para ombrar com o veneno e o
charme de uma “Navilouca”, a força construtivista de uma
“Pólem”, “Muda” ou de um “Código”? O safado pique juvenil
de um “Almanaque Biotônico Vitalidade”? A radicalidade de
um “Pólo Cultural/Inventiva”, de Curitiba? A fúria pornô de um
“Jornal Dobrábil”? Toda uma revoada de publicações (“Flor do
Mal”, “Gandaia”, “Quac”, “Arjuna”), onde a melhor poesia dos
anos 70 se acotovelou em apinhados ônibus com direção ao Parnasso, à Vida, ao Sucesso ou ao Nada (LEMINSKI, 2011, p.300).
O engenheiro, pesquisador, bibliófilo e editor independente Erthos
Albino de Souza foi um desses outros criadores: ligado por laços de amizade e colaboração ao núcleo original do Movimento da Poesia Concreta
Brasileira, Erthos tornou-se o grande pioneiro da poesia visual computadorizada em nosso país. Utilizando-se de um IBM-360 e da linguagem
Fortran de programação com cartões perfurados, “reciclou” programas
de uso industrial com o intuito de fazer com que os gigantescos mainframes da época gerassem poemas visuais de caráter serial impressos em
grandes listagens, em um processo de quase coautoria com a máquina.
Sobre Erthos e seu “Código”
Erthos Albino de Souza, por muito pouco, não passou completamente
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despercebido entre nós. E talvez assim ele tivesse preferido, uma vez que
seu comportamento retirado e sua exagerada discrição me foram constantemente rememorados nas entrevistas que fiz com muitos de seus
antigos amigos e colaboradores. Mineiro da cidade de Ubá, nascido em
1932, transferiu-se para a cidade de Salvador, no estado da Bahia, para
trabalhar como engenheiro de computação na Petrobrás. Décio Pignatari
o definia da seguinte maneira, revelando outros aspectos de sua personalidade e interesses:
[...] “bibliófilo amador e errático, [...] um livro à procura de
um autor (todas as edições de Castro Alves, todas as edições de
Euclides...); nunca pisou na região de Canudos ou leu “Os Sertões”. Fascinava-o a coisa em si, em que a informação pura –
cultura! - tal como a luz, parecia sempre igual a si mesma, por
numerosas e variadas que fossem as roupagens [...]. E quanto
mais avançava, por dever de ofício, na tecnologia computacional,
mais se admirava ante as virtudes de síntese da palavra escrita,
informação, informação em clonagem diferenciada, proto-design
de todo design verbal, mais do que compacto, compactual, cérebro exterior compacto” (PIGNATARI, 2000, pp. 191-192).
Com seus bons provimentos mensais como engenheiro de computação, e tendo permanecido solteiro por toda a vida, Erthos ocupou-se
também em financiar edições independentes de poesia de vanguarda,
entre elas obras fundamentais de membros do Movimento da Poesia
Concreta e reedições de poetas na época esquecidos pela crítica especializada, mas recuperados por esses mesmos membros com quem passou
a manter intensa correspondência, entre eles o simbolista baiano Pedro
Kilkerry, o romântico maranhense Sousândrade e a modernista paulista
Patrícia Galvão. Foi também um assíduo frequentador dos eventos culturais promovidos pela Universidade Federal da Bahia, a qual operou como
um importante polo de arte de vanguarda no Nordeste Brasileiro a partir
dos anos 50. E em detrimento de sua timidez, dentro desses eventos
universitários, travou contato e fez amizade com uma juventude que
se tornaria bastante importante para o ambiente cultural brasileiro nas
décadas seguintes. Caetano Veloso, por exemplo, tinha 18 anos quando
conheceu e fez amizade com Erthos, o qual parecia se sentir melhor
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entre a juventude contracultural baiana do que entre gente dita “séria”,
tal como me contou o antropólogo Antonio Risério:
Não sei muito bem como defini-lo pessoalmente. Magro, alto,
o olho meio puxado sugerindo alguma ascendência indígena,
ele era muito recolhido, muito monástico e muito solitário. Ao
mesmo tempo, gostava de sair com a gente (eu, Caetano, Waly,
etc). E não era apenas por interesse estético ou intelectual. Era
amizade, também. Além disso, Erthos [...] se sentia muito mais à
vontade com aquele bando de cabeludos malucos que não tinha
preconceito contra nada [...] Ficava muito só, em casa, com a
televisão ligada sem som, com seus gatos e lendo às vezes coisas
totalmente surpreendentes, como a biografia de uma bailarina
da corte de não me lembro que rei francês... Mas nos recebia
com alegria. Sabia Euclydes e Guimarães Rosa de cor e salteado.
Amava arte abstrata. E foi um dos pioneiros (em escala mundial)
da poesia computadorizada”2.
No ano de 1974, com a ajuda de Risério (então com apenas 18 anos
de idade) e outros, começou a editar de maneira independente a revista
“Código”, importante publicação de arte e literatura de vanguarda bastante ligada ao núcleo original do Movimento da Poesia Concreta Brasileira. “Código” foi uma flor rara entre as revistas independentes que surgiram no Brasil durante os anos 70, pois a maior parte delas foi editada a
partir do Rio de Janeiro e de São Paulo. Mas “Código” foi editada a partir
de Salvador. Também há o fato de que a maior parte dessas publicações,
assim como suas congêneres modernistas, dentro e fora do Brasil, durou
no máximo de dois a três volumes. Na contramão disso, “Código” chegou
à marca de 12 volumes, atravessando os anos 70 e chegando até a década
de 90 do século XX, só parando de ser publicada quando Erthos já não
podia contar mais com seus tradicionais colaboradores para auxiliá-lo
na tarefa.

ZZ Poemas de Computador
Erthos foi um poeta verdadeiramente intersemiótico, e seus poemas
2

Extraído de correspondência datada de 28 de junho de 2004.
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por vezes se aproximaram da linguagem do design gráfico e do mundo
dos logotipos industriais. Bom exemplo disso é o poema “Logotipo para
Augusto”, publicado em 1981 na 3a capa de “Código 5”3: mistura de logotipo (como o seu nome já indica) e monograma, este poema partilha
algo do espírito de outro “logopoema” fundamental, justamente um do
próprio Augusto, o já histórico “Código”, que compareceu em todas as
capas da revista editada por ele, emprestando-lhe o nome. Também em
“Artéria 5”, revista editada pelos poetas paulistas Omar Khouri e Paulo
Miranda4, Erthos participou com um outro poema-homenagem, desta
vez a Caetano Veloso: um poema intersemiótico composto da imagem
de uma pena de pavão, cuja configuração “escreve subliminarmente” as
iniciais do nome de Caetano Veloso. Chamou este mesmo trabalho de
“Readymade para Caetano”, traindo aí uma importante referência para a
compreensão de seu trabalho: Marcel Duchamp. Ainda sobre essa prática
dos “logopoemas”, Omar Khouri5 lembrou que Erthos
possuía um senso gráfico aguçado, o que lhe rendia resultados muito
bons quando criava ‘logos’ a partir de nomes de pessoas, assim como
descobertas interessantes dentro do que chamamos ‘jogos gráficos.

figura 1. Erthos Albino de Souza
Logotipo para Augusto, 1981 (dimensões
variáveis) – como em “Código 5”, Salvador, BA.

figura 2. Augusto de Campos
Código, 1973 (dimensões) – como em “Código 1”,
Salvador - BA

3 Uma edição especial dedicada ao aniversário de 50 anos do poeta Augusto de Campos, um dos
grandes protagonistas do Movimento da Poesia Concreta no Brasil, e grande amigo de Erthos por toda
a vida.
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4 Até hoje existente e grandemente inspirada em “Código”, mas que ainda não lhe quebrou o recorde de volumes.
5

Em entrevista concedida por escrito de 31 de agosto de 2003.

figura 3. Erthos Albino
de Souza
Readymade para
Caetano, 1983 (dimensões variáveis) – como em
“Artéria 5”, SP

Porém, a maior contribuição de Erthos são seus experimentos com
mainframes na criação do que ele mesmo chamou de “poemas de computador”: ao lado do artista ítalo-brasileiro Waldemar Cordeiro (antigo
líder do Grupo Ruptura, primeiro grupo brasileiro de artistas abstratos-geométricos, atuantes durante os anos 50 na cidade de São Paulo),
Erthos é considerado um dos pioneiros da arte por computador no Brasil,
e provavelmente o primeiro a se aventurar, conscientemente, em experimentos com a função poética da linguagem utilizando-se de máquinas
dessa natureza, em uma época em que os poucos computadores existentes em território brasileiro ocupavam salas inteiras e estavam confina-
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dos em algumas poucas indústrias e universidades, no geral inacessíveis
tanto para os artistas quanto para os poetas.

ZZ O computador entra em cena
Em 1968, em parceria com o engenheiro e físico Giorgio Moscatti,
Cordeiro pôde desenvolver diversos projetos com computadores na Faculdade de Física da Universidade de São Paulo, criando os primeiros
exemplares daquilo que veio a chamar de “arteônica”: imagens processadas e modificadas por programas específicos, normalmente tiradas do
universo do fotojornalismo e da publicidade. Mas os primeiros exemplares de “arteônica” realizados por eles, na verdade consistiram em alguns
jogos de probabilidade com letras, e justamente por isso a primazia dos
experimentos computadorizados com palavras deve ser considerada de
Waldemar Cordeiro (de fato, o pioneiro absoluto no uso artístico dos
recursos do computador no Brasil). Os originais desses primeiros exemplares de “arteônica” encontram-se perdidos, mas deles dispomos de algumas descrições, como as oferecidas abaixo:
Os primeiros trabalhos realizados no domínio do novo instrumento foram os da série BEABÁ [...], em um IBM 360 da Faculdade de Física da USP, onde (Waldemar) chega pelas mãos do
Professor Mário Schenberg. Trata-se de uma combinação de 3
vogais e de 3 consoantes, gerando palavras ao acaso, calculando-se um índice de significação. A frequência do aparecimento de
uma letra é proporcional àquele com que aparece no dicionário
da língua portuguesa [...]. O resultado é um caderno com 10 páginas impressas” (BELUZZO, 1985, pp. 31-32).
Já a primeira experiência de Erthos em poesia utilizando recursos de
programação foi com o poema “Vogaláxia”, de seu amigo Pedro Xisto,
outro importante poeta concreto brasileiro. O projeto de Xisto, assim
como o “beabá” de Cordeiro, era o de um poema gerado por permutação
e repetição de letras, dessa vez apenas as cinco vogais da língua portuguesa (a, e, i, o, u). Sobre isso, fala o próprio autor:
A minha primeira experiência em poesia de computador na
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realidade, não foi com computador. Foi o poema “Vogaláxia”, do
Pedro Xisto. O Xisto fez um projeto de poema, com permutação
de vogais e repetição. E ele me pediu para executar, porque eu
era engenheiro e entendia disso. Então eu fui fazer e fiz aquilo
na mão, na mão mesmo. É uma trabalheira, você tem que ter
um cuidado tremendo. Na época eu não tinha condição de fazer
no computador. Fiz assim mesmo e editei na Bahia, em 66. E o
Xisto, quando esteve no Canadá, conheceu um professor que realizou um poema dele em computador, chamado “Babel”. Ele me
mostrou aquilo e comecei a me interessar. Como eu estava trabalhando com computadores, comecei a fazer as minhas pesquisas”
(SOUZA apud ÁVILA, 2004, pp. 64-65).
Só posteriormente, Erthos realizaria suas primeiras experiências diretamente com a máquina propriamente dita, sendo seu primeiro trabalho “maduro” e totalmente original, a série chamada “Le Tombeau de
Mallarmé”.

ZZ O Túmulo do Poeta e o Tempo que Passa
Nessa série em homenagem ao poeta simbolista francês Stéphane
Mallarmé (considerado pelos poetas concretos e visuais brasileiros como
o seu mais importante “ancestral poético”), Erthos foi de encontro aos
recursos então disponíveis do computador, para subvertê-los em favor da
poesia intersemiótica, trabalhando a partir de modelos conceituais matemáticos e físicos e desenvolvendo técnicas de construção, desconstrução
e dessemantização de textos, introduzindo nos corpos dos mesmos taxas
controladas de ruídos e brancos. Sobre sua forma de proceder, Haroldo
de Campos nos diz que ele trabalhou
[...] a partir de um “programa sobre distribuição de temperaturas [...]. Alternando apenas um fator, os gráficos se tornavam diferentes, permitindo uma enorme variedade de soluções.
‘Obtive os gráficos – esclarece o autor – resolvendo um problema
de Física que trata da distribuição de temperaturas em uma tubulação de seção quadrada dentro de outra tubulação também
quadrada. Na tubulação interna corre um fluido aquecido a uma
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determinada temperatura constante para cada gráfico. Na parte
inferior temos uma temperatura de zero graus centígrados, que
gradativamente se eleva no sentido vertical. Em uma das versões
obtive temperaturas de 0, 20, 40, etc, até 200 graus centígrados,
ocasião em que aparecem todas as letras do nome de Mallarmé,
cada letra correspondendo a um range de temperatura (desde M
igual a zero até E igual a 2000 graus centígrados). Pode-se assim
conseguir um número quase infinito de gráficos, bastando considerar pequenas variações de temperatura. Se a variação fosse de
1 (um) grau, teríamos 201 gráficos diferentes’” (CAMPOS et al,
2002, 13-14).
A série de imagens obtida por Erthos lembra em sua configuração o
vaso sobre uma pequena coluna que enfeita o túmulo de Mallarmé na
França, e embora se refira diretamente à memória e ao corpo ausente
do famoso “fauno do meio-dia”, poeta-pai do ilustre poema-constelação
Un Coup De Dés Jamais N’Abolira L’ Hasard, na verdade seu resultado final
parece estar muito mais aparentado aos não menos ilustres Calligrammes de Guillaume Apollinaire. De qualquer forma, mesmo estando aparentemente distante dele em seus resultados, para Erthos (uma espécie
de concretista de 3a geração), a referência (e reverência) a Stéphane Mallarmé era inevitável, uma vez que já na obra “Teoria da Poesia Concreta”,
figurando no paideuma concreto, lá estava ele, o criador, segundo Augusto de Campos, do conceito fundamental de “estrutura” aplicado à poesia:
[...] entreabrindo as portas de uma nova realidade poética
cuja significação se nos afigura comparável ao valor de “série”,
introduzida por Schoenberg [...]. A esse processo definiríamos,
de início, com a palavra estrutura, tendo em vista uma entidade
onde o todo é mais do que a soma das partes ou algo qualitativamente diverso de cada componente (CAMPOS et al, 2006, pp.
31-32).
De fato, são inúmeras as citações a Mallarmé em toda a obra conhecida de Erthos. O pesquisador brasileiro Arlindo Machado, especialista nas
relações entre arte e tecnologia, teve a sensibilidade de enxergar em “Le
Tombeau...” uma alternativa de realização do então quimérico projeto
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de Mallarmé: “Le Livre”, a máquina de fazer versos, metalivro do futuro,
multidimensional, virtualmente infinito:
O sonho de Mallarmé, perseguido durante toda a sua vida,
era dar forma a um livro integral, um livro múltiplo que já contivesse potencialmente todos os livros possíveis [...]. Esse Livre, todavia, não é um sonho místico de um poeta delirante que perdeu
o pé da realidade. Mallarmé apenas não tinha os meios de realizá-lo no século XIX. O máximo que ele pôde fazer foi o seu esboço,
na forma de um todavia inaugural Lance de Dados (1897), esse
poema constelação que nega qualquer fatalidade estrutural do
projeto de escritura e que, malgrado ainda suportado por um
instrumento linear e hierarquizante como o livro, logra reinterpretar sob novos parâmetros a gramática, a sintaxe, a disposição
gráfica, o sentido e a própria razão de ser do poema [...]. Mas é
seguramente com o computador que o sonho de Mallarmé parece
poder finalmente converter-se em realidade. O Livre – quem
diria? - é na verdade um algorítimo recombinatório (MACHADO,
2001, pp. 165-166,169).
Além desses, outros tantos projetos e faturas de Erthos ligam-se a Mallarmé, por quem ele possuía uma admiração além do comum. Mas suas
ligações com o “poeta em greve” vão além da simples admiração: Com
seus experimentos de computador, Erthos é um dos elos subsequentes
da corrente da poesia tecnológica, um predecessor legítimo da busca de
Stéphane Mallarmé pelo Livre à Venir, o Livro do Futuro.
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figura 4. Erthos Albino
de Souza
Le Tombeau de Mallarmé, estágio 7, 1972 (dimensões variáveis) – Salvador, BA
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figura 5. Erthos Albino
de Souza
Le Tombeau de Mallarmé,
estágio 1, 1972 (dimensões
variáveis) – Salvador, BA

Além de “Le Tombeau...”, Erthos produziu mais poemas através do
computador, utilizando-se de processos semelhantes. Alguns deles foram
publicadas em “Código”, outros em demais “Revistas de Invenção” como
“Artéria”, aqui já mencionada. Uma delas é a série conhecida como
“Volat Irrevocabile Tempus”, publicada em 1988 na revista “Atlas (Almanak 88)”, a qual foi editada em São Paulo por Arnaldo Antunes, Walter
Silveira e outros. Utilizando procedimentos similares aos de Waldemar
Cordeiro ao processar imagens, Erthos se apropriou de uma fotografia
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da atriz francesa Brigitte Bardot, cuja imagem foi reproduzida com caracteres de computador, para seguir sendo gradativamente deformada
em cada nova página da série, entortada como se fosse uma frágil folha
de papel-celofane, até se tornar uma estrutura ondulada onde o rosto de
Bardot já não pode mais nem ser advinhado. José Luiz Valero de Figueiredo, em minuciosa análise, atenta para o caráter de animação que as sete
pranchas que o compõem adquirem por sua disposição e apresentação.
Além disso, observa que
[...] embora [...] os fotogramas produzam animação, a sintaxe do poema está em, pelo menos, duas ações: a primeira é
a tessitura do macro e do micro, onde a aproximação provoca
dissipação e a perda da foto, e o afastamento permite a leitura
quase fotográfica da atriz; a segunda, é obtida através do congelamento de cada fotograma onde a imagem é manipulada, num
crescente, até a rarefação da percepção [...]. O tempo irrevogável
voa. Como num destacar / destacar dos dias de um calendário /
de uma vida” (FIGUEIREDO, 2003, p. 162).

ZZ Modus Operandi
A partir de tudo isso, podemos então perceber que esses poemas visuais computadorizados de Erthos são fruto de um engenhoso uso de
letras e outros sinais gráficos sobre o papel, peças-memoriais para personalidades já falecidas ou então emblemáticas da alta cultura ou da
cultura popular da época: do vaso que enfeita o túmulo de Mallarmé
apresentado como um emblema do poeta morto ao comentário melancólico à beleza icônica de Brigitte Bardot, deformando-a página a página,
seus poemas são como duplos de corpos ausentes ou em franco processo
de transformação. Também é possível perceber que o efeito pretendido
inerente a esses poemas depende em grande parte do seu formato serial,
cujos componentes precisam ser vistos todos pelo fruidor, um depois
do outro e em uma dada ordem, como nos fotogramas de um desenho
animado. Não que cada uma das páginas-etapas não tenha o seu próprio
impacto visual, ou que a ordem delas não possa ser alterada para a que
se deseje, mas a lógica dessas criações é visivelmente progressiva e sequencial.
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Além disso, é preciso que se considere o absoluto pioneirismo dessas
faturas poéticas e a complexidade técnica que se esconde por trás de sua
aparente simplicidade, pois cada linha dos programas desenvolvidos ou
alterados para gerar essas imagens estava em um único cartão independente (e o IBM 360 lia apenas um cartão por vez, pertencentes a baralhos
enormes). Se depois de toda a longa espera as imagens não saíssem como
planejadas, todo o programa teria de ser corrigido (o que significava refazer todos os cartões com instruções incorretas, para que a máquina
os lesse novamente, começando o processo novamente do zero). Desta
feita, séries como “Le Tombeau...” e “Volat...” podem ter levado um semestre inteiro para serem concluídas, cada uma delas. E mesmo que não
tivessem qualidade em si mesmos como faturas poéticas, esses poemas
visuais são os antecedentes necessários das experiências atuais mais radicais no que concerne à poesia em meios tecnológicos e/ou computacionais. São o primeiro marco de uma história escrita por visionários no
Brasil: Augusto de Campos, Philadelpho Menezes, Eduardo Kac, Lenora
de Barros, Arnaldo Antunes, André Vallias, Fábio Nunes de Oliveira,
entre outros, que são os continuadores de um legado que foi iniciado em
nosso país por um discreto senhor mineiro deslocado na Bahia, e seus
baralhos de cartões perfurados.

ZZ Outras erthosianas
Apesar da importância de suas faturas, Erthos não se preocupou em
coligir sua produção (em si, pouco numerosa) em volume. Seus poemas,
ainda pouco conhecidos do grande público, foram exclusivamente publicados nas páginas das várias “Revistas de Invenção” com as quais manteve contato durante a vida, sendo que a maioria deles foi publicada em
“Código”, a revista que pessoalmente editou a partir de Salvador. Outras
revistas nas quais podemos encontrar poemas seus são “Polem”, “Qorpo
Estranho” (depois “Corpo Extranho”), “Polem”, “Artéria” e “Atlas”, as
quais circularam de forma bastante restrita principalmente entre 1974
e 19886.
6 Apenas “Artéria” extrapola esse recorte temporal, uma vez que prossegue sendo editada, tendo
chegado ao número 11 em 2016. Os editores Omar Khouri e Paulo Miranda tem publicado poemas de
Erthos postumamente, alguns já publicados anteriormente no período citado acima, mas em novas
versões desenvolvidas por poetas visuais contemporâneos. É o caso da versão animada de “Volat Irrevocabile Tempus” realizada por Fábio de Oliveira Nunes em 2003 para “Artéria 8” (concebida como um
site de internet) a partir da que foi publicada em “Atlas” em 1988.
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A obra erthosiana conhecida não chega a quarenta poemas. Em
minhas pesquisas, identifiquei e coligi trinta e um, mas possivelmente
existem outros trabalhos a serem localizados, talvez ainda guardados
por parentes em Minas Gerais ou por antigos amigos e colaboradores.
Com o objetivo de analisá-los e classificá-los, cunhei cinco categorias
a partir das referências, interesses e maneiras de pensar e produzir de
Erthos. Duas delas (os “Logopoemas” e os “Poemas de Computador”) já
foram devidamente exemplificadas acima. Porém, pelo menos mais três
podem ser demonstradas. São elas:
1) Poemas de inspiração concreta: Erthos, a rigor, não produziu
poemas concretos tais como os da fase heroica do movimento, até
porque seus contatos com Augusto e Haroldo de Campos, e com Décio
Pignatari, só se tornaram mais intensos durante os anos 70, quando a
Poesia Concreta já havia sido superada enquanto forma e teoria. Mas
ele criou algumas peças que evocam os procedimentos daqueles poemas
(arranjos geométricos e ortogonais, repetições e espelhamentos sonoros,
isomorfia, etc). Um exemplo deles é “Step By Step”, publicado em 1976
na revista “Qorpo Estranho” 1. Nele, Erthos fragmenta o nome de Stephane Mallarmé em quatro partes, as quais replica em duas colunas verticais. Cada fragmento segue ligado ao seu duplo em linhas horizontais
pela partícula inglesa “by” (as quais foram uma coluna vertical central),
ambas fundidas assim em expressões que podem ter significado ou não
naquela língua, ou no francês original, ou mesmo não ter sentido algum:
step by step (passo a passo), hane by hane, mall by mall, arme by arme
(arma por arma).

figura 6. Erthos
Albino de Souza
Step by Step, 1976
(dimensões variáveis)
– como em “Qorpo
Estranho” 1, SP
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2) Poemas-readymade: o poema acima tem certo caráter de readymade,
algo cujo deslocamento, acompanhado de alguma alteração ou não, nos
revela novos significados. Pudemos ver esse aspecto presente nos “logopoemas”, mas muitos outros poemas de Erthos tem esse aspecto como
principal, corporificado em trocadilhos que o autor vislumbrava a partir
do sentido, da forma gráfica ou da sonoridade de palavras e expressões
em diversas línguas. Um deles é “Siqnd”, publicado na mesma “Qorpo
Estranho” 1: à primeira vista uma palavra inventada e sem sentido aparente, “siqnd”, se virada de ponta-cabeça, transforma-se em “pubis”.
Através dessa operação simples, signo e objeto fundem-se num jogo que
envolve algo da “mímica gráfica” de e. e. cummings.

figura 7. Erthos Albino de Souza
Siqnd, 1976 (dimensões variáveis) – como em “Qorpo Estranho” 1, SP

3) Poemas-objeto: Até o presente momento, identifiquei dois poemas-objeto de Erthos, um deles pertence ao acervo pessoal de Augusto de
Campos. Trata-se de “Livre”, um pequeno livreto cujas páginas são cartões perfurados. Aqui, três das obsessões de Erthos (readymades, trocadilhos e Mallarmé) se encontram: cada cartão-página foi completamente
perfurado pelo autor, para depois serem costurados juntos para receber
uma capa com os dizeres “Livre”: palavra que tanto significa “liberto”
em português quanto “livro” em francês (uma clara referência a Le Livre).
O outro é parte integrante da célebre “Caixa Preta” de Augusto de
Campos e Julio Plaza: entre os seus diversos componentes está uma
transcriação do poema “Cidade” de Campos para a linguagem dos cartões perfurados, realizada por Erthos e convertida por Plaza em uma
versão em negativo que acaba por evocar a paisagem noturna de uma
grande metrópole, assim como a sequência fusionada de fragmentos de
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palavras terminadas com o sufixo “cidade” no poema original, evoca
toda a complexidade da experiência urbana. É importante ressaltar que
o mesmo poema foi utilizado como ilustração para a primeira e a quarta
capa de “Código” 10, em 1985.

figura 8. Erthos Albino de Souza
Cidade, 1985 (dimensões variáveis) – como em “Código” 10, Salvador, BA

ZZ Delete: Considerações Finais
Por fim, Erthos Albino de Souza veio a falecer no ano de 2000, na
cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, já aposentado de tudo e de todos:
cessou suas atividades na Petrobrás, cessou suas atividades como poeta,
cessou suas atividades como editor independente, cessando também
a vida de “Código” no número 12, em 1990. Em seu ocaso, o homem
acostumado a lidar com máquinas de duradoura e gigantesca memória
acabou por padecer daquele terrível mal que rouba dos homens justamente o que eles têm de mais precário e oscilante desde o nascimento:
sua própria memória. No final de sua vida, acometido pelo Mal de Alzheimer, Erthos já não se lembrava mais das tantas coisas revolucionárias
que, tão discretamente, fez.
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figura 9. Erthos Albino de Souza
Volat Irrevocabile Tempus, estágio 7, 1988 (dimensões variáveis) – como publicado em “Atlas”, SP

Figura-chave para se compreender o ambiente posterior à Poesia Concreta no Brasil, Erthos financiou edições de poesia experimental, publicou uma das revistas de vanguarda independentes mais importantes da
época e levou a poesia brasileira de cunho construtivo para dentro dos
computadores, confirmando a vocação tecnológica já insinuada nessas
poéticas desde os seus inícios. Suas sequências de imagens feitas de de
letras e outros sinais gráficos, através de recursos de linguagem de programação e máquinas que não foram pensadas para esse tipo de tarefa,
são hoje reconhecidas internacionalmente como um dos elos fundamentais da história das poéticas experimentais em meios eletrônicos. Além
disso, seus outros poemas apresentam muito das referências de onde
toda uma geração de poetas visuais partiu para a construção de suas
obras particulares: Mallarmé, Duchamp, Poesia Concreta, Tropicalismo,
etc.
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E no final dessa história sobre memória e ausência de memória, a
metáfora, mais fato que metáfora, não poderia ser mais cruel e irônica:
o homem dos computadores tem a sua memória perdida, os seus arquivos sumariamente deletados. A nós, cabe a tarefa de vasculhar as lixeiras
dos desktops da História, e restaurar os arquivos que ainda podem ser
restaurados.

figura 10. Erthos Albino de Souza. Volat Irrevocabile Tempus, estágio 4, 1988
(dimensões variáveis) – como em “Atlas”, SP
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LYGIA CLARK PROJETANDO.
Fernando Augusto Rezende Castro1
ZZ Resumo
A interação com o usuário proposta pela artista, Lygia Clark, constitui campo rico de experimentação na relação arte e arquitetura. Lygia
desenvolveu um trabalho plástico e crítico voltado para a participação
do espectador. Reivindicando a presença de um corpo encarnado, sai
o “observador”, entra em cena o indivíduo participante. É considerada
uma referência na arte experimental do século XX. A artista toma consciência da necessidade de uma melhor articulação dos campos ao utilizar
elementos arquitetônicos, vê problemas e amplia o seu campo. Ela está
consciente da metamorfose do “Bicho” que vira casa. Propicia aproximações com questões espaciais presentes no campo da arquitetura. O artigo
faz parte das análises realizadas na dissertação de mestrado defendida
na EBA/UFMG denominada “Bichos Urbanos”, com orientação do Dr. Stéphane Huchet.

ZZ Palavras-chave
Arte participativa; relação arte/arquitetura; arte crítica.
1 Mestre em Artes Visuais - Escola de Belas Artes, Engenheiro Arquiteto - Escola de Arquitetura e
Engenheiro Civil - Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais. Especialista em
Planejamento e Representação do Espaço Arquitetônico- PUC/MG. Arquiteto na Divisão de Projetos
I- SUDECAP/PBH.

ZZ retornar ao sumário

Uma releitura do trabalho de Lygia Clark faz aparecer a manipulação
de planos, algo essencial para a arquitetura tanto no nível da edificação
como no da cidade. Observar esse fato em sua obra cria pontes entre as
áreas que buscamos conexões. A artista toma consciência da necessidade
de uma melhor articulação dos campos ao utilizar elementos arquitetônicos, vê problemas e quer ampliar seu campo. Lygia está consciente
da metamorfose do “Bicho” que vira casa. Com “construa você mesmo
o seu espaço a viver” (Lygia, 1960) Lygia Clark propicia aproximações
com questões espaciais presentes no campo da arquitetura. Na medida
em que projeta sua casa, prática comum, entretanto nesse trabalho presenciamos a manipulação de planos, definindo os ambientes. Lygia Clark
elabora a maquete dessa pequena casa de campo, projeto que sofreu
interrupção, pois não conseguira comprar o terreno pretendido. Entretanto, o projeto é retomado e segundo suas próprias palavras de “Lygia
Clark: exposição neoconcreta-III” - Jornal do Brasil, 27 abril 1961, Rio de
Janeiro. A exposição a que Lygia se refere aconteceu na galeria Bonino,
Rio de Janeiro. Nesta fase foram elaborados os Bichos.
[...] coincidindo com o encerramento da exposição, tive uma
oportunidade de construir uma casa de campo e voltei, então, a
pensar na ideia primitiva. Já agora, porém, o sentido dinâmico
de minha experiência profissional, que norteou a concepção dos
bichos, veio automaticamente incorporar-se à concepção da casa.
Assim a ideia primitiva foi modificada, e agora não só o interior
da casa, como também o seu exterior são totalmente dinâmicos
[...] (CLARK, 1961, p.180).
Pelas suas palavras os “Bichos”, com seu aspecto dinâmico “contaminaram” este projeto: tanto o interior e o exterior são dinâmicos, pois
estes também possuíam estas características. A arquitetura apresentada nesse trabalho permite uma conexão com o entorno através de seus
planos deslizantes, possibilitam a passagem do exterior para o interior,
movimento presente nos Bichos. Portanto, a fronteira do objeto é elástica, constitui um exemplo de como a arquitetura deveria comportar-se,
partilhar do entorno, ao invés de voltar-se para dentro. Entretanto o que
se observa é justamente o contrário, em nossas cidades, cada casa é uma
unidade autônoma, que por acaso está na cidade.
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Fatos como esse indicam que no processo de criação, objetos tridimensionais podem vir a migrar do campo das artes plásticas para a arquitetura, entretanto, isso implicará na absorção de informações como
tecnologia, legislação, o objeto deverá atender a parâmetros definidos
pelo município (código de obras, lei de uso e ocupação do solo, etc.), para
que ocorra a sua materialização. Ao assumir uma postura puramente
baseada na ênfase tecnológica e funcional, parâmetros plásticos como
os acima mencionados foram negligenciados pela arquitetura. E ao estimular uma maior autonomia das edificações, acelera-se a crise do espaço
público. O que é feito na cidade é revertido para ela mesma, ela manifesta-se através de suas obras, fazendo e refazendo diariamente, desse
modo é preciso compreender como lidamos com as questões do urbano
para que possamos criar uma arquitetura que tenha mais arte.
Artistas plásticos ao trabalharem com o espaço desenvolvem relações
significativas com este tema, assim faz sentido rever alguns trabalhos
por eles desenvolvidos com o objetivo de identificarmos como suas pesquisas podem encontrar ressonâncias na arquitetura, pois trabalham
problemas que estão presente nessa área. Portanto, vamos observar a
evolução do seu trabalho para tentarmos compreender como ela foi percebendo as formas de conexões entre as áreas afins.
Lygia Clark, artista integra o Grupo Frente no Rio de Janeiro (1954),
pertencendo inicialmente ao movimento Concreto e posteriormente ao
Neoconcreto, desenvolveu um trabalho plástico voltado para a participação do espectador. Reivindicando a presença de um corpo encarnado, sai
o “observador”, entra em cena o indivíduo participante. É considerada
uma das grandes mestres da arte experimental do século XX. Pintando
escadas vistas de cima (1950-51), Lygia estabelecerá um diálogo com este
elemento proveniente do repertório arquitetônico. Segundo Paulo Herkenhoff (1998:37), o movimento centrípeto identificado como a morte e
o movimento centrífugo como a vida, fazem aparecer o lugar da escada
de Lygia como lugares de passagem, fluxo de subir e descer, trânsito
entre o fora e o dentro, antecipando as questões que envolverão o seu
trabalho. Portanto, ela faz aparecer algo além da mera função associada
a esse tipo de estrutura.
O trabalho “Bichos” (1959), mencionado anteriormente como referência para o projeto de sua casa, é constituído por planos conectados
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por dobradiças, podemos identificar como sendo a presença dessa ligação, dobradiças, à possibilidade da sua manipulação. Tais planos constituem superfícies seriadas. Os movimentos pertencem a uma família que
é previsível. O movimento de expansão para o interior ou exterior gera
uma gama de sombras que, correspondente a cada nova posição, criam
lugares. O espectador ao aproximar de um trabalho, tocá-lo e manipulá-lo torna público parte do processo criativo do artista. Envolvendo-se no
jogo da percepção de novas formas. Os “Bichos” podem ser pensados, segundo Ferreira Gullar, como uma necessidade de integrar a arte na vida
e inclusive podem voltar ao plano de onde emergiram. Mário Pedrosa
apresenta a pesquisa de Lygia Clark como:

[...] Planos, que se geram no espaço acionados pelo
observador, têm movimentos que, partindo de um
centro, de um eixo, de um coração, se assemelham aos
de um ser vivo, ou criam com os vãos e vácuos por eles
formados verdadeiras projeções arquitetônicas.[...] (PEDROSA, 1986, p.242)
Segundo Paulo Herkenhoff (1998: 43), “Bichos” podem ser considerados como uma “obra aberta”. A possibilidade de intervenção do outro
e a multiplicidade de imagens provenientes desse fato permite classificá-la como uma obra aberta. O termo obra aberta foi desenvolvido por
Umberto Eco (1962), como sendo: “um objeto dotado de propriedades
estruturais definidas, que permitam, mas coordenem, o revezamento
das interpretações, o deslocar-se das perspectivas” (ECO, 2001:23). Entretanto, o trabalho de Lygia Clark antecede à definição deste conceito.
Dotando o seu trabalho de uma característica como algo inacabado, pois
está sempre à espera de alguém que o manipule, rompa a inércia e inicie
um processo participativo.
O amalgamento das questões entre arte e arquitetura levou-a a fazer
um pronunciamento na Faculdade de Arquitetura de Belo Horizonte
(1956) segundo Fragmento extraído do Diário de Minas, 27 de janeiro de
1957, Belo Horizonte:
[...] Ora, se os concretos compõem com espaços iguais e formas
semelhantes, já se estabelece aí uma relação entre um módulo
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arquitetônico e a própria pintura concreta. Se a arte concreta
prescinde do caráter expressional que sempre foi a característica
de uma obra de arte individual, então é de se supor que ela já se
situe essencialmente diferente de uma obra de arte individual em
si mesma. Daí, a meu ver, a necessidade de um trabalho de equipe
em que o artista concreto poderá se realizar realmente, criando
com o arquiteto um ambiente por si mesmo expressional. Concluindo, acho importantíssimo que os arquitetos moços procurem
um contato mais estreito com os artistas plásticos para estudar
e aprofundar essa e outras experiências já feitas neste mesmo
sentido. Não chamem o artista no fim de um projeto, tendo com
ele essa atitude “patriarcal” do mineiro do interior que, oferecendo uma boa mesa ao amigo, deixa a mulher atrás da porta
da cozinha, escutando elogios à comida que ela mesma fez. [...]
(CLARK, 1956)
Este recorte mostra-nos a possibilidade de articulação do trabalho do
artista com o do arquiteto realizando um ambiente mais significativo.
Sua fala apresenta uma prática que é ainda atual e que deveria ser revista, artistas deveriam compor o corpo técnico na elaboração de projetos
arquitetônicos desde o início, juntamente com a presença de profissionais das diversas áreas como da engenharia, unem-se para construir o
projeto evitando que a sua atuação se dê como ornamentação do espaço.
É a realidade, em parte, fruto da separação do ensino da arquitetura
e das artes em nosso país, sendo reforçada pela ausência de museus e
órgãos de fomento à cultura. Daí a importância de se pensar numa atuação conjunta. É neste ponto da atuação em conjunto, ou até mesmo da
atuação individual que a minha prática busca criar espaços públicos com
características plásticas como as anteriormente descritas. O que estamos
reforçando é o caráter multidisciplinar que envolve uma atividade projetiva, que, infelizmente, atribui muito valor a quesitos técnicos e esquece
outros valores que poderiam contribuir para a criação de lugares mais
significativos.
Procurando estabelecer uma relação entre a superfície e o espaço circundante, Lygia realiza, em 1958, uma exposição que a levará à exploração tanto do espaço virtual (no quadro) quanto no espaço real (na arquitetura). Apresenta trabalhos onde ocorre a ruptura da moldura, numa
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tentativa de integração do espaço virtual da pintura com o espaço real da
parede. Ferreira Gullar escreve no catálogo para essa exposição sobre o
problema da moldura versus quadro; o mesmo valendo para a escultura
versus a base. O problema é a inserção da obra no espaço do mundo.
Com o trabalho denominado Arquitetura Fantástica (versão 5 e 4) de
1963, vemos que o limite entre um objeto tridimensional articulável e
o monumento é tênue. A presença de um perfil humano que dá a escala
ao trabalho constitui uma modificação da escala que, até então, não se
presenciava em trabalhos anteriores. Essa visão expande o campo dos
outros “Bichos” que poderiam vir a ser monumentos, mesmo que isso
não tenha sido pensado inicialmente.
Seus trabalhos evoluirão para desmaterialização e para uma maior
participação do espectador. Seus espectadores não são pessoas padrões
e, sim, um grupo de usuários bem definidos. Era intenção de Lygia desaparecer o artista e fazer o espectador atuar com mais presença frente à
obra de arte. Com o trabalho Caminhando, fita de Moebius, o espectador
faz a obra e não só movimenta como no caso de “Bichos”. Assim o espectador faz a obra em vez de simplesmente torná-la explícita.

ZZ Considerações Finais
Articular planos constitui uma atividade compartilhada com a arquitetura como vimos nos trabalhos acima descritos. Assim, planos que se
articulam de forma a constituir um elemento tridimensional encontram
ressonâncias em meus trabalhos em pequenas escalas. A manipulação
propicia o início de uma interação com o espectador. Diferentemente
dos “Bichos” de Lygia, a manipulação aqui provoca um desarranjo do
objeto. Na ausência de uma dobradiça que permite ao trabalho pulsar,
isto é uma estrutura que faça o objeto voltar ao seu estado inicial, obtemos peças que podem ficar totalmente soltas. O jogo ganha mais possibilidades, manipular agora requer um risco, um desabamento total pode
ser provocado, deixando o objeto totalmente na horizontal. Três fendas
estrategicamente foram projetadas por mim em um disco permitem um
travamento transitório que pode contribuir para a rigidez ou não da peça
quando esta é atravessada por outros planos (Imagem 1, 2, 3). Este trabalho faz parte de uma série de seis objetos.
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figura 1. Fernando Augusto Rezende Castro.
Exposição Bichos Urbanos, madeira, metal,
vidro e espuma (40x40x170 cm)
Galeria da EBA/UFMG. Foto - Alessandro Coelho, 2003.

figura 2. Fernando Augusto
Rezende Castro.
Exposição Bichos Urbanos,
detalhe disco metálico com fendas
(5x20x0,5 cm).
Foto - Alessandro Coelho, 2003

figura 3. Fernando Augusto Rezende Castro.
Exposição Bichos Urbanos, vista das chapas de aço inseridas em tubos de vidro (11x11x31cm) Galeria da EBA/UFMG.
Foto - Alessandro Coelho, 2003.
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A luta pela verticalidade constitui na história da escultura uma meta
que a todo custo foi perseguida. Aqui presenciamos chapas finas, apresentando cortes orgânicos e retangulares em arranjos múltiplos onde
a estabilidade passa a fazer parte desta pesquisa. O trabalho completo
é composto de seis jogos que articulam os planos do mesmo modo, entretanto o resultado é bastante diferente em cada caso. A possibilidade
do intercâmbio das peças entre cada jogo amplia o número de combinações possíveis, gerando uma multiplicidade de imagens. Como vimos, a
pesquisa de Lygia aponta-nos para possíveis áreas de convergência para
quem trabalha com projetos, constituindo uma maneira de enriquecer
tal atividade pelas imagens geradas por suas obras e a participação. O
trabalho de Lygia Clark na década de sessenta é claro, pode-se observar
a sua preocupação em criar aproximações com espectador. Lygia Clark
promove uma relação do conhecimento de seu trabalho através da manipulação da obra pelo espectador, que, também, acaba se redescobrindo
nesse ato, pois o corpo do espectador faz parte, também da obra o que é
também essencial para a arquitetura.
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PROCESSO ARTÍSTICO, RESTAURAÇÃO
E CONSERVAÇÃO NA ARTE CONTEMPORÂNEA:
BREVES APONTAMENTOS FILOSÓFICOS
Francesco Napoli1
ZZ Resumo
Para os restauradores e para os conservadores de obras de arte, algumas questões cruciais que se colocam em termos filosóficos são: o que
necessariamente deve ser restaurado e/ou conservado? O que, afinal, é
a obra? Quais são seus limites? Para tentar problematizar tais questões,
traremos alguns conceitos da estética da Formatividade, do filósofo italiano Luigi Pareyson, no sentido de tentar compreender como se dá o
processo artístico e suas as relações com a restauração e a conservação
em arte tendo como objeto de estudo a obra “Bichos”, de Lygia Clark.

ZZ Palavras-chave:
Formatividade; processo artístico; conservação, restauração
1 Doutorando em Artes Visuais pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais
- UFMG; Mestre em Filosofia pela Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP; especialista em Filosofia
pela Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG; graduação em História pelo UNI-Bh.
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ZZ Introdução
As concepções mais conhecidas de “arte”, em termos históricos,
sempre estiveram ligadas a três possibilidades de definição, segundo
Pareyson (1993): ou a arte é um “fazer”, como compreendiam os gregos
antigos; ou a arte é vista como expressão de sentimentos, como no romantismo; ou, a arte é conhecimento, visão, contemplação, como se
fosse uma espécie de forma suprema.
Segundo o filósofo italiano, as três definições podem conter elementos importantes para compreendermos o fenômeno artístico, mas nunca
devem ser isoladas entre si e tornadas absolutas. Pareyson (1993) nos
diz que certamente arte é expressão, mas entende que há um sentido
em que todas as operações humanas são expressivas em algum grau.
O filósofo distingue os termos “poética” e “ estética”, sendo a poética a
designação de um conjunto de predileções de um artista, um programa
de arte, declarado num manifesto, numa retórica ou mesmo implícito
no próprio exercício da atividade artística. Ela traduz, em termos normativos e operativos, um determinado gosto, que, por sua vez é toda
a espiritualidade de uma pessoa ou de uma época projetada no campo
da arte. E a estética é um campo do conhecimento filosófico que tem as
poéticas como objetos de estudo. Nesse sentido definir a arte como uma
expressão de um determinado sentimento, por exemplo, é algo que funciona bem em uma poética - ou seja, o modo como determinado artista
concebe sua obra -, mas para a estética essa definição é limitadora, pois,
em sua pretensão filosófica, a estética busca abarcar as poéticas de seu
tempo e seu desafio é, justamente, ampliar a problematização sobre a
arte, ao mesmo tempo em que aprofunda a compreensão do fenômeno
artístico. É nesse sentido que Pareyson (1993) pontua que elencar uma
daquelas três possibilidades de definição da arte citadas acima, de modo
isolado, seria um equívoco em termos de estética, mas uma possibilidade
em termos de poética. A arte também não poderia, portanto, ser definida
apenas como uma espécie de revelação de algo suprassensível, aquela
terceira possibilidade de definição difundida em nossa cultura, conforme definida por Pareyson, o que o faz refutar tal definição, condenando
a ênfase que foi dada ao aspecto subjetivo em detrimento da materialidade. Pareyson afirma que: “O fato de se haver acentuado o caráter
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cognoscitivo e visivo, contemplativo e teorético da arte contribuiu para
colocar em segundo plano seu aspecto mais essencial e fundamental que
é o executivo e realizado, com grave prejuízo para a teoria e prática da
arte” (PAREYSON, 1997, p. 24).
Sem recusar o aspecto subjetivo, imaginativo e/ou espiritual que envolve todo processo artístico, Pareyson nos direciona para o aspecto material de existência da própria obra que só se realiza no que ele chama de
extrinsecação da matéria. Pareyson (1997) utiliza o termo extrinsecação
para pensar o modo como o processo artístico se dá por meio da matéria. Segundo o filósofo, o termo matéria ganhou, na tradição estética,
dois sentidos: a) todo conteúdo espiritual que possibilitou ao artista a
criação de sua obra; b) o material de que o artista faz uso para produzir
sua obra. Pareyson recusa que a espiritualidade da primeira perspectiva
seja tomada como matéria da arte, e ressalta que o material mencionado
na segunda perspectiva também carrega significado espiritual. O autor
oferece, assim, um conceito próprio de “matéria de arte”. Por essa via,
a matéria da arte é pensada segundo o material do qual o artista faz uso
em sua criação, transformando-a em algo distinto de quando estava em
sua condição anterior, mas essa matéria tem uma estrutura própria que
pode ser uma limitação específica e o artista deve explorar suas potências em um processo dialético de plasmar a forma de acordo com sua
materialidade.
Pareyson (1993) propõe, então, uma concepção de arte que valoriza o
aspecto extrinsecativo da obra, a saber: sua materialidade, por meio da
qual se dá sua inserção em um contexto histórico e intersubjetivo. Para
restaurar uma obra é necessário partir do pressuposto de que ela tem
uma forma material definida pelo artista como acabada. Em termos de
arte contemporânea esta questão é muito cara, pois, desde as vanguardas, muitas poéticas têm seu êxito justamente no fato de serem propositalmente inacabadas, ou que demandem a participação ativa do espectador para se efetivarem. Pensando junto de Umberto Eco (2005), aluno
de Luigi Pareyson, em seu livro “Obra Aberta”, podemos compreender
melhor poéticas desse tipo. Esta ruptura abre um horizonte gigantesco
de questões que permeiam a restauração e a conservação de obras de
arte contemporânea. Na tentativa de ampliar essa discussão, este artigo
propõe pensarmos o processo artístico e quais são suas relações com as
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atividades de conservação e restauração em arte contemporânea. Comecemos por adentrar a definição pareysoniana de processo artístico.

ZZ O processo artístico
Quando alguém afirma que uma obra já existia em sua mente antes
de executá-la, ou que a obra já existia em algum lugar e bastou buscá-la
numa operação interior, há aí um fato inegável: em muitos processos artísticos, os artistas procedem como se algo os guiasse. É por isso que todo
artista sabe quando está no caminho certo quando houve dispersão e as
ideias se perderam ou quando algo não “cabe” em determinada obra. Esse
tipo de argumento é endossado por testemunhos de artistas, e mesmo por
doutrinas filosóficas, e, de fato, não se pode negar que exista este guia
que faz com que o artista leve a sua obra adiante. O ponto que Pareyson
(1993) destaca é o fato de que, mesmo intuindo o que a obra será, ou o
que o artista quer que a obra seja, não é possível sabê-lo antes de executar fisicamente a obra. Ou seja, não é possível que haja na mente do
artista uma imagem já completa, a partir da qual ele compara o que está
sendo feito com o que ele tem em mente. Pareyson (1993) afirma que, em
todas as ações humanas, atividade e receptividade são simultâneas, e que
execução e invenção caminham pari passu, e, mesmo que haja um guia,
este não é a obra pronta, mas sim uma imagem vaga do que o artista quer
da obra. Tal imagem se transforma junto com a matéria, na medida em
que as soluções vão sendo utilizadas e a obra vai tomando corpo. Mesmo
diante da incerteza de suas escolhas, quando o artista chegar ao resultado
bem sucedido, se ele julgar ter obtido êxito, ele saberá reconhecer este
momento e saberá que sua obra se formou, mesmo que se trate de uma
obra propositalmente inacabada, pois, a partir da modernidade, este inacabamento pode entrar como mais um elemento constitutivo, na medida
em que se torna essencial para o próprio êxito da obra em determinadas
propostas. Assim, pode-se dizer que há algo que guia, mas não é garantia
de nada. Existe o desejo do êxito, mas, ao mesmo tempo, lida-se com a
possibilidade iminente do fracasso, que inclusive pode vir a fazer parte da
própria obra. É no fazer que o artista descobre as soluções, pois nunca há
o conhecimento prévio do modo exato pelo qual os seus atos devem ser
realizados.
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Assim como qualquer atividade humana, a arte exige invenção e execução de modo simultâneo. No intuito de discernir a arte das outras
atividades humanas e garantir sua autonomia, Pareyson (1993) nos diz
que, na arte, as ações do artista não têm fins extrínsecos, ou seja, suas
ações não têm outras finalidades externas, como questões comerciais,
políticas etc. Estas podem fazer parte da obra, mas não podem ser a
finalidade principal da obra, que, para garantir sua autonomia, deve
ter um fim em si mesma. O filósofo concebe uma estética que permite
falar em uma infinita gradação de articidade de toda atividade humana,
porém, na arte, esta tal articidade predomina no processo por ter um
fim em si mesma (PAREYSON, 1993). Por mais técnica que seja a ação de
um restaurador, sempre há um grau de articidade no diálogo que este
estabelece com a obra no intuito de compreender sua fórmula única e
na habilidade manual de lida com a matéria artística. O restaurador vai,
inevitavelmente, fazer uma determinada leitura da obra que será restaurada a partir de sua condição histórica e, ao mesmo tempo, vai adentrar
os aspectos subjetivos do seu autor por meio da interpretação.
As mais diversas formas de existência das obras de arte são capazes
de revelar o espírito da época em que foram concebidas, ao mesmo tempo
em que dialogam com a época em que estão sendo fruídas. Ou seja, são
produtos da história e, ao mesmo tempo, são ressignificas e reapropriadas
por cada época e cada fruidor. O historiador da arte, especializado em restauro, Cesare Brandi (apud KUHL, 2004), afirma que a arte tem diversas
temporalidades que podem ser ressignificadas, tornando as obras sempre
dinâmicas, e, portanto, merecedoras de julgamentos constantemente revisados - principalmente no que tange à sua conservação e restauro. Brandi
pontua que existem três acepções do tempo histórico da obra de arte:
“Como duração ao exteriorizar a obra de arte enquanto é formulada pelo
artista; (...) como intervalo inserido entre o fim do processo criativo e o momento em que a nossa consciência atualiza em si a obra de arte; (...) como
átimo dessa fulguração da obra de arte na consciência.” (BRANDI apud
KUHL, 2004, p.54). De acordo com o historiador, “a restauração constitui o
momento metodológico do reconhecimento da obra de arte, na sua consistência física e na sua dúplice polaridade estética e histórica, com vistas à
sua transmissão para o futuro” (BRANDI, 2004, p. 30).
Conservar e restaurar uma obra de arte exige uma interpretação apro-
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fundada das mesmas e, para Pareyson (1993), a interpretação passa por
adentrar a lógica interna de cada obra, sua lei única, esse mesmo mecanismo que guiou o artista. Para este, quando a própria obra é o seu guia,
ele intui a finalidade de seu trabalho nela mesma. Essa intuição se dá a
partir do spunto e é caracterizada pelo desejo do êxito. O tradutor brasileiro
do livro Estética – Teoria da Formatividade, João Ricardo Moderno, utilizou
o termo em inglês insigth para traduzir spunto, tradução esta que foi aqui
recusada por ser considerada redutora e problemática na medida em que
o termo insigth sugere uma espécie de revelação que surge do nada e é
como se esta guiasse completamente o artista. O fato de o insight ter este
aspecto de gratuidade e sugerir a ideia de funcionar como uma causa externa ao processo, se aproxima da noção de gênio do senso comum, na
qual a inspiração vem do nada e domina toda a operação. Por isso, preferiu-se manter o termo em italiano. No italiano coloquial, spunto significa a
ocasião ou o motivo que gera o início de um projeto ou uma criação artística. Também significa a primeira palavra de uma sequência sugerida ao
ator para que este se lembre mais facilmente de seu texto. Em português,
isto é chamado de “deixa”.
A isto Pareyson chama de “dialética entre forma formante e forma formada” (PAREYSON, 1993). O artista possui a noção do que é o êxito de
sua obra, mesmo sem ter uma imagem nítida do mesmo, e, ao mesmo
tempo, esta noção se transforma, na medida em que a obra se forma.
Quando o artista entra em processo formativo, ele sempre parte de algo,
pois nenhuma atividade humana se inicia do vazio. Iniciado o processo
formativo, a partir do spunto, o artista tem a noção do êxito, que seria algo
que lhe agrada, em termos gerais, e que ele acredita, apostando no fato
de poder ser bem sucedido, mas que não necessariamente está nítido em
sua mente. O artista percebe que é possível chegar a algo satisfatório,
mesmo sem saber o que é este algo, e de fato não o sabe. A obra só se
revela quando acabada e ela não existe antes de sua execução. A noção
de êxito contém o spunto, e, assim como ele, esta não é algo delineável,
mas sim, nebulosa e imprecisa. É uma espécie de germe que traz consigo
uma promessa incerta de êxito.
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ZZ O spunto e a lei interna no processo artístico
O spunto é o ponto de partida do processo de formação, um conjunto
de elementos inseridos em uma determinada circunstância que se coadunam com o olhar formativo da pessoa do artista que percebe certa
uberdade em uma determinada situação. A partir do spunto, inicia-se o
processo artístico, no qual um fazer só pode ser considerado um formar
quando não se restringe a uma simples execução mecânica de um dado
objeto previamente idealizado, mas, ao contrário, quando é inventado
o modus operandi no momento em que se realiza a obra, definindo, concebendo, executando e projetando sua lei individual. Ou seja, um fazer
que, enquanto faz, inventa o próprio modo de fazer. Nas palavras do próprio autor: “Somente quando a invenção do modo de fazer é simultânea
ao fazer é que se dão as condições para uma formação qualquer: a formação onde inventar a própria regra no ato que, realizando e fazendo, já a
aplica. Com efeito, o modo de fazer que se procura inventar é, ao mesmo
tempo, o único modo em que o que se deve fazer pode ser feito e o modo
como se deve fazer” (PAREYSON, 1993, p. 60).
Pareyson (1993) destaca o caráter falível do artista, pois a atividade artística envolve eminentemente tentativa, fracasso e êxito. Um fazer que
ao mesmo tempo invente o modo de fazer, só pode se dar por tentativas
que persigam o êxito, e, estas tentativas, podem vir a se tornar parte da
própria obra em uma simbiose que permite que esta noção de êxito seja
também cambiante, esteja também mudando de acordo com esse itinerário. É uma jornada que está sempre inventando o ponto de chegada
por meio de um desejo intuitivo de êxito, em uma relação dialética com
a própria materialidade do elemento artístico, seja ele um objeto, uma
situação ou uma experiência. É esse jogo entre o que o artista intui e o
modo como este artista lida com a materialidade dos corpos, materiais,
tempo e espaço que define o que a obra será. Pode-se dizer que a direção que o processo artístico vai seguir está nele mesmo, já que o tentar
está diretamente ligado ao presságio da obra que se deseja fazer. É o
que Pareyson chama de dialética entre forma-formante e forma-formada: “E essa antecipação da forma não é propriamente um conhecimento
preciso nem visão clara, pois a forma só existirá quando o processo se
concluir e chegar a bom termo. Mas não é tampouco uma sombra vaga e
pálida larva, que seriam como que ideias truncadas e propósitos estéreis.
Trata-se, na verdade, de presságio e adivinhação, em que a forma não é
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encontrada e captada, mas intensamente esperada e ansiada. Mas esses
pressentimentos, embora intraduzíveis em termos de conhecimento,
agem na execução concreta como critérios de escolha, motivos de preferência, rejeições, substituições, impulsos e arrependimentos, correções,
revisões. Ou melhor, o único modo de dar-se conta deles é precisamente
sua eficácia operativa, pela qual no processo de produção o artista sem
cessar julga, avalia, aprecia, sem saber de onde na verdade procede o critério de seus juízos, mas sabendo com certeza que ele, se deseja chegar
a bom termo, deve agir conforme apreciações assim orientadas” (PAREYSON, 1993, p. 75).
A forma existe como formada e, ao mesmo tempo, age como formante no processo artístico. A obra é ativa, já dá seus sinais, mas não existe
concretamente. O movimento da forma existe nela antes mesmo de ela
apoiar-se em si mesma para realizar este movimento. Pareyson afirma
que, nesse sentido, a forma existe e não existe ao mesmo tempo: “Não
existe porque como formada só existirá quando concluir o processo e
existe, porque como formante já age desde que começa o processo” (PAREYSON, 1993, p. 75). E o filósofo acrescenta que não há diferença entre
a forma-formante e a forma-formada, pois a forma-formada não é um
fim, sua presença no processo não é como a de um fim em uma ação.
Para um restaurador e/ou conservador de obras de arte tentar compreender, portanto, o que é esta obra que deve ser restaurada ou conservada é necessário que se entre contato com essa lei interna de cada obra,
que pode, inclusive, divergir da própria opinião do artista que, depois
de conceber a obra, mesmo que esta tenha sido concebida com toda sua
personalidade e referência, já não o pertence mais. As obras exitosas têm
uma tendência a deixarem de pertencer a seu autor e se tornarem cada
vez mais autônomas. Podemos perceber este fenômeno em obras consagradas ou de domínio público. Quando uma obra amplia esse diálogo
com seu tempo, ela se afasta de seu autor e ganha vida própria.
Em um contexto de arte tradicional a concepção, segundo a qual um
trabalho artístico está concluído, é a base da qual os restauradores e
conservadores de obras partem, mas, ainda assim, há momentos de indefinição que geram questões embaraçosas. Como lidar com materiais
utilizados pelo artista que hoje não são mais encontrados no mercado?
Ou até mesmo o próprio gesto de um artista que opta por um determinado material de qualidade inferior, que tem mais propensão ao desgaste
do tempo? Este gesto pode ter um aspecto político proposital ou pode
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ser reflexo das condições precárias que tal artista experimentou, mas,
segundo Pareyson (1993) todos estes elementos compõem a obra, já que
englobam a condição do artista e refletem sua existência no mundo, de
modo que a obra só é o que é devido a tais circunstâncias.
Já em um contexto de arte contemporânea, no qual algumas obras
são propositalmente inacabadas e estão inseridas no tempo de modo que
este integre a própria obra, estas questões se multiplicam, tornam-se
mais complexas e, como é típico da própria contemporaneidade, tornam-se diversas e fragmentadas. Pensemos em uma obra de arte minimalista
que foi construída com lâmpadas específicas que integram a obra e que,
hoje, não são mais produzidas. Ou as primeiras obras de vídeo-arte, arte
digital, diante dessa mudança rápida de softwares e tecnologia, como os
museus devem se portar? Ou obras que foram produzidas para serem
manipuladas e que hoje são expostas de modo que é proibido tocá-las,
como o caso da obra “Bichos” de Lygia Clark? Como lidar com as questões de restauração e conservação nesses casos?

ZZ O Caso da obra Bichos de Lygia Clark

figura 1. Obra Bichos, de Lygia Clark.
Fonte: https://br.pinterest.com/pin/439663982353577128/
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Atualmente a obra “Bichos” de Lygia Clark, quando é exibida, em
geral não pode ser tocada. Há casos nos quais o público apenas contempla os objetos e outros casos nos quais o público pode tocar em réplicas
desses objetos. Aqui reside um paradoxo muito interessante. Por um
lado, a experiência de estar diante dos Bichos originais feitos pela Lygia
Clark é algo repleto de significado, pois aqueles objetos carregam todo
um contexto histórico e sua presença física na frente do espectador é
capaz de despertar os mais profundos sentimentos e instigações devido
à sua aura, pensando junto de Walter Benjamin e sua obra “Obra de Arte
na Época de sua Reprodutibilidade Técnica. Há um aqui-agora de produção daqueles objetos que guardam em sua materialidade todo um contexto de uma época, a saber: o neoconcretismo, que surge como uma
poética de ruptura, uma autêntica vanguarda, conseguindo chegar a um
resultado estético fronteiriço e tudo isso fica ainda mais instigante por
ter acontecido aqui no Brasil. Certamente estes objetos carregam uma
aura de uma época e, quando são exibidos neste contexto, sua simples
contemplação já é uma experiência muito rica, porém o paradoxo ainda
prevalece. Lygia concebeu aqueles objetos para existirem artisticamente
a partir da manipulação de cada espectador. Nesta obra a experiência
táctil é explicitamente necessária para que ela seja fruída a partir de seu
conceito. Pensemos em uma máscara aborígene africana de alguma
tribo, hoje exibida em algum museu na Califórnia como um objeto para
ser contemplado, mas que era tida como um objeto espiritual, uma indumentária das divindades em rituais essenciais para uma determinada
cultura em outra época e lugar e que, hoje, são apenas contemplados,
perdendo totalmente seu caráter utilitário.

figura 2. Réplica da obra Bichos, de Lygia Clark, disponível para manipulação.
Fonte: https://veja.abril.com.br/entretenimento/pelos-caminhos-de-lygia-clark/

140

No caso da obra Bichos, poderia ser possível ampliar essa analogia
com a máscara africana, mas sempre devemos levar em conta que, por
mais que a obra da Lygia Clark seja exibida como um objeto para ser
contemplado, por trazer todo o espírito de uma época, prevalece, em
nossa época, um diálogo muito grande com o contexto em que a obra
foi criada. O que no caso do exemplo da máscara africana não se aplica
pela distância temporal e dos poucos vestígios afrodescendentes apagados pelo eurocentrismo. Por mais que hoje não seja possível falar em
vanguardas, na medida em que a contemporaneidade é marcada por
essa fragmentação que gera diversidade e heterogeneidade de propostas
artísticas que buscam se legitimar de algum modo, as questões propostas pelo neoconcretismo ainda ressonam em nossa cultura, pois a arte
contemporânea, de certa forma, ainda se fundamenta em indagações
colocadas pela arte moderna. Duchamp ainda é uma referência crucial
em pleno século XXI, mais de cem anos depois do primeiro ready-made.
No caso da máscara africana, não há mais essa conexão explícita. Ela se
diluiu no tempo e deixou somente alguns rastros. Nesse sentido a percepção da temporalidade na contemporaneidade representa uma ruptura em termos históricos e essa é uma questão cara aos restauradores e
conservadores. Nossas gerações são capazes de vivenciar mudanças históricas, de infraestrutura, de mentalidades, de comportamento etc. que
as gerações anteriores não conseguiam ter a longevidade para abarcar,
na medida em que os eventos eram mais longos e contínuos e hoje verificamos a descontinuidade e multiplicidade dos eventos contemporâneos.
Nesse sentido, tocar a obra Bichos ainda é algo que as pessoas desejam e
este gesto ainda dialoga com o nosso tempo de modo talvez tão inovador
quanto a época em que foram concebidos. O referido paradoxo, portanto, consiste em a obra conter uma aura que instiga o seu espectador, na
medida em que o fato de estar contemplando aqueles objetos evoca a
subjetividade e espiritualidade da própria Lygia, mas, ao mesmo tempo,
a interdição quanto ao toque representa uma barreira que contraria o
próprio conceito inicial, que é justamente a participação do público que
adentra a legalidade interna da obra e se permite arriscar. Mario Pedrosa ressalta esse caráter de imprevisibilidade que é o cerne da obra de
Lygia: “Seus bichos são seres subordinados ou guiados por leis estruturais dadas, mas, de cujas evoluções não se tem um seguimento previsível
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a olho. O segredo dessas estruturas é que se regem por simetrias, de que
só os efeitos se veem, e imprevistamente” (PEDROSA, 1981, 201).
Para os profissionais da restauração e da conservação que lidam com
estas questões, podem surgir indagações como: até que ponto a intenção do artista deve ser o principal referencial para a obra? Pois a obra
Bichos existe somente quando é tocada pelo espectador, ou seja, o artista
solicita ao espectador que faça a obra existir por meio da manipulação.
Porém, ao mesmo tempo, esta obra adentrou o universo das artes de
modo referencial e está impregnado de história a ponto de ser considerada um patrimônio artístico brasileiro. Então como lidar com esta
característica transgressora que rompe com os suportes tradicionais e
reinventa a própria relação entre artista e obra?
A obra contém uma matéria, que, no sentido pareysoniano, é naquilo
que o artista escolheu para ser o corpo da obra que vai conter subjetividade pelo gesto do artista. Essa matéria está impregnada da cultura
de seu tempo e dos fatos que a antecedem e a sucedem. Ou seja, fato é
que Bichos se tornou muito popular e consequentemente isso gera um
diferencial em termos mercadológicos. Esta valorização mercadológica
que vem junto da fama da obra a transforma em uma espécie de fetiche
no sentido marxista. A obra ganha contornos de preciosidade e passa a
ser desejada como qualquer mercadoria. A reprodutibilidade da obra,
seguindo Walter Benjamin (in ADORNO et al, 2000), retira sua aura, pois
as réplicas do Bichos, às quais temos acesso em determinadas exposições,
não contêm toda aquela sensação de estar diante do aqui-agora único,
experimentado pela artista no momento da confecção. Mas, ao mesmo
tempo, essa forma de fruição de arte é um legado cultural que ainda
carrega uma forte herança romântica, que coaduna com aquelas concepções de arte colocadas por Pareyson no início desse texto, a arte como
contemplação ou como expressão de um sentimento. Nesse sentido podemos pensar que a modernidade busca essa ruptura desde Duchamp que,
ao verificar que o primeiro urinol inscrito na exposição de arte moderna
em Nova Iorque havia sido quebrado, simplesmente comprou outro e reinscreveu a assinatura “R. Mutt” acompanhada do ano, 1917, sendo este
segundo objeto o icônico mictório da foto de Man Ray para a revista The
Blind Man. Naquele momento não importava o objeto, mas sim o gesto
do artista que se manifestava naquele objeto. Hoje, naturalmente, este
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mictório é uma preciosidade, pois o tempo e a história que ele carrega
o transformaram. A arte é história sedimentada, já nos disse o filósofo alemão Theodor Adorno (1985). Nesse sentido a obra Bichos de Lygia,
traz todo esse conjunto de significados e carrega, em sua materialidade,
todo um arcabouço histórico. A artista certamente não se importaria que
várias réplicas fossem feitas e que várias pessoas pudessem vivenciar sua
obra, pois talvez a maior de todas as rupturas que a Lygia promove seja
justamente transformar a vivência em arte.
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REVERBERAÇÕES DO PROJETO CONSTRUTIVO
NA ARTE BRASILEIRA: UM ESTUDO DE CASO A
PARTIR DE BELÉM (PA)
Gil Vieira Costa1

ZZ Resumo
Este trabalho busca investigar as reverberações do concretismo, do
neoconcretismo e de seus desdobramentos na produção artística desenvolvida em Belém (PA). Indica-se alguns exemplos de artistas e obras que
demonstraram dialogar com as tendências construtivas. Busca-se traçar
as vias de entrada dessas tendências no campo artístico em Belém e os
modos como as ideias da arte concreta foram utilizadas pelos artistas.
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ZZ retornar ao sumário

ZZ Introdução
As vertentes artísticas agrupadas sob o rótulo de ‘construtivas’ (especialmente os movimentos concreto e neoconcreto) deram o tom do
debate no campo artístico brasileiro durante os anos 1950 e princípio
dos 1960. Pode-se dizer que, no Brasil, tais vertentes se tornaram hegemônicas nesse período – seja por sua legitimação imediata ou, ainda, por
sua legitimação posterior, na revisão crítica e historiográfica empreendida no final dos anos 1970.
Hoje, tomada uma distância histórica mais ampla, o papel dessas vertentes construtivas tem sido reavaliado, assim como têm havido esforços
para investigar alguns aspectos que, até então, constituem pontos cegos
na narrativa mais consolidada da história da arte brasileira. Uma dessas
lacunas está nas reverberações do projeto construtivo para além do eixo
RJ-SP, sobretudo nas cidades e regiões geográfica ou culturalmente mais
distantes. Este trabalho busca traçar um balanço crítico de uma dessas
reações, a partir do campo artístico em Belém (PA), no ‘extremo norte’
do país.
Pode-se falar em dois grandes impulsos das tendências artísticas construtivas no Brasil, momentos de propagação mais intensa dessas correntes a partir do eixo RJ-SP. O primeiro diz respeito à elaboração prática e
teórica que levou da arte concreta à arte neoconcreta, cujo maior vigor se
deu na segunda metade da década de 1950 nas cidades de Rio de Janeiro
e São Paulo. O segundo momento ocorreu na segunda metade dos anos
1970, quando se intensificou a revisão crítica e histórica da produção
artística concreta e neoconcreta, e de seus respectivos desdobramentos
e heranças.
Iniciados naquelas cidades que capitaneavam o debate artístico e cultural brasileiro, esses dois impulsos foram vivenciados, em diferentes
ritmos e intensidades, nos campos artísticos de outras cidades de todas
as regiões do país. Em Belém, o processo de assimilação das teorias e
práticas artísticas de matriz construtiva esteve pendendo entre duas
posições: da abertura irrestrita às correntes internacionalistas, a uma
posição ‘antropofágica’, que justapôs as questões e culturas visuais locais
a essas correntes.
Tentarei apresentar uma introdução sucinta ao modo como esses
impulsos da arte construtiva foram vivenciados em Belém, de modo a
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contribuir com a maior amplitude de enfoque dos estudos sobre ‘arte
brasileira’.

ZZ Reverberações do concretismo em Belém
Como já se discutiu inúmeras vezes, o surgimento do concretismo
nas cidades de Rio de Janeiro e São Paulo, nos anos 1950, foi condicionado pela crescente especialização e institucionalização do campo artístico
nessas cidades – com o surgimento de museus, o início da Bienal de
São Paulo, o fortalecimento do espaço editorial para a crítica de arte e
a intensificação de contatos artísticos internacionais. Essas condições,
habitualmente vistas apenas em seu aspecto ‘cultural’, devem também
ser lidas como condicionantes econômicas. Outras cidades brasileiras,
de menor robustez econômica, experimentariam as mudanças em seu
campo artístico em outro ritmo e com consequências diversas.
Belém vivenciou forte institucionalização do campo artístico somente nos anos 1960, com a realização de duas edições do Salão de Artes
Plásticas da UFPA (1963 e 1965), com prêmios de viagem e cursos ministrados por artistas reconhecidos; com a criação da Escola de Arquitetura
na mesma universidade (1964), que assumiria o papel de formação artística em âmbito acadêmico; e com o estabelecimento da Galeria Ângelus
(1966), primeiro espaço expositivo especializado e governamental na
cidade.
Porém, o contato com as questões em torno do abstracionismo se
deu, em Belém, ainda no final da década de 1950. A jovem Estela Campos
realizou, em 1957 e 1959, duas exposições individuais que foram pioneiras, inserindo em Belém o debate internacionalizado sobre arte
moderna. Estela Campos mereceria um artigo a parte. Com formação
artística portuguesa e circulação pelo eixo RJ-SP, a artista desenvolveu
uma produção muito peculiar, em diálogo com a abstração geométrica,
mas sem aderir aos ideais concretistas. Expôs em três individuais no
Rio de Janeiro (1958, 1960 e 1962) e em três Bienais de São Paulo (1961,
1963 e 1965), além de ter composto a representação brasileira em uma
Bienal de Córdoba, na Argentina (1964). Apesar disso, sua produção é
desconhecida e ausente tanto das coleções públicas quanto do debate
historiográfico sobre a arte do período.
É por meio das exposições de Estela Campos em Belém, 1957 e 1959,
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que o campo artístico da cidade se volta para a arte não figurativa e,
inclusive, para o concretismo. Em 1959 vários artistas e intelectuais se
agremiaram no CAPA (Clube de Artes Plásticas da Amazônia), responsável por uma guinada coletiva dos artistas plásticos em direção à pintura abstrata. Entre esses artistas, dois nomes tiveram uma aproximação
mais nítida com a arte concreta: Benedicto Mello e Ruy Meira.
Ambos eram pintores figurativos, de tendência pós-impressionista,
que passaram a experimentar sem distinção as várias correntes do abstracionismo. Das obras não figurativas de Benedicto Mello que fazem
parte de acervos públicos, a maioria aponta para o diálogo com aquilo
que ficou conhecido como ‘informalismo’ ou ‘tachismo’. Porém, há pelo
menos dois registros do interesse de Benedicto Mello pela arte concreta.
O primeiro se dá no campo da arte gráfica, no livro Breve sempre, de
Lindanor Celina, lançado em 1973 com capa produzida pelo artista
(figura 1). O segundo é o registro de sua obra na exposição Artistes de
l’Amazonie, realizada em Paris em 1977 (figura 2).

figura 1. Arte gráfica assinada por
Benedicto Mello.
Fonte: CELINA (1973, capa).
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figura 2. Registro de Benedicto Mello ao lado de uma de suas obras.
Fonte: SECRETARIA (1977, [p. 7])..

Mas é Ruy Meira quem, em Belém, mais intensifica o diálogo com o
concretismo. É possivelmente sua uma obra captada em fotografia do
I Salão de Artes Plásticas da UFPA, em 1963 (figura 3), que indica uma
adesão muito clara, senão aos princípios teóricos, ao menos à visualidade da arte concreta. O diálogo mais interessante com a herança construtiva, porém, se dá na pintura de Ruy Meira durante os anos 1970, quando
encontra um caminho particular, situado entre a geometria ‘dura’ e as
formas ‘orgânicas’ (figura 4).
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figura 3. Registro de Ruy
Meira e família possivelmente
ao lado de uma de suas obras,
durante o I Salão de Artes
Plásticas da Universidade do
Pará, 1963.
Fonte: MEIRA (2008, p.
117).

figura 4. Ruy Meira, Composição III,
óleo sobre tela, 135cm x 95cm, 1979.
Fonte: Acervo do Espaço Cultural Casa
das Onze Janelas, Belém.
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No campo da literatura, algumas aproximações com a poesia concreta são também importantes de mencionar. A mais reconhecida na historiografia paraense é a de Max Martins, que a partir de seu segundo livro
(Anti-retrato, 1962) começa a usar a diagramação do poema como recurso.
Porém, as aproximações de Estela Campos e de João de Jesus Paes Loureiro com o concretismo, ainda que menos conhecidas, são mais nítidas.
Estela Campos, que introduziu o abstracionismo em Belém, lançou em
1964 o livro Kalta-ítsia, em que exercitou uma prosa poética cuja visualidade constituiu um recurso criativo dos mais importantes. Já Paes Loureiro aproximou sua poesia das artes plásticas participando diretamente
de exposições, como na Bienal de São Paulo de 1969 (junto a Paulo
Chaves Fernandes), e em Arte/Brasil/Hoje: 50 anos depois, organizada por
Roberto Pontual em 1972 (figura 5). As aproximações do campo literário
em Belém com a poesia concreta merecem um estudo a parte, para o
qual os limites deste artigo são insuficientes.

ZZ

figura 5. João de Jesus
Paes Loureiro, Heu n.º 1,
fotografia e colagem,
100cm x 80cm, 1971.
Fonte: PONTUAL
(1973, p. 222).
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ZZ Trânsito de pessoas e de ideias
Como vimos, as ideias da arte concreta repercutiram em Belém, a
ponto de fomentar mudanças e direcionamentos na produção de vários
artistas. Mas, cabe perguntar, quais as vias de entrada dessas ideias na
cidade?
Em Belém, o primeiro contato com as ideias da arte concreta e de
seus desdobramentos se deu, na esteira do desenvolvimentismo dos anos
1950, provavelmente por meio da arquitetura moderna (SOBRAL, 2002,
p. 39-42) – havendo inclusive engenheiros (que só nos anos 1960 se diplomariam arquitetos) que realizavam projetos arquitetônicos modernos e que também atuariam com a pintura geométrica, como Ruy Meira.
Outra via de entrada dos ideais concretos se deu por meio da literatura
(incluindo o debate na imprensa), mediada pelo cosmopolita Mário Faustino, tanto na teoria quanto em sua prática poética, de grande influência
em Belém (NUNES, 2001, p. 27).
Ainda em 1959, no ápice da cisão entre concretos e neoconcretos,
um jornal local (vinculado aos Diários Associados) chegou mesmo a publicar um texto de Quirino Campofiorito sobre a I Exposição de Arte
Neoconcreta no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (CAMPOFIORITO, 1959). Outro jornal local, nos primeiros anos da década de 1960,
publicou textos de intelectuais ligados ao concretismo europeu, como
Max Bense e Max Bill (SOBRAL, 2002, p. 71).
É certo que o trânsito das pessoas, intensificado no campo artístico
devido ao crescimento econômico da época, foi um dos principais fatores para a introdução das ideias do eixo RJ-SP na cidade. Não se fala aqui
apenas do concretismo, mas de todo o debate de atualização artística que
se vivenciava no sudeste do país.
Há artistas que, como Ruy Meira, estabeleceram idas e vindas ao eixo
RJ-SP de modo a complementar sua formação artística (BITAR, 1991, p.
43-44). E há obras e artistas legitimados em âmbito nacional que vieram
a Belém para diferentes propósitos, muitas vezes com participação ativa
no campo artístico na cidade. Vale mencionar a realização da I Cultural Belém, em agosto de 1968, que trouxe, entre outros nomes, alguns
concretistas históricos à cidade, durante um momento em que já experimentavam desdobramentos bastante afastados do rigor concretista:
Maurício Nogueira Lima expondo sua produção pop que esteve na Bienal
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de São Paulo do ano anterior; Hélio Oiticica e Haroldo de Campos participando do ciclo de conferências sobre a situação dos vários campos da
arte brasileira.
No que diz respeito à propagação da arte concreta no Brasil, o papel
da Bienal de São Paulo tem sido destacado há muito. Em alguns casos, o
evento chegou mesmo a ser acusado de possuir uma atuação imperialista
de dominação cultural, fabricando e/ou privilegiando tendências e sufocando outras (MORAIS, 1979, p. 48-52). É certo que suas duas primeiras
edições (1951 e 1953) contribuíram sobremaneira para a legitimação da
arte concreta no Brasil. Também é certo que as edições de 1957 e 1959
ajudaram a difundir o abstracionismo informal ou tachista, no mesmo
período em que houve a adesão de grande parte do campo artístico em
Belém ao abstracionismo. A influência da Bienal de São Paulo para os
artistas em Belém, portanto, pode ter este signo de dubiedade: apontar
indistintamente para várias tendências – hipótese que encontra eco nas
práticas ecléticas que muitos artistas locais desenvolveram naquele período, alguns retornando com frequência à pintura figurativa.

ZZ Estratégias do campo artístico em Belém
Até que ponto a arte concreta do eixo RJ-SP reverberou, de fato, em
Belém? Ao que tudo indica, essa reverberação se deu já quase despida
de seu repertório teórico. Não houve, na cidade, nenhum artista com
adesão integral ao concretismo: não era pertinente aos mesmos a aceitação irrestrita de um novo tipo de arte, voltado à construção da nova
sociedade que o progresso tecnológico anunciava. Em um cenário mal
estruturado, fazia pouco sentido aderir à ideologia da arte concreta e
combater certo modelo de produção artística, já consolidado no sudeste
do país, mas ainda incipiente em Belém.
Houve, sim, o uso do abstracionismo geométrico de modo esporádico, ao lado de outras tendências, abstratas ou figurativas. O diálogo
que alguns artistas estabeleceram com a arte concreta parece mais uma
estratégia dupla: por um lado, buscava a modernização do campo artístico da cidade, se integrando ao debate (inter)nacional; por outro lado,
facilitava a legitimação da própria produção desses artistas, diante de
um cenário de trânsitos inter-regionais intensificados.
Para os artistas locais, portanto, o concretismo parece ter sido muito
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mais uma cultura visual à disposição, útil enquanto estratégia de legitimação diante do contato mais acentuado com o eixo RJ-SP. É sintomático, nesse sentido, que Benedicto Mello (como muitos outros atuando
naquelas décadas) tenha se revezado, no período, entre figuração, abstração geométrica e abstração informal – de resto, como ocorreu com
vários concretistas do eixo RJ-SP, cujo exemplo mais óbvio é Ivan Serpa.
Em Belém, a arte concreta teve um desenvolvimento necessariamente distinto do ocorrido nas cidades europeias em que foi gestada. Mesmo
no eixo RJ-SP, a aplicação das ideias construtivas europeias (em especial
do concretismo suíço), ainda que tivesse como pano-de-fundo a política
desenvolvimentista, parece não ter sido capaz de ultrapassar a simples
importação e adaptação de um modelo às circunstâncias locais (BRITO,
1999, p. 50), ao menos até o surgimento dos experimentos neoconcretos.
Em Belém, as ideias artísticas construtivas chegaram despidas da base
ideológica de construção social que as sustentava, tornadas, em geral,
mero esteticismo utilizável de acordo com as conveniências. Não poderia
haver na cidade sequer o esforço (natimorto) “para romper o estatuto
vigente de arte” (BRITO, 1999, p. 49), tido por concretistas do sudeste do
país, pois o campo artístico local, precário em todas as suas instâncias,
era ainda mero esboço do que se passava nas cidades mais abastadas e
desenvolvidas do país.
Entretanto, esse embate com as ideias e práticas artísticas construtivas levou a circunstâncias que vale a pena investigar. Uma das possíveis reverberações de concretismo e neoconcretismo em Belém é a ação
artística organizada em grupos. O já mencionado CAPA, assim como o
GESTALT, foram grupos de artistas e intelectuais que atuaram em Belém,
entre 1959 e 1962, de maneiras muito similares àquelas dos grupos Ruptura, Frente e dos neoconcretos. CAPA e GESTALT apostaram na mudança
de valores artísticos por meio da prática coletiva, organizada em torno
não somente da produção de seus integrantes (nem todos artistas), mas
também por meio da divulgação de ideias em jornais, da promoção de
exposições e de outras atividades culturais. Tais grupos fomentaram e
realizaram as duas exposições coletivas abstracionistas em Belém (1960
e 1961), consolidando de vez essas tendências no campo artístico local
(SOBRAL, 2002, p. 71-78).
Outra consequência plausível é a propagação, em Belém, de conceitos
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fundamentais da arte moderna como a autonomia e especificidade da
atividade artística, a rigor consolidados no Brasil por meio das vertentes
construtivas (BRITO, 1999, p. 36). Também é estabelecida a ideia de pesquisa e experimentação artística – advinda principalmente do neoconcretismo, como se verá adiante. Nos anos 1960 e 1970, em Belém, vários
artistas (alguns até mesmo já reconhecidos pintores figurativos) se lançaram em experimentações de linguagens, materiais e conteúdos, produzindo alterações significativas nas práticas e valores do campo artístico
local. Para me ater a Ruy Meira, é dessa época seu interesse pela escultura abstrata e com materiais industriais, assim como a realização de obras
manipuláveis pelo público, a partir da combinação de formas geométricas tridimensionais (como na figura 6).

figura 6. Ruy Meira, sem título,
objeto em madeira, 160cm x
100cm, 1973.
Fonte: BITAR (1991, p. 65).
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ZZ Neoconcretismo, desdobramentos e revisão crítica
O início dos anos 1970 indica, portanto, reverberações do neoconcretismo e de seus desdobramentos, no campo artístico em Belém. Já foi
mencionada acima a presença de Haroldo de Campos, Hélio Oiticica e
Maurício Nogueira Lima na cidade, em 1968. Essa interlocução pode ter
sido fundamental para o desenvolvimento de propostas alinhadas com
as novas práticas artísticas do período, como Xumucuís de Waldir Sarubbi e Geométrico de Branco de Melo, ambas de 1970, selecionadas para a
Bienal de São Paulo de 1971 (RIBEIRO, 2011).
O exemplo de Xumucuís é de especial interesse, pois a obra antecipa
todo um debate no campo artístico em Belém, bastante pertinente para
compreender as reverberações da arte concreta na cidade. A obra trazia
bastões coloridos que deveriam ser manuseados pelo público, de modo
a produzir som de chuva, e poderia sem esforço ser colocada no rastro
teórico das ideias de ‘programa ambiental’ e de ‘público participador’
que Oiticica formulou naquele período. Também interessa aqui o fato
de Xumucuís promover a junção desses pressupostos – desdobramentos
teórico-práticos do neoconcretismo – com um dado localista, que é a herança cultural indígena na Amazônia. Xumucuí é uma palavra indígena
(“águas borbulhantes”), assim como o instrumento que inspira a obra,
popularmente conhecido como pau-de-chuva.
Essa junção esteve presente em outras obras de Sarubbi, naquele
período, quando o artista desenvolveu uma poética que justapunha a
abstração geométrica com a iconografia marajoara (Figura 07). O procedimento não foi diferente no caso de Ruy Meira, que caminhou na
direção de uma prática inspirada pelas matrizes culturais indígenas,
principalmente na sua produção em cerâmica no início dos anos 1980.
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figura 7. Waldir Sarubbi, Entrelinhas, técnica mista sobre papel, 36cm x 36cm, 1970.
Fonte: Acervo do Espaço Cultural Casa das Onze Janelas, Belém.

O surgimento dessas práticas artísticas coincide com (e em alguns
casos até mesmo se antecipa a) a revisão crítica que se fez do chamado
“projeto construtivo brasileiro na arte” (AMARAL, 1977), acompanhada
por outras formulações teóricas em torno da “vocação construtiva” para
certa “geometria sensível” (PONTUAL, 1978), pensada enquanto especificidade da arte latino-americana. Como se sabe, essa revisão histórica
colocou concretismo e neoconcretismo como pontos incontornáveis da
arte brasileira, espécie de herança obrigatória com a qual os artistas das
décadas seguintes deveriam lidar.
Uma resposta em Belém decerto foi formulada na obra de artistas trabalhando em torno das visualidades indígenas (Sarubbi, Ruy Meira, Dina
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Oliveira e outros) e das visualidades suburbanas e ribeirinhas (Emmanuel Nassar, Luiz Braga e Osmar Pinheiro). Se, por um lado, “é quase
impossível formalizar com rigor os pontos, a extensão e os níveis” em
que se deram as influências do neoconcretismo, necessariamente residuais, fragmentárias (BRITO, 1999, p. 93-94), por outro lado é possível e
necessário restabelecer alguns vínculos da época, que hoje seguem desconhecidos pela historiografia da arte brasileira.
O desenvolvimentismo político-econômico foi sentido em Belém de
modo bastante distinto do eixo RJ-SP: se houve uma euforia inicial, ela
logo foi substituída pela desconfiança diante da fronteirização da região
amazônica – e da consequente ameaça às elites locais. Esse processo de
subjetivação social é estudado em detalhes por Fábio Fonseca de Castro
(2011). Para nós, cumpre reter que tal processo levou a um fortalecimento de vínculos identitários no campo artístico (e nos discursos da
intelectualidade local em geral). Não à toa, Ruy Meira, Sarubbi, Emmanuel Nassar e outros, submeteram a ‘vocação construtiva’ a um debate
com as culturas visuais amazônicas (indígenas e mestiças) – em um claro
descompasso com os princípios da arte concreta.
O programa estético desses artistas em Belém não foi o único e sequer
o primeiro a promover debate semelhante, já que por toda a América
Latina pulularam, desde Torres Garcia, obras de vertente construtiva em
franco diálogo com a herança cultural autóctone. Se a produção concreta
se opôs, sobretudo, às tendências figurativas regionalistas e identitárias
que vigoravam no debate cultural do país (BRITO, 1999, p. 44; COUTO,
2004), os seus desdobramentos muitas vezes retornaram ao uso de elementos contextualizados no local. A produção de artistas vindos do neoconcretismo, nos anos 1960 e 1970, nos indica alguns desses caminhos.
Em Belém, a junção das tendências construtivas com a herança cultural
indígena, por um lado, ou com as culturas visuais suburbanas e ribeirinhas, por outro, aponta para maneiras originais de assimilação e uso da
arte concreta.
Não se tratou, ali, de um retorno defasado à figuração do modernismo
da primeira metade do século, mas de uma proposta nova em Belém
(cujos antecedentes podem ser também encontrados nas artes decorativas de Theodoro Braga e Manoel Pastana). Mais que tratar das culturas
da região amazônica como um tema, Meira, Sarubbi, Nassar e outros
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artistas iniciaram diálogos com o pensamento visual das mesmas, que
até então era marginal ao campo artístico em Belém, e dali em diante
– ao menos na produção daqueles artistas – foi posto em condição de
igualdade com o pensamento visual das correntes artísticas estrangeiras.
É claro que se deve suspeitar das relações de colonialidade embutidas
nesse processo social. Afinal, em última instância, o campo artístico se
colocou como mediador e porta-voz dos grupos subalternizados, se apropriando de suas culturas visuais sem promover nenhuma mudança sensível na condição desses grupos. E houve ainda um desejo pelo ‘Outro’,
sob o signo do exótico, que é típico das relações de colonialidade – e
que talvez encontre eco na própria legitimação dos artistas de Belém no
eixo RJ-SP naquelas décadas. Por fim, também nesse período houve um
estímulo grande dos governos militares para a construção de uma ‘identidade nacional’ calcada no ‘popular’, para a qual a produção dos artistas
em Belém era bastante conveniente: internacional (pois construtiva) e
regional (ao se articular amazônica).
Paradoxal, essa produção também pode ser vista como estratégia de
resistência à colonialidade do eixo RJ-SP sobre a região amazônica. Ao
elaborar uma mestiçagem construtivo-regionalista, tal produção garantiu inserção no circuito nacional e uma postura crítica diante de sua
própria condição social e histórica. A trajetória de Ruy Meira é exemplar
a esse respeito: de pintor figurativo pós-impressionista, envereda inicialmente por um abstracionismo (ora geométrico, ora informal) que era
mera ressonância do eixo RJ-SP, para, em seguida, encontrar um caminho original, tão construtivo quanto orgânico. Experimenta ainda uma
série de práticas na trilha do neoconcretismo e das práticas “pós-modernas” dos anos 1960 e 1970, para enfim se dedicar à cerâmica, buscando
no diálogo com as culturas visuais indígenas o mote para prosseguir suas
investigações de cunho construtivo.
Defendo aqui, portanto, que o campo artístico em Belém formulou
um programa estético (não sistemático), original no que diz respeito à
junção de culturas visuais construtivas de proveniências artísticas e não
artísticas. Esse programa estético foi capaz de atender à necessidade de
integração de Belém ao debate artístico internacionalizado e, por outro
lado, responder ao contexto social local de ameaça e fronteirização da
Amazônia. Essa produção se tornaria, especialmente com Emmanuel
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Nassar na segunda metade dos anos 1980, a contribuição mais celebrada
e reconhecida de Belém à ‘arte brasileira’. Cumpre aprofundar os estudos a respeito da condição, desse programa estético, de ser tanto reverberação quanto resposta ao concretismo e a seus desdobramentos.

ZZ Referências bibliográficas
AMARAL, Aracy (org.). Projeto construtivo brasileiro na arte: 1950-1962.
Rio de Janeiro: MAM Rio; São Paulo: Pinacoteca do Estado, 1977.
BITAR, Rosana. Arte e transcendência: a obra de Ruy Meira. Belém: Estacon, 1991.
BRITO, Ronaldo. Neoconcretismo: vértice e ruptura do projeto construtivo
brasileiro. 2ª ed. São Paulo: Cosac Naify, 1999.
CAMPOFIORITO, Quirino. Concretismo e neoconcretismo em amistoso desacordo. A Província do Pará, Belém, 10 de maio de 1959, Caderno 2, p. 1-2.
CELINA, Lindanor. Breve sempre. Belém: Governo do Pará, 1973.
CASTRO, Fábio Fonseca de. Entre o mito e a fronteira: estudo sobre a figuração da Amazônia na produção artística contemporânea de Belém. Belém:
Labor, 2011.
COUTO, M. de Fátima. Por uma vanguarda nacional: a crítica brasileira
em busca de uma identidade artística (1940-1960). Campinas: Unicamp, 2004.
MEIRA, Maria Angélica. A arte do fazer: o artista Ruy Meira e as artes plásticas no Pará dos anos 1940 a 1980. Dissertação de Mestrado em Bens Culturais e Projetos Sociais, Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2008.
MORAIS, Frederico. Artes plásticas na América Latina: do transe ao transitório. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1979.
NUNES, Benedito. Max Martins, Mestre-Aprendiz. In: MARTINS, Max.
Poemas reunidos, 1952-2001. Belém: EDUFPA, 2001. p. 19-45.
PONTUAL, Roberto (coord.). América Latina: geometria sensível. Rio de
Janeiro: Jornal do Brasil; GBM, 1978.
PONTUAL, Roberto (org.). Arte/Brasil/Hoje: 50 anos depois. São Paulo:
Collectio, 1973.
RIBEIRO, Ilton. As transformações do panorama artístico de Belém: 1960
e as repercussões na obra de Valdir Sarubbi e Branco de Melo. Dissertação de
Mestrado em Artes, Belém: Universidade Federal do Pará, 2011.
SECRETARIA de Cultura, Desportos e Turismo do Estado do Pará. Ar-

159

tistes de l’Amazonie: Etat du Pará – Brésil. Catálogo de exposição coletiva
realizada no Hotel Meridién, Paris (França), de 25 de março a 08 de abril
de 1977. Belém: SECDET/PA, 1977.
SOBRAL, Acácio. Momentos iniciais do abstracionismo no Pará. Belém: IAP,
2002.

160

HOUVE UM PROJETO
CONSTRUTIVO BRASILEIRO?
Prof. Dr. Guilherme Bueno1
ZZ Resumo
Na historiografia da arte naturalizou-se a ideia de um projeto construtivo brasileiro. Um exame do ingresso daquelas ideias no país, assim
como das diferenças entre os grupos, conduz-nos a discussão sobre sua
existência e amplitude (tal como descrita nos últimos 20 anos) e os limites de sua prática.

ZZ Palavras-chave
Historiografia da arte brasileira; arte concreta; projeto construtivo
brasileiro
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ZZ retornar ao sumário

Uma aporia: houve um projeto construtivo brasileiro? Quando empregamos este termo, pensamos em “projeto” como a investida civilizatória
empreendida pelas frentes “construtivas” do concretismo e neoconcretismo. Naturalizamos sua existência, como se ele tivesse ocorrido desde
sempre; o confuso amálgama dos grupos paulista e carioca não basta para
desconfiar de sua totalidade e da consciência de suas ações antecipatórias.
Devemos problematizar o elo entre Ruptura, Frente e o neoconcretismo,
testando esse preceito. Se incluíssemos figuras como Mario Silésio, Mary
Vieira e Maria Helena Andrés, apenas para reiterar uma produção fora da
rinha Rio de Janeiro-São Paulo e da disputa pela hegemonia de uma duvidosa coesão programática, o cenário se enturva mais. Falar em projeto
requer outra abordagem e convém um lembrete: é inequívoco o pacto
do concretismo com o processo de industrialização e modernização no
Brasil. Igualmente notórios são os intercâmbios e ações conjuntas, como
a Exposição Nacional de Arte Concreta (repassada a lista de seus participantes relacionada na edição especial da Revista Arquitetura e Decoração,
faz daquela visão de um tipo de todo ainda hoje prevalecente mais discutível). Minha inquietação, insistirei, é se isso garante a conformação
de um “projeto construtivo” ao pé da letra. Até os anos 1960, os textos
pouco falam de “projeto” como se entendeu essa palavra nas últimas
décadas (no levantamento de fontes de época coordenado por Aracy
Amaral em 1977, ela só aparece, com outra conotação, em um artigo de
Décio Pignatari de 1957, o qual a emprega primordialmente no sentido de design – e muito vagamente como eventual design de sociedade).
Parece mais um exemplo de repetição de um termo exaurido, transformado em uma entidade própria, comodidade intelectual (mais ou menos
como a grife “Semana de Arte Moderna”). Observando o esquadrinhar
do conceito nos anos 1970, a atribuição de um sentido projetual àquela
arte pode ser vista como um fenômeno de projeção (psicanalítica, até)
historiográfica: qual o nosso manejo na interpretação desses movimentos, em especial no que diz respeito a como se foi construtivo, isto é, o que
aqui se compreendeu e se praticou como “construtivo”? Precisamos acessar
de novo definições como “projeto” e “construtivo” para dimensionar
seu escopo no país. Instintivamente tendemos a aquiescer com sua rea-
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lidade (Augusto de Campos relembraria com honesta sinceridade desse
momento juvenil em que acreditara poder transformar o mundo). Mas a
dúvida a seu respeito preme: “Porque à distância, movimentos revelam
coerência, sugerem uma aura de perfeição e unidade. Entretanto, vistos
de perto, as incoerências e imperfeições se mostram” (MORAIS, F. Apud:
AMARAL, A., 1977, 292). A hesitação por acreditar em “projeto” – projeto
artístico – toca, no limiar, a pergunta se houve vanguarda no Brasil. Arte
de vanguarda, não há o que discutir. No entanto, vanguarda é um conceito que pressupõe a intervenção histórica mais ampla por meio de uma
atuação totalizante e pré-determinada, redes simultâneas que anteveem
uma meta política, epistemológica e existencial peremptória e inadiável
(mesmo que isso não aconteça: diluir a arte na vida, por exemplo – o
fundamental é a intenção). Em geral, o método e os objetivos eram dados
pelos manifestos e em certas ocasiões seu plano de ação na dita perspectiva projetual (no Brasil, a relação com os manifestos era peculiar: diferente de outros casos, as formas, não raro, nasciam após eles e não com
eles). Projeto e construtivo se tornam palavras geminadas – projeta-se
algo por construir. Até aí, pensando nas artes plásticas e na poesia, nada
que nos inquietasse. Mas o quanto o concretismo foi além, abraçando
outras linguagens? Conseguiu ser mais do que um movimento artístico?
Somos levados ao problema específico do “construtivo” no Brasil. Ele
se divide em duas partes. A primeira é sua estruturação como conceito,
refém de uma... atmosfera, isto é, de uma remissão cujo último estágio
é resignar-se chegar a um ponto em que só se consegue dizer que as
ideias “estavam no ar”. Admitamos que entre nós muitas coisas existiram assim. Era um meio bem menos articulado e a troca de opiniões
e informações em cafés, bares, ateliês, revistas emprestadas, vernissages, debates, conversas amigáveis em exposições, palestras, comentários
sobre um artigo de jornal, reuniões, cartas e outras formas de sociabilidade mil era a regra (imagino por quantas mãos teria passado o catálogo
de 1954 da retrospectiva do De Stijl que pertenceu ao crítico à la mode
Jayme Maurício). Entrementes, de algum lugar as ideias vinham: de exposições e livros (hoje menos citados), importantes para um público que
convivia sazonalmente com muitas obras, não obstante os significativos
acervos dos museus recém-criados. Digo isso para comentar um exemplo (aqui entramos na outra parte do problema do “construtivo”) men-
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cionado com frequência, mas que permanece vago: a atribuição de um
fluxo entre a arquitetura e as artes plásticas, a indução de que a primeira
organizou o terreno ou forneceu algum tipo de precedente para o “construtivo” dos concretistas. Isso foi conjecturado por Ronaldo Brito, d’après
Pedrosa, ao enfatizar a urgência de uma investigação sobre o ingresso
daqueles movimentos no país: “Teorizar sobre os efeitos do concretismo
e do neoconcretismo no Brasil, nos anos 1950 e 1960, é uma tarefa parcial e insuficiente. A questão decisiva, no caso, é aprofundar um estudo
histórico acerca da penetração e influência das ideologias construtivas
no país, desde a década de 1930, com a formação da moderna arquitetura
brasileira, até a explosão neoconcreta nos anos 1960” (BRITO, 1999: 34).
Como parte das obras só chegam a nós a partir de 1949, com a exposição
do Figurativismo ao Abstracionismo (pela lista sabemos o que só conseguiríamos ver nas Bienais, como Mondrian e Malevich), nossa pista dos anos
1930 é rastrear livros e revistas. Nesse caso, nem precisaríamos recorrer
a figura óbvia de Le Corbusier, mas a outras fontes, no que elas nos apresentavam diretamente artistas e termos-chave. Um exemplo carioca: o
conhecimento de Carmen Portinho da obra de J.J.P Oud – revelado em
seu artigo sobre arquitetura holandesa, publicado em 1932 na Revista da
Diretoria de Engenharia – reverbera em alguma instância na vitrine mondrianesca de Lygia Clark dos anos 1950 (figura 1) feita abrigar o Giacometti e o Brancusi do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (e esta
discrepância entre o display e o que é exibido pode ter algum significado
a respeito de uma unidade de linguagem)?

figura 1
Lygia Clark. Vitrine do
Departamento de Turismo da
Prefeitura do Distrito Federal. Em
exibição, as obras de Giacometti e
Brancusi pertencentes ao MAM-RJ.
Publicado no Boletim do Museu de
Arte Moderna, 1957
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Proponhamos um esboço desse estudo recomendado por Brito. Usarei
como caso específico o Rio de Janeiro, sem reivindicar nenhum protagonismo ou centralidade, mas apenas por ser aquele ao qual tenho me debruçado ultimamente na recuperação de fontes. Obviamente, uma tarefa
semelhante em outros polos produtores nos esclareceria um cenário
mais preciso e plural. Pelo menos desde 1936 alguém na capital carioca
estava apto a ser introduzido não a “construtivo”, mas a “construtivismo”. “Construtivo” sequer existia no glossário local. “Construtivismo”
chegava nas linhas de livros como Die Kunst des 20. Jarhhundets, de Carl
Einstein, Die Baukunst der Neuesten Zeit, de Gustav Adolf Platz, Russland: Die
Rekosntruktion der Architektur in der Sowjetunion, de El Lissitzky ou artigos
publicados em revistas como Wasmuth Monatshefte für Baukunst und Städebau e Das Neue Frankfurt. É exagero dizer que os artistas dos anos 1950
consultaram esses títulos, mas vê-se que tais palavras estavam disponíveis para circulação antes do Pós-Guerra, mesmo sabidos os obstáculos: a
maioria dos livros, em alemão, impunha na cidade uma significativa barreira linguística, principalmente para a maioria dos artistas, e seus leitores eram primordialmente arquitetos e engenheiros (alguns dos quais
imigrados, outros descendentes e mais alguns que precisavam manejar o
idioma por conta dos estudos sobre cálculo em concreto armado). Formados no intervalo entre a Semana de 1922 e o Salão de 1931, em sua quase
totalidade esse profissionais pertenciam a uma geração cujo imaginário
era a Escola de Paris e o pós-cubismo (fora deles, pode-se sonhar que
Weissmann tivesse visto essas publicações durante sua breve passagem
como aluno da Escola Nacional de Belas Artes, antes de mudar-se para
Belo Horizonte onde viria depois a lecionar na Escola do Parque). Dentre
os arquitetos-engenheiros imigrados desde o início dos anos 1930, o cenário não era mais promissor: daqueles conhecedores mais a fundo da
Bauhaus, alguns a tinham apenas como uma informação importante,
mas que não alterou em muito suas carreiras, em alguns casos tributária
ao Art Déco (Adalbert Szilard); outros já haviam adotado uma postura
de separação entre arquitetura e arte (Alexandre Altberg, até abandonar
prematuramente a carreira). Em Resumo, a eventual presença das vertentes racionalistas era contrabalançada por diversos fatores que conspiravam contra ela, distanciando-a da arte abstrata. Inclusive nos livros em
circulação: excetuada a obra de El Lissitzky, opiniões sobre a abstração,
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como as de Einstein, são no mínimo desabonadoras. A única figura que
se desvencilhava mais ou menos disso era Flávio de Carvalho, na conclusão de sua conferência O aspecto psicológico e mórbido da arte moderna,
em 1937 (veiculada na cidade pela revista Bellas Artes), a acreditar que a
abstração curaria as feridas ainda abertas da I Guerra, redimindo a humanidade. O “projeto construtivo”, como o conhecemos, existe na verdade quase como recomeço da recepção do construtivismo e seus pares,
minguando as esperanças de uma longa duração histórica mínima. O
convívio no Rio de Janeiro entre os círculos de Lucio Costa e os do Grupo
Frente era muito mais de gentileza e cordialidade do que de aliança; uma
simpatia mútua pela arte moderna, mas não necessariamente afinidades
eletivas; talvez uma partilha de formas não-miméticas mais simplificadas e o interesse aberto por inovações técnicas e materiais (tenho em
mente lendas envolvendo Lucio Costa e Lygia Clark, em que o primeiro
não chega a escarnecer da artista, mas no melhor dos casos, é indulgente
com suas obras). Sequer o fato do Museu de Arte Moderna do Rio ter sua
segunda sede provisória sob os pilotis do edifício do Ministério da Educação conspiraria a favor – a rigor, ele era tão somente o lugar ideológica- e
museologicamente mais adequado para abrigar aquelas exposições. Em
São Paulo, por sua vez, os concretistas a partir de 1956 praticamente
expulsam a geração modernista anterior das pautas da revista Arquitetura
e Decoração e são muito mais eles que apontam o interesse por instaurar o
diálogo com os arquitetos (registrados em artigos de Waldemar Cordeiro
– Arquitetura e Arte; Arte, arquitetura e vida) do que o contrário – os últimos sempre muito desconfiados das visões de gente não especializada.
Chegamos a um paradoxo: há uma incidência de fontes e seus modos de
circulação e recepção parecem insuficientes para uma continuidade. Paradoxo dentro do paradoxo: a descontinuidade é indício da existência de
um campo mínimo no qual o “construtivo” – antes de ser “construtivo”
– poderia ser reimplantado (nas entrelinhas, há um depoimento de Weissmann que me foi confiado por uma pesquisadora alemã: nele o escultor
dizia que a premiação de Max Bill fora a confirmação de que aquela arte
era possível. Se enfatizo que era a confirmação, imagina-se ele avalizar
algo, mesmo que manifesto como ansiedade, de algum jeito conhecido). Mas, permitam-me outra peroração, agora sobre a genealogia das
palavras “construtivismo” e “arte concreta”. Creio que sua importância
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reside numa reflexão de qual versão de construção se sedimentou dentre
nós, abrindo margem para injunções.
O problema de transmissão dos vocábulos construtivista, concreto e
construtivo desdobra-se nos mecanismos de assimilação das vanguardas
europeias, prossegue na incorporação ou descarte de alguns de seus
pressupostos e culmina na “questão social” de nossa arte concreta. A
gradual sobreposição de duas palavras inicialmente distintas (“construtivo” – termo genérico, utilizado em larga escala a posteriori, e, arrisco dizer, com conotação evasiva – e “construtivismo” – termo, até certo
ponto, específico, mas tornado genérico) revela a instabilidade desse
lugar operativo. Construtivismo, em sua época, foi sim um projeto, em
seu próprio direito. Mas não tivemos construtivismo. Já “construtivo” é
menos garantido, exatamente naquilo em que ele se equilibra na adesão
à arte. Ficamos no estágio do laboratório.
“Construtivo” é um conceito complicado: englobou propostas irreconciliáveis e desenvolve-se a partir de um nivelamento. Corruptela de
“construtivismo”, logo foi usado para dar conta de muitas coisas que
em hipótese alguma eram construtivistas, resultando numa tardia generalização. Foi isso que recebemos entre o fim dos anos 1940 e a década
seguinte. Nosso “construtivo” é uma experiência decorrente do acavalamento de Construtivismo, Funcionalismo, Produtivismo, Suprematismo, Racionalismo, Purismo, Formalismo, Neoplasticismo, Bauhaus, Arte
Concreta, Cercle et Carré, dentre outras, tratadas em bloco. Nos anos que
vão do Entre-Guerras ao segundo Pós-Guerra, a recepção dessas correntes
varia de tom, sobretudo politica- e ideologicamente.
Comecemos pelo fim. Ferreira Gullar publica no Suplemento Dominical
do Jornal do Brasil de 25 de maio de 1960 o artigo Arte Concreta, no qual
transcreve partes dos dois manifestos homônimos, um primeiro redigido por Theo Van Doesburg (1930) e outro retomado por Max Bill em 1936
e 1949 (Gullar publica a íntegra do texto de Bill na edição de 18 de setembro do mesmo ano). Não digo nada novo ao lembrar que o termo é cunhado entendendo a arte concreta como um episódio posterior da abstração,
pois a partir dali a geometria das formas nasce por si mesma. O que não
se sabia, ou não se comentava – sugerindo um recalque por procuração –,
era a origem mais longínqua do termo. No catálogo da Primeira Mostra de
Discussão das Associações da Arte Revolucionária Ativa, realizada em Moscou
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em 1924 na Vkhutemas, escola de orientação construtivista, figuram declarações de princípio de vários grupos, dentre os quais um auto-intitulado concretistas. Nela consta: “I. Concretude é o objeto em si; II Concretude
é a soma da experiência; III Concretude é forma”. Seus membros prosseguem: “Precondições para objetos: 1. Contemporaneidade; 2. Clareza
de objetivo; 3. Acurácia de execução”. (Apud. BOWLT, 2017, p. 240). Há
deslocamentos significativos entre esse obscuro documento e as sucessivas apropriações e reconfigurações da “arte concreta”. É fácil presumir
que Van Doesburg a conhecesse por meio de El Lissitzky. A diferença está
no fato de Van Doesburg, por mais que exigisse uma racionalização da
forma e da produção, jamais ter abdicado completamente de uma espiritualidade da arte, afastando-o do materialismo politizado dos soviéticos
e daquele tipo de “concretude”. O apelo industrialista existe no neoplasticismo, mas não prevê, como nos russos, a destruição completa de um
sistema e sua substituição por outro, rompendo em definitivo com a
“arte”. Que se tome um trecho do livro Construtivismo, de Aleksandr Gan,
(1922): “A arte acabou! Não há lugar para ela no aparato do labor humano.
Trabalho, tecnologia, organização! A REAVALIAÇÃO DAS FUNÇÕES DA
ATIVIDADE HUMANA, O ELO DE TODOS OS ESFORÇOS COM O ESCOPO
REAL DOS OBJETIVOS SOCIAIS – essa é a ideologia de nosso tempo. [...]
A produção intelectual-material estabelece interrelações de trabalho e
um elo produtivo com a ciência e a tecnologia, emergindo no lugar da
arte – arte, a qual por sua natureza não pode romper com a religião e a
filosofia e que é impotente para sair de um círculo exclusivo de atividade
abstrata, especulativa” (Apud: BOWLT, p. 222-23).
El Lissitzky também define construtivismo (num livro acessível ao
meio carioca, já que um exemplar pertenceu a Szilard) e esclarece suas
diferenças em relação ao suprematismo, prevenindo seus leitores de
um equívoco depois repetido com frequência. Apesar de paralelismos,
ambos traduziam atitudes opostas: “’O mundo nos é dado pela visão,
pelas cores’, era uma das concepções; ‘O mundo nos é dado pelo tato,
pelos materiais’, era a outra. Para ambas concepções o mundo era uma
ordem geométrica. A primeira reivindicava apenas as cores puras do
espectro [...] uma planimetria das cores [...] o líder de[ssa] percepção das
cores era um pintor [Malevich], ele não poderia reconhecer a realidade
do mundo, ele a observava sempre através dos olhos e permaneceu preso
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a não-objetualidade. [...] A segunda concepção do mundo através da matéria não reivindicava o mundo pela visão, mas pela tangibilidade das
coisas. Chegava-se a construção da forma pelas características específicas
dos materiais tomados. O líder desse movimento (Tatlin) admitia que um
domínio intuitivo dos materiais conduzia a descoberta da construção de
seus fundamentos objetuais, independentemente do método técnico racional-científico [...] Essas obras e uma série de outros experimentos com
materiais e modelos trouxeram ao mundo o jargão ‘Construtivismo’. A
atual geração de arquitetos ‘construtivistas’ hoje vê essas obras como
formalistas ou até mesmo ‘simbólicas’”. (EL LISSITZKY,1930, p. 10-11).
Ratifico essas posições com outra, mesmo sabendo sua quase inacessibilidade. O arquiteto e crítico tcheco Karel Teige, em seu artigo “Construtivismo e a liquidação da ‘arte’” (1925), por mais que sobreponha
precocemente “construtivismo” e “construtivo” é intransigente na oposição entre dois sistemas: “Construtivismo não pode significar para nós
apenas uma moda estética e artística mas, ao contrário, um estágio importante no desenvolvimento do pensamento e do trabalho humano […]
O termo construtivismo é auto-explicativo […] Vem do verbo construir.
Assim sendo construtivismo é simplesmente sinônimo de construtivo […] Com o
construtivismo não devemos pensar sobre arte. […] Ele não está preocupado
com forma, mas com função. O formalismo era o domínio da arte até o
presente. O construtivismo defende a negação do formalismo em favor
do funcionalismo. O construtivsmo não está preocupado com nenhuma nova
forma artística pelo motivo básico de que ele não está preocupado de modo algum
com a arte. Liquidação da arte. Com o construtivismo procedemos a liquidação
regular da arte” (TEIGE, 1925). [grifos meus].
Nada disso minora a inteligência de nosso concretismo, mas lembra-nos de que tais conceitos nos chegam filtrados: assim como o “concretismo” é refeito, o mesmo acontece com o “construtivismo russo”, que
vira um guarda-chuva neutralizador de disputas como as de Tatlin e Malevich, afora muitas outras dentro dessas inúmeras vanguardas. A participação de Van Doesburg nas Internacionais Construtivistas insinua-se como
um divisor de águas desse processo, corroborado por “dissidentes” como
Gabo e Pevsner. Soma-se-lhe a divulgação feita pela Bauhaus gropiusiana
(ela será uma das responsáveis pelo “construtivismo de Malevich”) como,
um pouco depois, o catálogo da mostra Cubism and Abstract Art, realizada
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pelo MoMA em 1936 sob a curadoria de Alfred Barr, o qual com o passar
do tempo substitui aquelas distinções pela demarcação de um “estilo de
época” que afastasse a arte moderna do “perigo vermelho”. Seu livro,
além de nos alcançar, influenciaria obras de referência para nós, como
o texto de Léon Degand de 1949 e o depois canônico Dictionnaire de la
Peinture Abstraite, de Michel Seuphor (1957). Considerado este somatório,
o “construtivo” que nos chega numa segunda leva sinaliza uma discreta e decisiva mudança de rota, confinado ao campo da estética (apenas
Cordeiro, em alguns momentos denunciará essa manobra do abstracionismo à millietdeganista e citará, sem aprofundar, a variedade de fontes
do “construtivo”). Sem desmerecer as heroicas batalhas de nossos concretistas, não se pode obliterar o fato de seu raio de atuação acabar sendo
mais tópico que utópico (mesmo admitidos seus esporádicos protestos
de “política cultural”), testemunho da premeditada atrofia impingida
a equação vanguardas racionalistas / transformação sociocultural / extinção da
arte coroada no Pós-Guerra desde o hemisfério norte: a materialidade da
forma separa-se do materialismo da forma, ou no mínimo os laços entre
ambos se enfraquecem, sofrendo do ranço reformista da Bauhaus gropiusiana, do neoplasticismo e do “momismo”; sua politização, na prática
é no máximo moderada e afeita ao formalismo, não obstante admitido
o alinhamento esquerdista de alguns de seus protagonistas (Cordeiro,
por exemplo, permitiu-se sem dificuldades um compósito de Gramsci e
Konrad Fiedler). No Brasil, o concretismo nem liquidou nem acabou com
a arte – sequer cogitou renunciar a ela, salvaguardando-a (isso nos importa porque em última instância nos convida a reler o que Gullar chamou
da “contribuição brasileira” do neoconcretismo). Lidamos com uma
teoria eclética, exemplificada no Manifesto Neoconcreto, com suas de
reproduções de artistas díspares como Pevsner, Bill, Albers e Malevich).
Gullar, apenas no final de 1959 redigiria uma série de artigos detalhados
exclusivamente dedicados às vanguardas russas, partindo no primeiro
deles de Seuphor; de modo geral, o que notamos é que apenas após 1957
que se esboçam iniciativas para pelo menos reconhecer as particularidades de cada uma daquelas vanguardas, por mais que isso não obstrua a
continuidade de um tratamento nivelado delas. Mas naquele momento a
questão política parecia mais um adendo ao anedotário. Quando Gullar
logo em seguida se viu premido a assumir um engajamento, ele deixa de
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lado essas experiências de forma especulativas.
Projetar é planejar: é a demarcação de uma intervenção regular e
crítica de vanguarda, promovendo gestos tautológicos de ruptura na
cadeia produtiva. Tanto no construtivismo quanto na Bauhaus, por mais
que consideradas as inescapáveis discrepâncias, visava-se implantar por
meio da conformação de um vocabulário plástico-formal (Gestaltung) e da
experiência dos objetos uma nova economia e sua respectiva estrutura
sócio-produtiva reformadoras do trabalho operário, restituindo-lhes a
dignidade outrora vivida no artesanato. No Brasil, a “tradição” do labor
não vinha nem do artesão liberal (sequer do servo), mas do escravizado (excepcionalmente poder-se-ia pensar nos alforriados ou bastardos).
Nesse aspecto, o terreno onde se lançariam as fundações era realmente
outro – um lugar outro que acalentava alinhar-se com um debate internacional e nem claudicava em problematizar o que ele viria ser com suas
contradições, sardonicamente sinalizado pelo susto de Max Bill com a
artesania de nosso concretismo. Mudando o foco, no que concerne exclusivamente a teoria da forma, um dos pontos de tensão internacional
fora a atribuição de algum papel a estética. Menos do que o desprezo por
ela, a desconfiança era de sua caducidade ou competência para resolver
desafios novos e dentre nós isso soava como uma questão a um só tempo
premente, mas ainda um tanto abstrata.
Tudo isso foi dito para chegarmos ao seguinte: instauramos aqui esse
nível profundo de articulação? O máximo que se pareceria conseguir
era liberar a estética da subjetividade e da inspiração, mas não separar
“forma” de “arte”. O “racionalismo” paulista pareceria dar um indício
promissor de tensionamento dessa conjuntura, mas sua restrita capacidade de intervenção no sistema espelha, na contramão, o quanto suas
pretensões precisaram sobreviver aderidas, cooptadas e não contrapostas ou para além da ordem vigente. No mais, as divergências entre São
Paulo e Rio nos darão um importante complemento para nosso argumento sobre o dilema da existência ou não de um efêmero projeto (mas se é
efêmero, pode ser projeto?!).
Um primeiro sinal surge camuflado no texto de Mario Pedrosa para o
Grupo Frente. Esgrimindo para livrar o abstracionismo das ainda constantes censuras ao seu suposto caráter “alienado”, o crítico sentencia:
“Serpa entrega-se, desde algum tempo, à invenção de suas colagens a
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alta temperatura e, recentemente, a experiências com esse mundo
ainda inexplorado de texturas, em que uma matéria sensível, embora
controlada submerge, em suas transparências ou em sua opacidade, nas
contingências de precária realidade sensorial, as altas formas puras da
geometria [...] Essas atividades aproximam assim os seus membros [do
grupo Frente] das atividades práticas produtivas, o que amanhã poderá
trazer, para os produtos industriais, sensível melhoria de qualidade”.
(PEDROSA, 1955). A rigor, isso é quase um prolongamento do sentido
público ensaiado anos antes frente aos murais abstratos de Cícero Dias.
No entanto, a exortação de Pedrosa é o registro de um falso começo, ao
crer que a artesania ensinará algo a indústria. O vocabulário empregado é herdado da pintura de cavalete do pós-cubismo. Sua maneira de
falar de texturas, opacidade, transparência dista da objetidade da Faktura
prescrita nos anos 1920 por um teórico pré-construtivista como Vladimir
Markov. Nem precisaria recuar tanto para insistir no quanto essa tentativa de Pedrosa acessaria canhestramente o corte original apregoado pelo
construtivismo. A diferença, para não perdemos de vista nosso problema principal, no que concerne a constituição de uma ordem produtiva,
poderia ser sentida mais de perto na mais do que questionável – e reveladora – distinção descompromissada (obviamente positivista e infeliz,
e, convenhamos – bonachona) entre os paulistas de uma paisagem “industrial” e os cariocas “longe dessa severa consciência concretista [...]
mais empíricos, ou então o sol, o mar os induzem a certa negligência
doutrinária” (PEDROSA, 1957).
Se houve um “Projeto Construtivo” no Brasil que faça jus a expressão,
ele ocorreu em São Paulo na década de 1950. Seus últimos atos foram o
Plano Piloto para a Poesia Concreta e Da fenomenologia da composição à matemática da composição, pivôs do racha de Gullar com os poetas de Noigandres.
Ali findou-se qualquer chance de aliança e Gullar pouco depois anunciaria o neoconcretismo with a vengeance. Para nós, nada disso envolve julgamentos de qualidade ou primazia; só enfatiza a importância atribuída a
questões programáticas e que o dissenso pode ser tão produtivo quanto
a convergência. O comprometimento programático ensejado pelos artistas oriundos do Ruptura ou a ele posteriormente agregados não deriva
de uma paisagem. Ele transparece em um comentário de Décio Pignatari: “[...] os concretistas também sentem a urgência de um contato mais
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íntimo com a arquitetura: o fato de vários deles serem – quando não
arquitetos ou estudantes de arquitetura – decoradores, paisagistas ou desenhistas de esquadrias – atividades ligadas à arte arquitetônica – atesta
essa necessidade e essa urgência”. (PIGNATARI, 1957, 12). Malgrado a
realidade do ganha-pão, também é um fato de que esse artista – ainda
assim um artista – não sente constrangimento em exercer uma atividade
em nada secundária às artes plásticas. Ao contrário, esse é um escopo
necessário e considerável de seu leque profissional: é parte de uma nova
cultura de formas e de produção (“...reencontramos todos os conteúdos
que fazem da arquitetura-paisagista uma atividade tão válida e completa
quanto as demais atividades que já têm o seu lugar assegurado na cultura [...] em paridade de condições e responsabilidades com a arquitetura,
a poesia, a música e as artes visuais. Isso em virtude da superação do
preconceito relativo a uma suposta superioridade das chamadas artes
puras”, defenderia Cordeiro [CORDEIRO, Paisagismo e Cultura, 1957]).
No Rio, também havia artistas, como Amílcar de Castro (em sua curta
permanência na cidade) e Aluísio Carvão, que rotineiramente trabalharam com design gráfico, mas num cômputo geral, isso era mais a soma
de situações pessoais coincidentes do que um pressuposto resguardado
teoricamente. Excetuada a breve permanência de Almir Mavignier, em
geral as artes plásticas e o design (capitaneado por Karl-Heinz Bergmiller)
ali seguiram trajetórias independentes. E, no fim, todo aquele “racionalismo ortodoxo” do qual os paulistas eram acusados, guardava méritos
que não só o de depurar a modernidade brasileira de sua literatice: o
artista não cria, mas projeta, rompendo com categorias tradicionais das
Belas Artes. Sua pura opticalidade (o pecado da Gestalt se mostra uma
virtude) conduz a emancipação do espectador – resultante da autonomia
da forma concretista; ao ser “todo olhos”, desfazem-se os vestígios táteis
da mímesis e da subserviência contemplativa (no fundo esse é o teor
da ojeriza de Cordeiro aos marrons – cor tonal – de Serpa). É, de fato, o
partido da literalidade, objetividade e objetualidade da forma (digo isso
mesmo tendo em mente os Virtuais, de Fiaminghi).
Uma apreciação de um quadro de Aluísio Carvão nos serve de pretexto para essa questão. A estrutura de Composição (figura 2. óleo sobre
tela, 82 x 60 cm, 1953; Coleção João Sattamini) é elucidativa da suposta
diferença entre formas abstratas e concretas, ilustrando atritos espaciais, geracionais, conceituais e programáticos.
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figura 2
Aluísio Carvão.
Composição, óleo sobre
tela, 82 x 60 cm, 1953;
Coleção João Sattamini;
direita,

figura 3
figura 3: Burle Marx. Estudo para o jardim no terraço do ministério da educação, óleo sobre tela, 1938

As formas tendem antes a uma geometrização do que a conformação aos polígonos da doutrina concretista. Nucleadas, não revelam correlação imediata com os limites da tela, parecendo apenas ocupar seu
interior. Diferente das progressões seriais e modulares exploradas por
Cordeiro e Lothar Charoux, ela conservaria uma lógica de pintura de
cavalete: a pintura não tiraria partido objetual do suporte, projetando-o
rumo ao espaço real; suas formas se autocontêm nos limites da moldura
(a abstração “pré-concreta”). A estrutura cromática não passaria incólume: Carvão, além do acinzentado que cerca a forma central, justapõe
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planos que sugerem passagens tonais – do verde escuro para o claro – o
que, mesmo remotamente, evocaria transparências e ilusionismo. Esse
ilusionismo é reforçado pelo pequeno detalhe em preto na parte inferior, que parece passar por baixo da grande massa. Como se não bastasse,
toda aquela organicidade o aproximaria muito mais da geração anterior
do que da sua (tomem-se os quadros de Burle Marx simulando a planta
baixa de seus projetos paisagísticos – figura 3). O arremate contra este
naturalismo de Carvão e seus colegas cariocas se insinuaria em uma entrevista de Fejer (que aumenta ainda mais a confusão de conceitos entre
nós), segundo o qual não parece adequada, “[como parece para o pessoal
do Rio] a teorização de Mario Pedrosa, para quem a arte concreta tem
como endereço o dar uma imagem do mundo e da realidade conquistados
pela ciência e que nem a figura nem a linguagem verbal conseguem dar.
Essa teorização subordina a arte à ciência e no fundo trai uma nostalgia
da doutrina da arte como imitação ou expressão de alguma coisa” (FEJER,
1957). O mesmo valeria para as texturas e transparências de Serpa e os tecelares de Lygia Pape (na poesia o embate se colocaria nos motivos líricos
de Gullar se mostrarem devedores das experiências de “poesia visual”
perpetradas por Manuel Bandeira, Drummond ou ao Vinícius de Moraes
de Azul e Branco – figs. 4,5, 6 e 7). O que os artistas de ambos grupos não
conseguiram erradicar, por mais que se esforçassem e na época não se
percebesse, era a “mão do artista” – a simular precisão (a pintura dos
dois grupos concretistas não assimilara um anti-gesto como o de Moholy-Nagy de criar uma pintura por telefone – talvez alguns sequer tivessem
um aparelho telefônico).
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figura 4
Carlos Drummond
de Andrade. Detalhe
de MAM. Publicado no
Boletim do Museu de Arte
Moderna, 1957.,

figura 5
Vinícius de Moraes. Parte final do poema Azul e Branco, dedicado aos painéis de azulejos de Candido
Portinari no edifício do MESP, 1946, direita.
figura 6
Manuel Bandeira. MAM. Publicado no Boletim do Museu de Arte Moderna, 1958, centro;
figura 7
Ferreira Gullar, poema concreto 1957
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A disputa entre uma visualidade plena e a presença de um elemento
tátil, bem como entre uma geometria absoluta e outra “mutável” atravessaria a cisão entre concretismo e neoconcretismo, levando ao problema mais desafiador de todos: cada um desses polos corresponde a uma
hipótese de modernidade para a modernidade. É a encruzilhada perante
um procedimento produtivo da forma e sua “função”, o lugar social do
objeto (um objeto pragmático que, supõe-se, intervém na sociedade; um
não-objeto que recusa o filistinismo mas arrisca ficar protegido no território da arte) e o princípio de espectador (o sujeito moderno weberiano
que estabelece uma relação abstrata com as coisas – inculcado na autonomia visual do concretismo; um sujeito pós-pavloviano que quebra o
protocolo sujeito x objeto e o cerimonial da arte, acessando a obra na
totalidade com seu corpo). Enfim, o alinhamento ao internacionalismo
da arte concreta (a opção paulista) ou a afirmação da separação dela (a
tese de Gullar). São esses antagonismos que comprometem o tautológico
entendimento “projetivo” da arte construtiva brasileira, mas renovam
sua riqueza. Afora isso, contra o “projeto” há o fato de tudo manter-se na
tutela da “arte”: “Pois bem, as relações entre a arquitetura e a arte, entre
nós, são francamente péssimas.”, lamentaria Cordeiro, indicando que
alcançar a totalidade transformadora necessária a uma vanguarda não
seria tão fácil (e, no fim, jamais o foi, como atestamos pela inexistência
de uma “arquitetura concreta” – ou seja, foi uma vanguarda apenas artística). É um sinal desolador de que o sistema (empresários, empreiteiros,
industriais, dirigentes culturais, políticos clientes e outros) não estava
interessado em nenhum tipo de “projeto” que o concretismo paulista
pudesse cogitar (no caso do Rio, essa hipótese sequer chegou a existir
seriamente). A dinâmica Ruptura / Frente/ Neoconcretismo não nos daria
nem mesmo uma “dialética da forma”, pois seria um erro ver os três
grupos como etapas sucessivas produtoras de uma síntese. A divergência
neoconcreta jamais foi superação, muito menos apogeu do concretismo.
No melhor dos casos, não teríamos um projeto, mas projetos construtivos,
uma manobra retórica que, conceitualmente, não convence muito. Por
analogia, o “projeto construtivo brasileiro” é um conceito nascido de
decantação similar àquela ocorrida do Entre-Guerras ao Pós-Guerra com
o “construtivo”.
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Com isso, impõe-se uma distância entre o que teria sido o construtivo
nos anos 1950 e a leitura histórica dos anos 1950. No memorialismo
de Gullar, o neoconcretismo não foi uma decisão prévia, mas resultado
de um impasse (talvez até frente a um suposto projeto): é a tese do Manifesto. Mas esse descolamento entre um programa e uma “intuição”
acentua o vácuo entre plataforma (concretismo) e imprevisto (neoconcretismo), ao ponto de ambos não se completarem. Como dissemos, o
neoconcretismo não é a conclusão lógica do concretismo, mas seu reflexo
metalinguístico (esse, aliás, é um aspecto autenticamente moderno de
ambos: a ruptura se dá no âmbito da autonomia da forma e não de sua
nova tematização).
A formulação do “Projeto Construtivo Brasileiro” se dá na metade
final da década de 1970, tendo como epicentro a exposição e pesquisa
homônimas organizada por Aracy Amaral em 1977 (o título sendo atribuído a Ronaldo Brito). Curiosamente, nela “projeto” valoriza menos o
sentido fatalista de uma utopia existencial-messiânica preconizada nos
últimos vinte anos e mais uma empreitada pontual de modernização
cultural. Ali temos o esforço de desfazer a confusão de berço de nosso
construtivo, vista a recuperação de documentos que promove. O termo
já era corrente, como se depreende da primeira versão do ensaio Neoconcretismo, de Brito, publicado na revista Malasartes em 1975. O autor
indica as especificidades daquelas frentes da “arte construtiva”, valendo-se de publicações como The great experiment, de Camilla Grey (1962),
as monografias Bauhaus e Constructivismo, da série Comunicacción (algumas
citadas nominalmente por ele), e, depois – presume-se – ou da antologia
Russian Art and Avant-garde:Theory and Criticism, 1902-1934 (1976), de John
Bowlt ou de The constructive tradition, organizado por Stephen Bann, além
de catálogos por aqui publicados (Bauhaus, 1974) e outras fontes vindas
por intermédio dos artistas consultados para sua pesquisa. Após cotejar
concretismo e neoconcretismo, assinala seus respectivos avanços e limites. Ao referir-se ao concretismo, comenta: “contra a arte como meio de
expressão, ele a propunha como produção específica, informada por conhecimentos objetivos e manipulada de modo inventivo (não inspirado,
é lógico)”. (BRITO, p. 68). Estagnado na Gestalt, ele é contraposto a nova
espacialidade do objeto neoconcreto. Mas o autor adverte: “o neoconcretismo só podia pensar essa dimensão não formalizável pelo racionalismo
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no registro do sublime, isto é, no âmbito tradicional da estética idealista”
(Idem, p. 93) e, acrescento eu, mesmo com sua abertura existencial, ele
arrisca um retorno à arte como retorno à ordem.
Por quê esse batismo temporão “projeto construtivo brasileiro”? A
afinidade com um progressismo de esquerda; a qualidade estética; a sofisticação intelectual; a proximidade com alguns daqueles artistas criava
um ambiente favorável para a revisão daquele legado (internacionalmente, a arte construtiva do Entre-Guerras era alvo crescente de mostras e também era absorvida dentro de um conceito totalizante). Uma
série de eventos entre 1975 e 1978 no Brasil franqueava essa síntese:
quando Gullar credita ao neoconcretismo uma contribuição brasileira a
arte universal, ele pretende uma libertação da dependência intelectual,
igualmente necessária na política e na economia. No mesmo contexto
se pode pensar a “geometria sensível” de Roberto Pontual, desejante de
uma consciência latino-americana. Visto assim, o “projeto construtivo
brasileiro” simbolizava o gesto de reconstrução da inteligência no Brasil,
num momento de rudimentar distensão do regime militar. O concretismo e o neoconcretismo foram marcos de uma breve e instável experiência de democracia e modernização não só tecnicista, mas intelectual (culturalmente ele representa o abandono do espectro do getulismo sobre a
arte, além de extinguir a mitologia do poeta boêmio e tuberculoso cevado na
repartição – “o artista, no Brasil, socialmente falando, ainda é um pouco
aquele boêmio que se compra com uma cachaça.”, crava certeiramente
Cordeiro, mais uma vez). Fora a chegada à maturidade da modernidade,
ao nascer de uma atitude crítica desobrigada de reverenciar os velhos
campeões. A “invenção historiográfica” do “projeto construtivo” recupera a racionalidade contra o improviso e empostação do passado; recusa a
bestialidade do presente; nasce fora do círculo social da aristocracia e –
talvez num único vínculo mais palpável com a década anterior – avaliza
a modernidade como espaço mental e social do setor ilustrado da classe
média. Retoma-se um liame – não passivo – de onde esse processo fora
interrompido. No final, “projeto construtivo” era o plano-piloto para a
desejada e então incerta redemocratização.
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A DISPONIBILIDADE DE MATERIAIS PICTÓRICOS:
A COMUNIDADE ARTÍSTICA E INDUSTRIAL
BRASILEIRA NO COMEÇO DA DÉCADA DE 1950.
João Henrique Ribeiro Barbosa1
ZZ Resumo
Esse trabalho se propõe a revistar o contexto histórico, artístico e
industrial brasileiro de 1950 a 1955. O texto é dividido em três partes. A
primeira apresenta os impactos causados pela política protecionista brasileira no começo da década de 1950, particularmente após o ano de 1952
através das restrições emitidas pela Carteira de Importação e Exportação
(CEXIM) do Banco do Brasil. A segunda parte discutirá os impactos da imposição no meio artístico e a reação dos artistas quanto a qualidade dos
materiais oferecidos. Dois movimentos artísticos são lançado em 1954 e
1955, eles são popularmente conhecidos como Salão Preto e Branco e o
Salão Miniatura, respectivamente. A terceira parte do texto contrapõe o
posicionamento pessimista dos artistas com o otimismo dos empresários
industriais e representantes do setor industrial, que acreditavam na autonomia e auto-suficiência do país.

ZZ Palavras-chave
Salão Preto e Branco e Miniatura; resinas sintéticas; tintas modernas.

1 João Henrique Ribeiro Barbosa é graduado em Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis
pela Escola de Belas Artes (EBA) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), mestre em Artes
pelo Programa de Pós Graduação em Artes (PPG-Artes/EBA-UFMG) e doutorando também do PPG-Artes.

ZZ retornar ao sumário

ZZ Contexto histórico
A adoção de medidas para a valorização da produção nacional mediante a imposição de aumentos na importação de produtos industrializados
foi uma tendência recorrente em vários países da América e Europa após
a II Guerra Mundial. A estratégia resultava da intervenção do estado na
economia e tinha como objetivo fortalecer a produção nacional e incentivar a autonomia econômica. No começo da década de 1950, durante o
retorno de Getúlio Vargas à presidência (1950-1954), criou-se a Comissão
de Desenvolvimento Industrial (CDI), que tinha como principal objetivo
a formulação de uma política abrangente de desevolvimento industrial,
bem como a expansão de setores específicos da indústria. A comissão
incentivava a aproximação da burguesia industrial com o Estado; em
1952 ela elabora o Plano Geral de Industrialização que priorizou o fortalecimento de áreas como energia, metalurgia, indústria da borracha, de
alimentos e da química (LEOPOLDI, 2002, p. 40).
No Brasil, esse posicionamento tomou aspectos práticos em 1952
quando a Carteira de Importação e Exportação (CEXIM) do Banco do
Brasil, por decisão do ministro das relações exteriores Osvaldo Aranha,
limitou a importação de mercadoria estrangeiras. O primeiro registro
jornalístico que descreveu esse evento foi publicado em 23 de abril de
1952 pelo Correio da Manhã (CORREIO DA MANHÃ, 23/04/1952, p. 13).
Entretanto, outros veículos também comentariam o fato (a Tribuna da
Imprensa, o Diário Carioca, Jornal do Brasil, entre outros). A medida é justificada pelo governo tendo em vista que “os similares nacionais [são] iguais
aos produtos estrangeiros” (CORREIO DA MANHÃ, 03/08/1952, p. 2).
Iberê Camargo (1914-1994), artista gaúcho que residiu no Rio de Janeiro de 1942 a 1982, é talvez o primeiro artista a se posicionar publicamente contra a restrição. Membro da Comissão Nacional de Belas Artes
(fundada em 1951), Iberê representa a comissão e a classe artística; ele
posiciona-se contra a decisão da CEXIM e busca intermediar negociações
com o ministro Simões Filho e outros políticos; as investidas, porém,
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foram de modo geral, improdutivas2.
Na tentativa de provar que a qualidade dos produtos nacionais era
inferior aos importados, Iberê Camargo solicita em 1953 a Edson Motta,
naquele momento já reconhecido restaurador carioca, a análise de duas
tintas fabricadas no Brasil: um pigmento amarelo de cádmio da marca
“Águia” produzido pela Abel de Barros Companhia Tintas S.A. (1925) e
um azul de cobalto da Frederico Menke e Cia. (1944). O resultado evidenciou que as tintas tinham composição diferente daquela indicada no
rótulo: o amarelo de cádmio (Abel de Barros) era de cromo, e o de cobalto
(Menke) não apresentava esse elemento em sua composição (DIÁRIO CARIOCA, 17/01/1953, p. 1).
A repercussão da medida tomada pelo governo impacta diretamente nos preços das lojas de artigos para pintura; no comércio popular,
Manuel Salinas, um dos sócios da Casa Mattos (1916)3, informa que as
tintas mais caras ficavam em torno de Cr$60 ou $70 o tubo, quando era
possível realizar importações no câmbio oficial; após as mudanças realizadas por Osvaldo Aranha as tintas passariam para Cr$250 ou Cr$300
(TRIBUNA DA IMPRENSA, 08/05/1954, p. 9). Salinas ainda explica que a
falta de material estrangeiro diminuiu a concorrência natural do mercado e ainda fez com que os produtores nacionais elevassem o preço
dos seus produtos. Segundo ele, não só as tintas estavam em falta, mas
também pincéis de pêlo de marta, guache, aquarela, papéis de desenho
e as telas de linho.
Entretanto, a medida adotada pelo governo brasileiro, naturalmente
não restringiu totalmente a produção artística brasileira. Embora o go-

2 Iberê troca correspondências o amigo e gravurista Mário Carneiro. Ele solicita em fins de julho de
1953 um compêndio das tintas produzidas pela Blockx e tintas das marcas Lefranc, Winsor & Newton e
Rembrandt. No final desse mesmo ano, Iberê afirma que “a nossa situação é a pior possível”; “com a nova
modalidade do câmbio, as tintas ficaram sem classificação, o que quer dizer que o dólar para importação
custa mais de cem cruzeiros! E ninguém até hoje, salvo eu, levantou a voz para defender o artista (...)”
(CAMARGO; CARNEIRO, 1999, p. 77).
3 A Casa Mattos foi uma reconhecida loja de artigos de papelaria, livraria, pintura e desenho para
desde o Jardim de Infância até os cursos superiores; ela foi provavelmente fundada em 1916 no Rio de
Janeiro. Segundo o pintor Iberê Camargo, “o material no Brasil sempre foi um problema. As importações,
as dificuldades... Eu morava no Rio e sempre comprei na Casa Mattos, que naquele tempo tinha um bom
estoque de material.” (HERKENHOFF, 1985, p. 46.) Décio Vieira também afirma que “as importações
estavam completamente paradas e levou muito tempo até tudo se normalizar. Nove anos se passaram
até que fosse surgindo alguma coisa, como a Casa Mattos e a Casa Minerva, por exemplo, começando a
importar material.” (HERKENHOFF, 1985, p. 37.)
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verno tenha restringido o acesso a produtos artísticos estrangeiros, de
fato já havia no país diversas alternativas para a aquisição de produtos
nacionais, ainda que tais materiais fossem de qualidade inferior; além
disso, nem todos pintores faziam um amplo uso das tintas artísticas.
O crítico de arte Antônio Bento, relata em 1953 as dificuldades enfrentadas pelos artistas tendo em vista a nova política financeira adotada nos últimos dois meses. Ele confirma que as importações ficaram
inviáveis pelo alto custo; pela falta de concorrência, as tintas nacionais
também subiram de preço. Segundo ele, “resta aos pintores figurativos
e abstratos a alternativa de deixar de fazer quadros, a menos que se utilizem das tintas nacionais, julgadas imprestáveis pelos técnicos.” Iberê
é entrevistado por Bento e questionado sobre a sua abstenção à II Bienal
(1953), o pintor responde: “não dispondo mais de tintas verdadeiras, desisti da Bienal. Sou contrário a esse gênero arriscado de experiências e
não uso o Ripolin4 ou o Quentone5” (BENTO, 1953, p. 26).
Os pintores concretistas, no entanto, não parecem compartilhar o
incômoco dos artistas figurativos e abtratos: “Contrários às ‘seduções
românticas’ e ao sensualismo do óleo, os concretistas preferem fazer
experiências com tintas de qualidade inferior, contanto que se prestem a
uma pintura lisa e uniforme semelhante àquela feita à pistola, nos automóveis e geladeiras.” (BENTO, 1953, p. 26) Contudo, o pintor Ivan Serpa,
tido como representante do movimento concreto carioca, também se posiciona contrário a solução apresentada pela CEXIM e afavor de Iberê. Segundo o pintor carioca, “a tinta brasileira (...) só presta para um esboço,
um passatempo. As terras e os brancos ainda escapam. Quanto ao mais,
altera-se facilmente por causa da má qualidade dos pigmentos” (TRIBUNA DA IMPRENSA, 23/04/1954, p. 7). O pintor carioca ainda relata a dificuldade em se ter acesso não só aos materiais artísticos, mas também aos
4 A marca “Ripolin”, identifica o produto de mesmo nome que foi criada pelo químico holandês de
origem prussiana Carl Julius Ferdinand Riep, na Noruega, no começo de 1890; ela nasceu da parceria
entre a empresa de tinta holandesa de Riep, Briegleb, com a francesa LeFranc. A primeira fábrica
a ser aberta pela companhia foi na França em 1897; outras unidades foram abertas no Reino Unido e na
Holanda. Tratava-se de tintas óleo-resinosas de alto brilho prontas para mistura, que foram formuladas
para serem aplicadas na arquitetura interna ou externa, na marinha, no setor automobilístico entre
outros (bicicletas, móveis e brinquedos) (BARBOSA; SOUZA, 2017, p. 191).
5 O produto foi incorretamente nomeado pelo jornal. A tinta Kem-Tone® foi produzida pela Sherwin-Williams do Brasil S.A. (1944-SP). O produto esteve disponível pelo menos desde o ano de 1947
e foi descrito pelo fabricante como uma tinta emulsionada sintética fosca lavável para uso interno
(BARBOSA; SOUZA, 2017, p. 114).
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industriais. Segundo ele “nossas tintas, deficientes como são, estão mais
caras, por falta de concorrência. Não só tintas a óleo: também “duralac”6
(Ripolin), celotex, cedro compensado. A tela inglesa passou, em pouco
tempo, de Cr$150 para Cr$200 o metro”.

ZZ Contexto artístico
Como resposta à restrição na importação dos materiais, Iberê Camargo, Djanira da Motta e Silva e Milton Dacosta elaboram um memorial de
protesto lançado em abril de 1954 para o Ministro da Educação com a
adesão de 600 artistas (além das artes visuais também deram apoio personalidades da música e críticos de arte). No documento, o trio propõe
apresentar no III Salão Nacional de Arte Moderna do Rio de Janeiro (maio
de 1954) trabalhos executados em preto e branco, motivo pelo qual o
movimento foi identificado como “Salão Preto e Branco”. A iniciativa
surge como uma manifestação política que tem o objetivo de reivindicar
uma melhoria nos materiais artísticos, contestando assim o argumento
de que a indústria local estava apta para satisfazer as necessidades dos
artistas. De acordo com a restrição da CEXIM, os materiais artísticos são
inseridos na categoria de produtos de luxo, isto é, no mesmo patamar
que itens como perfumes, carros importados e bebidas finas (HERKENHOFF, 1985, p. 8.).
O Salão ocorreu no edifício do Ministério da Educação (RJ) e integra
artistas de diversas tendências, sejam elas figurativas, abstratas ou concretistas; as inscrições somam um total de 323 trabalhos, sendo que na
edição anterior foram contabilizadas 203 inscrições. Entre os expositores constam os artistas concretos Ivan Serpa, Lygia Pape, Aluísio Carvão
e Maurício Nogueira Lima7.
A repercussão do movimento é tamanha que os veículos de comunicação do Rio, São Paulo e até mesmo Rio Grande do Sul noticiam o acontecimento. A Revista do Globo, principal ferramenta de divulgação das
6 Embora citada como sinônimo para a tinta Ripolin, o esmalte sintético Duralack® foi criado pela Tintas
Ypiranga S.A. (1928-RJ) (BARBOSA; SOUZA, 2017, p. 107).
7 Entre os assinantes: Cândido Portinari, Roberto Burle Marx, Ivan Serpa, Abelardo Zaluar, Lygia
Pape, Alfredo Ceschiatti, Abraham Palatnik, Aluísio Carvão, Djanira, Carlos Flexa Ribeiro, Mário Pedrosa,
Quirino Campofiorito, Ubi Bava, Mário Barata, Lygia Clark, Antônio Bandeira, Alfredo Volpi, Emiliano di
Cavalcanti, Flexor, Maurício Nogueira Lima, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Lasar Segall entre outros
(HERKENHOFF, 1985, p. 19-20).
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notícias de arte no Rio Grande do Sul, veicula em 11 de junho de 1954 a
matéria “Revolta em Preto e Branco” e descreve o Salão como “original”
e “revolucionário” (DAMATA, 11/06/1954, N°613, p. 46-48). Nessa reportagem, Gasparino Damata visita o ateliê de Iberê no Rio de Janeiro para
compreender o contexto local e explicar para o extremo sul do país o
debate estabelecido entre os artistas e o governo. Em um breve relato,
Iberê Camargo afirma que conversou pessoalmente com Getúlio Vargas e
que não somente o presidente da república consente em reverter a situação, mas também o ministro da Educação Antônio Balbino; entretanto,
ainda assim, não há um acordo entre o ministro e o presidente com a
diretoria da CEXIM (DUARTE, 04/09/1954, N° 620, p. 63). A mobilização,
porém, resulta em uma conquista por parte dos artistas: os materiais
artísticos que inicialmente estavam no nível dos produtos supérfluos
(5ª categoria), sobem para o nível dos imprescindíveis (2ª categoria). A
decisão é descrita por Iberê como vitoriosa, ainda que tenha sido pouco
noticiada pela imprensa (HERKENHOFF, p. 63).
Ainda assim, novos desafios surgem, como por exemplo a “especulação e instabilidade nos preços das tintas” (HERKENHOFF, 1985, p. 10).
Na tentativa de também reduzir alguns desses impasses, lança-se o Salão
Miniatura (1955) que tem como proposta não necessariamente refletir
sobre o tamanho das obras, já que o tamanho não necessariamente definiria a qualidade, mas sim expor “trabalhos feitos com enorme economia
de tintas e telas. Não é uma competição artística, e sim uma mostra de
protesto contra as condições difíceis que os pintores estão enfrentando
desde alguns anos, em face do preço alto das tintas.” (DIÁRIO CARIOCA,
10/05/1955, p. 6).
Segundo Herkenhoff, esse movimento carioca é também de grande
repercussão, embora local (HERKENHOFF, 1985, p. 10); Iberê toma novamente a frente nas reivindicações, juntamente com Vera Bocayuva e
Zélia Salgado. De acordo com o crítico de arte, o Salão reúne um total
de 60 participantes, entre eles Lygia Clark, com “Quadro-objeto”, tela
composta somente por duas molduras deslocadas do chassi. Durante 15
dias de mobilização foi possível reunir mais de 120 artistas, entre pintores, escultores, gravadores e decoradores. A comissão composta por
Iberê Camargo (e também Frank Schaffer, Geza Heller, Manuel Santiago,
Quirino Campofiorito e Vera Bocayuva) reuniu 94 artistas expositores,

187

com um total de 188 obras (sendo 135 pinturas) que foram apresentadas na Associação Brasileira da Imprensa (A.B.I.-RJ) (DIÁRIO CARIOCA,
24/05/1955, p. 12).
A iniciativa também reuniu artistas de todas as tendências, isto é,
“realistas, abstratos, conservadores, novos, veteranos, mestres, alunos”
(DIÁRIO CARIOCA, 29/05/1955, p. 63). Na matéria “Superou as expectativas o ‘Salão Miniatura’”, de Clemente Magalhães Bastos, ainda são
destacados os principais pintores que participaram do evento (DIÁRIO
CARIOCA, 29/05/1955, p. 63)8. Como resultado, a mobilização leva ao surgimento de uma cooperativa para os artistas que passaria a existir após o
dia 23 de maio de 1955, sendo inclusive descrita por Mário Barata como
um dos acontecimentos do ano (BARATA, 01/01/1956, p. 55). A principal
função dessa organização seria a importação direta de material técnico
para o trabalho dos artistas (DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 21/05/1955, p. 12).
Contudo, mesmo com o desenvolvimento dos Salões Preto e Branco e
Miniatura, a aquisição dos materiais pelos artistas continuaria a ser limitada. Ressaltamos aqui que, em oposição à situação precária dos artistas,
a indústria das tintas no Brasil passaria por uma drástica mudança em
1952 com a restrição das importações. A imposição feita pelo governo
propiciou acentuada economia de divisas ao país, que teve o seu mercado consumidor direcionado para os produtos nacionais e como resultado
o enriquecimento do setor industrial de tintas (S/A., nº1, 1959, p. 7).

ZZ Contexto industrial
No setor químico industrial brasileiro, particularmente na produção
de matérias-primas como pigmentos, óleos, gomas e de resinas sintéticas
para aprodução de tintas e vernizes, o sentimento é de otimismo e desejo
de contínuo aperfeiçoamento devido aos avanços obtidos na produção
nacional. Até o ano de 1955 o país já contava com fábricas de tinta de

8 Portinari, Alvim Correia, Iberê Camargo, Djanira, Tiziana Bonazzola, Vera Bocyuva, Maria Martins,
[Abelardo] Zaluar, José Morais, Ahmés de Paula Machado, Alfredo Galvão, Noêmia Guerra, Hilda Campofiorito, Frank Schaffer, Geza Heller, Edson Motta, Sigaud, Bustamante Sá, Barbosa Leite, Sílvia, France
Dupaty, Fernando Romani, Genaro de Carvalho, Georgina de Albuquerque, Sérgio Camargo, Gilda Reis
Neto, Heitor Pinho, Henrique Cavalheiro, Jacinto Morais, Israel Sraynbrum, Maria de Lourdes Pires da
Rocha, Lucette Laribe, Mário Carneiro, Maria Teresa Vieira, Marius Lacerda, Misabel, Newton Resende,
Sonia Ebling, Regina Iolanda e muitos outros. Ainda se solidarizaram com o Salão Ceschiatti, Rosalini
Perez e Athos Bulcão. (DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 29/05/1955, p. 63).
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grande porte, revendedoras e estabelecimentos focados na importação
de diversos produtos. As principais fábricas até a metade da década de
1950 são: a Cil Tintas S.A. (1924), a Tintas Ypiranga (1928), a Fábrica de
Produtos Rada – Leonardo Leonardi S.A. (1932), a Tintas R. Montesano
(1934) a Cia Nitro Química Brasileira (1935) e a Sherwin-Williams do
Brasil S.A (1944) (BARBOSA; SOUZA, 2017).
No que tange a produção resinas sintéticas, em 1949 tintas à base
de acetato de polivinina (PVA), popularmente conhecidas como tintas
látex, foram introduzida no mercado brasileiro, muito provavelmente
em função da fundação da Sherwin Williams do Brasil S.A. (1944-SP). A
resina substituiu o sistema anteriormente empregado, o das tintas diluídas em água, e ofereceu maiores facilidades no preparo, na aplicação
(externo e interno), na manutenção, na estabilidade e resistência da cobertura, bem como secagem superior (ROSA, n° 218, 1950, p. 25).
As resinas sintéticas à base de nitrocelulose já estariam disponíveis
pelo menos até o início da década de 1940 através da produção de nitrocelulose de variadas viscosidades pela Cia. Nitro Química (1935-SP), que
foi utilizada na fabricação de lacas e vernizes (BERENHAUSER JUNIOR,
1956, p. 98). A partir de 1942, essa empresa passa a produzir lacas de
nitrocelulose na marca Nitrolac® (O JORNAL, 1942, p. 8.). Além disso,
em 1950 a Sherwin-Williams do Brasil S.A., que já fabricava em solo nacional a tinta emulsionável com água e fabricada com resinas sintéticas
Kem-Tone (à base de PVA), também disponibiliza 41 tipos de cores para
as tintas à base de nitrocelulose (JORNAL DE NOTÍCIAS, 1950, p. 4).
A empresa é certamente uma das primeiras a produzir e disponibilizar
para o mercado brasileiro as resinas sintéticas, fato que permitiu ao país
maior independência frente aos produtos importados; a sua presença
também contribui para alterar o uso das tradicionais tintas preparadas.9
As resinas alquídica estiveram disponíveis para importação no começo
da década de 1940; a sua frabricação nacional deu início no começo da
década de 1950, embora em quantidade reduzidas. A previsão para o
início da produção nacional de anidrido ftálico, importante componente
para a produção das resinas alquídicas, só seria possível em 1954. Nesse
contexto, destacam-se eventuais tintas industrializadas obtidas através
9 Há autores que inclusive consideram a sua vinda como uma ruptura no sistema de fabricação nacional,
e separam esse momento como uma nova fase da história das tintas no Brasil (TELLES, 1989, p. 103).
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da importação e produtos nacionais de uso industrial produzidos por
grandes empresas, como a resina Glyptal® da General Eletrics S.A..
Em oposição às tintas comerciais e industriais, as artísticas (tintas à
óleo, têmpera e as aquarelas) exigiam condições de fabricação desafiadoras, uma vez que deveriam apresentar maior pureza, estabilidade e
durabilidade. Basicamente, os artistas tinham acesso a três marcas: as
tradicionais Tintas Hering (1886-1982)10 e as já citadas Tintas Águia e
Menke, da Abel de Barros & Cia (1925) e Frederico Menke & Cia (1944)
(BARBOSA; SOUZA, 2017, p. 77).
Carlos Del Negro, correspondente da Revista de Química Industrial
(RQI-RJ), realiza uma ampla descrição dos pigmentos utilizados em tintas
artísticas, as características comuns às tintas de baixo custo e a sua instabilidade; sua análise não se refire especificamente às tintas brasileiras,
porém permite compreender as razões que levaram a rejeição das tintas
nacionais por parte da comunidade artística na década de 1950. Para o
ensaísta, as tintas de custo inferior contam com processo de trituração
manual, pigmentos nocivos, excesso de carga ou pigmentos tingidos por
corantes e até mesmo cera ou sebo no óleo que compõe o aglutinante.
Os pigmentos são “mal lavados e, por isso mesmo, impurificados de substâncias nocivas (os cádmios claros, por exemplo, contêm enxofre livre),
ou se fazem de pós falsificados, isto é, levam cargas de barita (sulfato de
bário), calcita (carbonato de cálcio), gesso (sulfato de cálcio), talco (silicato de magnésio), caolim (silicato hidratado de alumínio), ou são preparadas com pós tingidos por anilina.” (DEL NEGRO, n° 161, 1945, p. 26)
Na produção nacional de pigmentos, a Cia Química Industrial Cil S.A.
é citada em 1951 como a primeira indústria da América do Sul com fábrica voltada para a produção de dióxido de titânio a partir da industrialização da batitina e a ilmenita com ácido sulfúrico (ROSA, n° 228, 1951,
p. 33); esse pigmento até o começo da década de 1950 era importado,
uma vez que a sua produção exigia custos elevados. Provavelmente, o
pigmento oferecido pela empresa brasileira era do tipo anatásio; o tipo
rutílio seria fabricado pela mesma somente no começo da década de
10 O artísta plástico Quirino Campofiorito, pintor figurativo que fez amplo uso de tintas artísticas relata
que “na década de 1920 já pintava com tinta nacional de uma fábrica do Paulo Hering (...). Na década de
1930 as tintas Águia tinham algumas cores muito boas. A tinta importada chegava muito cara, tanto pelos
impostos, especialmente naquelas época, como pela desvalorização da moeda, como é o caso de hoje.”
(HERKENHOFF, 1985, p. 51)
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1960 (BELINTANI, n°14, 1961, p. 12). Se por um lado o país não necessitava da importação de óleos secativos no começo da década de 1950, pois
fabricava e tratava óleos de linhaça, tungue, soja e mamona, a produção
de pigmentos brancos, por exemplo, era limitada a óxidos ou alvaiade de
zinco. O dióxido de titânio era de alto custo, porém apresentava maior
poder de cobertura e opacidade; já o litopônio, isto é, uma mistura de
sulfato de bário e sulfeto de zinco precipitados, tornou-se uma alternativa mais acessível devido ao baixo custo e a possibilidade de se obter uma
cor mais pura (NETO, HERRMANN, n° 258, 1953, p. 21).
O país provavelmente não apresentava recursos para oferecer uma
linha de produtos artísticos nacionais com qualidade semelhante à
obtida no estrangeiro. As críticas feitas pelos artístas na primeira metade
da década de 1950, posicionamento esse que perduraria pelo menos até
a década de 1980, apresenta consistência teórica e prática, ainda que o
setor industrial afirmasse que já haviam opções seguras e variadas para
o consumo de materiais pictóricos artísticos (ROCHA, n°20, 1962, p. 58).
Considerações finais
A questão da má qualidade dos materiais nacionais e da escassez de
produtos oferecidos ao consumidor, posicionamento compartilhado pela
comunidade artística brasileira na década de 1950 claramente difere daquela presente no setor químico industrial brasileiro. Entretanto, vale
considerar que as exigências artísticas necessárias para a estabilidade
dos pigmentos e aglutinantes no setor artístico não eram as mesmas do
setor industrial. Enquanto as iniciativas voltadas para a o setor artístico
eram reduzidas (Tintas Hering, Abel de Barros Companhia Tintas S.A. e
Frederico Menke e Cia.), aquelas com a finalidade comercial e industrial
eram diversas.
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LETRA E IMAGEM:
A PARCERIA ENTRE AUGUSTO DE CAMPOS E
JULIO PLAZA
Karina Sérgio Gomes1
ZZ Resumo:
A relação entre o poeta brasileiro Augusto de Campos e o artista visual
espanhol Julio Plaza rendeu uma das experiências mais completas que a
poesia concreta brasileira pretendia. Os trabalhos são interdisciplinares,
uma característica prevista no manifesto do movimento, e extrapolam
a fronteira entre arte e literatura. O presente artigo pretende apresentar, ainda que brevemente, alguns dos projetos mais expressivos dessa
dupla: Poemobiles, Caixa Preta e Reduchamp. Plaza encontrou nas palavras
dos poemas de Campos o conteúdo perfeito para seus Objetos, o primeiro trabalho que eles fizeram em colaboração e que se desdobraria nas
outras três obras citadas.

ZZ Palavra-chave:
Poesia Concreta, Livro-Objeto, Livro de Artista
1 	

Mestranda do Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista (IA-UNESP)

ZZ retornar ao sumário

ZZ Introdução
Antes de começar a escrever sobre os trabalhos realizados em conjunto por Augusto de Campos e Julio Plaza, é preciso apresentar individualmente a dupla. Augusto de Campos nasceu em São Paulo no ano de
1931. Aos vinte anos, em 1951, publicou o seu primeiro livro de poemas,
O Rei Menos o Reino. No ano seguinte, fundou com seu irmão mais velho,
Haroldo de Campos (1929-2003), e o amigo Décio Pignatari (1927-2012)
o grupo Noigandres. O trio é considerado o fundador da poesia concreta
brasileira, primeiro movimento da literatura nacional a ter repercussão
fora do país. Em 1953, Campos elaborou a série de poemas em cores Poetamenos. Dois anos mais tarde, em 1955, foi lançado o primeiro número
da revista Noigandres – que Plaza viria ter acesso ainda em Madrid. No ano
seguinte, participou da organização da primeira mostra nacional de Arte
Concreta, que aconteceu no Museu de Arte Moderna de São Paulo e englobava pintura e poesia. No fim da década de 1960, em 1968, conheceu
Julio Plaza (1938-2003), que o convidou para escrever uma introdução
para os livros-objetos que estava fazendo em parceria com o editor argentino Julio Pacello (1931-1977). É aqui que começa essa parceria. Mas
antes, vamos apresentar o outro lado da dupla.
Julio Plaza nasceu em Madri, na Espanha, no ano de 1938. Começou a
sua carreira artística na capital espanhola na década de 1950. E ainda na
Europa tomou contato com a poesia concreta brasileira, por conta de um
exemplar da revista Noigandres que chegou a suas mãos. Em 1967, veio
ao Brasil pela primeira vez acompanhando a delegação espanhola para
participar da 9a Bienal Internacional de São Paulo, em 1967. De acordo
com recortes de jornais da época, Plaza defendia que vinha com uma
obra de arte aberta, porém, com fortes características concretistas, como
escreveu o crítico espanhol Ignácio Gomes Ilaño, em 1967, Julio Plaza
recolhia, em sua linhagem, a ampla tradição da arte construtiva (ILAÑO,
2013). Nesse mesmo ano, prolongou a sua estada no país devido a uma
bolsa para estudar na Escola Superior de Design Industrial (ESDI), no Rio
de Janeiro. O artista lembra, em seu memorial de livre-docência, que foi
nessa época que o design gráfico entrou de vez para seu repertório artístico. No ano seguinte, 1968, conheceu o editor argentino Julio Pacello,
com quem começou a produzir livros-objetos. No mesmo ano, conheceu
os integrantes do grupo Noigandres e convidou Augusto de Campos para
escrever uma introdução para o trabalho Objetos, sua primeira publicação
encomendada por Pacello e que seria publicada em abril do ano seguin-
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te com tiragem de apenas 100 exemplares. Objetos constituía-se de uma
espécie livros com folhas soltas em que saltavam de cada dupla formas
geométricas como pop-up.
“A primeira vez que vi o Júlio, ele estava colocando serigrafias no
varal, porque ele estava produzindo um primeiro livro-objeto com o
editor Julio Pacello”, conta Augusto de Campos no documentário Julio
Plaza -- Poético Político (2013, 30’41”). Campos ficou com os trabalhos em
casa maquinando o que escreveria sobre eles. Então decidiu literalmente escrever sobre o trabalho, inserindo palavras nas formas pop-up que
saltavam do livro. O poeta trabalhou com as mesmas ideias que o artista.
Escreveu a respeito das cores e dos movimentos que aqueles objetos traziam. AZUL, VERMELHO, AMARELO, ABRE, FECHA, ENTRE são algumas
das palavras que Campos inseriu nos objetos. Elas se juntavam a outras,
formando novas expressões. “A fisicalidade do suporte interpenetrada
com o poema, apresentando-se como corpo físico, de tal maneira que o
poema somente existe porque existe o livro como objeto”, definiu Julio
Plaza em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, em domingo 23 de março
de 1980.
Esse é o primeiro trabalho dessa dupla que explorou, como poucos, a
interdisciplinaridade defendida no manifesto da poesia concreta, publicado na revista AD - Arquitetura e Decoração, São Paulo, novembro/dezembro de 1956, n° 20:
“funções-relações gráfico-fonéticas ("fatores de proximidade
e semelhança") e o uso substantivo do espaço como elemento de
composição entretêm uma dialética simultânea de olho e fôlego,
que, aliada à síntese ideogrâmica do significado, cria uma totalidade sensível "verbivocovisual", de modo a justapor palavras
e experiência num estreito colamento fenomenológico, antes impossível
A relação dos dois amigos leva a poesia concreta de Augusto de
Campos, que já era espacial embora bidimensional devido ao suporte
impresso, ao campo da tridimensionalidade, acrescentando volume e interatividade com o leitor que pode manipular os objetos e ter uma nova
experiência com os poemas. Além de uma obra de arte e, os trabalhos
desenvolvidos por Plaza e Campos, são objetos de arte considerados por
eles um meio de reflexão e de ação. Trabalhos que se localizam na fronteira entre as artes visuais e a literatura. Acrescentaria ainda que eles
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criam uma terceira margem à unindo as duas áreas de criação. Um processo que evoca da maneira mais completa a ideia de “verbivocovisual”,
termo cunhado pelo escritor James Joyce, para expressar que um poema
que exige todos os sentidos do leitor. Os móbiles criados por Plaza deram
leveza e movimento às palavras de Augusto de Campos que puderam se
performatizar e dissipar no espaço (GASPARETTI, 2012). Embora essas
sejam características mais evidentes em Poemóbiles (1974), elas permeiam
outros trabalhos da dupla, como Caixa Preta (1975) e Reduchamp (1976).

ZZ Tríade: Poemóbiles, Caixa Preta e Reduchamp
O encontro para a realização dos Livros-Objetos, na década de 1960,
foi uma semente para o célebre trabalho que essa parceria viria fazer em
1974, quando Julio Plaza volta ao Brasil depois de uma temporada de
quatro anos morando em Porto Rico. Poemóbiles (Imagem 1), considerado
um livro-poema pelo artista, é formado por doze-peças, cada uma delas
composta por um poema, que também é mobile. De acordo com Augusto
de Campos (2006, p. 71), a palavra dentro desse objeto pode ser “vista em
si mesma, como um campo magnético de possibilidades”. Para os dois,
Poemóbiles se trata de um objeto de arte, considerado pelo artista e pelo
poeta como meio de reflexão e de ação.

figura 1. POEMOBILES | Crédito da Foto: Karina Sérgio Gomes | Acervo: Omar Khouri

Plaza, que tinha pleno domínio de processos de edição, design gráfi-
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co e gravura, projetou os as folhas de modo que as formas geométricas
saltassem da bidimensionalidade criando estruturas tridimensionais
que serviram de “linhas” para que Augusto escrevesse poemas usando
os mesmos conceitos artísticos do amigo espanhol: escrevendo os nomes
das cores primárias (azul, amarelo, vermelho), descrevendo os movimentos (abre, fecha) etc.
No ano seguinte, com Caixa Preta (Figura 2), eles rompem com o formato livro, criando uma caixa com 24 trabalhos, entre gravuras de Plaza,
poemas de Campos, e objetos e poemas-objetos feitos em parcerias, os
“cubogramas”. Esses itens, quando montados, construíam formas tridimensionais de deformações angulares que tornavam o texto menos legível quanto mais agudos os ângulos. Um dos itens da caixa era um compacto simples, comprovando a multidisciplinaridade apresentada no
manifesto da da Poesia Concreta. Nesse disco, no lado 2, há uma interpretação do poema Pulsar e, no lado 1, de dias dias dias, ambos de Campos
e com interpretações de Caetano Veloso.

figura 2. CAIXA PRETA| Crédito da Foto: Karina Sérgio Gomes | Acervo: Omar Khouri
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Reduchamp (Figura3) foi último projeto de Plaza e Campos juntos no
formato de livro. A publicação é uma homenagem ao trabalho do artista
francês Marcel Duchamp. Nessa publicação, Augusto de Campos apresenta novamente um ensaio-poema sobre o legado duchampiano, que
havia publicado em Polem (1974). E Plaza repensa os trabalhos do artista
com imagem. No livro, de 1976, eles publicam o último poemóbile com
as palavras IMAGEN e ENIGMA.

figura 3. REDUCHAMP | Crédito da Foto: Karina Sérgio Gomes
Acervo: Omar Khouri

figura 4. REDUCHAMP | Crédito da Foto: Karina Sérgio Gomes
Acervo: Omar Khouri
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Na área da tecnologia, Plaza continuou a convidar Campos para participar de exposições que curou, como foi caso da mostra Arte Pelo Telefone,
em 1982, no Museu da Imagem e do Som, MIS-SP. Plaza chamou diversos
artistas e poetas para criarem obras de videografia. A última parceria
entre os dois foi com holografia. A criação dos trabalhos partiu do convite de Moysés Baumstein (1931-1991), um artista que ficou interessado
em produzir obras com vídeo e na década de 1980, em sua produtora,
montou um laboratório holográfico. Os trabalhos de Baumstein, Plaza e
Campos com holografia puderam ser vistos na mostra Triluz Hologramas,
também no MIS, em dezembro de 1986. Participaram ainda da exposição,
Décio Pignatari e Wagner Garcia. A holografia, de acordo com Augusto
de Campos, em entrevista à Folha de São Paulo, em 2 de dezembro de 1986:
“materializa uma série de possibilidades de articular palavras que você
não encontra em outros veículos. No meu caso, vindo da poesia concreta,
isso me abre uma outra maneira de pensar. Uma sensação de ubiquidade
que é muito enriquecedora do ponto de vista perceptivo”.
Ambos estavam encantados com essa nova possibilidade. Nessa
mesma reportagem, Plaza comentou sobre a holografia trazia um diálogo que me parece interessante entre o futuro e o passado: “a tecnologia
obriga a repensar o passado através do futuro, leva a reformular todo um
sistema perceptivo em relação às estruturas”. Esse foi um dos últimos
trabalhos artísticos realizados pela dupla.

ZZ Considerações Finais
A parceria entre Campos e Plaza talvez esteja entre as mais frutíferas
na relação entre literatura e artes visuais. E com certeza entre as mais inventivas e interdisciplinares. O artista afirmou em uma entrevista à Folha
de S. Paulo, em 1985, em decorrência do relançamento de Poemobiles, que
toda a parceria ou interpenetração de trabalhos é necessariamente dialógica, assim Augusto e eu dialogamos com nossos trabalhos sob o signo de ressonância que é semelhança. Toda relação
interdisciplinar leva à uma mudança criadora, e é por isso que
poucos artistas se prestam a esse risco, pois essa relação é crítica
à categoria da originalidade.
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De acordo com Plaza, os processos de criação dos dois eram “senão
idênticos, pelo menos similares”. O encontro com a formação análoga
e construtivista de Plaza, segundo Campos, foi fundamental para o desenvolvimento de poemas que o poeta gostaria que extrapolassem a exclusividade literária. Arrisco a dizer que a métrica da poesia de Campos
tenha encontrado na matemática e na geometria de Plaza a perfeita organização para palavras. Uma parceria que o autor definiu como “letra e
música”, mas que adaptaria para letra e imagem.
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CONCRETISMO PAULISTA NA DÉCADA DE 1950:
UMA BIOGRAFIA COLETIVA DE
QUINZE ARTISTAS E POETAS
Luis F. S. Sandes1
ZZ Resumo
Em São Paulo, durante a década de 1950, o concretismo surgiu enquanto movimento de vanguarda e acabou se dissolvendo, no fim da
década. A metodologia é o método da biografia coletiva, que prevê extrair
informações sociais relevantes de populações definidas. Os resultados
apontam para diversos pontos de encontro da população. Foi pesquisado
um grupo de quinze artistas e poetas ligados ao concretismo paulista. O
problema da pesquisa se refere à constituição do grupo concretista e à
sua atuação na modernização do campo artístico brasileiro. O objetivo
geral da pesquisa é compreender como se deu a afirmação da geração
concretista na cidade de São Paulo na década de 1950. Como conclusão,
o próprio concretismo é apresentado como o que une as diferentes trajetórias dos quinze escolhidos. O presente artigo deriva de pesquisa de
mestrado.

ZZ Palavras-chave
concretismo paulista; biografia coletiva; década de 1950.

1 O autor está finalizando sua pesquisa de mestrado na PUC-SP, no Programa de Estudos Pós-graduados em Ciências Sociais. Investiga o concretismo paulista na sua fase de atuação mais coesa, na
década de 1950, e também nas décadas posteriores. É beneficiário de bolsa da Capes. Tem publicações
relacionadas à sua pesquisa, incluindo entrevistas com figuras importantes do concretismo brasileiro,
que estão reunidas em: https://pucsp.academia.edu/LuisFSSandes
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ZZ Introdução
Na São Paulo pós-Crise de 1929, mudanças econômicas e sociais foram
acompanhadas de novidades no campo das artes. A cidade que passou a
se industrializar e a se urbanizar intensamente — primeiro após 1929,
depois posteriormente à Segunda Guerra — viu surgirem novas instituições culturais e artísticas. A socióloga Maria Arminda do Nascimento
Arruda relata:
A cidade de São Paulo, nos anos de 1950, passava por modificações ponderáveis em todos os planos da convivência urbana
e adquiria os contornos definitivos de metrópole, substrato do
aparecimento das instituições da cultura e das novas linguagens.
(ARRUDA, 2005, p.135)
Foram diversas as novidades surgidas no campo ampliado da cultura:
o Teatro Brasileiro de Comédia (em 1948), novas revistas (sobre literatura, arquitetura, etc.), o estabelecimento da arquitetura moderna, o surgimento da televisão, a criação da Seção de Artes da Biblioteca Pública
Municipal, o aparecimento do fotoclubismo com o Foto Cine Clube Bandeirante (em 1939), entre outros.
Além disso, museus de arte foram inaugurados na capital paulista o
Museu de Arte de São Paulo (Masp), em 1947, e o Museu de Arte Moderna
de São Paulo (MAM-SP), em 1948. Em 1951, foi iniciada a Bienal Internacional de São Paulo, a segunda bienal de arte no mundo. Com esses
dois museus e a Bienal, os artistas e os intelectuais da cidade passaram
a contar com uma atualização muito mais rápida em relação à Europa
e aos Estados Unidos. Afinal, consolidaram-se as vindas de obras de arte
e as visitas de artistas. Surgiram também galerias de arte moderna: a
Domus e a Prestes Maia.
Nesse contexto, prevalecia o figurativismo, representado por figuras
então dominantes como Di Cavalcanti e Portinari. Para os artistas adeptos da figuração, questões em torno da identidade nacional eram cruciais, e para tanto eles mobilizavam gêneros pictóricos como paisagem
e retrato, principalmente, por serem propícios a tais conteúdos. Para os
artistas concretistas, o concreto eram as cores, formas, linhas e pontos; a
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chamada figuração seria uma abstração na medida em que, por exemplo,
uma pera numa natureza-morta não seria uma pera, apenas sua representação.
O problema da pesquisa se refere à constituição do grupo concretista
e à sua atuação na modernização do campo artístico brasileiro. A atualização das ideias e práticas estéticas brasileiras, em meados do século XX,
envolveu a aclimatação de tendências do construtivismo internacional,
além de ter sido afetada por processos endógenos (relacionados à arte do
louco, por exemplo).
O objetivo geral da pesquisa é compreender como se deu a afirmação
da geração concretista na cidade de São Paulo na década de 1950 e analisar os mecanismos de atuação da geração real, das unidades de geração
e dos grupos concretos para atingir o objetivo de assumir o papel de
vanguarda artística no campo artístico brasileiro.
O presente artigo apresenta parte dos resultados obtidos em pesquisa
de mestrado, baseada em fontes bibliográficas tais quais livros sociológicos e historiográficos, manifestos, monografias sobre artistas, catálogos de exposições e Bienais, entrevistas e críticas de jornais, além de
entrevistas obtidas com alguns atores relacionados com o concretismo
brasileiro.
A biografia coletiva aqui apresentada é resultado da aplicação do
método da biografia coletiva. Trata-se de apresentar questões padronizadas a uma população para extrair informações sociais relevantes. Os
resultados ora apresentados são destaques de um conjunto maior, exposto na dissertação. Foram estudados quinze artistas e poetas na cidade de
São Paulo durante a década de 1950. Nesse período, o concretismo surgiu
enquanto movimento de vanguarda — ao redor do Grupo Rutpura —,
acessou instituições e prêmios importantes e acabou, no fim da década,
se dissolvendo enquanto movimento coeso. Ao lado dessa ferramenta,
são importantes os conceitos de campo e de geração, todos abordados a
seguir.

ZZ Ferramentas teórico-metodológicas
São três as ferramentas teórico-metodológicas importantes para este
artigo. A biografia coletiva, o conceito de campo de Pierre Bourdieu e o
conceito de geração de Karl Mannheim.
204

A biografia coletiva é abordagem existente há muitas décadas, inicialmente utilizada em histórias antiga e medieval. Aqui são tomadas
as formulações do historiador francês Christophe Charle (1951) acerca
dessa metodologia. Para ele, a biografia coletiva possibilita “melhor compreender as clivagens internas dos diferentes grupos estudados e suas
dinâmicas sociais e geracionais, ou ainda as redes sociais dominantes”
(CHARLE, 2006, p.48).
Flexível, esse método é uma maneira de se fazer sociologia no passado e, com ele, define-se o universo da pesquisa, ao qual se formula “[...]
um questionário biográfico cujos diferentes critérios e variáveis servirão
à descrição de sua dinâmica social, privada, pública, ou mesmo cultural,
ideológica ou política” (CHARLE, 2006, p.41).
Campo, para o sociólogo Pierre Bourdieu, é um espaço social relativamente autônomo a outras instâncias que define suas próprias regras
de funcionamento e que funciona em torno de uma aposta que lhe é
própria — no campo artístico a aposta é o reconhecimento.
Para o sociólogo Karl Mannheim, há um conjunto de noções de geração, indo da mais geral e abstrata em direção à mais concreta. Numa
ponta, está a localização de geração — que diz respeito ao critério temporal — e, noutra, está o grupo concreto — que é um grupo efetivo no
qual existem laços estreitos e proximidade ideológica. Mais concreta que
a localização de geração é a geração real, que se apoia no fato de os indivíduos estarem no mesmo processo histórico-social. Já as unidades de geração são mais concretas do que a geração real, contudo uma unidade de
geração não necessariamente leva à constituição de um ou mais grupos
concretos. Tomando exemplos pertinentes ao assunto aqui tratado, pode-se apontar pelo menos duas unidades de geração no campo artístico
de meados do século XX no Brasil. Uma primeira seria a das abstrações:
composta por artistas da abstração geométrica e de tendências abstratas
geometrizantes próximas, além dos artistas da abstração informal, ou
lírica. Outra seria composta por artistas figurativistas.
Os conceitos de campo e de geração se encontram neste caso. O conceito bourdieusiano dá concretude às noções mannheimianas de geração, uma vez que, aqui, localiza a geração num campo específico.
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ZZ Os quinze artistas e poetas
Entre as décadas de 1940 e 1950, havia pelo menos duas unidades de
geração no campo artístico paulista: a das abstrações e a da figuração,
longamente consagrada. Aqui escolheram-se quinze artistas e poetas
que atuaram dentro do campo da abstração geométrica na década de
1950. No Brasil, entende-se abstracionismo geométrico como sinônimo
de concretismo. Escolheu-se essa década, pois foi nela que surgiram e se
estabeleceram instituições culturais importantes para o concretismo e
foi no fim dela que o concretismo se dissolveu enquanto grupo.
A identificação dos artistas concretistas não é tarefa simples. A exposição que reviu e retomou o concretismo se deu em 1977, na Pinacoteca
do Estado de São Paulo, e foi no ano seguinte para o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM-RJ), já apontava o problema, como é visível
nas observações do crítico de arte Frederico Morais no catálogo:
Não é fácil [...] dizer com precisão quem foi concreto, quem
não foi. Quem foi neoconcreto, quem não foi. Quem aderiu, quem
precedeu, quem tangenciou, quem permaneceu, quem saiu, quem
voltou. É possível que o Concretismo, como movimento, desapareça na individualidade de cada um dos seus participantes. [...].
(MORAIS, 2014 [1977], p.294)
Foi realizada lista inicial, baseada em levantamento de dados, com
oitenta e quatro nomes de artistas e outras figuras do campo artístico.
Após análise do levantamento primário, foi identificado um núcleo central do movimento concretista paulista, composto por Alexandre Wollner, Anatol Wladyslaw, Antônio Maluf, Augusto de Campos, Décio Pignatari, Geraldo de Barros, Haroldo de Campos, Hermelindo Fiaminghi,
Judith Lauand, Kazmer Féjer, Leopold Haar, Lothar Charoux, Waldemar
Cordeiro, Luiz Sacilotto e Maurício Nogueira Lima, perfazendo um total
de quinze pessoas. A amostra contém os três membros iniciais da revista
Noigandres (Augusto e Haroldo de Campos e Décio Pignatari), todos os dez
membros do grupo Ruptura ao longo dos anos e dois artistas sem filiação
a grupos, mas estreitamente ligados ao concretismo paulista: Maurício
Nogueira Lima e Antônio Maluf.
Optou-se por formar um grupo cuja cidade de adoção, pelo menos no
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período aqui estudado, tenha sido São Paulo e cujos membros tivessem
ligações orgânicas entre si. Isto é, participação comum em manifestos,
exposições, amizades, relações profissionais, afinidades estéticas, etc.
Trata-se de um núcleo central do concretismo composto apenas por
artistas e poetas, sendo deixados de fora críticos, mecenas e outros
atores. A relação entre poesia e artes visuais no concretismo é forte o
suficiente para que poetas não possam ser postos à parte neste estudo.
De acordo com a crítica Aracy Amaral (2006, p.210), as artes visuais não
eram “ilustradoras” da poesia, como às vezes se divulga.
Por fim, importa tratar dos aspectos geracionais desse núcleo paulista, isto é, de seus anos de nascimento e das relações que isso estabeleceu.
Concretamente, os quinze artistas e poetas nasceram entre os anos de
1910 e de 1931. Leopold Haar, o mais velho, nasceu em 1910. Augusto de
Campos, o mais jovem, em 1931. Quatro nasceram na década de 1910:
Anatol Wladyslaw (1913), Haar e Lothar Charoux (1912). Nove nasceram
na década de 1920: Waldemar Cordeiro (1925), Kazmer Féjer (1923),
Judith Lauand (1922), Hermelindo Fiaminghi (1920), Haroldo de Campos
(1929), Geraldo de Barros (1923), Décio Pignatari (1927), Antônio Maluf
(1926), Luiz Sacilotto (1924) e Alexandre Wollner (1928). Dois nasceram
na década de 1930: Augusto de Campos (1931) e Maurício Nogueira Lima
(1930). Assim, a maioria (60%) nasceu na década de 1920.

ZZ Biografia coletiva em torno de tópicos e redutos
A metodologia da biografia coletiva trabalha com grandes quantidade e diversidade de informações. Para não apresentar apenas dados
brutos, foram desenvolvidos diversos tópicos para viabilizar discussões
pertinentes. Esses tópicos servem para fomentar discussões em torno do
objeto da pesquisa e se articulam em torno de pontos nodais, sejam eles
assuntos, sejam eles o que se chamam aqui de redutos. Esses redutos
foram divididos entre artísticos e de formação artística. Os primeiros são
os locais que eram frequentados e/ou constituídos pelos concretistas. Já
os redutos de formação artística são os locais onde os atores obtiveram
formação em artes. Adicionalmente é tratada a boemia paulistana.
Além disso, são abordadas exposições e mostras da Bienal de São Paulo
que foram cruciais para o desenvolvimento do concretismo. Também são
tratados tópicos como formação universitária e profissões dos atores,
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circulação das suas obras, música concreta, relação do concretismo com
a arquitetura paulista e a fotografia moderna.
Algumas informações sobre os redutos de formação em artes. Em São
Paulo, na década de 1950 o ensino artístico consolidado era representado
pelo Liceu de Artes e Ofícios (1882) e a Escola de Belas Artes (1932), que
foram importantes na formação e na reprodução da geração modernista
de 1922. Nem tanto para os modernistas canônicos que estiveram articulados à Semana de 1922, mas, sobretudo, para os modernistas que
participaram da I Exposição Geral de Belas Artes de setembro do mesmo
ano. No que diz respeito às correntes que emergiram na década de 1940
e aos novos meios e métodos técnicos e estéticos que envolviam as suas
práticas, não havia em São Paulo qualquer escola que os representasse; e
predominavam iniciativas que se mostravam ser de curta duração.
O IAC teve curta duração, de 1951 a 1953, e envolveu alguns dos
artistas que se tornariam concretistas, como por exemplo Alexandre
Wollner, que foi estudar na Escola Superior da Forma, em Ulm, instituição referencial para o grupo concretista, em 1954 e de lá retornou em
1958. Ali se formaram trinta jovens, principalmente paulistas, gaúchos
e argentinos. Entre eles destacam-se Alexandre Wollner, Aldemir Martins (1922-2006), Geraldo de Barros, Maurício Nogueira Lima, Antônio
Maluf, Emilie Chamie (1927-2000), Estella Aronis e Ludovico Martino
(1933-2011). Wollner (2002, p.55) pontua que “O IAC funcionou por três
anos. Uma vez que o mercado industrial não absorvia os alunos formados, Bardi resolveu desativá-lo.” Para Ethel Leon, “Na São Paulo do IV
Centenário, que se metropolizava, o desenho industrial autônomo − e
uma escola para produzi-lo − ainda não tinha lugar.” (LEON, [2014], s.p.).
Redutos artísticos aqui são ora as instituições frequentadas pelos
artistas, ora as instituições criadas por eles. No primeiro caso entram
o Masp e o MAM-SP, que, surgindo anos antes da constituição do concretismo paulista enquanto grupo, passam a constituir um ambiente
artístico moderno, fundamental para as elaborações concretistas (aborda-se apenas o segundo aqui). Já no segundo caso têm-se três locais que
envolveram concretistas em suas fundações e que iam além da prática
estritamente artística e concretista: o escritório de design Forminform,
a fábrica de móveis Unilabor e o escritório de projetos paisagísticos Jardins de Vanguarda (único selecionado aqui).
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O MAM-SP, desde sua fundação em 1948, esteve abertamente ligado
às tendências abstratas. Significativamente, sua primeira exposição se
intitulou Do Figurativismo ao Abstracionismo e apresentou apenas obras
abstracionistas, colocando assim o figurativismo como passado desprezível. De todo modo, a instituição apenas cedeu o espaço para que o
grupo Ruptura montasse sua primeira exposição, em 1952, sem maior
envolvimento institucional.
No início dos anos 1950, Waldemar Cordeiro começou a projetar projetos paisagísticos. Então criou uma empresa, a Jardins de Vanguarda
Ltda, para organizar essa produção. Até o precoce fim de sua vida, em
1973, foram cerca de duzentos projetos, sendo que diversos deles foram
de fato executados, em residências, em edifícios ou em outros locais,
como o Clube Esperia, na década de 1960.
Os projetos eram trabalhados como se fossem telas e contavam com
soluções visuais concretistas. Para Gabriela Suzana Wilder, “Os jardins
planejados por Waldemar Cordeiro são a concreção de suas concepções
espaciais, de criação e dinamismo através de repetições ou contradições”
(ITAÚ CULTURAL, 2013, p.8). Waldemar teria encontrado no paisagismo
“[...] o meio ideal para trasladar a arte para o real” (MEDEIROS, p.501).
A boemia teve importância para a socialização de grupos artísticos e/
ou literários em diversos momentos históricos no Brasil. Na vida noturna em bares e restaurantes os artistas e literatos bebem, se exaltam, se
extravasam e discutem arte e além. O concretismo paulista não fugiu à
regra. Seus membros frequentaram lugares como os bairros do Bixiga e
do Brás e o bar conhecido como Clubinho.
Clubinho dos Artistas era como os frequentadores chamavam o Clube
dos Artistas e Amigos da Arte, surgido em 1945, por obra de Francisco
Rebolo (1902-1980) e outros artistas. Em momentos diferentes, ocupou
três sedes diferentes no centro da capital. Fiaminghi passou a frequentar
o local em 1955, a convite de Sacilotto, recém-conhecido por meio do
amigo Valentino Cai. Isabella Cabral e M. A. Amaral Rezende (1998, p.53)
informam que
Lá iam sempre Waldemar Cordeiro, Judith Lauand, Rebolo,
Flávio de Carvalho, Yolanda Mohaly entre outros. Volpi também
aparecia. Eram reuniões diárias. Bebiam litros e litros de vinho.
Começava no Clubinho, acabava na Cantina Treze de Maio.
209

Para Fiaminghi, que vinha da publicidade, o local “Abriu a cabeça de
quem vinha do meio da publicidade. Foi a Universidade da Arte” (ib.,
p.55).
A respeito das noitadas na década de 1950, Maurício Nogueira Lima
relata que:
Naquela época, éramos jovens e gostávamos de beber bastante, pois assim nossos conceitos se soltavam melhor e o [Mário]
Schenberg sempre acompanhava as nossas ‘noitadas’. Geralmente o artista é muito boêmio. Eu, o Cordeiro, o Augusto de Campos,
o Décio Pignatari e o Volpi (que, às vezes, era curiosíssimo porque
não falava nada, apenas: ‘Eh, Eh’. [...]). Nos reuníamos na cantina Treze de Maio, na rua Santo Antônio, e ‘enchíamos a cara’
violentamente. Depois de umas quatro bagaceiras, umas três
garrafas de vinho, sem falar dos charutos do Mário, todo mundo
ficava altamente alegre. Muitas vezes, no fim das nossas discussões, saíam brigas terríveis, principalmente porque a pessoa que
liderava o nosso grupo, o Waldemar Cordeiro, era uma pessoa
irascível e nervosa, além de ter grandes choques com o Schenberg
por problemas artísticos e políticos. Depois saíamos abraçados e
tudo ficava bem. (LIMA, 1995, p.41).
As exposições tratadas na sequência ou foram importantes para o
concretismo no sentido de terem contribuído para a formação do movimento e de suas práticas e ideias ou foram organizadas pelo movimento
concreto paulista.
A inauguração pública do movimento concreto paulista se deu com
exposição do grupo Ruptura, quando se lançou manifesto homônimo.
Aconteceu no MAM-SP, na sala menor, a partir de 9 de dezembro de 1952.
O museu ficava à época no centro da cidade.
A exposição foi gestada em reuniões dos artistas em locais como o bar
do próprio MAM, uma cantina no Bixiga, a galeria Domus, o Clubinho e a
Seção de Arte da Biblioteca Municipal (CINTRÃO, 2002, p.12). De acordo
com Sacilotto, eles se encontravam desde a exposição 19 Pintores (1947)
[...] com a vontade de desenvolver alguma coisa nova, de reformular o que a gente vinha fazendo. O Cordeiro escrevia para
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a Folha da Manhã e trazia muitos assuntos interessantes para o
grupo, como a arte abstrata, geometrismo, Gestalt [...] (SACRAMENTO, 2001, p.56).
O MAM apenas cedeu o espaço para a exposição, sem se responsabilizar por outras tarefas como montagem e transporte, as quais foram realizadas pelos expositores. O pequeno número de obras, cerca de trinta,
devia ser o conjunto completo ou quase das obras realizadas até então.
Os artistas concretos produziam relativamente pouco.
A I Exposição Nacional de Arte Concreta aconteceu em dois museus
diferentes: primeiro no MAM-SP (em dezembro de 1956), depois no
MAM-RJ (em fevereiro de 1957). Houve pequenas diferenças entre o que
foi exposto nas duas cidades.
A mostra foi resultado de um ímpeto de união dos concretistas brasileiros. Ao se concretizar a exposição — com as comparações entre obras
evidenciadas, com as disputas e picuinhas acirradas —, intensificou-se
um processo de diferenciação no movimento concreto brasileiro (isto é,
movimento do Rio de Janeiro e de São Paulo, basicamente), visto também
em artigos de Gullar e outros dois e Haroldo de Campos no Jornal do Brasil
em junho de 1957.
Sobre as primeiras edições da Bienal, Paulo Herkenhoff sintetiza: “A
Bienal de São Paulo era um sol que resplandecia a cada dois anos e alimentou a arte brasileira por um longo período” (HERKENHOFF, 2009,
p.33). Nesse período inicial, a mostra tanto alimentou o que redundaria
no movimento concretista como expôs seus artistas, após sua consolidação. O espaço aberto pela organização das sucessivas bienais teve grande
peso para a prevalência do concretismo no meio artístico brasileiro da
década de 1950. Restringindo-se ao período estudado nesta pesquisa,
aqui são abordadas as cinco primeiras edições, de 1951 a 1959. Assim,
passa-se por momentos tão diferentes como uma edição anterior ao concretismo (a primeira), uma edição em que se sentiu o domínio concreto
(quarta) e, por fim, uma edição na qual outra tendência já dominava o
meio: a abstração informal (quinta).
Praticamente a totalidade dos artistas e poetas analisados fazia parte
de frações da classe média ou média baixa. Todos buscavam seu sustento
além da arte. Daí a importância financeira de ter outra profissão que
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provesse o sustento. Sobre o movimento concreto paulista, Aracy Amaral
(1998, p.312) afirma:
[...] constata-se com facilidade a vinculação de todos, todos
(com exceção para Judith Lauand e Charoux) com o meio empresarial paulista: químico industrial, desenhista técnico, publicitário, arquiteto, paisagista, artista gráfico, ilustrador, industrial
têxtil, cartazista, fotógrafo, cromista, diagramador, vitrinistas,
desenhista industrial.
Judith Lauand atuou também como professora de diversas disciplinas
escolares e Lothar Charoux atuou como professor de pintura.
Outros artistas não tinham essa ligação com o meio industrial. Augusto e Haroldo de Campos, por exemplo, formados em Direito, trabalhavam na área jurídica. Haroldo fez carreira nas áreas administrativa e
jurídica na USP. Além disso, atuou como professor universitário e tradutor. Augusto foi procurador do estado de São Paulo, tendo ingressado na
carreira em 1962, e também traduziu. Já Décio Pignatari, também graduado em Direito, ligou-se de alguma forma à indústria por ter tido uma
agência publicitária. Por outro lado, foi professor universitário no Rio
de Janeiro, em São Paulo e em Curitiba e atuou na imprensa paulistana.
Considerações finais
À guisa de conclusão em torno do grupo de quinze artistas e poetas,
pode-se apontar uma característica destacada sua: o «selo concreto».
Todos os quinze artistas e poetas tiveram experiências pregressas ao
concretismo alheias a essa corrente e ligadas à figuração ou ao verso tradicional. Exemplos são, na pintura, Charoux e Sacilotto, que estiveram
próximos do expressionismo (com obras expostas na mostra 19 Pintores
na Galeria Prestes Maia em 1947), e, na poesia, os poetas do trio Noigandres, que trabalhavam com o verso tradicional até a primeira metade da
década de 1950, mesmo na revista homônima que se tornou sinônimo
de poesia concreta. Não obstante, pode-se apontar um selo de partida
comum a todos os quinze: o concretismo.
Esse “selo concreto” é uma marca indelével para todos. Ainda que,
passado o “período heroico” do concretismo paulista, com fim em 1960,
todos os artistas e poetas concretos tenham se tornado pós-concretos
— na medida em que não havia mais um movimento vivo, estavam
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então em uma fase posterior ao concretismo —, todos os quinze artistas e poetas aqui abordados têm o concretismo como ponto de partida
comum. É certo, contudo, que as trajetórias posteriores variaram grandemente: de uma persistência na estética concretista a uma exploração
de novas linguagens (inclusive a arte pop), com muitas possibilidades
entre esses dois polos.

ZZ Referências bibliográficas
AMARAL, Aracy. Surgimento da abstração geométrica no Brasil. In:
______ (Org.). Arte construtiva no Brasil: Coleção Adolpho Leirner. São Paulo:
DBA Artes Gráficas, 1998.
AMARAL, Aracy. Textos do Trópico de Capricórnio: artigos e ensaios (19802005). São Paulo: Editora 34, 2006. v. 1.
ARRUDA, Maria Arminda do Nascimento. Empreendedores culturais
imigrantes em São Paulo de 1950. Tempo Social. São Paulo, v.17, n.1, 2005.
CABRAL, Isabella; REZENDE, M. A. Amaral. Hermelindo Fiaminghi. São
Paulo: Edusp, 1998.
CHARLE, Christophe. A prosopografia ou biografia coletiva: balanço
e perspectivas. In: HEINZ, Flávio Madureira. (Org.). Por outra história das
elites. Rio de Janeiro: FGV, 2006, pp.41-54.
CINTRÃO, Rejane; NASCIMENTO, Ana Paula. Grupo Ruptura. São Paulo:
Cosac & Naify, 2002.
HERKENHOFF, Paulo. I. Mote geral e algumas de suas glosas, a título
de introdução. In: HERKENHOFF, Paulo. Pincelada, pintura e método: projeções da década de 50. São Paulo: Instituto Tomie Ohtake, 2009, pp.28-51.
ITAÚ CULTURAL. Waldemar Cordeiro: fantasia exata (Conceitos). 2013.
Disponível em: <https://issuu.com/itaucultural/docs/waldemar_copy>.
Acesso em: 8 mai. 2018.
LEON, Ethel. IAC/MASP, uma escola futurista em São Paulo. Disponível em:
<http://www.mac.usp.br/mac/conteudo/academico/publicacoes/anais/
modernidade/pdfs/ETHEL_PORT.pdf>. [2014]. Acesso em: 8 mai. 2018.
LIMA, Maurício Nogueira. Schenberg: incentivador e crítico. In: AJZENBERG, Elza Maria (Coord.). Mario Schenberg: arte e ciência. São Paulo:
Centro Mario Schenberg de Documentação da Pesquisa em Artes, 1995,
pp.45-53.
MEDEIROS, Givaldo. Arte, cidade e paisagem. In: CORDEIRO, Analivia.
213

Waldemar Cordeiro: fantasia exata. São Paulo: Itaú Cultural, 2014, pp.500506. Disponível em: <http://www.itaucultural.org.br/catalogo-waldemar-cordeiro-fantasia-exata>. Acesso em: 8 mai. 2018.
MORAIS, Frederico. Concretismo/Neoconcretismo: quem é, quem não
é, quem aderiu, quem precedeu, quem tangenciou, quem permaneceu,
saiu, voltou, o concretismo existiu? In: AMARAL, Aracy (Coord.). Projeto
construtivo na arte: 1950-1962. Rio de Janeiro: Museu de Arte Moderna; São
Paulo: Pinacoteca do Estado, 2014 [1977], pp.292-198.
SACRAMENTO, Enock. Sacilotto. São Paulo: E. Sacramento, 2001.
WOLLNER, Alexandre. A emergência do design visual. In: WOLLNER,
Alexandre. Textos recentes e escritos históricos. São Paulo: Rosari, 2002,
pp.49-67.

214

FERREIRA GULLAR ENTRE
POEMAS VISUAIS E BICHOS
Dr. Marcelo Mari1
ZZ Resumo
A iniciativa dessa pesquisa situa-se no horizonte das retomadas críticas que vêm se processando na crítica atual, visando não menos repensar
as propostas modernas e pós-modernas que encontrar nas análises, sobre
o Neoconcretismo, fundamentos para o exercício de uma análise crítica
da contemporaneidade. O Livro-poema de Ferreira Gullar e os Bichos de
Lygia Clark são índices da permeabilidade incomum entre poesia e artes
visuais, que ocorreu na série de experiências construtivas desenvolvidas
pelo Neoconcretismo. Tanto o Livro-poema como os Bichos são resultados de similaridades: o diálogo entre o Poeta e a Artista proporcionou o
surgimento de uma nova etapa na arte brasileira, com a introdução do
tempo e da noção de participação na obra de arte.

ZZ Palavras-chave
Ferreira Gullar, Lygia Clark, Teoria do Não-Objeto
1

Departamento de Artes Visuais da Universidade de Brasília

ZZ retornar ao sumário

O ponto alto do Neoconcretismo foi a elaboração do ensaio “Teoria
do Não-Objeto” de Ferreira Gullar a partir das experiências plásticas de
Lygia Clark. Esse ensaio, escrito em 19-12-1959 e publicado no Suplemento Dominical do Jornal do Brasil, cumpriu uma dupla função: veio, por
um lado, esclarecer pela primeira vez as conseqüências artísticas das experiências produzidas pelos artistas neoconcretos, e por outro, propor a
radicalização da experiência plástica através da manifestação da obra no
tempo e no espaço. Como vimos, a arte concreta na década de cinqüenta
acentuava a exploração das experiências sensoriais, sobretudo visuais.
Por sua vez, apesar de a experiência de Lygia Clark ter sido inovadora,
faltava apontar um caminho, até mesmo para o próprio entendimento
daquilo que se estava produzindo: “Um dia a Lygia começou a desmembrar um quadro, e fez um troço com tábuas de madeira, umas em cima
das outras, umas pretas e outras brancas. Ela queria nos mostrar isto,
e nos convidou para um jantar, olhei aquilo, e achei um troço bacana,
diferente. O que é isso? Porque não era um quadro nem uma escultura,
o Mário falou: isto é um relevo. Eu disse não, não é um relevo (...). Fiquei
rodando, conversando, e falei: isto é um não-objeto. Mário, vem cá, Lygia
acho que descobri o nome para isso. É um “não-objeto”. E o Mário respondeu: não, isso é uma palavra sem sentido, porque tudo que eu percebo é objeto, e o não-objeto seria uma coisa que não se perceberia, então
está fora do conhecimento. (...) E pela primeira vez foi pronunciada a
palavra não-objeto.” (COCCHIARALE; GEIGER, 1987, p. 98-99.).
Assim, surge o ensaio crítico de Ferreira Gullar que propôs o elemento mental como orientação da experiência plástica ampliada no interior
dos desenvolvimentos construtivos. Diz Gullar: “O não-objeto não é um
antiobjeto mas um objeto especial em que se pretende realizada a síntese de experiências sensoriais e mentais” (AMARAL, 1977, p. 85). Ao usar
pela primeira vez a palavra “não-objeto”, Gullar não estava querendo
dizer que a superfície modulada de Lygia Clark não era um objeto, pois
como lhe retrucou Mário Pedrosa todo objeto é necessariamente percebido, logo um quadro é um objeto. O que Ferreira Gullar queria salientar é que a superfície modulada possuía uma dimensão a mais que sua
simples percepção visual. Essa dimensão especial caracterizava-se pela
necessidade de compreensão do objeto. Portanto, a obra de L. C. necessitava ser percebida e compreendida, daí o não-objeto ser uma síntese de
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experiências sensoriais e mentais.
Coube a Ferreira Gullar alertar, para esclarecimento de todos, sobre
os dois elementos envolvidos na atividade criativa de Lygia Clark. O não-objeto caracterizava-se pelo reconhecimento da atividade sintética que
daria ao artista a possibilidade de lidar com significações que transcendessem o plano pictórico como seu espaço privilegiado de manifestação.
A significação saía do interior da tela para o campo da pura experimentação. Se o elemento mental surge derivado de uma experiência sensorial,
seu discernimento na prática artística sintética proporcionou um caminho a ser seguido, a saber: o desenvolvimento coerente da experiência
plástica na obtenção de uma estrutura transcendente.
A estrutura mantinha-se atrelada à exploração dos elementos plásticos construtivos (cor, forma) mas ia ao encontro do espaço de manifestação da obra para além do espaço convencionalizado. Desse modo, a
démarche neoconcreta levaria ao questionamento do quadro, do espaço
pictórico, da estrutura e dos elementos plásticos como dados objetivos
a priori. Esse processo de integração do conceito na prática artística,
por sua exacerbação com o decorrer dos anos, foi chamado por Gullar
de “metafísica da criação”. Formulando as experiências de eliminação
da moldura, Ferreira Gullar oferecia, pelo acento conceitual, uma nova
orientação possível para os artistas neoconcretos com a ampliação da
experiência artística. Cabe salientar que esse elemento conceitual ou
mental não determinou a priori a produção dos artistas, que chegaram
a ele como resultado da elaboração da “forma significativa” (GULLAR,
1985, p. 250-153).
Tratava-se, então, de intuitivamente prosseguir na destruição do
plano e de qualquer resquício do espaço aurático privilegiado da obra,
que ao fim e ao cabo do neoconcretismo acabou por levar os artistas
(como Lygia Clark) à negação da noção vigente de objeto artístico e do
status do artista entendido, agora, apenas como um propositor de experiências sensoriais, um não-artista. Entretanto, o processo de ruptura
com a Arte se deu aos poucos – no percurso daqueles artistas - desde a
formulação inaugural de Gullar sobre as superfícies moduladas de Lygia
Clark até a produção artística do fim da década de sessenta. Para sermos
precisos, o fenômeno da destruição do quadro rumo ao não-objeto, se dá
lentamente a partir das primeiras experiências de Lygia Clark em 1954.
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A desintegração é lenta: desintegração do quadro, desintegração do
plano, desintegração do espaço pictórico, para daí integrar a estrutura
no espaço com os bichos. Ferreira Gullar comenta a importância inaugural das obras de Lygia Clark: “(A série produzida pela artista), entre
1954 e 1958, reside no fato de ter ela, através dessas obras, libertado
o quadro de suas conotações tradicionais, rompendo com o espaço de
representação que se mantinha ao longo da evolução pictórica não-figurativa, de Mondrian aos concretistas. Teve ela a intuição de que, livre de
todo intuito figurativo, era o quadro mesmo – a pintura – que se punha
em questão. (...) Uma composição de formas geométricas em cores puras
era ainda pintura? Se essas obras se desligavam totalmente do tipo de
significação que definia a pintura, caberia ainda votá-las à mesma função
da outra pintura? Essas perguntas Lygia Clark possivelmente não as terá
formulado àquele tempo, mas a direção que, a partir de então, imprime
a seu trabalho, revela a presença desses problemas” (GULLAR, 1985, p.
251).
Note-se bem: a passagem das superfícies moduladas para os casulos
e depois para os bichos na produção de Lygia Clark não foi um caminho
necessário, mas opcional (AMARAL, 1977, p. 255.). A experiência neoconcreta poderia ter-se restringido à sensibilização da forma concreta. Ao
questionar o significado da moldura como espaço demarcatório entre
espaço simbólico e espaço real, Gullar iluminou a experiência artística
implementada pela artista. O resultado consistiu em ampliar, através
do acréscimo de significação, os meios tradicionais de expressão a fim
de recuperar o contato vital perdido entre contemplador e obra; com
isso chegava-se ao início da experimentação. A operação que se iniciava
com Lygia Clark não revelou apenas um salto qualitativo da obra para
o espaço real, mas também demarcou um ponto de divergência com os
processos informacionais da pintura concreta e com o design industrial.
Esse afastamento da experiência neoconcreta dos motes de criação de
uma arte construtiva, de linha produtivista, assegurava ainda um estatuto diferenciado para suas propostas criativas, o que lhes garantia uma
possibilidade maior de invenção. Mais do que isso, a artista empreendeu
a superação do grande problema da pintura legado também pelo concretismo, segundo a opinião de Ferreira Gullar: a contradição fundo-figura.
O salto qualitativo de Lygia Clark iniciou-se com a superação da contra-
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dição figura-fundo pela desagregação da superfície bidimensional e sua
integração com o espaço real. Por fim, processava-se na arte brasileira,
em antecipação à produção artística internacional, a eliminação de todos
os resquícios da obra de arte em sua posição tradicional, no caso da pintura como manifestação exclusivamente visual.
Logo depois de escrever a “Teoria do Não-Objeto”, Ferreira Gullar iria
propor, em artigos subseqüentes, as implicações do novo estatuto assumido pelas experiências plásticas com o intuito de demarcar a abertura
e os limites daquilo que se estava produzindo10. É certo que o ensaio do
crítico marca a passagem para uma nova etapa da arte brasileira, que se
definia por novos modos de atuação dos artistas. Por eles, três percursos
se tornaram evidentes: os que não romperam com a “mística da arte”
e desenvolveram os postulados construtivistas segundo uma “dramatização da forma”, os que aceitaram o rebaixamento de sua atividade entendida (status), agora, não mais como artística e os que chegaram pelo
super-refinamento da arte ao encontro às avessas com a realidade. Além
desses desdobramentos da atividade neoconcreta, a partir da diretriz
do ensaio crítico de Gullar, afastando-se desse processo criativo radical
encontramos a vertente neoconcreta interessada na sensibilização da
forma concreta.
Lygia Clark acirrou o embate contra os parâmetros previamente estabelecidos à elaboração da obra, o que a torna antecipadora da grande
e emergente produção da arte objetual no mundo. Dessa forma, instaurava-se um novo estatuto para a produção artística, que consistia em
passar do espaço fictício ao real. As superfícies moduladas de Lygia Clark
foram a primeira manifestação desse afã de volta à realidade, que se
concretiza na década de sessenta com a ascensão da pop americana, com
o Nouveau Realisme e, particularmente no Brasil, com o manifesto da
Nova Objetividade, redigido por Hélio Oiticica e assinado também pela
artista. Esse manifesto representou a emergência definitiva da arte objetual, sinalizando o interesse dos artistas que participaram do concretismo e do neoconcretismo pela busca da exterioridade.
Lygia Clark com seus bichos e mesmo Ferreira Gullar com seus livros
poemas, poemas espaciais e o Poema Enterrado são in extremis conseqüências palpáveis da Teoria do Não-Objeto e, por conseqüência, o limiar
da inversão dos pólos de interesse na arte. Passava-se do interesse pela
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imanência da arte como ponto de tensão com a sociedade para o interesse cada vez mais acentuado pela imersão das práticas artísticas no
interior das práticas sociais. Entretanto, esse processo deu-se de duas
maneiras: ou pela ênfase no plano estético, ou pela ênfase no plano político. Lygia Clark e Hélio Oiticica fazem parte da primeira alternativa,
efetuando um desenvolvimento coerente das pesquisas construtivas em
busca das experiências vivenciais; Ferreira Gullar faz parte da segunda
alternativa, propondo uma inversão do interesse na arte - antes considerada por si mesma, a arte passa então a ser vista preponderantemente
em sua significação política, inaugurando a fase de ruptura de Gullar
com o neoconcretismo, em 1961.
De início, entretanto, a artista e o poeta ligados à linha construtiva
pretendiam recondicionar sentimentos e sentidos embotados do homem
contemporâneo, o que enobrecia a função essencialmente crítica das práticas artísticas, mantendo acesa a possibilidade de descondicionamento
sensorial e estético do homem. A almejada mudança dos valores sociais
tornava-se parte intrínseca das pesquisas do neoconcretismo. Segundo
Mário Pedrosa, Lygia Clark lutava contra o “obscurantismo romântico”,
que pretendia dar estatuto privilegiado à arte e fechar-se na expressão
solipsista do artista. Pedrosa estava com isso se referindo às qualidades
expressivo-objetivas dos bichos de Lygia Clark, mas também anunciando
o interesse pela conjunção entre arte e vida. Disso resultava, em primeira instância, a vontade de retorno à realidade.
Por ser um dos alvos prediletos dos construtivistas (por exemplo de
Pevsner ou de Gabo), as conformações novas de espaço e de tempo garantiam ainda à obra de Lygia Clark, uma inerência à pesquisa da forma
e de seus elementos, sem ser mais pintura ou escultura. Acresce-se à
autoreferencialidade dos não-objetos outra dimensão aparentemente
contraditória: a tentativa de promoção de uma mudança substancial da
sensibilidade humana. Com a perda do caráter exclusivamente contemplativo da obra de arte, essa tornar-se-ia objeto não somente para ser
visto mas também experienciado: o bicho conclama à participação (PEDROSA, 1986, pp. 218-220).
Também a poesia de Ferreira Gullar desde seu primeiro livro-poema e, posteriormente com seus não-objetos, não prescindia da noção
de participação. Como se sabe, a poesia participativa foi resultado da
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pesquisa aprofundada de Gullar sobre o potencial expressivo do poema,
que através de seus meios próprios pretendia revelar um conhecimento
privilegiado do mundo. Por isso, adotando um processo de depuração do
poema e de eliminação da linguagem unidirecional, o poeta escolhia a
experiência primeira (o silêncio) em detrimento da utilização convencional da linguagem verbal feita pela poesia: “Meu problema era a palavra,
esse ser ambíguo com um extremo mergulhado no homem e o outro
preso aos objetos cotidianos. A palavra isolada na página era, para mim,
a fala brotando no silêncio” (GULLAR, 1965, p.123).
O uso do espaço em branco da página produziu uma mudança no
significado do livro, de simples suporte da poesia para parte integrante
do poema. Para Gullar, tratava-se de operar ao mesmo tempo com os
elementos visuais e semânticos da palavra. A ressalva é que, enquanto
no concretismo esse processo de valorização da visualidade do poema se
dá a partir de ritmos mecânicos numa estaticidade da palavra na página,
ao contrário, Gullar propôs a introdução do tempo na leitura do poema,
com o ato de virar as páginas. Dessa forma, ao invés de explorar relações
ótico-mecânicas entre palavras, Gullar buscou acentuar o vazio entre elas
pela conformação da palavra na página, o que indicava a importância
do silêncio na criação do poema: o silêncio como avesso da linguagem.
Daí, o livro-poema, com suas páginas cortadas e recortadas. Mas, o que
significava essa busca do silêncio na poesia? Segundo o próprio Ferreira
Gullar, em Cultura posta em questão, a anulação progressiva do discurso verbal fazia parte das propostas tanto da poesia neoconcreta quanto
da poesia concreta, que almejavam uma comunicação sem conceitos:
“Quaisquer que tenham sido as divergências entre a poesia concreta e
neoconcreta, neste ponto elas se identificam: partem de uma concepção
mágica da linguagem, segundo a qual seria possível imprimir à linguagem verbal um modo de expressão aconceitual. (…) (Isto significa que)
que existe uma verdade que não pertence ao mundo racional e à qual só
a arte tem acesso. Significa também a vontade de transferir para o campo
da poesia um tipo de pensamento formal que se desenvolveu sobretudo
no âmbito da pintura”(GULLAR, 1965, p.125).
Em seguida, Gullar transforma a ação participativa no elemento mais
importante de sua poética e prossegue seu percurso com a invenção dos
poemas espaciais, nos quais “o gesto é o acionador desta linguagem ma-
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terializada no espaço: uma caixa branca a palavra dentro; uma placa,
a palavra sob um cubo azul. Era o que chamei de “não-objeto”. (...) O
último não-objeto concebido já não tinha nenhuma palavra dentro...”
(GULLAR, 1965, p.125).
Conclui Gullar: “Percebi a continuidade (...) (com a) experiência
antiga (o problema que alimentara toda A Luta Corporal): descia mais
fundo na linguagem, agora, trabalhando o avesso dela o não-formulado,
a não-palavra” (GULLAR, 1965, p.125). Também era essa a proposta de
Mário Pedrosa, no início da década de cinqüenta, quando de forma otimista via surgir nos anos vindouros, “uma civilização de signos inéditos
ou universais ainda mal absorvidos”(PEDROSA, 1986, p. 150).
Portanto, a arte abstrata seria o paralelo das grandes descobertas da
cibernética e que viera para “educar o povo, prepará-lo para entender-se,
para comunicar-se sem ser pela palavra”. Na opinião de Gullar na década
de sessenta - depois de ter rompido com o neoconcretismo e enveredado
para uma arte participativa -, o não-objeto garantiu a passagem da arte
autônoma para a arte participativa, diante dos apelos da realidade brasileira. Assim, o retorno à realidade fez-se, em um primeiro momento,
através da participação do espectador na obra. Anos depois, Gullar avaliava, em seu livro Vanguarda e subdesenvolvimento, a importância que
atribuiu ao sentido de participação nas artes plásticas e na poesia para o
momento brasileiro.
Vejamos: “Os ‘não-objetos’ eram placas de madeira horizontais, tendo
elas formas geométricas, também em madeira, sob as quais estava escrita uma palavra: a ação do espectador é que revelava a palavra escondida e fazia com que o poema falasse. O ‘poema enterrado’ era uma sala
cúbica, construída no subsolo, onde o ‘leitor’ penetrava por uma escada
e lá dentro movia uma série de cubos, sob os quais estava escondida a
palavra. Os bichos de Lygia Clark, nascidos de uma abstração progressiva
e radical das formas figurativas, são esculturas que exigem a participação ativa do espectador para revelar a série de aspectos implícitos na
estrutura da obra.
O mesmo espírito tem as obras atuais de Hélio Oiticica, com seu parangolé, que exige a ação de um dançarino para existir enquanto expressão. Todas essas soluções, no meu entender, são o caminho que esses
artistas encontram para retornar à realidade, mesmo sem abrir mão da
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concepção metafísica que os move. É certo que a ação, em tais casos,
como no caso de Mallarmé, é ainda ritualística e abstrata – já em alguns
casos liberatória – mas indica uma aproximação progressiva com os fatos
concretos da vida” (GULLAR, 1969, pp. 51-52.).
Evidentemente, a noção de participação abriu-se em duas frentes, tornando-se ou uma exigência da arte participativa em denunciar a situação
social e política do País, ou uma tentativa de abrir as possibilidades de vivência humana para além da alienação social contemporânea do homem
e de seus sentidos. De uma forma ou de outra, o interesse pela exterioridade fazia-se presente ampliando meios expressivos e proposições
artísticas. Assim, na década de sessenta, há um dilatamento da noção
de arte que abarca experiências muito díspares em seus resultados, mas
motivadas sempre pela intervenção crítica, direta ou indiretamente.
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VOLPI, POLLOCK E PEDROSA:
REINVENÇÃO DA HISTORIGRAFIA
DA ARTE BRASILEIRA
Marcos Pedro Magalhães Rosa1
ZZ Resumo
O Brasil de 1957 é marcado por, pelo menos, três acontecimentos
artísticos importantes que podem ser relacionados. Pollock foi apresentado, na Bienal de São Paulo, pelos Estados Unidos da América como
a ponta de lança de toda a História da Arte modernista mundial, num
desenvolvimento que desaguava na cidade de Nova Iorque e não mais
em Paris. No mesmo ano, Pedrosa organizou uma retrospectiva de Volpi
e incendiou a querela entre os concretistas de São Paulo e os do Rio
de Janeiro. Como produto desses processos, o crítico brasileiro fiou a
história de uma Tradição Brasileira de Pintura. O personagem principal
era Volpi, cuja trajetória, insulada no subúrbio, apresentava-se como a
própria história da arte modernista brasileira, num desenrolar que levou
ao mesmo tipo de obra desenvolvida pelos concretistas cariocas.

ZZ Palavras-chave
Alfredo Volpi, Mário Pedrosa, Expressionismo Abstrato, Historiografia do Modernismo Brasileiro.

1 Autor da dissertação de mestrado, sob orientação de. Heloísa Pontes, “O Espelho de Volpi: o artista,
a crítica e São Paulo nos anos 1940 e 1950”. No Doutorado, dedica-se à recepção do Expressionismo
Abstrato no Brasil, sob orientação de Gabriel Zacarias. Mestrado e Doutorado pela UNICAMP, com
apoio da FAPESP.

ZZ retornar ao sumário

O expressionismo abstrato era conhecido em São Paulo, pelo menos,
desde 1951, quando a primeira Bienal expôs Lúcifer (1947) de Pollock
junto a nº6 (1951) de Marc Rothko (1903 – 1970) e de Áttic (1949) de
Willen de Kooning (1904 – 1997)2. Durante as três primeiras Bienais, o
teor da mostra norte-americana, conforme os textos dos catálogos, era
pitoresco. Tratava-se de expor os tipos de arte que se produziam naquele
país. A mostra de 1951 traz, além do expressionismo abstrato, obras de
Max Ernst (1891 – 1976) e de Edward Hooper (1882 – 1967). Até 1955, as
seções dos EUA eram pensadas como continuidades das mostras precedentes. Em 1957, o tom da apresentação norte-americana muda. Pollock
morrera no ano anterior e a seção norte-americana é organizada pelo
próprio Alfred Barr (1902 – 1981) que também escrevera, junto a Frank
O’Hara (1926 – 1966) a apresentação do catálogo sobre a arte dos EUA.
A intenção da mostra, segundo o catálogo, era expor uma nova arte, o
expressionismo abstrato, que, segundo o autor do texto, se impunha internacionalmente como uma potência cultural. A figura de Pollock nessa
apresentação é a de um pintor cujas
inovações formais e técnicas e a originalidade de suas concepções especiais tornaram-no conhecido como um dos pintores de
maior projeção nos Estados Unidos, provocando ao mesmo tempo
interesse nos círculos artísticos da Europa. [...] Para muitos, Pollock representa o próprio espírito de lirismo aventureiro e de
descoberta formal, tão intimamente ligados à pintura norte-americana mais recente. (O’HARA, 1957, p. 195)
Essa mostra de 1957 é considerada o marco historiográfico para o
desenvolvimento da abstração não-geométrica no Brasil, processo que
se desenvolve na Bienal posterior, apelidada de Bienal Tachista, cujo
prêmio de melhor pintura nacional fora destinado a um quadro abstrato
e não geométrico, de Manabu Mabe (Morethy Couto, 2004; Alambert &
Canhête, 2004). O catálogo de 1959, cuja apresentação norte-americana
fora escrita por Sam Hunters, menciona Nova Iorque ao lado de Paris, de
2 Essa apresentação é baseada no artigo, fruto da minha dissertação de mestrado, “Uma História de
Mestres e Ilhas: Volpi por Mário Pedrosa”, atualmente no prelo da “Revista Sociologia e Antropologia”.
As observações sobre o Expressionismo Abstrato e sobre os artistas neoconcretos são hipóteses da
minha pesquisa de Doutorado, ainda em andamento.
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Londres e de Roma como centros internacionais da produção artística,
e apresenta artistas que teriam, segundo o texto, sido influenciados por
De Kooning, por Pollock e por Rothko: David Smith (1906 – 1965), Phillip Guston (1913 – 1980) e Robert Rauchenberg (1925 -2008). (HUNTERS,
1959 pp. 163 – 168). Mais uma vez, o texto norte-americano referenciou
o expressionismo abstrato como internacionalmente relevante:

Hoje em dia, nossa pintura e nossa escultura fornecem prova encorajadora do poder crescente de um movimento genuinamente internacional na arte contemporânea, uma nova maré de abstração lírica, enriquecida
por uma variedade de acentos e inflexões individuais,
na Europa e nas Américas. (IDEM. IBIDEM. P.168).
Enquanto os Estados Unidos atualizava, Bienal após Bienal, a sua própria produção artística, a França, antiga referência para o mundo artístico brasileiro, via-se com dificuldades de se desprender da Escola de Paris.
Na primeira Bienal, ela deu destaque às obras de Fernand Léger (1881
-1955) e de Pablo Picasso (1881 – 1973). Na segunda, ela organizou uma
retrospectiva sobre o cubismo. Na terceira, uma retrospectiva de Léger.
Na quarta, uma de Marc Chagall (1887 – 1985). Na quinta, uma mostra de
gravuras do século XVI ao XIX. A primeira vez que a França deu destaque
a artistas com produção recente foi na Bienal de 1963, quando trouxe
Jean Atlan (1913 – 1960), Edouard Pignon (1905 – 1993), Gustave Singier
(1909 – 1984) e Pierre Soulages (1919 -). Nesse mesmo ano, os Estados
Unidos trouxe, entre outros artistas, Donald Judd (1928 – 1994).
Também em 1957, Mário Pedrosa montou uma retrospectiva de Alfredo Volpi no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Os quadros foram
organizados em “fases” e de maneira que se demonstrasse a sucessão dos
estilos do pintor no tempo.
Volpi fora premiado na Bienal de 1953 e era celebrado por críticos
de relevo, como Sérgio Milliet e Lourival Gomes Machado e também por
artistas comprometidos com as inovações do concretismo, como Waldemar Cordeiro. Além dessa permeabilidade do artista às novidades da
abstração geométrica e da recepção calorosa por parte da juventude do
meio artístico, Volpi era um senhor idoso, com longa carreira, que se iniciara na década de 1910 e prologava-se ao longo de, pelo menos, quatro
226

décadas (ROSA, 2015).
Pedrosa, no “Suplemento Dominical” do “Jornal do Brasil”, descreveu
a exposição como um meio para expor o desenvolvimento artístico do
pintor, que partiria do impressionismo, passaria pelo pós-impressionismo, por um certo “cubismo assimilado” e por uma arte popular com
semelhanças expressionistas. O crítico frisava, no conjunto de obras do
artista, a paulatina decomposição do modelado em planos de cor e a
predominância que estes viriam a adquirir até se imporem como formas
puras à moda concretista. Em suma, tratava-se da reunião das obras volpianas feitas entre 1924 e 1957 e da exposição de um artista como se este
fosse, por si mesmo, todo o desenvolvimento da arte modernista, dentro
dos marcos temporais pelos quais se entende o desenvolvimento dessa
arte no Brasil, iniciando-se em 1917 e incendiando-se em 1922 (PEDROSA, 1957 a.
A mostra foi anunciada, pelo próprio crítico, no jornal do Brasil como
de “suma importância para o mundo artístico carioca”. No catálogo, Pedrosa foi enfático. Todo o desenvolvimento da obra volpiana só teria
acontecido pelo “insulamento” proletário do pintor no bairro periférico
do Cambuci.
(...) se na sua fase atual, de onde fica o amor aos velhos materiais e talvez a preferência final pela têmpera (sem falar no
apego ao muro em si), já não se adapta a sua arte aos estilos artesanais da construção civil de sua mocidade, prova ela, contudo
que a verdadeira escola de um pintor não são as academias de
belas artes nem as escolas especializadas (afastadas do mundo do
trabalho e da produção), mas o próprio aprendizado industrial
do dia. (...)

Conseguiu ele, no entanto, chegar ao ápice da evolução moderna, partindo do ofício de decorador de paredes. Daí talvez lhe
ter sido dado guardar a pureza, a ingenuidade artística, a fatura
manual dramaticamente precária e rica de sua matéria, mesmo
nas mais abstratas ou “concretas” composições da última fase.
(PEDROSA, 2004 [1957] d)
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Ao indicar o “insulamento” no subúrbio, Pedrosa diagnosticava duas
coisas: a primeira era que o desenvolvimento artístico triunfante de
Volpi só aconteceu movido por forças oriundas da experiência suburbana. Pedrosa não encarava esse subúrbio como localizado em São Paulo,
mas como um espaço ideal que poderia ser identificado em qualquer
periferia. O que haveria de externo ao bairro não seria, segundo o catálogo, a cidade de São Paulo, mas o “centro cosmopolita da cidade, pelo
Rio e pelo Brasil, e mesmo pela estranja”. O segundo diagnóstico é que
Volpi só se tornou o artista que era graças ao afastamento dos grupos
“aristocráticos” que compuseram a geração de 1920 e a Semana Moderna
de 1922. “Aristocracia” é um conceito que Pedrosa identificava, em 1947,
com um esforço “intelectualista” oposto ao modernismo. Um esforço
comprometido com a “glorificação dos grandes homens”, de artistas
apartados dos demais cidadãos pela posse de ensinamentos e regras:
De alfaiates, confeccionadores das clâmides de glória dos
potentados e heróis da Renascença, os artistas acabam transformando-se numa confraria fechada a serviço da aristocracia. E,
como toda confraria, ela se organiza na base de interesses criados
e regulamentos fixos que segregam seus membros do resto dos
mortais, mantidos cuidadosamente afastados dos segredos da
corporação. (PEDROSA, 2015 [1947] p.49)
O modernismo teria surgido, segundo Pedrosa nesse artigo de 1947,
com os impressionistas, no momento de retomada de “uma ingenuidade natural”, na qual se sentiria “uma evidente manifestação da ordem
poética que é universal”, e “um sentimento artístico na sua pureza, tão
translúcida na obra dos anônimos artistas primitivos”.
No célebre artigo “Paulistas e Cariocas”, em que Pedrosa inflamou
essa disputa entre os concretistas das duas cidades, ele descreveu Mário
de Andrade, personagem paulista da geração de 1920, como um ideólogo
do modernismo que intercalaria um livro de poesia com um de “sabença”. E os cariocas figuravam então em contraste aos paulistas e seriam
“mais empíricos, ou então o sol, o mar os induzem a certa negligência
doutrinária” (PEDROSA, 2004 [1957] b).
Entre a querela das duas cidades e a exposição de Volpi, Pedrosa articulou uma nova narrativa da história da arte modernista brasileira como
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se esta fosse destacável do modernismo paulistano. “O modernismo não
nasceu apenas em ‘Pauliceia desvairada’, mas sua doutrina, sua teoria
ali é que foi definida e codificada”. Volpi é descrito, em “Paulistas e Cariocas” como uma exceção entre os paulistas. E Pedrosa o chama de: “o
velho mestre já glorioso” “que empresta aos rapazes do concretismo o
gesto generoso e protetor de sua solidariedade”. Portanto, numa mesma
tacada, Pedrosa retira a posição genética que São Paulo tinha para a narrativa da história da arte modernista nacional, e a Volpi ele associa uma
brasilidade solidária aos artistas do Rio de Janeiro.
Esse diagnóstico sobre as duas metrópoles contrasta com a leitura
desenvolvida pelo próprio Pedrosa cinco anos antes, na conferência “A
Semana de Arte Moderna”. No texto de 1952 não havia razão para diferenciação entre Rio e São Paulo, e o desembarque do modernismo no
país teria se dado na capital paulista, quando as artes plásticas, em especial as de Anita Malfatti e as de Victor Brecheret, revelaram aos literatos
(principalmente a Mário de Andrade) uma fenomenologia do Brasil. Pedrosa afirmava, em 1952, que “o Brasil de Mário de Andrade entra pelos
sentidos. Daí sua força plástica e concretizadora”. A poesia andradiana
carregaria então, para Pedrosa, na conferência, um “extraordinário vigor
plástico e cromático da evocação da natureza brasileira. Sua paleta lembraria os tons vivos do fauvismo e a violência da cor pura de Van Gogh
(PEDROSA, 2004 [1952])”
Estamos diante, portanto de um esforço de reinvenção da narrativa
da História da Arte Brasileira, em benefício de um concretismo que se
projeta como a mais avançada das tendências para o país, mas também
em função de um atestado: um brasileiro, quando isolado das influências nocivas de uma elite aristocrática, tende ao concretismo empírico
típico dos grupos cariocas. E seguir esse suburbano é a possibilidade de
invenção de uma “tradição brasileira em pintura”, Volpi seria “o mestre
de sua época” (PEDROSA, 2004 [1957 a] e PEDROSA, 1957 b). O contraste
aos paulistanos é eloquente e os artistas cariocas, mais empíricos, estariam mais próximos de uma tradição brasileira genuína do que aqueles
artistas que floresceram na Pauliceia.
Na nova historiografia reivindicada por Pedrosa, os velhos mestres
das primeiras gerações modernistas foram removidos de seu pedestal no
panteão brasileiro: em especial Lasar Segall, Di Cavalcanti e Portinari.
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Em oposição a esse ataque, ergueu-se o crítico Antonio Bento que protestou contra Pedrosa e os concretistas. Para ele, Volpi era um grande
pintor, mas dar a ele o seu “justo lugar” na História da Arte Nacional implicava reconhecer que seu destaque era circunscrito à tendência primitivista, tendo conquistado dentro dela, e apenas dentro dela, “um lugar
de primeiro plano no panorama da pintura nacional”. Se a retrospectiva
de Volpi representaria, segundo Pedrosa, “o grito de independência da
pintura brasileira em face da pintura internacional e da Escola de Paris”,
para Bento, com exceção das paisagens urbanas, não haveria, em Volpi,
nada que fosse representativo do Brasil. (BENTO, 1957 b).
A mostra de Pollock é considerada pela historiografia como um marco
para que os pintores brasileiros desenvolvessem uma pintura abstrata e
não geométrica, e Pedrosa foi um opositor dessa modalidade artística
que Pollock catalisou no Brasil. Pelo seu caráter rigorosamente formalizado, a arte geométrica seria, para o crítico, mais adequada a um país
onde as instituições ainda estavam se formando e também a um país
que teria de se defender de diversas investidas imperialistas3. A hipótese
que proponho é, portanto que Volpi, apesar dos protestos de Bento, era
para Pedrosa e para os concretistas o atestado da pertinência da arte geométrica à cultura brasileira. Portanto, expô-lo como se ele fosse toda a
História do Modernismo Nacional foi uma forma de narrar uma História
da Arte como resistência à Historiografia norte-americana.
Se a vinda de Pollock se mescla a uma nova narrativa da arte brasileira, ela também deve ser estudada no seu impacto sobre os artistas.
Junto à mostra dos EUA, desembarcou em São Paulo o crítico Alfred Barr
Jr, que, ao comentar a representação brasileira na Bienal daquele ano,

3 No artigo “Pintura Brasileira e Gosto Internacional” de 1957, Pedrosa contrasta os “tachismos”
com a arte geométrica. Os primeiros seriam defendidos por “homens cansados de cultura e experiências estéticas, a tudo que lembre estrutura, ordem, disciplina, tensões, otimismo, beleza plástica, em
suma.”. Os artistas geométricos brasileiros, que se oporiam a esses homens, não se importariam com o
que estivesse na moda nos Estados Unidos ou na Europa. Dois anos depois, Pedrosa celebra, no artigo
“Paradoxos da Arte Moderna Brasileira”, o que ele considerava a clarividência do crítico vienense Jorge
Lampe diante das obras concretistas brasileiras. Lampe indicou que a abstração geométrica teria brotado, no Brasil, de uma “vontade profunda dos artistas” que viviam em um país subtropical, no qual
“a natureza ameaça a cada passo absorver a intencionalidade do habitante”.(PEDROSA, 2004 [1959])
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diagnosticou que nossas obras não passavam de “Bauhaus exercise” 4.
O ataque ao concretismo era direto e somou-se à popularidade que a
abstração não-formal ganhou entre nós. Em 1959, surge, entre os artistas
do Rio de Janeiro, o manifesto neoconcreto, no qual os artistas reivindicavam que a rigidez das leis matemáticas e psicológicas, subjacentes
ao concretismo, deveriam dar espaço a uma relação mais expressional e
mais íntima do artista com sua obra.
Aquele que é considerado o principal ideólogo do neoconcretismo,
Ferreira Gullar, ao comentar as novidades de seu grupo foi explícito:
A tendência desse grupo [...] contraria a moda tachista e informal que hoje se alastra de continente a continente. Do outro
lado, vem a onda internacionalista (os referidos tachismo e informalismo) que tende a tudo envolver e diluir numa linguagem
condenada ao rápido esgotamento, uma vez que lhe faltam raízes
e que sua estética vacila entre o arbitrário e o decorativo.

O momento é decisivo, porque o espírito provinciano ainda
predomina em nosso ambiente artístico – e será necessário ter
coragem para se opor aos juízos da crítica estrangeira (caso toda
ela adira à moda) e para se manter fiel ao que a nossa própria
experiência nos indica como caminho certo. [...]

O neoconcretismo não é uma teoria artificial imposta aos
artistas, mas uma nova tomada de consciência nascida da experiência criadora. Não se trata de um dogma e sim de uma
perspectiva aberta pelo trabalho, pela obra realizada. (GULLAR,
2015 [1959], 151 -153)
Um ano depois, Lygia Clark denunciava: o plano havia morrido.
4
Durante essa visita a São Paulo, Barr profere um juízo sobre a arte brasileira que mobiliza Mário
Pedrosa e Lourival Gomes Machado como opositores: a arte concretista brasileira e argentina, segundo
Barr, não passaria de “Bauhaus exercises”. Esse debate foi objeto de um artigo recente de Ana Cândida
Avelar (2012) que desdobra as expectativas do crítico norte-americano sobre a arte brasileira e as respostas de Pedrosa e de Gomes Machado sobre elas.
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Anteriormente, quando o artista se situava diante do retângulo, projetava-se sobre ele e nessa projeção carregava de
transcendência a superfície. Demolir o plano como suporte da
expressão é tomar consciência da unidade como um todo vivo
e orgânico. Nós somos um todo e agora chegou o momento de
reunir todos os fragmentos do caleidoscópio em que a ideia de
homem foi quebrada, reduzida a pedaços. (CLARK, 1980 [1960])
Em 1961, a mesma artista recebeu o prêmio de melhor escultura na
Bienal de São Paulo, com a obra “Bichos”. Mário Pedrosa, ao rememorar o episódio, comemora a vitória que marcaria “uma ruptura com os
cânones tradicionais da arte moderna”. Tratava-se, segundo ele, de uma
“construção de planos articulados no espaço por dobradiças e que se
armam e se combinam pela ação do espectador”
“Com isso ela abria caminho, por suas implicações, a uma das
tendências decisivas entre as modalidades inúmeras que vieram
após o tachismo e o informal, ou precisamente a que nega a contemplação da obra de arte como essencial ao completar do ato
do gozo estético. E assim negando, nega a sacrossanta intocabilidade da obra de arte. A noção de “distância psíquica”, tão
imprescindível à contemplação e ao provar da obra de arte, é
substituída por outra relação que a da obra e do sujeito que a
contempla. Ou a relação em que a figura do contemplador cede
lugar à do espectador, cujo papel não é mais apenas o de contemplar: ele entra por assim dizer na ideia ou no projeto do criador, contempla-o, redescobre-o, enriquece-o com sua intervenção
“.(PEDROSA, 2005 [1973] p 492-93).
Uma vez que se compreenda os bichos como exemplares das vertentes neoconcretas, é preciso atentar que o próprio Pedrosa, no mesmo
movimento memorialístico reafirma que as modalidades geométricas
são uma resistência brasileira à moda internacional, porque não podiam
“deixar de ter raízes na própria dialética cultural do país”. Neste processo de reinvenção da história da arte brasileira, Alfredo Volpi foi sagrado
o “mestre de sua época”, a abstração geométrica foi afirmada como um
produto com raízes profundas na cultura brasileira e as obras chocaram232

-se com seu limite intrínseco, o plano e o extrapolaram, reivindicando,
portanto, o espaço e a ação do espectador. Obra, narrativa histórico-crítica e identidade nacional foram, portanto, três facetas de um de mesmo
fenômeno de reinvenção da arte brasileira que, ao ser tensionado pelas
novidades estrangeiras, se rearticularam em conjunto.
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ENTRE A ORTOGONAL E A DIAGONAL:
A ESCULTURA DE FRANZ WEISSMANN
Dr. Marcos Faccioli Gabriel1
Ms. Edna Atsué Watanabe2
ZZ Resumo
Franz Weissmann (1911-2005) foi um escultor concretista e neoconcretista, personalidade chave naquele momento, a década de 1950, em
que a arte autônoma tornou-se divisa de princípio em nosso meio artístico. Sua obra construtiva teve o espaço como questão tramada entre a
ortogonal e a diagonal a convocar o corpo, seu equilíbrio e motricidade.
Sua carreira conheceu rupturas nos anos de 1960 e 1970, quando investigou outras poéticas, sobretudo o informalismo e o minimalismo. Nas
últimas décadas de vida pode produzir obras de grande escala que foram
instaladas em espaços urbanos onde revelaram mais uma virtude – através da convocação do corpo lançar ao ambiente suas linhas, planos e
ritmos de modo a manifestar harmonias transitórias e assim ir além do
anódino ambiente urbano.
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da arte moderna
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orientação do Prof. Dr. Omar Khouri, da Linha de Pesquisa de Abordagens Teóricas, Históricas e Culturais da Arte, pesquisa as bases teóricas da poesia concreta paulista da década de 1950.

ZZ retornar ao sumário

Este estudo resulta do contato continuado com a obra do escultor,
contato estético que já se tornou afetivo também, e da leitura do catálogo da retrospectiva de 1999 do artista, bem como de textos de época,
todos eles por grandes nomes da crítica. Procuramos apresentar certa
compreensão que foi sendo sedimentada junto com algumas persistentes indagações historiográficas. Este estudo compõe um conjunto com
nossos estudos que empreenderam a crítica de arte de obras de nossos
arquitetos modernos, bem como de artistas brasileiros, como Ernesto de
Fiori. Este pintor e também Weissmann nos fascinam, entre outros motivos, por terem sido imigrantes que poderiam, em graus muito diversos,
lançar um olhar estrangeiro sobre o Brasil. A este respeito, a viagem de
Weissmann à Europa por seis anos, que interrompeu sua já bem estruturada carreira, na qual desenvolveu uma estética totalmente diversa,
permanece algo difícil de compreender.
Franz Weissmann (1911-2005) foi um artista brasileiro de primeira
grandeza que desempenhou um papel chave num momento da maior
sensibilidade para o desenvolvimento da arte brasileira em meados do
séc. XX, ou seja, para a constituição e diferenciação de nossas vanguardas
construtivas e, mais que isso, para estabelecer o marco da arte autônoma num meio até então resistente a abandonar o discursivo. Naquele
momento chave, os egressos de Minas Gerais Franz Weissmann e Amilcar de Castro identificaram-se com o concretismo para logo a seguir
romper e passar ao neoconcretismo. Estes escultores abandonaram os
procedimentos tradicionais da escultura em favor de uma concepção e
de técnicas, procedimentos e materiais totalmente outros, com um olho
no que já se havia difundido através das obras de Gabo, Pevsner e dos
construtivistas soviéticos, sem falar em Max Bill. Assim, cedo adotaram
chapas metálicas recortadas, dobradas e torcidas. Mas as semelhanças
não foram muito longe.
Fiel à intuição e a suas escolhas de pesquisa estética, Weissmann foi
também um artista dividido entre as várias direções que cultivou. Em
1950-51, estava entre a escultura figurativa a la Maillol e as primeiras
experiências construtivas como Cubo Vazado, o qual hoje sabemos, de
acordo com Roels Jr, ter sido anterior à presença de Max Bill na I Bienal
de São Paulo com sua Unidade Tripartida (ROELS JR, 1998, p.17). Entre
1959 e 1965, em viagem à Europa, deixou sua pesquisa construtiva tão
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figura 1. F. Weissmann –
Grande Flor Tropical, 1989, aço SAC
50, pintado, 585x650x650cm.
Foto do autor.

promissora para dedicar-se a um trabalho “informalista” influenciado
talvez por César Baldaccini e por Burri. Após 1965, logo após voltar ao
Brasil, trabalhou entre sua estética construtiva e uma pesquisa influenciada pelo minimalismo de Judd, Sol Lewitt e Robert Morris. Daí que sua
obra apresente várias direções não todas igualmente desenvolvidas e
apreciadas pelo público. Esta diversidade, seus hibridismos, dúvidas e
vacilações, tornam sua obra difícil de abordar e de caracterizar sinteticamente, a menos que nos apeguemos ao que ele mais desenvolveu e
que vem se “Por volta de 1953, Weissmann começa a se libertar da influência vocabular e temática de Bill. Abandonava o problema das superfícies contínuas e não orientáveis, para se interessar sobretudo pelo
vazio, isto é, pelo espaço. (...) a forma aí se reduz a um desenho no interior do espaço, como mero sinal, indicação ou sugestão que serve apenas
para revelar o espaço em sua plenitude, em sua fecunda delimitação.”(GULLAR, 1977, p.125)
Esta passagem de Ferreira Gullar, o crítico “irmão de armas” dos neoconcretistas, tanto registra uma percepção de época que a pesquisa já
matizou, quanto aponta com precisão o centro de sua questão construtiva – o espaço. Mas este espaço mais do que uma faculdade cognitiva
humana, era uma invenção:
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“(...) seu espírito lúdico imprime sempre um frescor, uma
leveza própria ao senso de disponibilidade, às graves manobras
de seus desafios geométricos – abrir no infinito o cubo, reinventar
retângulos em expansão ou contração, romper ou combinar elipses, círculos e quadrados em estágio de perpétua formação etc.”
(BRITO, 1998, p.44)

figura 2. F. Weissmann –
Grande Flor Tropical, 1989, aço SAC
50, pintado, 585x650x650cm. Foto
do autor.

Essa poética “algo matemática” do espaço, de revelar e irradiar a estrutura do espaço, se dá segundo certos procedimentos recorrentes. Em
sua primeira obra construtiva, o Cubo Vazado de 1951, anterior ao encontro com Max Bill e a Unidade Tripartida, surge o contraponto entre
a ortogonalidade e a orientação oblíqua (TASSINARI, 1998, p.37), afinal
o cubo era vazado pela diagonal. Mas então, a orientação oblíqua fixada
em relação à base como que faz do volume, das superfícies e da matéria
um complemento da total virtualidade do cubo, algo que logo mudaria,
com o conjunto de obras intituladas “Escultura Linear” de 1954, todas
elas trabalhos de arames de aço a desenhar no espaço as arestas de figuras estruturadas ortogonalmente mas de que a diagonal, dada pelo peso
e pelo equilíbrio, passa a ser constitutiva da obra. A diagonal, contudo,
não está na geometria literal da peça, mas na posição de equilíbrio que
o peso lhe impõe. A partir de peças como Neoconcreta de 1958, essa
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relação constituinte entre a orientação ortogonal e a diagonal desenhada
pelo apoio e pelo equilíbrio tornam-se permanentes na pesquisa de Weissmann. Desde então, também, a matéria, o aço das chapas, ora aparecia
exposta, ora era recoberta por pinturas industriais. Após a interrupção
com a viagem de 1959 a 1965, as peças que seguiam essa pesquisa estética irão cada vez mais receber a cor, a cor que neutraliza a matéria
cujo peso, se expresso, poderia, paradoxalmente, desfazer a identidade
da peça com o corpo. Assim, o corpo, sua motricidade e suas posições
extremas de equilíbrio, são encaminhados ao espaço e suas infinitas possibilidades sem envolver a matéria propriamente.
Nestas peças, todas as articulações, junções e paralelismos são ortogonais como numa pintura de Mondrian, mas são tensionadas e como que
refeitas à identidade com o corpo pela diagonal. Esta identidade poderia
ser chamada como o que Ferreira Gullar caracterizou coletivamente para
os neoconcretos como a “forma orgânica”, aquela que se realiza menos
pela exterioridade sensória e mais no campo das vivências interiores, o
que parece que curiosamente se dava em Weissmann pela supressão ou
pelo rebaixamento da matéria. Em texto de 1965, Mário Pedrosa parece
ter tocado num ponto sensível do escultor, pois os desenhos e os amassados do período da viagem à Europa registravam um corpo a corpo com a
matéria e uma concepção diversa de espaço:
(...) ao passar ao espaço real, Weissmann ajusta mais uma
vez, suas contas com a matéria. É esta sua tarefa, sua faina de escultor. Nas suas construções espaciais anteriores era exatamente
a mesma a sua problemática. Apenas então ele queria construir
no espaço independentemente da matéria. Negava, no fundo, sua
existência (...).(PEDROSA, 1998, p.137)
Tendo um ponto sensível tocado, Weissmann parece ter se decidido
que a matéria era-lhe de interesse oblíquo, pelo menos na estética de
suas construções espaciais, e veríamos, então, suas peças receber mais e
mais a cor, a qual desempenharia um papel de ajuste:
(...) O tom e o reflexo são neutros. A cor não brilha, nem é
opaca. O tom não é pálido, nem sombrio. Busca-se uma neutralidade da cor para que ela não venha exteriorizar-se ou penetrar
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o espaço por sua própria conta, mas apenas deixar-se ver como
desdobramento de uma extensão. O espaço comanda o colorido
de sua aparição pela intensidade calculada da cor.(...). (TASSINARI, 1998, p.37)

figura 3. F. Weissmann
– Grande Flor Tropical, 1989,
aço SAC 50, pintado, 585x650x650cm. Foto do autor.

O que ainda não está suficientemente claro ao exame do conjunto da
obra, é que a identidade entre a peça e o corpo, estabelece uma relação
com o espaço real da vida que não é a da matéria. Essa relação, ou “feixe
de possibilidades” (BRITO, 1981, p.41), não é visível nas peças de galeria,
mas se mostra plenamente nas peças de rua ou de espaços urbanos, onde
a imensa sabedoria plástica se projeta no entorno dando a ver harmonias
transitórias, a transfigurar toda construção e toda parafernália urbana
pela qual passamos indiferentes todos os dias. Para isso, vem ao caso
examinar a relação entre o espaço de algumas localizações onde há uma
peça de Weissmann exposta e o que esta projeta no entorno, por exemplo o Memorial da América Latina e a Praça da Sé, ambas em São Paulo.
A instituição do Memorial da América Latina ocupa, no bairro da
Barra Funda, um espaço correspondente a várias quadras, tendo o arquiteto Oscar Niemeyer evitado a configuração usual em favor de áreas
de desenho mais livre. Numa delas está implantada a escultura Grande
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Flor Tropical de Weissmann junto a alguns dos “palácios” culturais projetados por Niemeyer. Os prédios ocupam uma pequena fração do terreno, havendo amplo espaço livre onde a obra de Weissmann pudesse
ser implantada sem interferências de qualquer tipo. O espaço do Memorial da América Latina, contudo, está cercado por densa ocupação e
por estações de metrô e trens urbanos, sem falar de avenidas de trânsito
intenso. Assim, a peça de Weissmann está numa situação de isolamento
bem diversa de suas obras implantadas em várias partes do cento do Rio
de Janeiro, por exemplo. Mas isso pouco importa, pois a peça funciona
também aqui onde a cidade está recuada atrás de grades e a prover-lhe
um fundo com quem dialogar mais à distância. A amplitude do espaço
faz com que se a possa circundar completamente para ver, a qualquer
distância, ora uma cabeça perdida em indagações (figura 1), ora um cavaleiro futurista (figura 2) a marchar decidido para a modernidade, o qual
convoca o edifício de Niemeyer logo ao fundo com suas partes curvas e
escuras a compor continuidades e contrastes com a escultura. Tampouco
a massa vertical de edifícios ao fundo permanece indiferente ao que a
peça propõe, pois ela não a diferencia da arquitetura de Niemeyer num
plano intermediário.Em outras vistas, em que outro prédio de Niemeyer
e a rampa de travessia aparecem atrás da escultura, um jogo igualmente
interessante se dá, lado a lado com nenhuma indagação sobre a questão
da cidade. A escultura pode encobrir um prédio e estabelecer ressonâncias e continuidades com as partes que não encobre, e assim estabelecer
relações entre suas diagonais e as torres do mesmo, ou entre a direção
horizontal de uma viga e as diagonais que a solicitam (Figura3). Uma
vista ligeiramente à direita já mostra a ressonância entre a escultura e
as formas da rampa de travessia e fazendo da escultura como que uma
seta a apontar uma longa horizontal através da mesma viga (Figura4).
Já numa vista próxima à peça, mas num ângulo semelhante, esta não
apenas reconstrói as ressonâncias com elementos do ambiente com suas
partes e linhas de sombra, como abre vistas e novos enquadramentos
através de seu próprio vão (figura 5).
A atual configuração da Praça da Sé em São Paulo resulta das obras
de construção de uma estação e entroncamento de linhas do metrô. Com
extensivas demolições e com o piso desenhado em função dos acessos ao
metrô, pouco restou da velha praça ou do próprio caráter de praça que
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precisa de densidade de usos a distância adequada para efetivamente
subsistir. Malgrado todos os cuidados arquitetônicos, o que temos, de
fato, é um conjunto de pisos entremeados de canteiros ajardinados articulados em diferentes cotas e circundado por pontos de ônibus integrados ao sistema do metrô, ou seja, um espaço de passagem, tanto assim
que não pode ser percorrida na direção perpendicular aos acessos do
metrô separados por jardins, espelhos d’água e um profundo poço de
ventilação.

figura 4. F. Weissmann –
Grande Flor Tropical, 1989, aço
SAC 50, pintado, 585x650x650cm.
Foto do autor.

A implantação de esculturas especialmente concebidas para a obra
carrega alguns defeitos habituais nesse tipo de empreendimento e algumas virtudes particulares. Mas, para nossa grata surpresa, na Praça da
Sé se dá um diálogo entre alguns dos vários escultores convidados para
o projeto, como entre Weissmann, Amilcar de Castro e Sérgio Camargo.
Certas esculturas, como a de Amilcar de Castro estão posicionadas de
modo não condicionada e desobstruída numa espécie de clareira do paisagismo moderno. Outras contudo, estão implantadas em canteiros que
refazem o pedestal tão criticado pela escultura moderna. Mas os escultores puderam influir até certo ponto na colocação de seus trabalhos, o que
afastou o inadvertido efeito de tabuleiro de xadrez e propiciou algumas
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implantações muito boas, malgrado a desorientadora heterogeneidade
de qualidade.
A escultura de Weissmann não tem massa, é uma notação sobre o
cadenciamento do espaço. Para ele, o aço é suporte de uma plasticidade e
uma espacialidade e, por isso mesmo, permanece oculto sob a pintura industrial, cujo colorido destaca a peça do ambiente e favorece um jogo de
luz e sombra entre os planos. A peça na Praça da Sé, ao contrário das que
estão na FAAP e no Memorial da América Latina, depende de uma fundação para reter sua forma, os dois módulos em “c” não se manteriam de pé
sem a fundação. A peça, com isso, se desvencilha do peso tocando o chão
com a leveza de uma bailarina. O giro que retira os módulos do mesmo
plano é o “toque de Midas” que faz a estrutura, de outro modo anódina,
adquirir uma riqueza admirável de configurações. O posicionamento na
parte mais alta da praça, fazendo do canteiro sobrelevado no qual foi
implantada um pedestal, faz da peça o ponto climático de uma ascensão
pelas escadarias, sobre cujas horizontais a peça parece poder se deslocar
como um barco a vela, e há horizontais em diferentes planos da praça a
reiterar essa imagem. Os braços dos “c” rimam visualmente com partes
das construções ao redor e propiciam interessantes enquadramentos, ao
mesmo tempo que, em certos planos, um deles se apresenta como massa
frontal enquanto o outro implica forte direcionalidade a envolver linhas
de fuga em perspectiva e massas dos edifícios ao redor. A peça dirige
o olhar proclamando o caráter plano da visão, pois estabelece relações
com objetos e edifícios em planos recuados, com a configuração perspéctica deles tornada formas planas.
Cabe indagar que tipo de percepção ambiental a escultura de Weissmann propicia, pois vê-la no ambiente externo acrescenta uma dimensão a mais às suas peças de galeria. Obviamente o escultor não previu a
gama de configurações com o ambiente; suas peças são tão saturadas de
determinação formal que extravasam para o ambiente o tipo de olhar
que solicitam. Trata-se a meu ver de uma estética que reduz o ambiente
aos termos formais do trabalho artístico, faz da arte uma benção formal
sobre o mundo, um mundo sobre cujo caráter adia a pergunta.

ZZ A viagem à Europa de 1959 a 1965
Durante esses seis anos Weissmann tornou-se, por assim dizer, outro
homem e outro escultor. Foi quando, segundo Mário Pedrosa, enfrentou
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algo que fora até então uma ausência em seu trabalho, o trato escultórico
com a matéria. Weissmann o fez nos “amassados”, trabalhos de formato
pictórico com chapas de alumínio amassadas. Outras vezes empregou
materiais diversos mais sensíveis à ação e a seu próprio processo material. Este segmento de sua obra ainda não está reunido, catalogado e pensado criticamente para o público, fazendo aparições esporádicas em suas
exposições e retrospectivas. Os desenhos do período, que eram inumeráveis segundo Pedrosa, seguiam, bem como os amassados, um padrão all
over, mas em pequenos formatos, desenhos da mão e não do corpo, por
assim dizer. De fato, alguns desenhos de traços horizontais e verticais,
lembram mais a abstração de Mondrian, em que cada movimento de
uma superfície aquática são decompostos na equivalência dual de segmentos horizontais e verticais. Outros desenhos, contudo, propunham
ritmos mais complexos em vários planos superpostos e entrelaçados.O
que a crítica e a historiografia ainda parecem não ter esclarecido é o
sentido de Weissmann ter como que deixado uma vida e uma poética por
uma tentativa de, por assim dizer, ser outro. Nossa modesta hipótese é a
pressão da crítica de formato universalista único e de orientação evolucionista. Para essa crítica, a tendência construtiva neoconcreta seria um
desenvolvimento lateral tardio de algum interesse num país periférico.
Como um artista ambicioso como Weissmann poderia dedicar sua vida a

figura 4. F. Weissmann –
Grande Flor Tropical, 1989, aço
SAC 50, pintado, 585x650x650cm.
Foto do autor.
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um prospecto tão pequeno? Weissmann parece ter tentado superar essa
condição voltando-se para produções mais up to date nos países centrais,
com os respectivos perdas e ganhos.
Após o retorno da viagem à Europa em 1965, a pesquisa estética de
Weissmann parece, pelo material disponível em catálogos, ter seguido
vários caminhos aparentados às pesquisas dos minimalistas americanos. São trabalhos com sarrafos e perfis seriados assemelhados a Donald
Judd, sarrafos antropomórficos bem humorados como Joel Shapiro, módulos de grande escala como as estruturas primárias de Robert Morris,
ou ainda desenhos espaciais de grande escala por seriação ou repetição
como Sol Le Wit. À medida que a pesquisa historiográfico-crítica penetrar na produção de Weissman nos anos 60 e 70, coisas desconhecidas do
público de hoje ainda poderão aparecer.
Há ainda outro segmento de sua obra que surgiu nos anos 50 e que
voltou a praticar mais tarde. Trata-se da obra Espaço Circular no Cubo
(100x103x103cm) de 1957, e sua variação Espaço Circular em Cubo Vertical de 1978 (300x300x300cm), peças separadas pela escala e por sutis
variações. A primeira destas, em chapa de aço pintada, era construída
segundo os mesmíssimos procedimentos técnicos que já havia elegido, mas anunciava uma direção de pesquisa diversa. Descrevendo–a na
ordem do procedimento, tratava-se de tomar um cubo determinado por
planos que se ligam de modo diverso conforme a posição em baixo ou
em cima da peça, ou seja, um movimento regrado que descobre como
furtar-se à regra sem destruir-lhe o aspecto, mas introduzindo o recorte das lâminas como a indicar uma esfera no interior do cubo. Disso
resultava que pesadas chapas de aço como que acariciavam a delicada
superfície da esfera. Além disso, as articulações dos planos em cima e
em baixo da peça dificilmente poderia ser abarcada por um único olhar,
menos ainda na peça de grande escala, pelo que o observador era atraído
a deslocar-se ao redor para ver em cima e em baixo. Uma concepção
semelhante aparece em Coluna em Quatro Fitas de 1980, a qual mostra
uma extensão de planos articulados do mesmo modo que a peça que
acabamos de descrever, mas desta vez trata-se de fitas de chapas de aço
que lhe determinam proporções de coluna, 250x55x55cm, cuja altura
em relação à altura do corpo do observador, torna impossível a visão
simultânea das extremidades superior e inferior, pelo que andar-lhe ao
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redor requer olhar para cima e para baixo simultaneamente.
À medida que Weissmann retomava a pesquisa construtiva, alguns
novos procedimentos surgiam. Por exemplo, surgem algumas topologias curvas na sua espacialidade em peças de metal escovado. As “fitas”
surgem como sugestões de volumes cúbicos, como em Cubo Desarticulado, mas ganham autonomia em nova direção de pesquisa. Os “módulos”
com que montava as colunas desde 1957, ganham uma nova possibilidade com as “cantoneiras”, chapas de recorte ortogonal que recebem uma
dobra oblíqua, ou chapas de recorte diagonal com dobras ortogonais,
resultando em diferentes possibilidades espaciais na montagem de colunas e de peças em geral.
Colunas, na tradição, são peças intermediárias entre escultura e arquitetura. A coluna arquitetônica tem, por certo, uma longa tradição de
representação antropomórfica. Assim, qual o sentido da coluna no trabalho abstrato e construtivo de Weissmann? Parece-nos que suas colunas
não representam nada de metafísico, mas tendem a uma representação
da subjetividade, ou de possibilidades de subjetividade moderna. Mais
uma vez há o jogo de verticais e oblíquas, mas as primeiras dominam na
continuidade vertical de elementos na posição diagonal. O movimento
contido em cada elemento modular, gracioso ou audaz, é sempre um
equilíbrio dinâmico que torna-se como que contido pela repetição na
vertical. Para o observador, os módulos repetitivos mudam de aspecto
conforme a altura e a seu caminhar ao redor. Diferenças, então, mostram-se igualdades, e igualdades mostram-se diferenças. Em todo caso,
uma subjetividade complexa formada por poucos módulos experienciais
convocados à diferenciação. Seria isto uma possibilidade moderna de ultrapassar a mesmice na construção de diferenças?
Já as colunas construídas com cantoneiras não constituem a subjetividade no fluir do tempo, mas corpos e suas vicissitudes no espaço, mas
vicissitudes de pulsação e de alternância de cheios e vazios conforme as
direções assinaladas pelas cantoneiras, uma alternância entre abrir-se e
fechar-se, ou entre darem-se as costas ou ficarem cara a cara. Um único
módulo, em sua mesmice, permitindo ampla diferenciação de caráter, de
situações de comunicação, de diferenciações espaciais enquanto constituição subjetiva e ação voltada para fora. A repetição como coluna sem
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fim, tanto convoca a virtualidade do espaço, quanto uma repetição que
deve ter certo limite, em geral na escala do corpo do observador. As variações de cor e uma ou outra peça de aço nu, perfazem como que a pele
de algo vivo, no contexto da rigorosa geometria das peças.

ZZ Considerações finais
Weissmann representa uma ponta muito peculiar da recepção tardia
e original do projeto construtivo na arte brasileira, de que Amilcar de
Castro e Sérgio Camargo apresentam outras tantas saídas distintas.
Weissmann parece se posicionar de modo análogo a Oscar Niemayer na
arquitetura moderna, tal como ele, opera com um repertório cujo conteúdo modifica, de uma intervenção no mundo centrada na produção de
modelos de clareza a valer-se da racionalidade dos processos técnicos e
sociais desencadeados pela indústria, para uma apoteose formal a mitigar a inadequação daquele mesmo projeto ao atraso brasileiro.
Esta persistência construtiva, no entanto, não decai no didatismo ou
no tecnicismo, como tem sido a continuação daquele projeto nos países
do centro (Munari, Vasarely, Op Art), pois a “apoteose formal” se dá como
decoração arquitetônica e urbanística, decoração no sentido matisseano,
uma atitude de quem tem no trabalho a fazer uma ocupação mais importante do que toda a metafísica e a filosofia da história.
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A experimentação como método:
os materiais para suporte em obras de
Arte Concreta, realizadas no Brasil
da década de 1950.
Maria Alice Sanna1
ZZ Resumo
Este artigo trata de parte da pesquisa interdisciplinar, traçada pelo
Projeto Arte Concreta Brasileira, acerca da caracterização de materiais e
técnicas construtivas em um conjunto de pinturas brasileiras de Arte
Concreta e Neoconcreta, produzidas na década de 1950. Com base na
Ciência da Conservação e na área transdisciplinar da Ciência do Patrimônio, os dados levantados em diferentes escalas foram analisados em
conjunto, com o objetivo geral de compreender a constituição material
dos trabalhos de arte focalizados como estudos de caso. Neste artigo, a
ênfase recai sobre a seleção de suportes para pintura realizada pelos artistas concretos e neoconcretos. Do ponto de vista do método de trabalho
desses artistas, esta decisão não era aleatória, tampouco era ideologicamente neutra, considerando a conquista de liberdade de experimentação
de novos materiais industrializados, acessíveis no mercado das cidades
brasileiras pela expansão do parque industrial do país naquele período.

ZZ Palavras-chave

1 Possui graduação em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1981) e mestrado em
Artes Visuais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2008). Atualmente é professora assistente da
Universidade Federal de Minas Gerais. Tem experiência na área de Artes, com ênfase em Artes
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Não cabe, neste artigo, aprofundar os ajustes e as reinterpretações
processadas pelos artistas dos grupos Frente, Ruptura e a dos artistas que
atuaram de forma independente no que diz respeito a sua inserção nas
questões internacionais da vertente concreta. Contudo, é preciso esclarecer que, do ponto de vista puramente pictórico, a Arte Concreta consistiu na aplicação de um vocabulário restrito a cores, linhas e formas
geométricas estruturadas de modo a alcançar sensorialmente, pela relação entre esses elementos plásticos no plano pictórico, as dimensões de
tempo e movimento. Este dinamismo não poderia ser obtido por métodos aleatórios. Isto porque essas pinturas não admitiam improvisações
ou arrependimentos (pentimenti), que os pintores da tradição figurativista
costumavam incorporar ao processo de representação. Ao contrário, na
produção em linguagem concreta, as soluções operacionais perpassavam
pela racionalidade e pelo rigor na elaboração dos projetos e na aplicação de uma técnica disciplinada de construção das pinturas. Por outro
lado, face à resistência conservadora, a nova geração de artistas precisou
forçar caminhos para o desenvolvimento de projetos em uma linguagem
que pretendia emancipar os códigos da produção artística.
Assim, a execução de trabalhos pictóricos envolvia o experimentalismo de procedimentos técnicos e de novos materiais, tintas e suportes, que atendessem aos propósitos de criação de um espaço no qual os
campos de cor e as formas geométricas deveriam interagir entre si. No
Rio de Janeiro, com o grupo Frente, experimentações materiais e técnicas foram desenvolvidas coletivamente, sob a liderança de Ivan Serpa, na
tentativa de solucionar os desafios construtivos inerentes ao conteúdo
e ao método racionalista da linguagem concreta. Sobre as experiências
laboratoriais no MAM-Rio,
O experimentalismo didático de Ivan Serpa, aplicado nesse
museu, teve o apoio conceitual de Mário Pedrosa desde seu início.
Na primeira metade dos anos 1950, viria a ser professor de Aluísio Carvão, Ruben Ludolf, João José Costa, os irmãos Hélio e César
Oiticica. Serpa era dotado de uma excepcional capacidade de estimular seus alunos para uma exercitação rigorosa da vontade
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de ser artista. Além disso, era um curioso sobre os acontecimentos
da arte no mundo, mantendo-se informado através da compra
assídua de livros, cujas informações eram sempre compartilhadas com seus estudantes e colegas. O MAM logo se transformaria
num laboratório de investigação da forma, permeado por reflexões sobre a experiência da arte-terapia psiquiátrica, discussões
sobre a teoria da Gestalt da forma e a fenomenologia da percepção. (HERKENHOFF. 2014, p. 349)
O modelo de ensino moderno oferecido pelos cursos de arte do MAM
(para crianças e adultos) desde os primeiros anos da década de 1950 e,
especialmente, o curso livre de pintura ministrado por Ivan Serpa, fundamentado na concepção dialógica entre experimentação da forma em
moldes laboratoriais e reflexão teórica e filosófica, ressaltada por Herkenhoff no trecho acima, é de suma importância para a compreensão da
prática concretista. Tanto para a avaliação da imanência da experimentação nos projetos realizados pelos artistas que integraram este núcleo no
transcorrer dos anos 1950, quanto do desdobramento de suas pesquisas
poéticas em um novo paradigma das artes plásticas, que repercutiu, na
década seguinte, nos rumos da arte contemporânea brasileira. O depoimento retrospectivo de Aluísio Carvão traz a memória de quem vivenciou tais experiências de dentro do grupo ligado ao MAM-Rio,
Foi uma das nossas metas usar materiais industriais, muitos
começaram a pintar sobre madeira e eucatex. Fazíamos todo o
processo como se fosse para pintar um automóvel e pintávamos
com tinta de automóvel. Eu tenho trabalhos feitos assim, jogava
álcool e gasolina em cima, passava sabão com água. [ ] Foi uma
fase de reflexo de época, o material bom era inacessível e o nacional nós sabemos (decerto referindo-se à crise de importação de
tintas artísticas). Então talvez por isso eu tivesse partido para a
coisa das tampinhas, depois eu aproveitei latas de medicamentos,
uma acomodação às dificuldades de ordem material e financeira.
[ ] Há muitos anos fiz uma experiência com areias coloridas, mas
não tive bons resultados. Foi uma experiência assim por acaso,
sem me entregar profundamente porque o material não me excitou e não senti muitas possibilidades. (CARVÃO. In: Salão Preto e
251

Branco, 1985, p. 35 e 36).
Em São Paulo, nos primeiros anos da década de 1950, os artistas do
grupo Ruptura também fizeram experimentações de novos materiais, visando aprimorar a execução de seus projetos em linguagem da arte concreta. A declaração de Luiz Sacilotto concedida ao crítico Walter Zanini
para a matéria “Das plantas de arquitetura ao concretismo” - em alusão a
sua dupla atividade, como projetista em escritório de arquitetura e como
artista – informa sobre a pesquisa coletiva de novas soluções técnicas e
sua repercussão no meio artístico.
Eu e meus colegas do grupo Ruptura temos sido injustamente
acusados de não possuirmos o artesanato suficiente para produzir trabalhos artísticos dignos desse nome. É uma inverdade. De
minha parte, nunca esqueci a importância do “metier”. E isso
desde meus tempos da Escola Profissional, até hoje, no grupo
Ruptura, onde, ao lado do estudo teórico, nos damos a toda sorte
de experimentos técnicos, inclusive com matérias novas, como a
pintura a duco, o nordex, o esmalte, etc. (SACILOTTO. In: BANDEIRA, 2002, p. 53).
Os exames visuais, as simulações de técnicas pictóricas, a documentação científica por imagens e os resultados das análises científicas, que
incluíram análises físico-químicas de pigmentos e veículos, forneceram
dados que, conjugados às pesquisas históricas, ampliaram o conhecimento acerca dos materiais e processos de criação das obras estudadas.
Quanto aos materiais de pintura, na década de 1950, diferentes tipologias de tintas artísticas, imobiliárias e automotivas eram produzidas no
Brasil, por empresas genuinamente nacionais ou por empresas de capital
estrangeiro que aqui se instalaram, conforme os resultados da pesquisa
específica sobre o assunto desenvolvida para o Projeto Arte Concreta Brasileira.
Quanto aos suportes, tema principal deste artigo, os exames visuais
indicaram a utilização de uma gama variada de materiais, incluindo a
tradicional tela de tecido; os painéis de madeira processada mecanicamente, conhecidos no Brasil como compensado (plywood, em inglês); os
painéis de madeira reconstituída, feitos de fibras de madeira (hardboard,
em inglês). Estes passaram a ser conhecidos popularmente como eucatex, em menção a uma das indústrias pioneiras na fabricação deste tipo
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de produto no Brasil, a Eucatex S. A. Neste artigo, a fim de facilitar a
exposição, foi adotada a designação popular eucatex, para referência ao
painel de madeira reconstituída. Além desses suportes, há um trabalho
em laminado melamínico, a pintura Espaço Convexo (Pinacoteca), de Waldemar Cordeiro, de 1954. Além de um trabalho de Lygia Clark, a obra
Casulo (Coleção Tuiuiú), realizada sobre placa de metal. A quantificação
das obras por tipologia de suporte apontou a preferência por suportes
rígidos (27 obras), em detrimento dos suportes flexíveis (8 obras em tela).
Os suportes rígidos mais utilizados foram os painéis de eucatex, encontrados em maior número de obras, seguidos pelos painéis de compensado. (Gráfico 01).
Dentre as pinturas produzidas por artistas do grupo Ruptura, foi
constatado que todas são sobre suporte rígido (7 em eucatex, 3 em compensado e 1 em laminado melamínico). Dentre as pinturas e objetos produzidos por artistas do grupo Frente ou que, a partir de 1959, participaram do movimento neoconcreto, 12 são sobre suporte rígido e 3 em
suporte flexível. Dentre as últimas, temos as pinturas Clarovermelho
(MAM-Rio) e Estrutura Plano Espacial n. 3 (Coleção Tuiuiú), ambas de Aluísio Carvão e a pintura Transdimensional (Coleção Tuiuiú), de Hélio Oiticica. Finalmente, dentre as pinturas de artistas que trabalharam de forma
independente: Maurício Nogueira Lima, Milton Dacosta, Maria Helena
Andrés, Marília Gianetti, Décio Noviello, Mário Silésio e Abelardo Zaluar,
temos 4 pinturas em suporte rígido e 4 pinturas em tela.

grafico 1. tipologia
dos suportes
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É preciso acrescentar, ainda, a especificidade da construção de alguns
trabalhos. Dentre eles, por exemplo, a obra Objeto Ativo (Pinacoteca), de
Willys de Castro. Nela, a utilização de compensado é perfeitamente compreensível, tendo em vista tratar-se de um objeto cuja estruturação tridimensional é inconcebível em um material como a fina chapa de eucatex.
Entretanto, sua estrutura em forma de cubo, construída em compensado
foi, depois, revestida em tecido próprio para telas. Portanto, o artista
executou a pintura sobre tela e não diretamente sobre o painel de compensado que estrutura o objeto.
O crescente desenvolvimento da indústria madeireira acompanhou os
pré-requisitos da modernidade brasileira. Digo isto porque, apesar da defasagem do parque industrial brasileiro em relação aos países europeus
e aos EUA, naquele período, o nível tecnológico da indústria madeireira
nacional, capaz de fornecer materiais baratos, de boa qualidade e de
fácil manuseio, atendeu ao advento da produção em moldes capitalistas
que, naquele estágio, procurava aliar eficiência produtiva e consumo de
massa. No campo das artes plásticas, a preferência por suportes rígidos
derivados de madeira, encontrados como suporte na maioria das obras
selecionadas, é um indício da experimentação de novos materiais industrializados que, além de acessíveis pelo baixo custo, ao serem combinados aos novos materiais pictóricos na etapa de execução dos projetos,
imprimiam o sentido tropológico de modernidade aos objetos de arte
dessa tendência.
Quanto ao compensado ou contraplacado (plywood), foi o primeiro
painel produzido industrialmente no mundo. A sua produção teve início
no século XIX, nos Estados Unidos. A fabricação desse produto, no Brasil,
começou nos anos 1940 com a instalação na região sul do país de indústrias do setor madeireiro, baseadas na exploração das florestas naturais
de araucária. Naquela época, a produção de compensado representou um
grande avanço, ao transformar toras de madeira em painéis de grandes
dimensões, possibilitando um melhor aproveitamento e consequente
redução de custos para o consumidor final. O painel de compensado é
composto por um número ímpar de lâminas desenroladas (entre 3 a 9)
unidas entre si por adesivo, sendo cada lâmina posicionada em sentido
perpendicular à lâmina imediatamente anterior. A espessura do painel
pode variar entre 3 a 35 mm, com dimensões planas de 210 x 160 cm;
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275 x 122 cm; 220 x 110 cm, sendo esta a mais comum. Muito utilizado
na indústria de móveis e na construção civil, a qualidade do painel varia
conforme as espécies de madeira laminadas, a cola utilizada, o padrão
das faces e o número de lâminas que compõem o painel. Segundo as
fontes especializadas, essa composição garante resistência mecânica,
mas não necessariamente a estabilidade dimensional do material, sendo
a tensão maior em painéis com muitas lâminas. (EISFELD, 2009).
Todavia, a predominância numérica de suportes em eucatex permite
inferir que a combinação de suas características atendia bem ao desenvolvimento dos projetos artísticos. Em especial, pela homogeneidade de
sua superfície, em comparação à superfície texturizada das telas ou à
superfície granulada dos painéis de compensado, devido aos veios das lâminas. Outra vantagem diz respeito ao peso menor do painel de eucatex,
ao ser comparado ao painel de compensado. Como suporte, ele é fácil
de preparar para pintura, basta desengordurar a superfície e lixar suavemente, além de aceitar bem a aplicação de diferentes tipologias de tinta,
inclusive tintas automotivas aplicadas com pistola. Como é o caso, por
exemplo, de Plano em Superfície Modulada n. 8, obra de Lygia Clark, atualmente no acervo do MAM-Rio. (Foto 4). Quanto à estabilidade dimensional, a estrutura de fibras uniformes do eucatex torna este material mais
estável, em comparação à madeira sólida e ao compensado.
A intensa utilização de painel de eucatex motivou a pesquisa sobre
a história deste produto no mercado nacional. De acordo com as fontes
consultadas, a indústria brasileira Eucatex S.A., instalada em 1951 na
cidade de Salto, Estado de São Paulo, lançou esse produto no mercado nacional em 1954. Alguns meses depois, a concorrente Duratex S.A., localizada em Campinas, no mesmo Estado, lançava um produto similar. Essas
duas empresas eram “providas de moderna tecnologia e equipamentos
e capacitada direção técnica para produção industrial de chapas, obtidas por meio da explosão de fibras de madeira sob a pressão de vapor,
cujas partículas eram agregadas pela presença da lignina natural”. (O
Observador Econômico e Financeiro, n. 242, abril de 1956). No Brasil, a
matéria-prima utilizada nessas indústrias foi o Eucalyptus saligna.
Por outro lado, a comercialização de chapas de fibras de madeira no
Brasil acontecia, pelo menos, desde os primeiros anos da década de 1940.
Nesta década, a diversificada designação do produto, conhecido então no
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mercado brasileiro pelo nome da empresa fabricante (Nordex, Masonite,
Celotex) ou mesmo pelo termo em inglês hardboard, indica sua importação de diferentes origens, principalmente norte-americana. A consulta à
seção de anúncios em jornais da década de 1940 confirma a importação
e a disponibilidade do produto no mercado brasileiro(figura 1).

figura 1. Correio da Manhã, 1942, ed. 14575, 4/8/1942.

A informação sobre a importação regular, no período imediatamente
anterior ao lançamento do produto nacional similar pelas empresas Eucatex e Duratex, é relevante, considerando que Formas em Evolução, pintura de Ivan Serpa de 1952, foi realizada nesse tipo de suporte. Nesta obra
do acervo do MAM-Rio, a procedência estrangeira do suporte pode ser
confirmada pela existência de um carimbo, na parte posterior, onde se lê
“Made in Belgium”. Não foi possível, contudo, identificar a empresa
belga que, supostamente, exportava tal item para o Brasil. A partir do
lançamento de seus produtos, tanto a Eucatex quanto a Duratex investiram maciçamente em propaganda, veiculadas em jornais e revistas de
grande circulação. Além disso, realçavam a facilidade de aplicação e o
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baixo custo como itens vantajosos para o consumidor (figura 2).

figura 2. O Cruzeiro, ed.0004, 12/11/1955

Sobre essa tipologia de suportes, Hermes Fiaminghi, filho do artista
Hermelindo Fiaminghi, que participou do grupo Ruptura entre 1955 a
1957, forneceu informações importantes em sua entrevista para o Projeto Arte Concreta Brasileira. Ele informou que, na década de 1950, o ar-
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tista costumava comprar este material na Rua do Gasômetro (situada no
bairro paulistano do Brás) sem, contudo, especificar o nome do estabelecimento comercial. Acrescentou que o artista comprava a chapa nas dimensões de fabricação, ou seja, 244 x 122 cm, esclarecendo que o artista
requisitava o recorte de cada painel, nas dimensões especificadas para
servir de suporte a cada projeto, no próprio estabelecimento de revenda
do produto. Isto porque além da chapa inteiriça - nas dimensões de fábrica - precisar ser colocada sobre uma mesa de dimensões compatíveis, os
painéis precisavam ser recortados por máquinas apropriadas para corte
de material fibroso, evitando assim que as fibras das extremidades laterais mascassem.
O entrevistado complementou que Hermelindo Fiaminghi costumava
pintar o verso (lado texturado) na mesma cor da superfície pictórica.
Sobre esta prática, afirmou: “se a frente era cinza, então, a chapa inteira
era cinza”. De fato, é possível observar este acabamento nas três obras
selecionadas do artista, ou seja, Círculos em Movimento Alternado n. 2 e Virtual n. 13 ambas do MAM-Rio e Alternado 1, do acervo da Pinacoteca. (Foto
3). A propósito, este acabamento primoroso do verso pode ser verificado
em outras pinturas realizadas em suporte rígido por artistas do núcleo
paulista, tais como Judith Lauand, Luiz Sacilotto, Waldemar Cordeiro
e, também, do núcleo carioca, como a pintura Relevo, de 1955, de Lygia
Pape, por exemplo.
Além da pintura do verso, na etapa de preparação dos suportes rígidos, os artistas costumeiramente colocavam reforços no verso dos suportes. Estes reforços feitos de ripas de madeira – coladas ou pregadas - eram
necessários para dar estabilidade aos painéis. Além desta função estrutural, esses reforços proporcionam um efeito estético instigante porque,
ao afastarem o suporte da parede, o quadro é projetado para o espaço,
parecendo flutuar no ambiente da sala de exposição.
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figura 3. Alternado I, 1957, 60 x 60 cm / Pinacoteca de São Paulo / frente e verso.

É importante acrescentar que os suportes em eucatex, apesar de
sua maior estabilidade dimensional em relação à madeira sólida e aos
compensados, possuem propensão à torção e ao inchaço de suas quinas,
devido à propriedade higroscópica das fibras vegetais. Por isso, em algumas obras, foi observada a colocação de pequenas placas para solucionar
tal deformação. Por exemplo, na obra em suporte eucatex Plano em Superfície Modulada n. 8 (MAM-Rio), de Lygia Clark, o acréscimo de pequenas
placas de metal, em forma de L, observadas nas quinas do verso, ilustra
uma solução possível para sanar tal fragilidade. (figura 4).

figura 4. Plano em Superfície Modulada n. 8 / Lygia Clark / MAM-Rio / Frente e verso.

Cabe abrir um parágrafo para registrar que a tecnologia própria à
fabricação do painel derivado de madeira denominado comercialmente
como aglomerado (aglomerado de partículas ou aglomerado de madeira)
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é posterior, datada de meados da década de 1960. Portanto, a identificação de «aglomerado» como suporte de pinturas dos anos 1950 é um
anacronismo. De qualidade inferior ao compensado e ao eucatex, a tecnologia do aglomerado obedece à lógica do capitalismo industrial de
eficiência na produtividade, pelo aproveitamento de aparas e restos de
madeira como matéria-prima e, por outro lado, de universalização do
consumo, pela oferta alternativa de produtos mais baratos no mercado
consumidor.
Por outro lado, as qualidades dos materiais para suporte eram experimentadas em associação aos materiais de pintura propriamente ditos (as
tintas), com o intuito de atender aos propósitos conceituais, às pesquisas
artísticas e aos processos de criação individualizados. Nessa perspectiva, os novos materiais industrializados foram utilizados na sintaxe das
obras de maneira a dar forma a poéticas diversificadas. Tomamos, para
exemplificar, as obras de dois artistas emblemáticos, a pintura Espaço
Convexo, de Waldemar Cordeiro, e uma das obras da série Bilateral, de
Hélio Oiticica.
Em sua fase concreta, a poética investigada por Waldemar Cordeiro
buscava a construção, por meio da seriação dos elementos plásticos, da
ideia rítmica de dimensões como tempo e movimento. Segundo Cordeiro,
“a pintura espacial bidimensional alcança o seu apogeu com Maliévitch
e Mondrian. Agora surge uma nova dimensão: o tempo. O tempo como
movimento. A representação transcende o plano, mas não é perspectiva, é movimento”. (CORDEIRO, 1956). Tal dinâmica visual demandava a
racionalidade nos projetos e a rigorosa disciplina técnica para execução
das obras em ateliê.
A pintura Espaço Convexo, de 1954, corresponde a essa poética. Neste
quadro, a ausência de molduras acentua a aparente fuga das linhas para
além dos limites do espaço pictórico. (Foto 5). Em seu processo construtivo, Cordeiro procurava solucionar a estruturação das linhas no plano,
além de suas espessuras, comprimentos, direções e cores, de modo a
promover a dinamização desses elementos plásticos no espaço pictórico. Levando em consideração a ideia da obra de arte como produto da
racionalidade, para que este e outros projetos na mesma linha de pesquisa fossem bem-sucedidos, a construção da pintura requeria estratégias
técnicas. Conforme o caso, o manejo de instrumentos como compassos,

260

réguas, tira-linhas para o traçado das linhas e formas e, ainda, o uso
de recursos auxiliares como fitas-crepe ou durex na etapa de pintura
propriamente dita. Estes últimos eram recursos operacionais para a delimitação de formas e planos de cor a serem pintados. Além disso, era
fundamental a escolha de materiais que facilitassem o alcance de um
acabamento estético destituído de aderências subjetivas, como pinceladas ou toque da mão.

figura 5. Espaço Convexo / Waldemar Cordeiro/ Pinacoteca.

Nessa poética, a execução de pinturas era semelhante à de desenhos
técnicos feitos sobre pranchas. Portanto, a escolha de suporte rígido
parece adequada por diversos motivos. A resistência do material rígido
facilitava o traçado das linhas e o desenho das formas. Na etapa subsequente, a rigidez do suporte favorecia o movimento do pincel na aplicação das camadas de tinta, evitando induzir tensão durante esta operação.
Quanto ao laminado melamínico, encontrado como superfície da pintura em Espaço Convexo, seu uso condiz com a liberdade experimental
reivindicada pelos artistas modernos. Por outro lado, a priori, seu desempenho como suporte de pintura causou perplexidade, por se tratar
de uma superfície extremamente lisa e brilhante e, por hipótese, hostil à
adesão de camadas de tinta. No estudo desta obra, a simulação da técnica
do artista foi um recurso metodológico eficiente. Por meio desse recurso,
foi possível verificar a compatibilidade entre tinta e suporte. Em outras
palavras, a aplicação de uma tinta similar àquela escolhida pelo artista
foi testada em um laminado melamínico semelhante, sendo constatada,
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nesta simulação, a adesão adequada da tinta à superfície lisa do material.
A observação meticulosa de Espaço Convexo permite dizer que as linhas
retas, de cor branca, foram traçadas com o auxílio de régua e as linhas
curvas mais finas, de cor vermelha, foram feitas com a utilização de compasso. Todas essas linhas foram pintadas a pincel. (Foto 6).

figura 6. Espaço Convexo /
Waldemar Cordeiro/ Pinacoteca /
detalhe da pintura

Por se tratar de laminado melamínico, essa superfície pictórica precisou ser colada sobre um suporte rígido, isto é, uma chapa de eucatex.
Esta chapa, por sua vez, está fixada sobre uma espécie de engradado de
madeira. Contudo, essa estruturação não é original, pois a obra passou
por restauração. Nesta intervenção, conforme as informações museológicas, o laminado foi removido de sua armação original e refixado em
nova estrutura.
A leitura da matéria jornalística, datada de 1959, sobre a entrada do
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grupo norte-americano Formica Corporation no Brasil, publicada no
jornal “O Observador Econômico e Financeiro”, elucida que o laminado
melamínico da Formica® passou a ser importado em 1953, por “Plásticos
do Brasil Ltda”, empresa brasileira situada no bairro da Barra Funda, na
cidade de São Paulo. A partir de 1956, esta empresa passou de importadora de laminado a fabricante nacional de painéis laminados. Em 1959,
ao entrar no Brasil, o grupo Formica Corporation adquiriu, inclusive, o
acervo daquela empresa brasileira. (O Observador Econômico e Financeiro, 05 de abril de 1959). É importante registrar a conotação simbólica
deste produto, que se tornou um dos ícones da modernidade no Brasil,
especialmente nos anos 1960, devido à popularização do gosto por objetos da vida cotidiana revestidos nesse material.
Um dos trabalhos selecionados de Hélio Oiticica, Bilateral (Coleção
Tuiuiú), foi realizado em painel de eucatex. No final dos anos 1950, já
na fase neoconcreta, sua poética avançava em direção a “não-representação”. Nesta proposta, as obras da série Bilateral correspondem ao conceito de “não-objeto”, concepção elaborada por Ferreira Gullar diante
das novas experimentações e invenções dos artistas neoconcretos, especialmente Hélio Oiticica e Lygia Clark. Nesta fase, a pesquisa de Oiticica
sobre cor-tempo tornou imprescindível a transformação da estrutura
das obras, não mais como um plano a ser pintado. A estrutura passava,
assim, a girar no espaço tornando, ela também, a ser temporal.
O tempo toma na obra de arte um sentido especial, diferente dos sentidos que possui em outros campos de conhecimento;
está mais próximo da filosofia e das leis de percepção, mas o seu
sentido simbólico, da relação do homem com o mundo, relação
existencial, é que caracteriza o tempo na obra de arte. (OITICICA,
1960).
Nesta poética, as obras eram idealizadas para serem lançadas ao
espaço como veículos de vivências de toda espécie. Portanto, nessa etapa,
as reflexões do artista ultrapassavam os postulados da arte concreta, pois
transcendiam a percepção gestáltica, propondo, para além da percepção
puramente visual, uma percepção fenomenológica das obras de arte.
Contudo, a construção desses objetos não prescindia da experimentação material, tampouco de uma execução técnica cuidadosa. No caso da
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obra estudada, sua estrutura é constituída por dois painéis de eucatex
recortados e unidos entre si, pelas faces corrugadas, por estreitas ripas
de madeira de cerca de 1,5 cm de espessura. Estas ripas pintadas de
branco estão dispostas de modo a não se tornarem visíveis pelo espectador. Todas as faces dos dois painéis justapostos foram completamente
pintadas de branco. No caso dessa série, a intenção declarada pelo artista
era criar uma estrutura capaz de corporificar a cor (dar corpo), convertendo este elemento plástico em dimensão primordial da vivência fenomenológica da cor-tempo. (figura 7).

figura 7. Bilateral /1959 / Hélio Oitica/ Coleção Tuiuiú.

Por outro lado, tendo em vista a metódica dedicação do artista em
ajustar suas elaborações conceituais às soluções técnicas e materiais, a
escolha daquele tom específico de branco, nessa obra Bilateral, é um dado
conceitual relevante. Segundo o artista, nesta etapa de desenvolvimento
de sua pesquisa da cor-tempo, ele procurava dar à cor pigmentar, material e opaca, o sentido de luz, sendo o branco a cor-luz ideal, “síntese-luz
de todas as cores”. Nesta obra, segundo resultados das análises físico-químicas de amostras da camada pictórica, a tinta de cor branca selecionada pelo artista é composta pelo pigmento dióxido de titânio (branco
de titânio) em aglutinante vinílico. É importante acrescentar que “pig-
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mentos de titânio possuem a maior opacidade e potência tintorial de
todos os brancos”. (MAYER, 1999, p. 100). Além disso, por meio de exame
visual, foi possível verificar que o artista pintou as superfícies das duas
faces externas da estrutura utilizando trincha. Em cada uma das faces, as
pinceladas foram feitas em duas direções diferentes, que convergem ao
centro do painel. Ora, tal artifício é significativo, pois repõe o primado
da sensibilidade sobre a razão, ao acentuar a expressividade da cor-luz.
Para a obra Bilateral, considerando sua apresentação suspensa, isto é,
pendurada por fios ao teto da sala de exposição, além do sentido arquitetônico e da grande dimensão deste trabalho, a utilização de eucatex
como suporte parece ter sido uma escolha ponderada, assim como a da
tinta vinílica. Tanto por possuir massa corporal menor, se comparado ao
compensado, por exemplo, quanto por ser um material delgado e, por
isso mesmo, sensorialmente leve. Assim, é possível supor que tal leveza
foi tencionada a fim de que a indispensável estrutura, afinal, fosse elemento auxiliar para o protagonismo simbólico da cor-tempo. Neste suporte em formato irregular, com dimensões aproximadas de 100 x 200
cm, cada face da estrutura foi recortada na área total de uma chapa de
eucatex. Aproveitando, portanto, as dimensões de fabricação, que eram
de 122 x 244 cm. Cada face da obra foi recortada em uma chapa, conforme desenho contido no artigo Cor, tempo e estrutura escrito pelo artista.
(figura 8). (OITICICA, SDJB, 24/11/1960). Enfim, tais considerações indicam a estreita integração entre a pesquisa poética, a técnica construtiva
e as escolhas materiais na produção neoconcreta de Oiticica.

figura 8. Desenho da estrutura do suporte de obra da série Bilateral, SDJB, 24/11/1960.
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ZZ Considerações finais
Os dois casos apresentados permitem verificar a diversidade de poéticas no círculo concreto e neoconcreto. Oiticica, explorando novos materiais e técnicas com o interesse voltado, desde fins dos anos 1950, para a
investigação da dimensão planar da cor e da luz e da relação fenomenológica artista-obra-espectador. Cordeiro, na fase concreta, privilegiando
a estrutura fisiológica da percepção e os jogos de Gestalt. Sobretudo,
interessado na estruturação de uma linguagem visual comprometida, no
plano artístico, com a pura visualidade e, no plano político-cultural, com
a inserção do artista moderno na sociedade urbana e industrial.
Independente da geografia cultural ou da posição heterogênea dos
diferentes artistas brasileiros em relação ao programa internacional da
Arte Concreta, na prática cultural instaurada pelos artistas brasileiros
dessa tendência, as experimentações técnicas e materiais estavam conectadas a suas pesquisas de linguagem. Assim, como foi verificado, no
processo de sintetização da ideia intelectual em materialidade das obras
é patente a articulação entre a ideia-geratriz, o projeto, os procedimentos técnicos e as escolhas materiais, estas sim condicionadas pelo acesso
a novos materiais industrializados disponíveis, naquele momento, no
mercado das cidades brasileiras.
A investigação a partir do fenômeno originário – as próprias obras
em nosso presente - permite particularizar a operacionalidade técnica e
material em cada trabalho de arte estudado. Nesses termos, no campo da
História da Arte Técnica, a metodologia interdisciplinar possibilita aos
pesquisadores evitar interpretações generalistas que tendem a padronizar a prática artística de uma determinada geração ou de uma tendência artística. Ou, acompanhando o temor manifestado pela artista Lygia
Pape, permite precaver-se de avaliações desconectadas da especificidade
das obras em relação ao percurso das experimentações e pesquisas autorais que “mantêm o artista dentro de um determinado período, quase
que congelado ali”. (PAPE, 1998, p. 45).
No conjunto de obras da produção concreta e neoconcreta, realizada
entre o início dos anos 1950 e o início da década seguinte, a análise multifacetada, caso a caso, além de possibilitar detectar as singularidades
na materialidade de cada obra, permite, simultaneamente, cotejar interseções processuais, tais como a disciplina técnica e o rigor artístico na
execução dos projetos. Sobretudo, permite apreender o valor imanente
das pesquisas de linguagem e da liberdade de experimentação material,
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compartilhados pelos artistas dos núcleos carioca e paulistano.
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ZZ Resumo
O presente trabalho pretende analisar a escultura Portal da Memória
do artista mineiro Jorge dos Anjos, inserida em uma tradição que remete
ao concretismo/neoconcretismo, relacionando-a também com uma das
vanguardas estéticas mais influentes na arte latino-americana, o universalismo construtivo, doutrina estético-filosófica fundada pelo artista
uruguaio Joaquín Torres García. A obra contém elementos simbólicos
da cultura afro-brasileira que serão analisados, sempre percebendo-se o
caráter construtivo da obra.
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ZZ Introdução
O objeto da pesquisa é o monumento Portal da Memória (Figura 1)
que, em conjunto com a escultura de Iemanjá, compõe uma homenagem
às culturas de matrizes africanas na orla da Lagoa da Pampulha em Belo
Horizonte, Minas Gerais. O Portal da Memória é uma escultura de aço de
6 metros de altura e três toneladas, desenhada e projetada pelo artista
Jorge dos Anjos, no ano de 2007, para compor com a escultura, criando
uma moldura e assim destacá-la em meio a paisagem.
O presente artigo visa refletir sobre o trabalho do artista, a criação
formal, a relação com o construtivismo latino americano, seu lugar na
arte contemporânea e o diálogo com seu entorno: a escultura devocional
e o conjunto moderno da Pampulha.
Para atingir nossos objetivos utilizamos pesquisas de campo para
fazer uma análise formal e estilística, uma entrevista com o artista
para compreender a sua intencionalidade com a obra, as condições nas
quais ela foi criada e um referencial teórico para contextualizar o artista
dentro da vertente construtivista da arte contemporânea.
Desta forma, destacaremos a construção imagética do Portal da Memória a partir de sua base tridimensional de aço que traz a marca do
aprendizado com Amilcar de Castro e Franz Weissmann, as fontes africanas que fazem diálogo com a pesquisa de Rubem Valentim e o universalismo construtivo de Joaquín Torres García fundamental para a poética
latino americana.
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figura 1. Portal da Memória e Monumento à Iemanjá. Foto: Henrique in: <https://pt.foursquare.com>

ZZ A poética construtiva em Jorge dos Anjos
Jorge dos Anjos filia-se a uma tradição que remete ao Concretismo/
Neoconcretismo, aproximando-se de Franz Weissman e Amilcar de
Castro. A materialidade presente, o aço, o corte, a estrutura do raciocínio
plástico constitui a base de seu trabalho, posteriormente ele parte para
experimentações particulares, que o conduzem à matriz africana. Marília Andrés Ribeiro, na apresentação do livro Jorge dos Anjos, Depoimento,
(ANJOS, 2002) o insere na vertente construtiva da arte contemporânea e
destaca sua poética voltada para as raízes afro-brasileiras.
Consideramos esta vertente construtiva como sendo constituída no
Brasil a partir das experiências dos grupos Frente e Ruptura, nos anos
1950, com clara inserção do pensamento construtivo internacional, em
sua vertente concreta, que irá balizar trabalhos dos dois grupos:
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No Brasil, a arte construtiva abstrata - também denominada
concretismo - só se consolidou na década de 1950, e não foi, de
forma alguma, um fenômeno uniforme. Embora o concretismo
(ou concretismos) e as vanguardas européias tivessem ideologias
particulares e finalidades distintas entre si, todos partiam do
pressuposto de que, se a geometria é uma linguagem de domínio
geral, a arte construída a partir de princípios matemáticos teria,
teoricamente, alcance universal. (PINACOTECA, 2014, p. 12)
A vinda do escultor Max Bill para a primeira edição da Bienal de São
Paulo em 1951 é tida como um marco para o posterior desenvolvimento
da estética concretista no Brasil. A sua obra Unidade Tripartida, que recebeu o Grande Prêmio da Bienal, já coloca o objeto tridimensional no
cerne do debate acerca da arte concreta no Brasil. Além dos seus trabalhos, ele idealizou o programa para a Hochsdule fur Gestaltug que atraiu
os artistas “Geraldo de Barros, Alexandre Wollner, Almir Mavignier,
Mary Vieira e o argentino Tomás Maldonado para a Escola de Ulm.” (MILLIET, 2013, p. 49) No Rio de Janeiro a visão lírica de Calder, que expôs no
MAM-RJ em 1948, ano de sua inauguração, acaba por encontrar um ambiente receptivo à sua poética, momento em que o Movimento Concreto
inicia-se em torno ao pintor Ivan Serpa e Mário Pedrosa. Os artistas que
iriam integrar o Grupo Frente Aluísio Carvão, Lygia Clark, Rubem Ludolf,
Abraham Palatnik, Lygia Pape, Hélio Oiticica, Décio Vieira e Franz Weissman frequentaram o ateliê de Serpa no MAM.
No momento em que emergiam as questões sobre o concretismo no
Brasil, internacionalmente dois grupos se opunham à arte construtiva
e abstrata: um grupo refratário à arte abstrata, no caso do Brasil, os artistas ainda vinculados ao figurativismo moderno e um outro grupo que
girava em torno ao expressionismo abstrato de Jackson Pollock, em que
a pintura gestual era associada à ideia de liberdade, neste movimento,
note-se o papel importante do crítico Clement Greenberg em sua legitimação (MILLIET, 2013, p. 13), assim como ocorria no Brasil a relação
entre os críticos Mário Pedrosa, Ferreira Gullar e também a relação dos
poetas e críticos Haroldo de Campos, Augusto de Campos e Décio Pignatari junto aos concretistas de São Paulo. Os dois grupos, Ruptura e
Frente, reúnem-se na I Exposição de Arte Concreta, apresentada nos
anos de 1956 e 1957 em São Paulo e no Rio de Janeiro. Ferreira Gullar
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aponta o momento da sua ruptura com o grupo de São Paulo:
Até que em junho de 1957, Haroldo nos enviou um artigo
intitulado “Da fenomenologia da composição à matemática da
composição”, em que defendia a tese de que, a partir de então, a
poesia concreta seria feita segundo equações matemáticas. Considerando que aquilo era inviável, telefonei a Augusto, dizendo
que não podia subscrever semelhante teoria. Sua resposta foi que
eu então procedesse como me parecesse melhor, pois eles não desistiriam daquela tese. Em face disto, escrevi um texto que foi
publicado ao lado do de Haroldo, com o seguinte título: “Poesia
concreta: experiência intuitiva”, assinado por mim, Bastos e
Reynaldo Jardim. Este artigo marcou a ruptura dos dois grupos
(GULLAR, 2007, p. 24)
Posteriormente, em 1959, ocorre a ruptura definitiva dos concretistas
do Rio de Janeiro com os Concretistas de São Paulo, com o lançamento
do Manifesto Neoconcreto publicado no Jornal do Brasil em 22 de março
de 1959 e a I Exposição de Arte Neoconcreta se apresenta. Como uma
das principais características, apresenta-se a participação do espectador
na obra. Acusam também o grupo de São Paulo de “reduzir a arte à pura
visualidade”, “afirmando a capacidade da arte de transcender sua materialidade, de criar novos significados e de se renovar continuamente na
interação com as pessoas.” (MILLIET, 2013, p. 50). Os artistas, no manifesto, mostram sua filiação à fenomenologia, citando Merleau-Ponty, além
de Ernest Cassirer e S. Langer:
“Não concebemos a obra de arte nem como “máquina”, nem
como “objeto”, mas como um quasi-corpus, isto é, um ser cuja
realidade não se esgota nas relações exteriores de seus elementos;
um ser que, decomponível em partes pela análise, só se dá plenamente à abordagem direta, fenomenológica.” (GULLAR, 2007).
Assinavam o Manifesto Neoconcreto os artistas Amílcar de Castro,
Ferreira Gullar, Franz Weissmann, Lygia Clark, Lygia Pape, Reynaldo
Jardim, Theon Spanúdis. Amílcar de Castro trabalhava na parte do design
gráfico do Jornal do Brasil e havia estudado com Guignard na Escola do
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Parque, ele sempre relatava a importância do desenho de lápis duro para
a sua formação. Havia sido aluno de escultura de Franz Weissman com
quem, posteriormente, assinaria o Manifesto Neoconcreto. Castro frisa
o caráter de imprevisibilidade do movimento em depoimento dado em
1999, contrapondo-o diretamente ao grupo paulista, dizendo que “Esse
negócio do Neoconcreto surgiu por causa do Max Bill, que fez uma conferência e os paulistas aceitaram sem discutir o problema concreto. No
Rio de Janeiro nós protestamos, pois acreditamos que arte é fundamentalmente emoção.” (CASTRO, 1999, p. 16).
Um conceito interessante a ser pensado acerca desta produção construtiva que considera a emoção pode ser o de geometria sensível, utilizado por Roberto Pontual para nomear a exposição Arte Agora III. América
Latina: Geometria Sensível. Pontual procura definir o termo “a junção
de dois elementos à primeira vista conflitantes - geometria supõe cálculo, frieza, determinação, rigor, exercício da razão; sensível sugere imprevisibilidade, animação, alternância, indeterminação, prática intuitiva”
(PONTUAL, 1978, p.8). E abre o catálogo da exposição com a epígrafe de
Joaquín Torres García:
Falamos muito de geometria, mas convém colocarmo-nos de
acordo sobre o que entendemos por isto. Porque há duas espécies
de geometria: uma intuitiva, podemos dizer espiritual; e a outra,
feita com régua e o compasso. A primeira é a que nos serve, não
a segunda. Ao traçar a estrutura de um objeto, é a intuição que
nos deve guiar a mão. (GARCÍA apud PONTUAL, 1978, P.129)
Os argentinos Damián Bayón e Aldo Pellegrini, consideram este conceito fundamental para a compreensão de uma arte Latino-americana.
Jorge dos Anjos, assim como Amílcar de Castro, trabalhou com a escultura em ferro, defendemos, aqui, a ideia de que a Geometria Sensível
perpassa a sua construção poética.
No campo específico da historiografia da arte sobre a arte construtiva
no Brasil, no final dos anos 1970, o Projeto Construtivo Brasileiro na
Arte, coordenado por Aracy Amaral, é um marco. Além da obra publicada em 1977, outros textos que norteiam nossas reflexões são os presentes no catálogo América Latina: Geometria Sensível, onde estabelece-se o
diálogo entre as vertentes construtivas que fizeram parte da história da
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arte Latino-americana ao longo do século XX. A partir destas referências,
aproximamos a obra em questão das obras construtivas do artista Torres-Garcia (figura 2).

figura 2. Joaquín Torres García, Pacha Mama, esmalte sobre parede, transferido para tela. 87 x 280cm,
1944. Coleção do Museu Nacional de Artes Plásticas (Montevidéu). Disponível em: <http://books.openedition.
org/pur/43809> acesso em: 08/05/2018.

Segundo Jorge Dos Anjos, Amilcar foi um professor fundamental.
“Amilcar deu-me régua e compasso. Ele ensinou-me os fundamentos
para pensar e construir a estrutura do trabalho. Com ele aprendi a organizar o pensamento estético, a preocupar-me com a linguagem.”(ANJOS,
2002, p.14).
A estrutura, na obra estudada, é rígida, a linha, o desenho, emergem
do chão, construindo compartimentos, abrem no espaço um portal da
memória, constrói dentro do plano, quase bidimensional, um jogo de
espaços.
Realiza então uma obra que se apropria de conceitos do Concretismo com os quais demarca o lugar em que se processará uma
nova ordem - a expressão mágico-religiosa destilada da memória
ancestral -, prática construtiva, cujos rigores são apaziguados
por uma sensibilidade poética guiada pela intuição, traduzindo,
assim, a premissa de Mondrian: “a regra corrige a emoção”, na
contraposição: “a emoção que corrige a régua”. Esse comportamento, projeção de princípios neoconcretos, será, na verdade,
apenas a confirmação das possibilidades anunciadas pela magnífica expressão da arte africana que detonou a revolução da arte
moderna, a partir do cubismo.(SAMPAIO, 2010, p.9)
Jorge refere ao seu fazer, em primeiro momento, com o pensar aprendido no concretismo/neoconcretismo como a base para sua criação artística. O trabalho insere-se, assim, na corrente construtivista, aproximando a linguagem de Dos Anjos ao universalismo construtivo, onde a forma
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tem valor simbólico e natureza semântica, aliando linguagem e imaginação. Essa forma de divisão do espaço, de organização das formas em
compartimentos, de verticais e horizontais remetem a Mondrian pela
rigidez e geometria pura, porém, são preenchidos com formas vazadas,
símbolos geometrizados, signos, arquétipos, estruturas sensíveis como
em Torres Garcia.
Jorge toma partido diferente, assimila a noção da geometria
sensível, que lhe permite atravessar a estrutura, deslimitar as
formas, libertando-as dos rigores do cálculo. Em suas obras - e
algumas esculturas são estabelecidas com o aparato técnico auxiliado pelo uso da régua e do compasso -, esse rigor inicial se esvai,
na medida em que o artista deixa-as impregnar-se da imaginação poética e mesmo de um certo grau de fantasia, afrontando os
fundamentos da noção histórica do Construtivismo. (SAMPAIO,
2010, P.29)
Angel Kalenberg conceitua o construtivismo como “o feito de partes,
de planos subdivididos, de linhas seccionadas” “[...] o construtivismo é
um jogo de espaços superpostos; constrói dentro do plano e este plano já
está dado.” E descreve o universalismo construtivo como uma “superação do construtivismo, esse fenômeno europeu. Torna expressionista o
que era purista, dinâmico o que era estático.” (KALENBERG, 1978, P.35)
Assim também aparece o Portal da Memória, formas construídas, escultura/arquitetura, forma e contra forma, organização do espaço de modo
semântico. Símbolos que representam a essência das coisas. (figura 3)

figura 3. Joaquín Torres García, Monumento cósmico, (1936) 1937, 5,58 × 2,87 × 0,60 m, Parc Rodó
(aujourd’hui dans le jardin du Museo Nacional de Artes Visuales), Montevideo. Disponível em:< http://books.
openedition.org/pur/43809> acesso em: 08/05/2018.
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ZZ A matriz afro-brasileira
Com a arte africana Jorge aprendeu que a arte pode fazer a ligação
entre o mundo terreno e o espiritual, que o fazer artístico é um ato quase
religioso e que o ateliê é um espaço sagrado. Ao incorporar a africanidade ao seu trabalho Jorge encontra seu caminho estético.
Jorge decide então percorrê-lo na forma mais apropriada.
Muda-se para a Bahia, com o intuito de conhecer e estudar a
iconografia produzida para os ritos religiosos e experimentar
verdadeiramente a religião e a cultura africana, na sua manifestação mais genuína, o candomblé. (SAMPAIO, 2010, p.25)
A relação com a arte afro-brasileira na obra de Jorge dos Anjos remete
à obra de dois outros artistas, Rubem Valentim e Emanoel Araújo, conforme pontuado por Roberto Conduru: “Em Minas Gerais, Jorge dos
Anjos segue e aprofunda o caminho delineado pelas obras de Valentim e
Araújo, acentuando a dimensão abstrata do confronto de signos construtivos e religiosos, embora não só os afro-descendentes, presentes como
são as curvas de sua Ouro Preto natal.” (CONDURU, 2012, p. 76)

figura 4.- Rubem Valentim, Relevo, Acrílica sobre madeira, 100 x 150 cm, 1977. Disponível em: <http://
enciclopedia.itaucultural.org.br/obra4927/relevo-emblema-9>. Acesso em: 09 de Mai. 2018.
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Verbete da Enciclopédia
.

Valentim (figura 4) insere-se em uma tradição do modernismo brasileiro que se expande a partir dos movimentos associados ao construtivismo. Conduru mostra que o trabalho de Valentim “distingue-se por
constituir, ao longo de sua trajetória, um novo léxico plástico a partir
da cultura material dessas religiões.” (CONDURU, 2012, p. 70). A obra
de Jorge dos Anjos situa-se nessa construção léxica, assim como a de
Valentim, o artista ouropretano “reelabora suas referências ao fundir a
geometria mítica das religiões afro-brasileiras à racionalidade construtiva” (CONDURU, 2012, p. 70), ideia que defendemos neste artigo.
Ao sintetizar os elementos da cultura africana, como por exemplo os
oxés de Xangô (Figura5), machado de dois gumes, que fazem parte dos
rituais religiosos na África e também nos candomblés do Brasil, e aparecem referenciados no trabalho de Jorge e também na obra de Rubem
Valentim. Ambos se apropriam da simbologia do candomblé e reduzem
o símbolo à sua essencialidade primária, submetendo-os à lei do construtivismo: proporção, simetria, cor. Aqui encontramos uma diferença
na abordagem da obra de Valentim pois, de acordo com Conduru, ao
comparar as obras de Valentim e Emanuel Araújo, diz que a obra de Valentim “se reporta às muitas vertentes das religiões africanas no Brasil.”
(CONDURU, 2012, p. 74), enquanto a obra de Araújo possui uma referência mais específica, “o Candomblé, que não aparece figurado, mas, como
nos códigos dessa religião, em elementos concretos, ao mesmo tempo
explícitos e escondidos, claros para quem sabe ler, inexistentes para os
que não sabem.” (CONDURU, 2012, p. 74). Jorge dos Anjos em seu depoimento para o Circuito Atelier fala das suas influências de maneira mais
abrangente “Sou influenciado por todas as informações que circularam
ao meu entorno. Somadas a uma memória ancestral tradicional africana,
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mistura de Barroco, Concretismo e Africanismo. Passo por isso e estou
ligado absolutamente a essas coisas.” (ANJOS, 2002, p.27)
A obra de Jorge dos Anjos transita entre o bi e o tridimensional, evidencializando “a potência da geometria inerente aos símbolos religiosos e
ao abstracionismo racional, explorando a estrutura comum dos diferentes
sistemas plásticos.”(CONDURU, 2012, p. 76)

figura 5. Oxés de Xangô - oxês do acervo do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, Salvador/BA e
do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, São Paulo/SP, em fotografia da autora,
c. 1999 (Acervo MAE/USP 74/2.10). Disponível em: < http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-47142017000200163>
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ZZ O Portal da Memória
A obra referida neste artigo, intitulada Portal da Memória, é uma
escultura de aço de 6 metros de altura e três toneladas, desenhada e
projetada no ano de 2007, para compor com a escultura de Iemanjá,
escultura em bronze datada de 1988 obra do artista José Synfronini de
Freitas Castro, um monumento em homenagem as culturas de matrizes
africanas. Tanto a escultura quanto o portal foram uma reivindicação da
Associação de Umbanda e Candomblé de Minas Gerais que realizam há
mais de 60 anos, na orla da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, uma
festa em homenagem à Iemanjá. Primeira festa data de 1957. A festa,
nos primeiros anos, acontecia na Praça de Estação e seguia em carreata
até a lagoa. Posteriormente, passou a acontecer na orla da lagoa. A água
tem um significado especial para as religiões de matrizes africanas, e a
lagoa da Pampulha é um ponto de confluência de águas o que carrega
um simbolismo muito grande. Por isso a escolha do local para a festa.
Foi a Associação de Umbanda e Candomblé que solicitou a feitura das esculturas, e pressionou os órgãos públicos para que elas fossem colocadas
em praça pública. Na Lagoa realizam-se ritos e oferendas para a Deusa
do Mar. As referências simbólicas e afetivas dos cidadãos que circulam e
usufruem deste espaço somam-se à construção da identidade dos grupos
sociais urbanos.
É um espaço de resistência pois, segundo o Jorge dos Anjos em entrevista, a escultura, desde a década de 1980, vinha sofrendo inúmeras depredações e a Secretaria Municipal de Cultura cogitava retirá-la da orla,
quando, através de reivindicação da Associação de Umbanda e Candomblé, surgiu a proposta de criação da praça, do portal e do pedestal, sendo
a escultura recuada 10 metros para dentro das águas da lagoa.
O monumento está localizado na orla da Lagoa da Pampulha, cuja
transformação fez parte do projeto de modernização da capital nos
anos 40 idealizado por Juscelino Kubitschek. Seu conjunto arquitetônico contém edificações como a Casa do Baile, Igreja de São Francisco,
Iate tênis Clube e o Museu de Arte da Pampulha, antigo Cassino e, recentemente, parte da Orla foi reconhecida pela UNESCO como patrimônio da Humanidade, identificado como Paisagem Cultural do Patrimô-
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nio Moderno. Além do conjunto arquitetônico moderno e seus jardins
o entorno da lagoa recebeu outros atrativos de lazer como estádio de
futebol, ginásio e zoológico. Foi uma região pensada e projetada para
deleite de finais de semana da elite belorizontina, no entanto, ao longo
das décadas este uso foi transformado.. A Lagoa da Pampulha abriga em
suas margens, além das obras do arquiteto Oscar Niemeyer, jardins de
Roberto Burle Marx, pinturas de Cândido Portinari dentre outros nomes
canônicos da arte brasileira inclusive, na margem oposta ao monumento
vê-se o Museu de Arte da Pampulha e em seus jardins a obra Porta de
Amilcar de Castro. Através do Portal de Jorge dos Anjos mira-se a Porta
e vice-versa, fazendo dialogar a obra dos dois artistas que tanto dialogaram em sua produção artística.
O Portal da Memória recorta o espaço em nova dimensão, construtivo-devocional, ela nasce de uma intenção, monumentalizar um espaço,
segundo o artista em entrevista a intenção da obra é de trazer à memória o navio negreiro, para não se esquecer da origem, da África. O Portal
da Memória seria um contraponto à Árvore do esquecimento, em Benin,
uma árvore considerada mágica em torno da qual os cativos eram obrigados a dar voltas para esquecer tudo – seus nomes, suas famílias e sua
terra. Do lado de cá do mar, e a lagoa da Pampulha representaria esse
mar, o portal traz à tona essa memória, para que não se esqueça, não se
perca a identidade, a matriz africana. Para que Belo Horizonte não se
esqueça de seu povo negro que está à margem da cidade, presente então,
na margem da lagoa. A memória-monumento aparece como herança do
passado. Jacques Le Goff, no texto “Documento/Monumento”, lembra
que a palavra latina monumentum remete à meminí (memória) e monere
(fazer recordar). Assim, monumentum é um sinal do passado. É tudo
aquilo que pode evocar o passado. O artista recorta no espaço a quarta
dimensão. A obra de arte contemporânea, pelas linhas construtivistas,
busca conter o essencial, incluindo a força maior da ancestralidade. Seu
triunfo se dá na identificação da comunidade, na incorporação do portal
como referencial imagético. Parte dos habitantes da cidade já incorporam a obra como uma imagem de resistência, um ícone da arte negra,
reproduzindo-a em eventos comemorativos (figura6).
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figura 6. Dia da Consciência Negra no
Centro Pedagógico da UFMG, Releitura do
Portal feita pelos alunos. Foto: Tereza Moura.
20/11/2017.

O poder de síntese aprendido nos concretistas, a linguagem direta da
comunicação de massa, o uso da gestalt visual, o grafismo africano, os
signos, a geometrização das formas elementares construídos dentro de
uma estrutura linear, lógica, compartimentada, onde a terra conecta ao
céu. Na chapa de aço recortada o cheio e o vazio, o positivo e o negativo,
o preto e o branco. A escultura não recebe policromia, o aço está em seu
estado puro, elementar. O vão central retangular, a forma principal, o
retângulo dentro do retângulo, a forma pura. A não-escultura responsável pelo diálogo com o entorno, com a lagoa, com a outra escultura, a
imagem de Iemanjá que, de dentro d’água, é emoldurada pela estrutura
metálica. A rigidez da forma matemática, racional, é quebrada pelo seu
contato com a natureza, com o céu, com a água que visualmente vão
preencher o espaço vazio. Grossas linhas subdividem o portal em quadrados, ora em retângulos. Esses compartimentos, estáticos de linhas
precisas são preenchidos com a essência elementar, carregada de simbolismos de uma iconografia de matriz africana. Como nos diz Roberto
Conduru:
O Portal de Iemanjá, por ele feito para a Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, mostra abertura a referências múltiplas,
erudição artística, domínio de meios e escalas, caminho próprio
do artista, assim como as possibilidades comunicantes, atuais, da
vertente artística afro-brasileira. (CONDURU, 2012, p. 76)
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No texto História e Memória, Jacques Le Goff relembra a trajetória
do poeta grego Simônides que fixou os princípios da memória artificial:
lembrança das imagens e o recurso a uma organização, uma ordem, essencial para uma boa memória. Assim Jorge dos Anjos dispõe das formas
em sua composição de modo que se inserem no contexto da arte contemporânea, da arte negra, do construtivismo e trabalha seus símbolos
em “câmaras de memória”, que para os iniciados nos ritos e conhecedores daquela linguagem específica façam uma segunda leitura a partir da
forma, da posição, da ordem. Fazendo uso desse artifício o artista pode
despir os signos à suas formas puras, e ter toda uma narrativa onde só se
vê triângulos, retângulos e curvas. O próprio artista refere-se ao uso dos
elementos em sua obra:
Quando faço recortes, os vazios são tão importantes quanto os
cheios, pois a parte que fica vazia é justamente o que não vejo no
desenho, o inusitado. Ele só aparece quando faço o deslocamento
da chapa. O vazado e a fenda são elementos dados pelo recorte.
O resto é volume. (ANJOS, 2002, p.24)
Em outro momento, Jorge dos Anjos apresenta a forma como ele
elabora a sua obra “[...] o desenho é uma maneira de pensar. Quando
tenho uma ideia penso na linha, se recorto ela vira volume e quando
imprimo transforma-se em gravura. Na escultura, o volume está ligado
ao desenho, é um desenho em tridimensão.” E relata que, em termos de
simbologias afro-brasileiras ele procurou “seguir sua intuição”: Exu, a
força primeira, o caminho, está próximo ao chão, em baixo. No centro,
em cima, Oxalá ladeado por Ogum e Xangô. Iansã, Iemanjá e Oxum. O
panteão Iorubá ocupando seu espaço na orla da lagoa. Seu espaço na
arte. Seu espaço nas correntes construtivistas da arte.
Inventa uma ‘escrita não codificável’, mas perfeitamente reconhecível como algo que aponta para o território sensível que ele
habitou. Essa poética original é que irá, com o tempo, consolidar
a obra de Jorge como uma das mais singulares e substantivas
expressões da cultura afrobrasileira. (SAMPAIO, 2010, p.27)

ZZ Considerações finais
O trabalho do artista Jorge dos Anjos e seu processo criativo pensado a partir da obra Portal da Memória percorre um caminho gerado no
concretismo/Neoconcretismo, no modo de trabalhar o aço e conceber
o desenho na linha dura, no racional. Desenvolve, assim, uma poética
e simbologia particulares que apresentam a cultura de matriz africana
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e a insere nas artes visuais de forma coerente com as vertentes da arte
construtiva contemporânea.
O universalismo construtivo, balizado pela ideia de geometria sensível, transparece na materialidade do Portal que, também, estabelece sua
monumentalidade no espaço social da cidade onde encontra um território de devoção e disputa. A arte contemporânea e a memória da tradição
afro-brasileira materializam-se às margens da Lagoa da Pampulha, em
um diálogo entre devoção e arte.

ZZ Referências:
AMARAL, Aracy (coord.). Projeto Construtivo na arte. Rio de Janeiro:
Museu de Arte Moderna; São Paulo: Pinacoteca do Estado, 1977.
ANJOS, Jorge dos. Jorge dos Anjos Depoimento. Belo Horizonte: Ed. C/
Arte, 2002.
CASTRO, Amílcar. Amilcar de Castro. Depoimento. Belo Horizonte: /
Arte, 1999.
CONDURU, Roberto. Arte Afro-brasileira. Belo Horizonte: C/Arte, 2007.
DEMPSEY, Amy. Estilos, Escolas e Movimentos:guia enciclopédico da arte
moderna. 2a edição. São Paulo, Cosac Naify, 2010.
DOMINGUES, Joelza Ester. 11 Lugares de Memória in: <http://www.ensinarhistoriajoelza.com.br/11-lugares-de-memoria-da-escravidao-na-africa-e-no-caribe/ - Blog: Ensinar História - Joelza Ester Domingues> acesso
em: 07/05/2018.
GOFF, Jacques Le. História e Memória. Campinas: Ed. UNICAMP, 1990.
GULLAR, Ferreira. Experiência neoconcreta: momento limite da arte: Ferreira Gullar. São Paulo: Cosac Naify, 2007.
LE GOFF, Jacques. Documento/ Monumento. In: ______. História e memória. 4. ed. Campinas, SP: Ed. da Unicamp, 1992. p. 535-553.
KALENBERG, Angel. O Universalismo Construtivo. in: PONTUAL, Jorge.
América Latina Geometria Sensível. Rio de Janeiro: Jornal do Brasil, 1978.
LUCIEN-SMITH, Edward. Latin-American Art . London: Thames and
Hudson, 1993.
MILLIET, Maria Alice Concretos Paralelos: construtivismo britânico concretismo e neoconcretismo brasileiro. Rio de Janeiro: Cobogó; São Paulo:
Dan Galeria e Cultura Inglesa, 2013.
PINACOTECA do Estado. Arte Construtiva na Pinacoteca de São Paulo. São
Paulo: Pinacoteca do Estado, 2014.
PONTUAL, Roberto. América Latina Geometria Sensível. Rio de Janeiro:
Edições Jornal do Brasil, 1978.
SAMPAIO, Márcio. Jorge dos Anjos, Risco, Recorte, Percurso. Belo Horizonte: C/Arte, 2010.

283

O SUPEROITISMO BRASILEIRO E MEXICANO
NA DÉCADA 1970:
EXPERIMENTALISMOS EM TEMPOS
DE REPRESSÃO
Marina da Costa Campos1

ZZ RESUMO
Este artigo tem o objetivo aproximar as produções superoitistas mexicanas e brasileiras da década de 1970, a partir da articulação entre
pesquisa histórica e análise fílmica de dois curtas-metragens: Exposed
(Edgard Navarro, 1978) e La segunda primera matriz (Alfredo Gurrola,
1972). Os filmes aqui escolhidos abordam direta ou indiretamente as reverberações da década de 1960, em especial o ano de 1968: a implementação do Ato Institucional nº5, AI-5, no Brasil e o massacre de estudantes
na Plaza Tlatelolco no México. A partir desta perspectiva, pretende-se
pensar como a produção em super8 nesses dois países caracteriza-se
como um regime de representação que tensiona as contradições sociais,
culturais e políticas de sua época. A hipótese trabalhada é a de que tanto
no México como no Brasil, o super8 atua também como um registro de
visualidade histórica de uma suspensão do tempo presente.

ZZ PALAVRAS-CHAVE
Super8; Brasil; México; repressão; cinema experimental.
1 Doutoranda em Meios e Processos Audiovisuais pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Mestre em Imagem e Som pela Universidade Federal de São Carlos e bacharel em
Comunicação Social pela Universidade Federal de Goiás. É curadora e produtora de diversas mostras
de cinema latino-americano.

ZZ retornar ao sumário

ZZ História e imagem
Em seu texto “Fontes visuais, cultura visual, História Visual. Balanço
provisório, propostas cautelares”, Ulpiano Menezes traz uma reflexão
sobre as relações entre a história e a cultura visual e a utilização das imagens como metodologia para os estudos históricos. Não somente aponta
a importância desta interdisciplinaridade, como também questiona o
modo de se trabalhar com a união destes dois campos. O autor chama
a atenção para a visualidade como uma dimensão importante da vida
social e dos processos sociais, na qual a imagem deve ser compreendida
“inserida num ciclo completo de sua produção, circulação e consumo” e
tomada “como um enunciado, que só se apreende na fala, em situação”
(MENEZES, 2003, p.28). De acordo com Ulpiano, o desafio do pesquisador
está em analisar esses registros visuais e estabelecer uma relação dialética permanente entre documentos e a problemática histórica inserida no
objeto de análise, sendo esta última a que deve predominar.
Seguindo nesta mesma perspectiva da importância desses registros
visuais nos estudos históricos, Maria Helena Capelato, em seu artigo
“Modernismo latino-americano e construção de identidades através
da pintura” retoma o autor Manuel Antonio Castiñeras González para
pensar este diálogo entre palavra e imagem e o papel da arte como meio
de transformação de formas e ideias, visto que a compreensão das imagens leva em consideração a “perspectiva intrínseca da obra, o que pressupõe análise do conteúdo, e à perspectiva extrínseca, que leva em conta
as circunstâncias do tempo, lugar, biografia do artista, determinações
sociais, culturais, intelectuais da época” (CAPELATO, 2005, p.253).
Tais incursões aos estudos da imagem direcionam-se a várias perspectivas de abordagem deste campo: artes visuais, fotografia, cinema,
etc. Nelas é que se pode encontrar referências explícitas ou sutilezas do
momento em que foram produzidas. Isto compreende vários momentos da história das artes, como é o caso também do escopo de tempo
escolhido neste artigo. É possível, portanto, compreender as nuances,
contradições, discussões entre outros aspectos do contexto da década de
1960 e 1970 mediante análise de manifestações artísticas de seu tempo.
Neste período, parte da América Latina estava conduzida por regimes
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militares e autoritários que culminaram em exílio, tortura, repressão
e extermínio, e o registro disso ficou não só na memória daqueles que
vivenciaram, em documentos que sobraram ou nos livros que relataram estes tristes fatos, mas também ficou impressa nas artes. Tem-se no
Brasil artistas plásticos como Hélio Oiticica, Wesley Duke Lee, Rubens
Gershmann, Claudio Tozzi, Carlos Zílio, Antônio Manuel entre outros
que ironizam e criticam a ditadura militar. Nesta mesma perspectiva,
na Argentina tem-se Leon Ferrari e o Grupo Tucuman Arde e Roberto
Jacoby; no Chile Carlos Leppe, Guillermo Nuñez, Roser Bru e os grupos
Escena de Avanzada, Resistência de las mujeres Arpilleras e etc.
Artistas estes que produziram obras categorizadas, dentro das relações entre arte e política, como artes de protesto e artes de resistência.
Caracterizavam-se por mensagens contra a situação, por uma postura
de resistência à opressão dos governos autoritários e a consolidação de
uma arte conceitual – realizada por movimentos estudantis e classes políticas, com formação de redes clandestinas de luta e caracterizada pelo
deboche, ironia, provocação e uso de materiais inusitados.
No campo do cinema também ocorria a mesma movimentação.
Este artigo vai centrar-se em um de várias manifestações artísticas que
ocorreram na América Latina e que também se identifica com a mesma
postura de resistência, deboche e ironia em relação ao autoritarismo e
à repressão. Na década de 1970 emerge em vários países como Brasil,
Venezuela e México uma produção de filmes na película super-8 com
cunho experimental, realizada por estudantes e artistas plásticos com
várias matrizes que vão de filmes poéticos, anarcosuperoitistas a filmes
políticos, de desbunde e de crítica social (ROCHA, 2011, p.4-5). Neste aspecto, Brasil e México apresentam algumas singularidades comuns, pois
muitos filmes dedicaram-se a questionar o regime político de seus países
e as memórias traumáticas que se instalaram na história. Portanto, para
investigar as leituras feitas pelo super8 no México e no Brasil sobre as
reverberações da década de 1960, em especial o ano de 1968, e assim
identificar tendências e singularidades entre esses dois países optou-se
pela análise de dois filmes: o brasileiro Exposed (Edgard Navarro, 1978),
e os mexicanos: La segunda primera matriz (Alfredo Gurrola, 1972). Tais
filmes abordam de maneira direta ou indireta a temática aqui proposta,
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numa perspectiva de pensar o super8 como um regime de representação
que realiza uma tensão de questões políticas, sociais e culturais latentes
.

ZZ Autoritarismos na América Latina

No Brasil, o ano de 1968 é um registro simbólico das consequências e
das reações: após o golpe militar de 1964, quatro anos depois, no dia 13
de dezembro, instaurou-se o Ato Institucional nº5, o AI-5, que produziu
um elenco de ações arbitrárias, ao dar o poder de exceção aos governantes de punir aqueles considerados “inimigos” do regime. Ao mesmo
tempo, emergiu também o movimento tropicalista, iniciado em 1967,
mas nomeado um ano depois, com manifestações na música – propostas
inovadoras de Caetano Veloso e Gilberto Gil; no teatro – com o Grupo
Oficina e a montagem das peças O rei da vela e Roda Viva; nas artes
plásticas – com as experiências de Hélio Oiticica; e no cinema - com o
lançamento de Terra em Transe (Glauber Rocha, 1968) e as produções do
Cinema Marginal (Cinema de Invenção). De acordo com Celso Favoretto,
a conformação desses campos e artistas trazia uma proposta de revisão
das manifestações críticas do golpe de 1964: “Os temas básicos dessa
revisão consistiam na redescoberta do Brasil, volta às origens nacionais,
internacionalização da cultura, dependência econômica, consumo e
conscientização” (FAVORETTO, 2000, p.28).
Transformações culturais, políticas e sociais também ocorriam no
México no mesmo período. Desde 1964, o país era governado por Gustavo Díaz Ordaz, candidato mais conservador dentro Partido Revolucionário Institucional, PRI2. Seu governo foi marcado por políticas desenvolvimentistas que resultaram num expressivo e contínuo crescimento
econômico, por meio de medidas protecionistas que resguardavam pequenos grupos capitalistas e empresas estatais. Entretanto, tais políticas
não foram suficientes para abranger todas as camadas sociais, ocasionando diversas manifestações por parte de grupos sindicais, sociedade civil
e do movimento estudantil, com grandes confrontos com os policiais. A
mais trágica dessas repressões ocorreu na Cidade do México, em 1968.
A capital sediaria os jogos de Verão das Olimpíadas e, segundo Carl. J.
2 O Partido Revolucionário Institucional é uma instituição social-democrata que surgiu em 1929,
primeiramente com o nome Partido Nacional Revolucionário. Esteve no poder durante 71 anos, até
perder as eleições no ano 2000.
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Mora, era a chance de mudar a visão sobre o México de uma República
Latino-Americana atrasada para um Estado bastante progressista e moderno (MORA, 1982, p.111).
O período dos jogos foi marcado por grandes passeatas, dentre elas
a de 2 de outubro na Plaza Tlatelolco, no qual participaram cerca de
80 mil pessoas. A manifestação foi brutalmente reprimida pelo governo
de Ordaz e pelo Ministro do Governo Luís Echeverría Álvarez. Mais de
300 pessoas foram mortas e milhares feridas. De acordo com Mora, este
é um ano chave da história moderna do México, pois nele eclodiram
tensões econômicas, políticas e sociais advindas dos anos 1930 com o
também processo de modernização do país. Tais tensões também atingiram o campo cinematográfico. O autor recorre ao diagnóstico do crítico
de cinema mexicano Jorge Ayala Blanco:
O massacre de Tlatelolco deu maior senso de urgência para
os cineastas que se posicionavam contra a ordem estabelecida
e, de acordo com Ayala Blanco, um forte cinema independente
“surgiu nos calcanhares da politização de um certo núcleo de
classe média como consequência do movimento estudantil de
1968”. (MORA, 1982, p.112)3
Neste contexto, já no começo da década de 1970, populariza-se
também o super8, película e projetor de baixo custo e fácil manuseio
que passa a ser tanto de uso doméstico como de instrumento para experimentações cinematográficas. Segundo Álvaro Mantecón, a difusão da
película na sociedade mexicana foi rápida e, apesar da grande variedade
de filmes – só entre 1970 e 1974 foram contabilizadas mais de 200 películas apresentadas em festivais - esta produção poderia ser caracterizada
como um gênero particular. O autor afirma que essas obras, realizadas
em sua maior parte por jovens de origem urbana, apresentam traços
semelhantes em sua forma e conteúdo e constituíram uma rede de sociabilidade, a partir da circulação dessas produções por meio de cineclubes
e festivais de cinema super8 (MANTECÓN, 2012, p.18-21). Desta heterogeneidade do movimento, Álvaro Mantecón ressalta como características
3 Tradução nossa: “The events of Tlatelolco gave a greater urgency to the antiestablishment cineasts
and, according to Ayala Blanco, a stronger independent cinema “arose on the heels of the politization
of certain middle-class nuclei as a consequence of the student movement of 1968”.
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o uso da ironia como um dos recursos para assinalar as contradições e
excessos retóricos do regime de governo; crítica à cultura hegemônica
(cinema estrangeiro e da televisão) e à contracultura; e a preocupação de
se fazer um cinema distinto do cinema industrial – capaz de expressar as
preocupações pessoais de um autor.
Assim como no México, a chegada do super8 no Brasil também foi
marcada pela rápida difusão, principalmente entre aspirantes às cineastas, artistas, músicos e poetas, configurando-se numa constelação de
produções heterogêneas, em grande parte assumindo um caráter experimental, mas com um perfil comum de oposição a qualquer referência
à televisão. De acordo com Rubens Machado, perpassava um forte senso
de negação:
Por suas características intrínsecas como meio e inserção
social, o experimentalismo superoitista implicou nas condições
brasileiras dos anos 70 uma forte experiência de negação. Negação dimensionada esteticamente em diversas direções, desde a
cívica, de declaração contra um status quo cultural e político, até
aquela comportamental, estigmatizada como desbunde, porém
cheia de diferentes matizes contraculturais. (MACHADO, 2001,
p.9)
A formação deste pensamento de negação provinha, também, do
espaço de circulação desses filmes: festivais, galerias e cineclubes. Neles
era possível ter acesso às produções, além da possibilidade de um compartilhamento de ideias, conformando-se assim em espaços formativos
de uma sensibilidade crítica cinematográfica. A partir desta experiência
de negação comportamental, cultural e política e da presença de um
circuito alternativo como espaço de projeção e formação é possível estabelecer aproximações entre o movimento e os filmes superoitistas de
Brasil e México.

ZZ Artes conectadas
Em 1968, com a proximidade das Olimpíadas na Cidade do México,
ampliaram-se não só as expectativas do governo para com o evento como
também as greves de trabalhadores e manifestações estudantis insatis-
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feitos com as políticas adotadas por Gustavo Diaz Ordaz e com a violência e repressão aplicada pelo governo para com os manifestantes. Além
das movimentações promovidas por estudantes de várias áreas, alunos
das escolas de artes plásticas como San Carlos, da Universidade Nacional
Autônoma do México (UNAM), e “La Esmeralda”, do Instituto Nacional de
Bellas Artes (INBA), conformaram brigadas para a elaboração de propaganda política de caráter gráfico à favor do movimento. Geralmente as
imagens estavam acompanhadas de frases curtas que faziam críticas à
brutalidade das forças armadas, clamavam por liberdade de expressão e
libertação de presos políticos. Em forma de pôster, foram pregados por
toda a cidade e também usados como bandeiras.

figura 1 e 2. Cartazes elaborados por estudantes e distribuídos pela Cidade do México.
Acervo: Centro Cultural Universitário Tlatelolco Memorial 68, Cidade do México.

Um desses estudantes, dois anos depois, realizou um filme em
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super8, relembrando este momento de ativismo das escolas de artes
para com este marco da história do México. David Celestino era aluno
da Academia de San Carlos e produziu o curta-metragem em super8
Mi casa de altos techos, de 1970. A película traz o impacto de 1968 para
as Artes Plásticas, ampliando os recursos de memória da barbárie, até
então concentradas em desenhos, pôster e pinturas. Nesta mesma perspectiva, vários outros cineastas também transformaram o massacre de
1968 como tema de seus filmes superoitistas neste intuito de expressar
memórias traumáticas para que elas sejam discutidas e nunca esquecidas. É o caso de filmes como El tercer suspiro (Alfredo Gurrola, 1969), El
fin (Sergio Garcia, 1970), Jicama (Sergio Díaz Zubieta y O. Santos, 1970),
Campamento 2 de octubre (Sergio Garcia, 1979) e La segunda primera matriz
que será analisado mais a frente.
No Brasil, um movimento semelhante também ocorre. Artistas
plásticos, autoditatas e aspirantes a cineastas também recorreram ao
formato dessa bitola mais barata e leve para fazer filmes de crítica aos
monumentos, ao regime militar, entre outros assuntos como sexualidade, liberdade de expressão e o circuito artístico daquele momento.
Foram os casos de Claudio Tozzi, que fez filmes como Fotograma (1973),
Grama (1973), A morte da galinha (1974); Helio Oiticica com O terror da
vermelha (1972) e Agripina é Roma-Manhattan (1972); Paulo Bruscky com
Poema (1979); Via Crucis (1979), Xeroperformance (1980); e Claudio Zílio
com Mamãe eu fiz um super8 nas calças (1974). Suas obras fílmicas mantem
as temáticas abordadas nas obras de arte: cultura, repressão, ditadura.

figura 3. A multidão (1968), de Cláudio Tozzi. Acrílica sobre aglomerado. 200 x 120 cm.
figura 4. Seja marginal, seja herói (1968), de Hélio Oticica. Serigrafia sobre seda. 94 x 114 cm
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figura 5. Auto-retrato aos 26 anos (1970), de Carlos Zilio
Caneta hidrográfica sobre papel, 47,3x32,5cm

figura 6. Perfomance O que é arte? Para que serve? Realizada por Paulo Bruscky na década de 1970
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Um grande circuito foi formado por artistas e cineastas que utilizaram o super8 como forma de experimentar novas formas artísticas, mas
também criticar e tornar fixa a memória de um contexto conturbado
como foram os anos 1960 e 1970. Outros nomes podem ser citados, como
Lygia Pape, Genetton Moraes, Toquarto Neto, Jomard Muniz e Edgard
Navarro. Este último foi responsável pelos seguintes curtas-metragens:
Alice no país das mil novilhas, de 1976, O rei do cagaço, de 1977, Exposed
(1978), Lin e Katazan, de 1979, e Na Bahia ninguém fica em pé, de 1980, realizado em parceria com José Araripe Junior e Pola Ribeiro. Tais filmes têm
como características comuns a ironia da abordagem e a postura crítica
em relação a temas como a sexualidade, a repressão, a produção cinematográfica baiana e a contracultura.

ZZ Imagens da repressão
Em Exposed, objeto desta análise, o cineasta constrói um mosaico de
imagens cujo rejunte é a ligação entre a memória pessoal e a memória nacional. Exibe-se a fotografia da mãe; imagens das ruas; brasas e
fogo; copas de árvores; uma mulher amolando uma faca; um homem;
um canhão; trilhos de trem; pontes; um muro onde está pixado “deus
condena a prostituição” que se alterna para “a prostituição condena
deus”; imagens na tv de líderes nacionais (ex-presidente Ernesto Geisel)
e mundiais (Adolf Hitler), ícones da cultura (Che Guevara, The Beatles),
da religião (Jesus Cristo) e do cinema (Charles Chaplin); o homem que
olha duas mulheres numa praça, aproxima-se delas e abre a braguilha da
calça; o canhão, descrito em suas dimensões pela voz do narrador. Tais
imagens intercalam-se formando uma poética da montagem que traz
a tona memórias pessoais com um contexto repressor tanto das ideias
quanto do corpo, sob a trilha sonora diversa que vai do local (Teixeirinha
e a canção Coração de luto) ao global (Day in the life, dos Beatles). O filme
traz como provocação a sensação de impotência impressa no corpo, a
constelação de líderes culturais e políticos colocados no mesmo patamar
do instantâneo da tv como fantasmas da revolução e/ou destruição, e o
canhão que sela naquele momento a paralisia de uma reação.
É constante um direcionamento das imagens à direita: elas são invertidas para esta direção, os olhares das personalidades e das personagens
que aparecem indicam este lado, ou na mira do canhão. Apenas no final,
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com a fotografia da mãe é que as imagens começam a se voltar para a
esquerda. Outro ponto desta articulação das imagens é a associação entre
canhão e o falo. A contraposição entre o homem se masturbando e o registro do canhão em suas dimensões e perspectivas podem sugerir várias
questões. A ênfase nas grandes medidas que o canhão possui refletiriam
uma potência bélica em detrimento de uma castração em outro sentido?
O gozo do homem que não se completa sozinho nem é correspondido
pelas mulheres (elas fogem correndo), é interrompido pela imagem do
canhão que se sobrepõe. Não seria também é uma repressão do corpo
mediante a uma força maior, física e psicológica? Ou uma imediata equiparação e semelhança entre o falo e o canhão?

figura 7. Frame do filme
Exposed (1978), de Edgard
Navarro

Entre vários outros elementos que possibilitam diversas perspectivas
de análise, destaca-se aqui, neste primeiro esboço, a figura da mulher
que amola a faca. Este movimento de preparar o utensílio para o corte
é feito de modo lento, até chegar em uma alta velocidade no final do
filme. a mulher olha fixamente o homem que também a olha. Não há
outro tipo de contato a não ser o visual. Observam-se. Ele encontra-se
em posição superior, como se estivesse em uma escada, mas isso não lhe
oferece uma posição de conforto, de segurança, pois a arma que pode
ferir está em baixo e não se sabe o que pode acontecer. Fica a indagação
do que representaria a figura daquela mulher, que tem o poder de cortar,
de castrar as possibilidades de liberdade, de fragmentar os corpos e que
limpa qualquer indício de sujeira ou de órgãos vitais. O final irônico,
com a exposição de um frango assado, talvez indique esse caminho da
morte de um corpo a ser servido, a ser desfrutado como exemplo, como
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soberania de uma força e como alimento para um projeto de poder.
Também com referências ao poder bélico e autoritário, tem-se La
primeira segunda matriz, ultima película de Alfredo Gurrola em super8
e premiada no Terceiro Concurso Nacional de Cine Independiente em
Zacatecas, em 1973. Antes, o diretor havia filmado El tercer suspiro, de
1970, Alquila non caput muscas, de 1971, Domingo siete, de 1971 realizado
em conjunto com David Celestinos e Sérgio Garcia e Avándaro, de 1971.
La primera segunda matriz é inspirado em um poema de Tomas Segovia
elaborado durante o próprio ato da filmagem. Faz um retrospecto da
façanha humana, desde sua origem na obscuridade (primeira matriz) até
seu retorno ao ponto presente com o desenvolvimento das pesquisas do
homem no espaço. A voz over, interpretada pelo irmão do diretor, Juan
José Gurrola, traz o tom sombrio de uma vida que surge do escuro e do
isolado. Luzes surgem e o tempo passa rapidamente com a imagem das
nuvens que percorrem o céu. Uma enchente que se escoa por um “ralo”
dá a ideia de introversão ao mesmo tempo em que se têm imagens de
partos. nasce aí o deslumbramento e uma raça na qual tudo é o dobro,
nas palavras do narrador. A partir do momento em que surge a figura do
humano, surge a conta do horror.
Um homem e uma mulher, com os corpos pintados, caminham com
os pés descalços por um ambiente inóspito e seco, como que tateando o
novo lugar. O movimento dos corpos se une às suas cores, tornando-se
animais que também povoam o espaço. Este universo inicial é transformado em um espaço branco, sem identificação, que transborda para os
corpos de um homem e de uma mulher, também pintados de branco. É
o tempo do surgimento das grandes cidades esplendorosas de pedras,
onde o conhecimento é substituído por uma gama de outras informações
superficiais, onde o indivíduo é substituído pela massa.
voz e imagem se complementam e se contradizem: uma massa oprimida pelo trabalho se reúne para manifestar – indefinição de sujeitos,
mas definição dos desejos, da luta. Mas a imagem em cor vermelha da
chegada dos militares em tanques e motos já induz a massificação da
repressão, a futura violência que vai massacrar o presente.
Novamente novos corpos aparecem e se transformam em telas, nos
quais se projetam rabiscos, pontos, sombras: impressões digitais? Outros
corpos de pessoas? A cidade é colocada como espaço de esquecimento
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dos desejos e das relações mais profundas, do tempo da velocidade em
detrimento ao tempo expandido. O material sintético em detrimento ao
natural. Tudo isso desemboca na última invenção daquele momento, que
era a expansão de territórios com a chegada do homem à lua. Cria-se
assim uma segunda matriz, com a ilusão de que a evolução da tecnologia
e do conhecimento poderiam dar a luz a indivíduos também mais evoluídos e mais humanos. No entanto, o sangue que escorre das pernas de
uma mulher e que se transforma em vários tanques de guerra vermelhos
sugerem que este parto trouxe outro tipo de existência: o do autoritarismo e da repressão.

figura 8. Frame do filme
La segunda primera matriz
(1970), de Alfredo Gurrola

Neste filme, o experimentalismo traz como questão o sentido do
homem em direção às contradições de uma evolução técnica que o
impulsiona para novos lugares ao mesmo tempo em que destrói o seu
próprio nicho. Reforça-se uma visão pessimista do futuro com a cartela
“pero se puede también parir la nada”.

ZZ Conclusão
Tanto em Exposed quanto em La primera temos a figura do canhão
como símbolos de poder e da sexualidade. Embora em um filme o falo e
a repressão militar são anunciados e ironizados por suas grandes dimensões e alcances, no outro, a falta do falo e o sangue que desce e que se
transforma em canhão sugere uma decadência mais explícita. Aqui será
necessário um estudo mais profundo relacionado com a psicanálise, pois
estas inquietações também perpassam esse campo.
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Entretanto, dois pontos ligados à história fazem-se também importantes: ambos os filmes, em suas singularidades, colocam o contexto político, cultural e social como elemento que estrutura não só o discurso
como a forma: a fragmentação, a narração que ironiza e questiona, uma
mise-en-scene que não esclarece e sim perturba. E isso nos leva ao segundo
ponto: não são obras que tentam apaziguar ou solucionar as questões
que movem o momento, no caso a repressão, a sexualidade, a contracultura, mas que consciente ou inconscientemente transmitem angústias
e contradições que transformam o tempo em um espaço suspenso, cujo
passado reverbera no presente, mas o futuro não é colocado como possibilidade. Uma suspensão do tempo.
Estes aspectos também fazem parte de muitas obras superoitistas
brasileiras e mexicanas da década de 1970 e que refletem as aflições e
questionamentos de um contexto, compartilhado também com as outras
artes. Pode-se perceber uma rede de compartilhamento de experiências, de debates, de vivências que acabam sendo impressas nas obras.
De acordo com Cristina Freire, para narrar a história da arte latino-americana é preciso conhecer a história política da região (2015). Esta
afirmação também pode ser compreendida sob numa outra perspectiva.
Para conhecer a história da América Latina também é preciso conhecer a história das manifestações artísticas da região, e vice-versa. Tais
obras transformam a memória em um elemento contínuo, que retoma e
mostra o passado e que perdura no presente e no futuro.
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OS CARNETS DE JOAQUÍN TORRES-GARCIA:
UMA OBRA-TEXTO
Prof. Dr. Mário Azevedo1
ZZ Resumo
Os escritos de artistas mostram-se cada vez mais presentes no campo
das artes contemporâneas. Desde o Modernismo. eles produzem diversos sentidos em suas variadas formatações, tanto no interior da própria
criação artística quanto no que constitui o seu entorno. Quando o texto
ainda se coloca como um objeto artístico, pode alcançar níveis de importância bastante consideráveis, através da riqueza de alusões, da mescla
de linguagens e de outras questões potenciais. Baseado nesses princípios
e centrado no trabalho do artista plástico Joaquín Torres-Garcia, esse
estudo trata de alguns de seus textos – um grupo de pequenos cadernos
manuscritos (carnets) de fatura artesanal – que se confundem com os seus
desenhos, pinturas ou objetos e que, assim, escapam às categorizações
correntes, expondo uma notável autonomia como obra.

ZZ Palavras-chave
“Joaquín Torres-Garcia”, “escritos-de-artista”, “linguagens mescladas”
1

Artista plástico/visual e Professor adjunto da EBA/UFMG

ZZ retornar ao sumário

figura 1. Caderno de notas, 1932 (grafite e nanquim s/ papel)
figura 2. Tradicónn, 1936 (grafite e nanquim s/ papel)

Sabe-se que os escritos de artistas são produzidos desde a passagem
da Idade Média para o Renascimento. Talvez o primeiro grande exemplo
disso seja o clássico “Vida dos melhores pintores, escultores e arquitetos” (conhecido como Vidas dos artistas) de Giorgio Vasari, editado em
Florença, em 1550. Os florentinos Leon Battista Alberti (1404-1472) e
Lorenzo Guiberthi (1378-1455) também devem ser lembrados, além do
primeiro questionário na historia da arte dirigido aos artistas, elaborado
por Benedetto Varchi, no século XVI. Inspirados por Vasari, ainda foram
publicados “O Livro da pintura e dos pintores”, do holandês/alemão Karel
Von Mander (1548-1606), a primeira obra teórica e histórica de grande
envergadura sobre as artes plásticas ao norte dos Alpes e o Museo Pictural,
de Antonio Palomino, tratando dos artistas e suas obras na Espanha,
editado em 1715.
Ao apresentar suas teorias, em “Da Pintura”, de 1435, Alberti afirma
falar enquanto pintor e ter a satisfação de pensar que fomos os primeiros a
conquistar a gloria de ousar escrever sobre esta arte tão sutil e tão nobre. Hoje,
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sem dúvidas, ocupamos esse lugar: artistas leem e comentam outros
artistas. Mas é, especialmente, de meados do século XIX até os nossos
dias, que esses textos produzem, em suas variadas formatações, também
variados sentidos, tanto no interior de sua própria criação como em relação ao que se constitui em seu entorno. É certo que se trata de um
material da maior importância, pois é imprescindível conhecer o que os
artistas têm a dizer – além da obra que realizam – e ler o seu texto, seja
de que maneira for ou sob qualquer forma em que se apresente. Esses registros de reflexões, em sua grande maioria, “são produzidos a partir de
necessidades da própria obra, de sua construção e seu estabelecimento
— material e cultural — reunindo e conduzindo, portanto, uma série de
referências fundamentais para um conhecimento consistente das operações da arte”. (FERREIRA 2006, p.11)
Quando o texto ainda se coloca como um objeto artístico, essa produção pode alcançar níveis de importância bastante consideráveis, conforme boa parte do que se tem registrado na arte moderna e, notadamente,
na arte contemporânea. A riqueza de alusões, a polissemia de aberturas,
a mescla de linguagens e uma infinidade de questões, são reverberações
que partem da interseção entre texto e imagem — ou mesmo da remissão
a ela — e de sua instauração como obra. Portanto, é impossível ignorar
essa espécie de coisas — objetos ou documentos, junto à obra ou separada
dela — como mais uma ferramenta para compreender e explorar os procedimentos do trabalho da arte. Talvez aí resida sua dupla preciosidade:
enunciação e/ou anunciação.
Baseada nos princípios expostos e centrada no trabalho do artista
plástico Joaquín Torres-Garcia, este estudo trata de alguns de seus textos
e sua coexistência com suas obras ditas plástico-visuais. Os objetos de
exame formam um grupo (uma seleção que compreende trabalhos já
divulgados e publicados em fac-símile, criados entre 1922 e 1946) de
pequenos cadernos de fatura artesanal, com manuscritos e desenhos
misturados, que se confundem com o próprio trabalho (desenhos, pinturas ou objetos) do artista e que escapam às categorizações correntes.
Juan Fló, um dos estudiosos da obra de TG que melhor conhece seus
textos (organizados em uma excelente edição das ideias fundamentais de
TG, baseadas em muitos de seus escritos, publicados ou não), afirma que
“é preciso considerar o trabalho de Torres-Garcia e suas formulações teó-

301

ricas como uma só unidade”.(TORRES, p.25, 1998) Mas, precisar o que
eles são de fato é algo complexo — conforme a variação e a avaliação
das relevâncias aí atribuídas e/ou envolvidas — o que se constitui como
o mote das presentes reflexões.
Nesse contexto, os pressupostos básicos deste trabalho são: que os
escritos de TG — sobretudo os que se desenvolvem nesses seus carnets
— têm uma notável autonomia enquanto obra; que eles não se inserem
nas categorias artísticas usuais, já estabelecidas, apenas como escrito de
artista ou livro de artista; que eles exigem, portanto, um espaço novo,
em uma categorização mais específica e condizente: a obra-texto (entre
outras instâncias do trabalho da arte). Como o artista iniciou essa produção na França, a palavra carnets é mantida como uma menção específica:
em francês, carnet - petit cahier (em português, carnê - caderneta ou pequeno caderno). A palavra se aplica bem ao objeto mencionado e difere
de caderno, livro, bloco, etc., termos de significação mais precisa.
A escrita de Torres-Garcia é uma ferramenta, um instrumento para o
trabalho, tanto quanto seus lápis ou pincéis; um instrumento também
reflexivo, tanto quanto uma experimentação pictórica. Ele não interpreta ou transcreve sua produção artística, em parte ou no todo, mas teoriza
conscientemente sobre suas intenções criadoras, sua vivência e sua visão
da arte em geral, dedicando-se ao produto material dos textos como uma
peça autônoma. Sua plasticidade se nivela à da obra, sem perder seu teor
reflexivo, ultrapassando, assim, suas funções de base e ascendendo a um
nível dinâmico e expansivo de presença, potente e engenhoso, como um
jogo visual. O foco da pesquisa está sobre os textos do artista, mas um
exame de sua obra plástica acompanha, em paralelo, todo o roteiro de
comentários e reflexões sobre eles.
Conjugando uma generosa reflexão teórica a uma concepção e visualidade bastante pessoal, os carnets foram produzidos durante toda a sua
vida — independentemente de onde estivesse e da língua que praticasse — como veículos de anotação de seus pensamentos artísticos e da
própria elaboração de suas reflexões desenhadas. O artista, sem dúvida,
precisava deles. O seu conjunto indica um campo de ações e significados
que vai além dos seus textos ou da sua pintura, tomados isoladamente.
Mesmo que ele não produzisse todos eles com uma intenção predeterminada, é através deles mesmos e de alguns pressupostos históricos e
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críticos que se pode comprovar o quanto essa seleção de trabalhos é significativa. Os carnets, textos-obra, estão no cruzamento de — ou entre —
dois processos distintos de pensamento: o verbal e o visual, produzindo
um status tenso; eles não são apenas objetos-livro, nem só livros-texto,
introduzindo algo novo no regime das artes plásticas e visuais, através
de uma operação de mestiçagem.
Analisando o estatuto das obras de arte visuais no âmbito do saber, a
atitude geral tende a considerá-las apenas como ilustração de uma ideia
ou fenômeno; ou não as considerar simplesmente, por não reconhecer a
existência de um pensamento visual, dotado de leis específicas, capazes de
nos fazer compreender um determinado momento cultural, como integrante basilar de um momento social. Apesar das reconhecidas dificuldades em aceitar e compreender esse pensamento visual além dos critérios
mais comuns — como beleza, feiura, ousadia, dificuldade de realização
ou outras qualidades de simples impacto — pode-se argumentar que “a
visão de mundo implícita na obra não pode ser inferida (apenas) a partir
do tema abordado, e sim, a partir de uma análise formal globalizadora”,
que amplie e redimensione seu poder de ação, “que reconheça a autonomia linguística da arte (...) e sua capacidade de expressão, através de
instrumentos e meios semânticos próprios — linhas, cores, luzes, volumes.” (FABRIS,1991, p.12-13)
Assiste-se a um crescente registro de falas e declarações públicas dos
artistas, em veículos da imprensa — especializada ou não — ou em edições organizadas sobre esse material: os termos textos e escritos de artistas são cada vez mais presentes, comuns e próximos, no campo da arte
contemporânea. É certo que “o objetivo dos escritos de artistas não é
a interpretação do próprio trabalho”, mas a sua existência, divulgação
e estudo, e eles “contribuem com muitos elementos para elucidar processos mentais e simbólicos envolvidos na obra acabada” (REY, 2008,
p.14.) De qualquer modo, é ao estudo desses processos de trabalho —
aparentemente paralelos — e de sua instituição que esta tese também
se dedica: à posição da materialização das teorias dos artistas em meio
ao seu trabalho e à sua obra. O motor do trabalho é, por fim, a ideia de
ampliar e aprofundar uma certa reflexão sobre a obra de TG, através da
constatação da relevância dos seus carnets.
Com exceção de Vouloir construire – publicado originalmente por TG

303

no primeiro número da revista parisiense Cercle et Carré em 1930, idealizada por ele e Michel Seuphor – traduzido por Aracy Amaral como
Querer construir, para o livro-catálogo Projeto construtivo brasileiro na arte
(1950-1962) — editado pelo MEC/Funarte, pelo Museu de Arte Moderna
do Rio de Janeiro e pela Secretaria de Cultura, Ciência e Tecnologia do
Estado de São Paulo, em 1977 e recentemente relançado pela Pinacoteca
do Estado de São Paulo — nenhum outro texto do artista está disponível
em português. Os textos de todos aqui examinados nos carnets foram
traduzidos por mim e, inéditos, estão publicados como anexos e apêndices em meu trabalho de tese. Outros estudos que já publiquei sobre
o tema são: “La Regla Abstracta / A Regra Abstrata” (tradução) no Suplemento Literário do Minas Gerais (Ed. Imprensa Oficial do Estado. Belo
Horizonte/MG, Julho 1997, p.14-17 ), “Os Carnets de Torres-Garcia/ Uma
análise de ‘Ce que je sais, et ce que je fais par moi même’ (‘O que eu sei
e o que eu faço por mim mesmo’)” em “Mestiçagens na Arte Contemporânea”, organizado por Icleia Cattani (Porto Alegre/RS, Ed. UFRGS, 2010,
p. 65-87) e “Dessins/Desenhos” (artigo e tradução) no jornal de ensaios,
prosa e poesia “Dez Faces”(Ed. Jornal do Comércio. Belo Horizonte/MG,
Junho 2011, p.21-24). No seminário “Escrita e Visualidade”, realizado em
Setembro de 2015 na Casa Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, apresentei
uma introdução geral ao tema – “A obra-texto de Joaquín Torres-Garcia”
– que deverá ser publicada em breve. Mais recentemente, na revisão de
sua obra de referência Vanguardas Latino-americanas pela Edusp, em 2008,
Jorge Schwartz traduz Natureza e Arte, texto curto publicado por TG em
1918, no periódico catalão Un Enemic del Poble.
Torres-Garcia se tornou mais conhecido por sua obra plástica, porém,
sua extensa obra teórica ainda é pouco explorada e reconhecida, sobretudo, hoje, entre nós. Considerando-se a inexistência de traduções desses
textos para o português e a sua frágil circulação fora do Uruguai, esta
pesquisa ainda visa a interferir no reconhecimento parcial que existe do
artista e no desconhecimento dessa produção, reposicionando sua obra
no contexto artístico brasileiro moderno e contemporâneo. Antes dos
textos de Roberto Pontual e Frederico Morais sobre TG e sua obra, publicados no catálogo da mostra América Latina: Geometria Sensível em 1978, só
há registro de dois outros textos tratando do artista – A significação americana e mundial de Torres-Garcia e Torres-Garcia julgado no estrangeiro – ambos
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de Theon Spanudis, publicados na revista de arquitetura e decoração
Habitat, de São Paulo, nos números de setembro de 1959 e outubro de
1964, respectivamente.
Dissecados, recompostos e particularizados, esse exame dos carnets
percorreu, do discurso ao objeto, o espaço livre das suas posições poéticas e teóricas, pontuando seus níveis de fruição, além da leitura e/ou
da visualização. Uma nova leitura é possível, comparando e projetando
todas as peças, umas sobre as outras; redimensionando sua formatação,
sua construção, seu conteúdo plástico-textual e suas circunstâncias,
quando se abrem em uma sequência de questões, conforme a sua própria
natureza original prescreve e se ressalta em conjunto. Assim, pode-se
chegar à sua categorização mestiça de obra de arte mediada pelo texto ou,
simplificando, de uma obra-texto. É importante frisar (novamente) que
nesse caso, trata-se de um objeto que não se define simplesmente como
obra de artes plásticas ou artes visuais (livro-obra ou livro de artista);
nem tampouco como peça literária ou texto teórico (escrito de artista
ou texto de artista), situando-se num espaço comum ao livro, ao texto, à
teoria e ao objeto de arte, plástico-visual.
Nesses livros ou cadernos originais de Torres-Garcia – de simples invenção, de desenhos, de notas, de narrativas pessoais, simples memórias
ou pensamentos aprofundados – há sinais da tendência crescente do
aparecimento, na modernidade, de registros reflexivos de artistas, que
chegam até a contemporaneidade, inclusive na arte brasileira. (Hoje, por
exemplo, temos um mundo de textos de artistas. Consideremos também
os trabalhos que são preparados para Mestrados e Doutorados de formato acadêmico, mais formais quando teóricos e bem mais livres quando
se tratam de poéticas visuais. Á uma grande produção nesse sentido! O
trabalho de TG com os carnets, por fim, ainda guarda um potencial de
estudos sobre o texto na arte - e/ou o texto da arte - e seu caráter de livre
processo, bastante rico no atual contexto, tanto no espaço brasileiro,
quanto no estrangeiro; tanto no local, quanto no global, universal.
A formulação de um programa de trabalho para TG, nasceu da observação, do estudo, das reflexões e das práticas que ele manteve desde
seu início de carreira, ainda na Catalunha, até o final de sua vida, já
em Montevidéu. Isso inclui, naturalmente, os carnets. Como uma parte
substantiva de sua produção, seus escritos são esse programa em ação,
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o conjunto das suas reflexões, para si e consigo mesmo (até quando são
endereçadas aos outros). Essa reserva se materializa na composição dos
volumes, no corpo do objeto que abriga sua ideia e na multiplicação de
sua potência, repensados, ilustrados, publicados e discutidos. Inserida
nos carnets, sua escrita muda de lugar; nas páginas de papel, seu fluxo é
parcialmente retido, erigido e multiplicado.
Seus conteúdos espelham sua evolução (no sentido de uma rota crescente), das divagações mais ou menos ordenadas às suas reinscrições
buriladas, pelo veículo que os dá corpo e reelabora sua circunstância
primordial; da ideia volátil, mesmo registrada, ao objeto construído,
manufaturado, em operações de registro e manufatura que são, ainda,
o puro fluxo de existência da obra (reconsiderada então no coração de
uma obra de fluxo maior, que define a existência da uma obra muito
maior ainda, total). Misturando letras, números, símbolos e figuras facilmente, a ponto de sua confusão, TG filtra sua intuição, acertando seu
processo para o ponto da criação, quando ele atravessa um espaço de invenção concentrada para o campo da folha solta, da superfície pictórica
ou de sua monumentalização. O terreno dos carnets é um lugar especial
também para o artista, enquanto ele os fabrica e define como um abrigo
dos seus pontos de explosão, linhas de exploração. “Na arte os lugares da
mestiçagem são espaços de tensão: (...) entre espaços de representação
diferenciados, entre sistemas formais diversos, entre ícones consagrados
e sua desacralização.” (CATTANI, 2004, p.70)
A textualidade nos carnets é um jogo do desenho, de seu pensamento
discursivo; o signo (letra ou símbolo) é a unidade estrutural que brinca
com o espaço ordenado de uma composição abstrata, cujo teor também
é ordenado como um conjunto de ideias, para além do simples signo de
acesso ao código da escrita ou da simbolização, que se desenvolve em
sequências compostas no campo da página e nos domínios do entendimento. Daí para a pintura, passando pelos juguetes e a construção de
relevos (chamados de estruturas escultóricas, entre a pintura e o volume
articulado), até seus projetos coletivos e/ou monumentais: o raciocínio
de seu fazer é um trajeto construído, aberto, esclarecido e coerente. A
ação e a reflexão, se encontram juntas em sequências: imagem e texto
se expandem em razão e intuição, coletivo e individual, expressionismo
e concretismo, arcaico e moderno. O pensamento construído, a imagem
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constituída, a sua própria reflexão: como no jogo citado, cada elemento
é parte de algo maior; cada unidade remete a um todo; cada conjunto se
remete ao outro, e um outro e mais outro.
Ao se apresentarem nesse sentido unificado, abrindo espaço para que
passem a ser tratados sob uma nova identidade – tanto como peças teóricas, quanto como obras plástico/visuais – os carnets assumem a sua nova
situação. Essas peças de TG se afirmam como objetos livres de simples
categorizações e portanto, estabelecem sua posição, dentro de um outro
panorama – entre limites ou sobre limites – não se conformando em
ser um puro texto teórico ou um caderno de anotações apenas; os carnets se
encontram entre os conceitos de livro e o de texto, no campo mestiço da
obra-texto, aberto e ocupado por/para si mesmo, mas livres de um posto
fixo.
Os lugares apropriados à mestiçagem na arte são definidos como “o
espaço de representação no qual se inserem as imagens”, os “vãos, intervalos, entre uns e outros espaços de representação, reunidos na mesma
obra” e os espaços físicos, sociais e culturais onde a obra se instaura,
como os “socioculturais, afetivos, simbólicos e utópicos nos quais o artista evolui”, e mesmo os “espaços, institucionais ou não, onde sua obra
(...) é acolhida”. (CATTANI, 2004, p.66)
Tanto alguns dos trabalhos mais particularizados de TG, como sua
obra em um todo – quando examinada em um arco maior, de sentido
amplo – vão transitar nestas instâncias, posições e/ou lugares, e se nutrir
das especificidades de sua natureza múltipla e aparentemente contraditória, em muitos sentidos. Torres-Garcia foi um uruguaio envolvido com
a luta de autonomia catalã, pintor e designer de brinquedos, desenhista
e escritor, europeu por adoção e latino-americano repatriado, artesão
e pensador, católico e livre-pensador místico. Em TG e sua obra, a confluência de fontes é tão diversa e curiosa, quanto o seu próprio desejo de
saber de tudo e de todas as coisas e ser um homem universal.
A abundante presença na sua obra de âncoras, navios, bússolas,
barcos, sextantes e outros elementos ligados à navegação – além de veículos de transporte – e às viagens, reafirmam o sentido e o valor de seus
incansáveis trânsitos, por onde passou agregando culturas e saberes. O
vocabulário que o transportava foi se tornando seu (tal como as oposições carroça e locomotiva, barco e casa). “Por trás desse princípio de
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apropriação - termo que reforçar a ligação entre apropriação, formas de
hibridismo e mestiçagem - estão presentes o artista , sua história pessoal,
a história maior na qual ele se encontra inserido e sua circunstância”.
(CATTANI, 2004, p.75)
TG foi um homem do mundo; um nowhere man, mesmo que intensamente ligado à terra, às ideias e sentimentos de uma pátria afetiva.
Talvez esses incessantes deslocamentos tenham sido favoráveis tanto a
uma idealização universalista no centro de sua obra, quanto a uma necessidade de escrever sobre suas elaborações plástico-mentais, militando
por um esclarecimento de sentido utópico.
Mas TG foi sempre estrangeiro, entre o tempo e o lugar; condignamente livre, sempre chegando, sempre partindo. (A única exceção deste
estado de ânimo é o seu retorno da Europa ao Uruguai, sua viagem derradeira.) Talvez, ainda, tenha optado por uma pátria simbólica, ideal,
bem mais do que por um espaço real: um lugar utópico e mestiço – um
Uruguai, uma América – criados também pelo artista, por suas obras e
suas teorias. “A mestiçagem pressupõe a presença simultânea de seus
diversos elementos constitutivos, os quais não se anulam mutuamente, nem se fundem, mas permanecem sempre presentes, numa relação
tensa, ambivalente, contraditória”. (CATTANI, 2004, p.70)
O processo de distribuição dos seus signos e símbolos nos lugares predispostos – não necessariamente uns depois de outros, como em uma
linha – se dá, também, como uma escritura livre no espaço. Reposicionando certos dados, pintar uma casa é inscrever a ideia sintética de casa;
explorar a potência simbólica da casa na sua modulação de imagens-palavras é traçar aquele grafismo – quadrado, triângulo e pequenos retângulos – e construir sua articulação ideal: abaixo do sol, entre o homem e
a mulher, ao lado do peixe, ao lado do barco, dentro de uma cidade, em
tonalidades primárias (derivadas do vermelho, do amarelo e do azul) e
sob a proporção áurea (baseadas nas medidas/divisões: 1, [1+1] 2, [1+2] 3,
[2+3] 5, [3+5] 8, [5+8] 13... É esse o seu lugar, um espaço mitificado.
Em Torres-Garcia, as frases são como o desenho da reflexão; uma
página de seus carnets, uma pintura, um discurso entrerevelador, são
sempre como um enunciado babélico, coerente, simbólico e aberto. Os
lugares da mestiçagem são também “provocados pelos interstícios deixados entre as imagens.” (CATTANI, I2004, p.70) Como em um tabuleiro
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de jogo ou na percepção de um alfabeto estrangeiro, ao mover o pensamento entre as peças ou tentar criar um sentido a partir de algo, a obra
já se inscreveu. Seus diários de bordo, os carnets, acabaram lhe rendendo
muito mais do que ele se prometeu.
Em seu trabalho, TG considera igualmente a própria estrutura da obra
e a estrutura dos signos inscritos, tratados, sobretudo, como imagens;
mesmo em sua caligrafia, há muito desse desenho formado pelas figuras
geométricas básicas, acima de quase todos os alfabetos ocidentais. A estrutura, por sua vez, é também um grande signo, que naquela instância
talvez esteja também representado no que é pequeno. Ao inserir nas
estruturas dinâmicas de sua obra, homens, coisas e palavras (em linguagens diversas), essencializados e geometrizados, o artista escreve em seu
próprio idioma ordenador, em busca da congregação, enfim, harmoniosa de todas as suas peças, recolhidas, reunidas, conjugadas, espalhadas
e redistribuídas novamente. “A instauração do símbolo dá entrada ao
arquétipo. Signos e símbolos. Linguagem e imaginação.” (KALENBERG,
1978, p.34) No Universalismo Constructivo – o legado teórico do artista – ele
combina, magistralmente, esse repertório multifacetado a uma estrutura dinâmica, e anima um espaço que nunca estaciona, um lugar jamais
desabitado. É um jogo de dimensões e significações superpostas, em que
a parte está, harmoniosamente, para o conjunto, assim como o conjunto
está para a parte – um universo em pleno funcionamento – ad infinitum.
Afirma-se, sempre, que TG é o primeiro pintor semântico, um pioneiro das
gramáticas plásticas e, sobretudo, um genial especulador do terreno entre
texto e imagem, dos espaços da linguagem. As suas aspirações de totalidade e absoluto o conduzem a uma noção ampla de síntese, estruturando
a expressividade e restabelecendo ao homem universal – el hombre abstracto – sua própria medida e proporção, relação extensiva ao todo, em
perfeita unidade cósmica. O artista conta que chegou a esta articulação
“obedecendo inconscientemente a uma visão interna”, e foi colocando
“nos nichos [da estrutura] de uma pintura, uma casa [como as desenhadas pelas crianças], um barco, uma âncora, a letra B, um homem, o sol, a
lua e um peixe” (TORRES-GARCIA, 2000, p.140), indicando a elaboração
dos seus primeiros constructivos habitados. Mesmo antes desta nova fase
se abrir em sua pintura, a convivência articulada entre essas imagens sintéticas já se encontrava no espaço das páginas de seus carnets, por entre
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as letras e frases de seus textos, em que sempre há uma ordem, mesmo
que apenas subjacente. A articulação entre teoria e obra que TG constrói
em todo o seu trajeto se reafirma nesta pura e simples identificação.
Com o tempo e o aprofundamento de sua prática e sua(s) teoria(s), as
montagens de símbolos vão incorporar cada vez mais variações e culturas agregadas, abrindo-se para o universo do homem total. Os vocábulos simbólicos do artista se abrem, e além do cotidiano, vão basear-se
ainda nos signos da astrologia, da cabala, dos hieróglifos e das línguas
perdidas, que ele concebe como parte do patrimônio cultural da humanidade. TG classifica sua textualidade – perfeitamente inserida em sua
obra - como um cosmos, derivada de três planos, o intelectual, o natural (vegetal, animal e mineral) e o magnético. Este último exerceria um
papel de síntese entre os outros dois (tese e antítese). “Seu trabalho se
torna a demonstração plástica de princípios coletivos que regem o universo.” (KERN, p.66) Apoiando-se na teoria do inconsciente e nas noções
do arcaico, “afirma que o símbolo, quanto mais antigo, mais se converte
em valor coletivo e universal” e, ao “considerar as reflexões de Jung,
ele investiga nas culturas primitivas (principalmente, as sulamericanas)
elementos para a formulação de seu vocabulário.” (KERN, 1994 p.66)
Daí em diante, a sua semântica construtiva incorpora muitos outros
dados (vindos de uma espécie de depósito coletivo de signos de toda a
humanidade), que ele “esvazia de suas semânticas originais e re-semantiza, para criar uma nova sintaxe.” KALENBERG,1978, p.37) Arte é criação e não imitação: é o limite considerado por Torres-Garcia. Para TG, a
criação é sempre abstração: “frente ao objeto, é pôr de lado qualidades.
Por exemplo, quando toma do homem a unidade geométrica (...) frente
ao sujeito, é trazer para si as ideias gerais que se encontram nas ideias
particulares: quando transforma homens, coisas e palavras em símbolos” (KALENBERG,1978, p.35) O próprio artista nos afirma que, para ele,
a ideia da casa é inseparável da imagem da casa; tudo são inscrições: desenho, figura, signo; garrafa, cachimbo, homem, mulher, transatlântico,
cidade. (TORRES-GARCIA, p.27). Sem dúvida, “TG conserva uma adesão à
escritura. Sua estrutura é como uma escrita. Morfologicamente, ambos
têm a mesma gênese. Por aí, mantém coerência na introdução de símbolos e palavras juntas.” (KALENBERG, 1978, p.39). Neste trabalho de
anotação indiscriminada, uma caligrafia pessoal está acima de todas as
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diferenças, pois quanto mais individual, tanto mais geral. Esta seria a
expressão mais harmoniosa do homem sintetizada em arte, a estrutura
comum, a base de tudo e de todas as coisas.
O signo estabelecido e seus conjuntos, são tomados como expressão
verdadeira, dado seu poder de síntese operacional, alusão, referência e
instantaneidade de comunicação; o signo de um universo que TG tanto
quer instaurar, em harmonia, com sua obra. É por ele que se encaminha
a ampliação do conhecimento das nossas fontes comuns e sem fronteiras, potencialmente universais. O que ele propõe, é a construção de uma
nova ordem (estética e social ao mesmo tempo), de um novo homem, no
envolvimento de uma nova sociedade, noções ainda presentes na obra de
vários outros artistas seus contemporâneos, sob outras metodologias ou
doutrinas, também variadas.

figura 3. Montevideo, 1943 (óleo s/cartão)

311

ZZ Referências Bibliográficas
CATTANI, Icleia. Os lugares da mestiçagem na arte contemporânea. In:
FARIAS, Agnaldo (org.). Icleia Cattani (Col. Pensamento Crítico). Rio de Janeiro: Funarte, 2004.
FERREIRA Glória e COTRIM, Cecília (orgs). Escritos de artistas – anos
60/70. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006.
FABRIS, Annateresa. A pesquisa em artes visuais. In: Porto Arte, n.4,
Programa de Pós-Graduação em Artes, Instituto de Artes, UFRGS, Porto
Alegre, 1991.
KALENBERG, Angel. O Universalismo Construtivo: Joaquín Torres-Garcia.
In: PONTUAL, Roberto (org.). América Latina: Geometria Sensível. Rio de Janeiro: Museu de Arte Moderna/JB, 1978.
KERN, M. Lúcia. Do Mediterranismo ao Universalismo Construtivo. In: BULHÕES, M. Amélia (org.). Artes Plásticas na América Latina contemporânea.
Porto Alegre: Editora da UFRGS, 1994.
REY, Sandra. A dimensão crítica dos escritos de artistas na arte contemporânea. In: Pós, n.1, Programa de Pós-Graduação em Artes, Escola de Belas
Artes, UFMG, Belo Horizonte, 2008.
TORRES, Cecília Búzio de. The Associación de Arte Constructivo, 1934-1942.
In: RAMIREZ, Mari Carmen (org.). El Taller Torres-Garcia - The School of the
South and its Legacy. Austin: University of Texas Press, 1998.
TORRES-GARCIA, Joaquín. Historia de mi vida. Montevidéu: Arca, 2000.
TORRES-GARCIA, Joaquín. O que eu sei e o que faço por mim mesmo. Montevidéu: Ministério da Educação e Cultura do Uruguai, 1974.

312

A materialidade da cor
nos objetos pictóricos de Clark e Oiticica
Ms. Monica Soares Tinoco Sanovicz1
ZZ Resumo
Este artigo analisa as especificidades da manifestação da materialidade cromática nos objetos pictóricos desenvolvidos por Lygia Clark e
Hélio Oiticica entre 1950 e 1960.
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ZZ Abstract
This article analyzes the manifestation of chromatic materiality in
the pictorial objects developed by Lygia Clark and Hélio Oiticica between
1950 and 1960.
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painting.
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ZZ retornar ao sumário

ZZ Introdução
O conhecimento e a maestria na manipulação dos diversos materiais
pictóricos são fundamentais para a atuação dos pintores. À partir de
meados do século XX, alguns artistas procuram explorar as potencialidades da cor no que diz respeito a sua materialidade, seu caráter concreto,
a fisicalidade do seu meio, propiciando o desenvolvimento de singularidades nas concepções de pintura e inovações nas relações cromáticas e
espaciais dos objetos pictóricos.
Aquilo que chamamos de cor na pintura - a tinta - é uma substância
obtida através da combinação de pigmentos coloridos em pó - de origem
vegetal ou mineral - associados à meios fluidos - com propriedades aglutinantes e secativas - tais como a gema de ovos, alguns tipos de óleos,
resinas, vernizes e polímeros. A mistura entre o pigmento seco e veículo
liquido resulta num composto cuja materialidade permite, não apenas
que uma película colorida impermeável seja aplicada e fixada sobre um
suporte, mas também contribui para afirmar e assegurar a presença
física e concreta da cor, em relação a materialidade diversa do suporte,
e da espacialidade do ambiente. As características da percepção cromática dos pigmentos secos são alteradas pela diversidade de caráter dos
veículos aglutinantes, o que pode fornecer à substância colorida diversas particularidades, visuais e sensoriais, ocasionadas por modificações
em sua opacidade, brilho, viscosidade ou densidade originais, de acordo
com a variação qualitativa e/ou quantitativa dos seus componentes. É
importante considerar que a natureza da superfície do suporte do objeto
pictórico, sua porosidade, textura e regularidade, é também um fator
que modifica a aparência original da cor.

ZZ A cor e a arte concreta
O conceito de arte concreta desenvolvido por Theo Van Doesburg - em
seu grupo e publicado na revista fundada em Paris nos anos 1930 - considera a cor como uma energia constante, matéria prima da pintura (VAN
DOESBURG, 1930, p.44). Em sua concepção, “a cor não significa senão a
si própria; e é determinada pela oposição a uma outra cor” (VAN DOESBURG, 1930, p.44). Para a os concretos, a pintura é um meio de realizar
opticamente o pensamento: “cada quadro é um pensamento-cor” (VAN
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DOESBURG, 1930, p.44). A construção dos trabalhos está relacionada
com a superfície específica do quadro - ou com o espaço criado pelas
cores - onde a técnica a ser utilizada “deve ser mecânica, exata e anti
impressionista” (VAN DOESBURG, 1930, p.42).
A partir do conceito de Van Doesburg, os artistas concretos brasileiros
nos anos 1950, tanto em São Paulo como no Rio, dão encaminhamento
a pesquisas que inauguram uma mudança radical na pintura realizada
no país até então: “ela passa a ser uma pintura industrial, não mais artesanal” (PECCININI, 2000, p.83-84). Os trabalhos são realizados sobre
cartão ou “madeira aglomerada, tratada industrialmente; abandonam-se
as tintas especiais e próprias para pintura convencional e passa-se ao uso
do esmalte, de tinta de uso industrial, geralmente empregada na pintura
de automóveis” (PECCININI, 2000, p.84); desaparece a paleta de cores e
os pincéis, e em lugar “a tinta é espalhada por pistola de compressão,
com uma fina película chapada, desaparecendo os rastros artesanais deixados pela mão do artista no uso do pincel” (PECCININI, 2000, p.84).
A princípio irmanados por concepções e interesses convergentes,
os grupos paulista e carioca do movimento de arte concreta, apresentam suas diferenças de teoria e prática já na exposição de 1957, no Rio
(PONTUAL, 1987, p. 259). De um lado, propunha-se a “concentração de
esforços no conceito de pura visualidade da forma, apoiando-se na matemática e no rigor formal, eliminando dos trabalhos qualquer dimensão
simbólica” (PONTUAL, 1987, p. 260). Do outro, acentua-se a consideração da obra de arte como fato orgânico, sensível, sem deixar o âmbito
geométrico. Os dois caminhos se afastam cada vez mais: “as diferenças
tornam-se tão agudas que, muito naturalmente, originam um novo movimento” (PONTUAL, 1987, p. 260). Neste novo posicionamento, a pintura deixa de ser concebida como “um projeto-forma para ser considerada
um campo-espaço de experiências da prática artística” (PECCININI, 2000,
p. 86) e é neste sentido, formalizada pelas pesquisas de Lygia Clark e
Hélio Oiticica.

ZZ Lygia Clark
As investigações do espaço planar articuladas e desenvolvidas por
Lygia Clark entre 1952 e 1959, criam uma ilusão pictórica a qual aparenta expandir os limites da estrutura original do suporte da pintura. Em
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relação a esses trabalhos, Ferreira Gullar chama a atenção para um fenômeno importante: “a tentativa de superar os princípios da arte concreta
– que esbarra na contradição insolúvel figura-fundo – levou à destruição
do quadro de cavalete, da superfície retangular bidimensional” (GULLAR,
1964, p.255). Na medida em a representação da figura foi eliminada da
tela, a partir de Mondrian, o próprio quadro, como objeto material, se
tornou o objeto da pintura. Mas Mondrian, como Malevitch, ainda trabalham a superfície bidimensional e, por isso, sua pintura ainda guarda
certo grau de figuração. A arte concreta defrontou-se com a contradição
aludida: um quadrado colorido sobre um fundo branco conserva a condição figura-fundo, “o quadro permanece como apoio para a representação
de figuras, embora geométricas”. (GULLAR, 1964, p.255) Partindo da experiência concretista, Lygia Clark dá um passo adiante, ao romper “a unidade da superfície e, progressivamente, fazendo-a degradar-se como tal,
para integrar-se totalmente no espaço real, tridimensional”. (GULLAR,
1964, p.255)
A preocupação formal de Clark com a exploração da borda da composição e da moldura da pintura se manifesta inicialmente em alguns
trabalhos intitulados Composição (1952). Porém, a pesquisa espacial se
desenrola efetivamente a partir de 1954, pela observação de uma linha
que “aparecia entre uma colagem e o passe-partout, quando a cor era a
mesma, e desaparecia quando havia duas cores contrastantes” (CLARK,
1969, p.89). Esta linha a qual se refere, não é um traçado ou uma linha
gráfica, é resultado do vão existente na junção entre duas superfícies planares contíguas: uma linha espaço , que a artista passou a denominar de
linha orgânica, e que fica evidente quando as duas superfícies adjacentes
são pintadas da mesma cor. Quando as duas superfícies são pintadas em
matizes diferentes, esta linha, ou espaço existente entre as duas superfícies, é percebida apenas como borda, e se confunde com os limites do
campo pintado em cor.
Clark passou a “explorar essa linha, fazendo quadros (ainda com tela
e moldura) em que a preocupação era de arrebentar o núcleo do quadro
(tela) levando a cor desta para a moldura” (CLARK, 1969, p. 89). Nas obras
Descoberta da linha orgânica (1954) e Quebra da moldura (1954) a própria espessura da moldura já entra como elemento plástico e são pintadas de maneira a integrar cromaticamente a composição, evidenciando
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a diferenciação e a percepção da linha orgânica.

figura 1. Lygia Clark - Quebra
da moldura. Composição nº 5, 1954
– óleo sobre madeira e tela (106,5 x
92 x 2cm) – In: BUTLER, Cornelia;
PÉREZ-ORAMAS, Luis. Lygia Clark: The
abandonment of art, 1948-1988. New
York: MoMA, 2014, p.81

A partir destes trabalhos, a linha-espaço passa “a ser realmente o
módulo construtor dos planos e era respeitada, agindo como delimitadora da própria cor” (CLARK, 1969, p. 89). As investigações da artista se desenvolvem em uma série de pinturas, chamadas Superfícies moduladas
(1955-1958), onde os planos de cor aparentam ser fisicamente distintos e
claramente separados um dos outros por linhas abertas, fissuras incisas
(não desenhadas) , “aberturas e intervalos realizados no interior das pinturas, rompendo a unidade da superfície pictórica’’(BUTLER, 2014, p.19).
As pinturas deste período não são mais realizadas sobre tela, Clark passa
a utilizar suportes de madeira aglomerada, onde as incisões podem ser
levemente escavadas, e outras partes modulares são agrupadas, formando diversas seções e campos geométricos de cor, que são “pintados com
esmalte industrial dando a impressão de que estamos olhando para um
ajuntamento de placas individuais” (BARRUECO, 2014, p.107). O verso
dos trabalhos, a exemplo da Superfície modulada (1955), “nos ajudam a
entender o raciocínio dimensional e matemático desenvolvido pela artista na construção destas pinturas” (BUTLER, 2014, p.19).

317

figura 2. Lygia Clark – Superfície modulada, 1955 – Frente e verso – tinta industrial sobre madeira (114
x 77cm) – In: BUTLER, Cornelia; PÉREZ-ORAMAS, Luis. Lygia Clark: The abandonment of art, 1948-1988. New
York: MoMA, 2014, p.95, p.42

Em 1957 Clark passa a empregar somente “o preto, branco e cinza,
querendo evitar que a interferência de outras cores expressasse qualquer espaço ótico” (CLARK, 1969, p. 89). Em 1958, com a série Planos
em superfície modulada, “o espaço passou a ser expresso através de uma
relação de positivo e negativo (preto e branco)” (CLARK, 1969, p. 89). A
artista opera deslocamentos dos eixos ortogonais das formas geométricas, aproveitando-se do contraste explícito promovido pela oposição binária das cores, no sentido de tensionar o plano, não apenas procurando criar a ilusão de tridimensionalidade, mas buscando também uma
não distinção daquilo que está dentro ou fora dos limites do quadro
pintado: “A medida que o espaço de fora, real, começou a ser utilizado, pensei em usá-lo compondo com o que chamo de linha-externa”(CLARK, 1969, p.89).
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figura 3. Lygia Clark – Planos em
superfície modulada nº1, versão 01,
1957 – tinta industrial sobre madeira
(87 x 59,8 x 1cm) –In: BUTLER, Cornelia; PÉREZ-ORAMAS, Luis. Lygia Clark:
The abandonment of art, 1948-1988.
New York: MoMA, 2014, p.107

Nestes trabalhos já se faz presente o raciocínio da dobradura, o qual
a artista irá desenvolver em seguida na série Casulos (1959) que são “obras
em metal que se projetam no espaço, apesar de ainda serem exibidas na
parede” (BARRUECO, 2014, p.107). Os volumes e recortes das áreas de
cor, configurados na estrutura de metal, alternadamente pintadas de
preto ou de branco, dão origem a sombras e sobretons na superfície, variando as diferentes tonalidades, obtidas de acordo com a iluminação do
ambiente. Deste modo, a dimensão cromática da obra é ampliada, incorporando a matiz pintada à cor refletida. As características dos materiais
utilizados pela artista - metal e tinta esmalte industrial, ambos altamente reflexivos – são de importância fundante na constituição e concepção
destes trabalhos.
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figura 4. Lygia Clark – Casulo nº2, 1959 – metal galvanizado pintado (12 x 30 x 30 cm) –In: BUTLER,
Cornelia; PÉREZ-ORAMAS, Luis. Lygia Clark: The abandonment of art, 1948-1988. New York: MoMA, 2014,
p.149

ZZ Hélio Oiticica
Hélio Oiticica afasta-se propositadamente da “convenção da tinta
como o principal veículo para cor e, consequentemente, do suporte pictórico como um pré requisito para a sua construção” (Small, 2017, p.258)
ao investigar a materialidade cromática, inicialmente com os Metaesquemas (realizados entre 1956 e 1969) onde os conjuntos de retângulos em
cores, pintados em guache sobre cartão “apresentam figuras de aparência inquieta, as quais causam um efeito óptico que evidencia a tentativa
de subverter a grade ortogonal que organiza o espaço pictórico e romper
a bi dimensionalidade do quadro. Estes trabalhos são um prenúncio do
salto da cor para o espaço” (BRAGA, 2013, p. 21) investigado pelo artista
nas obras realizadas nos anos seguintes.
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figura 5. Hélio Oiticica – Metaesquema nº 4066 – guache sobre cartão (53,3 x 58,1 cm) – MoMA, NY.
Disponível em: < https://www.moma.org/collection/works/35054>. Acesso em: 15/06/2018.

Nas pinturas monocromáticas das séries Branca (1958-59), Vermelha
(1959) e Amarela (1959) Oiticica procura variar as qualidades da pintura
usando uma única matiz e produz estruturas de madeira pintadas que
evidenciam a interação da luz com a fisicalidade da cor. A tinta é “aplicada em camadas de tonalidades bem próximas, mudando a direção das
pinceladas, para que a mesma cor tome aspectos diferentes de acordo
com a incidência da luz” (OITICICA, 1986, p. 16), podendo ser percebida simultaneamente como sendo única, ou como várias intensidades. A
seguir, com os Bilaterais (1959) e os Relevos Espaciais (1960) a estrutura, a
qual suporta a cor, é efetivamente “solta” no espaço.
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figura 8. Hélio Oiticica – Bilateral Equali,
1959 – óleo e emulsão de caseína sobre madeira.
Disponível em: <http://rifles.tumblr.com/
post/27787623227>. Acesso em: 15/06/2018.

Os Núcleos (1960) ampliam a noção de espaço cromático e adicionam à
obra o movimento do espectador, que na duração de sua passagem em
torno das estruturas que compõem o trabalho, percebe - e causa - alterações sutis na experiência cromática.

figura 7. Hélio
Oiticica – Grande Núcleo,
1960/66. Disponível em:
< http://www.tate.org.uk/
whats-on/tate-modern/
exhibition/helio-oiticica-body-colour/helio-oiticica-exhibition-guide/helio-6>.
Acesso em: 15/06/2018.

Nos Bólides (1963-1966), série de caixas de madeira – outras também
com o uso de vidros, que, segundo o crítico Mário Pedrosa, “são estruturas que se abrem como escaninhos de onde emana uma luminosidade
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interior e se abrem perspectivas, através de pranchas que se deslocam
gavetas cheias de terra ou de pó colorido” (PEDROSA, 1986, p. 11) que
podem ser manipuladas pelo espectador - a cor se manifesta em diferentes fisicalidades, seja na película de tinta que recobre as partes de
madeira, seja no pó dispersado no interior dos compartimentos que se
abrem, ou nos líquidos coloridos, que preenchem o interior das cavidades de vidro.

figura 8. Hélio Oiticica – B11 Bólide caixa 09, 1964 – madeira, vidro e pigmento (49,8 x 50 x 334 cm) –
Tate Modern, UK. Disponível em: <http://www.tate.org.uk/art/artworks/oiticica-b11-box-bolide-09-t12452>.
Acesso em: 15/06/2018.

Pedrosa descreve que “cada elemento cromático interage entre si, de
acordo com a ativação e manipulação do espectador, possibilitando contrastes simultâneos das cores e também contrastes entre os sucessivos
contatos dos diversos estágios das materialidades cromáticas” (PEDROSA, 1986, p. 12). Na concepção destes trabalhos, fica evidente a natureza
ambígua da cor, que aqui “adquire um caráter duplo de atuação pictórica, alterando seus efeitos ora entre o domínio das impressões visuais, ora
no domínio das impressões hápticas ou táteis” (PEDROSA, 1986, p. 12).
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figura 9. Hélio Oiticica – B08 Bólide vidro 02, 1963/64 – madeira, vidro e pigmento. Disponível em: <
http://anabundanceof.tumblr.com/post/4425724704/artspotting-h%C3%A9lio-oiticica-b08-glass-b%C3%B3lide-02>. Acesso em: 15/06/2018.
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O Parangolé (1964) surge como decorrência de todas as investigações
de superação do suporte pictórico realizadas por Oiticica até então. A
cor lança-se ao espaço em forma de capa, não apenas um vestuário a ser
trajado, mas uma extensão do corpo daquele que a porta. Com os giros e
pulos da dança do Samba que os integra, o participador e a capa, juntos,
conferem à cor uma mobilidade esvoaçante, alargando a percepção e a
vivência cromática, numa experiência estética de êxtase.
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ENTRE AS GEOMETRIAS, A SENSÍVEL.
Novos e antigos caminhos suspeitos.
Dr. Rodrigo Borges Coelho1
ZZ Resumo
Este artigo investiga o encontro da abstração geométrica com uma
visualidade ‘originária’. A colocação de um desenho indígena em diálogo
com um guache de Hélio Oiticica, no catálogo da exposição “Geometria
Sensível”, realizada no MAM do Rio de Janeiro, em 1978, foi o dado disparador das questões desenvolvidas. A partir das relações entre a arte
moderna e a visualidade das culturas chamadas “primitivas”, buscou-se rever as tentativas de aproximação dos grafismos ameríndios com a
arte construtiva brasileira. Desviando-se de uma análise excessivamente
formal, a pesquisa buscou refletir sobre o interesse dos artistas abstratos
por um sentido de arte originário (auroral).

ZZ Palavras-chave
Geometria Sensível. Identidade nacional. Grafismos indígenas.
1 Rodrigo Borges Coelho é professor da área de Desenho da Escola de Belas Artes da UFMG. Formado
em Arquitetura e Urbanismo pela UFV e em Desenho pela UFMG, tem doutorado e mestrado em Artes,
também pela UFMG.

ZZ retornar ao sumário

As proposições dos artistas não figurativos da vanguarda europeia do
início do século XX surgiram como uma possibilidade de interrogar novamente acerca de uma vontade originária de experimentar e entender um
acontecimento que chamaremos, seguindo Malevitch, de ‘maravilhoso’.
Em uma anotação de seu diário, Malevitch recorda momentos de infância antes de sua chegada a moscou: “[...] porém, o que mais intrigava era
a natureza; a meu pai também, e como eu observava as mudanças que se
produziam nela. Mas ambos permanecíamos em silêncio, sem dizer nada
uma ao outro, exceto ‘maravilhoso’. Mas, o que era ‘maravilhoso’ e por
que era ‘maravilhoso’? Sobre isso não comentamos nada, e exatamente
quarenta anos mais tarde estou tentando entender essa palavra” (MALEVITCH, 1992, p. 92).
Nos artistas abstratos essa busca de entendimento do momento ‘maravilhoso’, possibilitou o encontro com o reacionário e o revolucionário.
Reacionário porque propunha repor em ação a essência; e revolucionário
porque propunha retomar uma revolução que não cessa de circular. O
‘maravilhoso’ que Malevitch não entendeu, mas continuou tentando entender, aproxima-se da percepção, na ação, daquilo que Derrida chamou
de um ato primordial que “marca uma ruptura e, em consequência, uma
origem radical e criadora” (DERRIDA, 2000, p. 154). É a tomada (ou retomada) de consciência da natureza e do movimento espantoso e contínuo
daquilo que estava, ou sempre esteve ali. O (re)encontro com uma questão, para a qual, a busca por uma resposta conduziu ao começo, ao grau
zero, ao vazio, ao deserto, ao nada, e assim à origem. No encontro dos
artistas modernos com a não figuração “a possibilidade de interrogar
novamente e de volta acerca da intenção original e final que a tradição
me confiou” (DERRIDA, 2000, p. 41) dá-se a partir de um fato (de um
documento recebido) que se apresenta desde sua origem como legível
(maravilhoso), mesmo que, e ainda que, não entendível. Em muitos artistas abstratos, o contato e a busca por esse ‘maravilhoso` assumiu uma
tonalidade mística, na qual, em momentos e por períodos diferentes,
muitos mergulharam. O esoterismo tornou-se, então, um meio, uma
forma de busca do original arcaico, frente ao historicismo clássico que
limitava e cerceava as ligações entre primitivo e moderno, e evita uma
aproximação perigosa para a civilização ocidental com um pensar selvagem e bárbaro.
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A natureza original da arte buscada pela abstração (impregnada por
uma busca do sagrado, por um reencontro com o primitivismo através do esoterismo), impeliu os artistas a trabalharem com uma fluidez
da forma, como uma não-fixidez da imagem; a reconhecer na origem
o “maravilhoso”. Esclarecendo os sentidos do termo origem, o filosofo
brasileiro Vicente Ferreira da Silva escreveu em 1955 que: “a volta às
origens seria um pensar intempestivo e extemporâneo, uma superação
do passado em vista de um passado muito mais atual do que qualquer
presente” (DA SILVA, 2010, p.115). É por esssa mudança de perspectiva
em relação ao passado e à origem, que buscaremos as aproximações (propostas por artistas e críticos da arte) entre a arte não figurativa brasileira
de meados do século XX e as expressões artísticas ameríndias. Para desenvolver estas relações, tomarei, como ponto de partida emblemático,
o catálogo da exposição Geometria Sensível realizada no MAM do Rio de
Janeiro em 1978.

figura 1. Catálogo “America Latina. Geometria Sensível”, p. 10. Foto: Rodrigo Borges.

ZZ Jenipapo sobre papel
Ao ser solicitado a transpor os traços com que cobria a pele dos
homens, mulheres e crianças de seu povo para uma folha de papel em
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1965, um indígena (provavelmente uma mulher indígena), realizou um
desenho com tinta de jenipapo. A imagem (figura 1), reproduzida no
catálogo da exposição Geometria Sensível, mostra um conjunto de formas
e traços dinâmicos em busca de equilíbrio entre figura e fundo, entre
cheio e vazio, entre o que parece estar mais à frente e o que parece estar
mais atrás. Um conjunto instável no qual nosso olhar, na impossibilidade de encontrar um ponto de repouso, circula.
No texto de abertura do catálogo - Do mundo, a América Latina, entre as
geometrias, a sensível - o crítico de arte Roberto Pontual diz que a exposição “[...] quis ser uma alternativa mais orgânica, abrangente e minuciosa
no levantamento de dados e no confronto de manifestações que envolvem uma das vertentes fundamentais na problemática da arte latino-americana deste século: a do caráter construtivo, ou construtivista, que se
tem anotado tão visceral e frequentemente na obra dos que dela, de um
modo ou de outro, participam” (PONTUAL, 1978, p. 8). Estaria o desenho
Xingu, sendo ali apresentado como o resultado de um levantamento de
dados, uma prova ou um testemunho da organicidade do contexto sul-americano, em sua relação com uma expressão construtiva que, entre
nós, teria assumido uma tonalidade mais imprevisível, livre, intuitiva ou
em apenas uma palavra: visceral?
Suspeitamos que a colocação desta imagem, no início do catálogo,
logo após o texto de abertura, tem a intenção de assinalar que características construtivas poderiam ter origens mais distantes no tempo, do que
aquelas que são frequentemente buscadas junto à vanguarda europeia
da primeira metade do século XX. Nossa aptidão para uma arte construtivo-geométrica seria derivada, também, de heranças pré-colombianas que
sobreviveram e sobrevivem em algumas comunidades indígenas, como
a do Alto Xingu de onde a imagem do desenho foi recolhida; e que, de
algum modo (de alguma maneira transformada), estas heranças estariam
também presentes na arte moderna abstrata do continente. No corpo do
texto, outro ‘sinal’ parece reforçar esta impressão. Logo após traçar uma
distinção entre dois tipos de disposição construtiva, Pontual escreve: “Pareceu-me apenas, de imediato, que a geometria sensível tem mais a ver
conosco, latino-americanos, do que a geometria programada – por motivos que ainda precisamos investigar cautelosamente, embora não seja
difícil deduzir seus fundamentos. Disse certa vez o escultor colombiano
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Edgar Negret: ‘Penso muito no homem pré-colombiano. Era um homem
angustiado como o atual. E produziu uma arte completamente contrária
ao seu mundo – uma arte lógica, rigorosa, geométrica’” (PONTUAL, 1978,
p. 9).
Ao colocar a citação do artista colombiano após a afirmação sobre “a
geometria sensível ter mais a ver conosco”, Pontual dá a entender que
os “motivos, que ainda precisamos investigar cautelosamente”, estariam
distantes da matriz europeia, e que os “fundamentos” a serem deduzidos
poderiam ser encontrados, sem dificuldade, na aparência lógica, rigorosa e geométrica da arte dos povos pré-colombianos.
A citação aponta ainda outro motivo a ser investigado, um sintoma
mais grave. Negret diz que o homem pré-colombiano era um ser “angustiado como o atual e produziu uma arte contrária ao seu mundo”. Como
um sintoma patológico, fruto de causas externas - segregação espacial,
miscigenação, clima, alimentação etc. -, essa flecha aponta, do presente
para o passado, traçando uma ligação entre a arte de hoje e a da América
pré-colombiana. Para traçar uma identificação entre a “arte lógica, rigorosa e geométrica” e ainda sensível dos índios do Xingu e a dos neoconcretos, por exemplo, certamente precisaríamos de uma investigação
mais minuciosa.

figura 2. Catálogo “America Latina. Geometria
Sensível”, p. 12. Foto: Rodrigo Borges.
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ZZ Guache sobre papel
A transposição dos traços indígenas feitos sobre a pele, para uma
folha de papel é fundamental para que se possa estabelecer um tipo de
avaliação e/ou análise nos moldes da tradição moderna da arte ocidental.
Trata-se de uma prática adotada por antropólogos e etnólogos para catalogar, identificar e documentar os modos de expressão de um povo. Isso
resultou em um acervo, hoje extenso, de registros de grafismos feitos
por indígenas sobre papel. Grafismos que, sobre a pele, tinham um sentido e uma função, e que transpostos para o papel ganhavam a possibilidade de, com mais facilidade, serem estudados e, também, transportados,
comprados, apreciados, exibidos e comparados com outros objetos feitos
também de traços e linhas e formas sobre o papel.
Um objeto ao lado do outro traz uma possibilidade de diálogo, de
contraste, de choque. Duas imagens sobre papel, (re)produzidas de tal
forma que a espessura das linhas guardam uma proximidade, ocupam de
modo similar o vazio branco do papel que lhes é destinado, aproximam
as linhas e formas criadas de modo muito semelhante das bordas do
papel, e ocupam uma folha inteira de um catálogo, visando chamar a
atenção para as semelhanças formais entre elas. O guache sobre cartão
de Hélio Oiticica (Figura 26), colocado logo após a imagem do desenho
Xingu, no catálogo da “Geometria Sensível”, teve a intenção de criar um
diálogo, um contraste, uma diferença e comunicar algo. Uma semelhança construtiva, talvez uma semelhança de sensibilidade. Um contraste
entre maneiras de dar sentido, uma diferença de apreensão de mundo.
Seria o guache de Oiticica, a face moderna, lógica e rigorosamente expressiva de uma moeda, na qual na outra face estaria gravado o grafismo
indígena do Xingu, a imagem/alma de um homem sul-americano, angustiado, vivendo tristes trópicos?
Apenas uma página separa a imagem do gauche de Hélio Oiticica da
imagem do desenho Xingu. Uma página com três epígrafes. Elas dizem
sobre o que comer e o que não comer para ser o que somos; sobre ser ou
não ser o que somos; e sobre nossa dívida (para com os povos originários)
em ser o que somos (PONTUAL, 1978, 11). Mas apesar do destaque inicial
dado a esses sinais, pouco se avançou em direção a uma investigação
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mais rigorosa destes aspectos, no corpo do catálogo da exposição ‘Geometria Sensível’. No texto, seguinte ao da abertura, o crítico Frederico
Morais - “A vocação construtiva da arte latino-americana (mas o caos
permanece)” – lança novas suspeitas: “creio ser possível caracterizar
nossa vontade construtiva com algo mais profundo e anterior à própria
existência do construtivismo em alguns países europeus” (MORAIS in
PONTUAL, 1978, p. 13); mas no conjunto, os textos do catálogo (incluindo os de Morais e Pontual), de críticos importantes de toda a América
do Sul e Central, vinculará a recepção local das ideias construtivistas
europeias, ao tardio mas sensível crescimento industrial do continente.
A receptividade da arte concreta vinculava-se de modo muito mais claro
à existência de um campo preparado (preparado nos moldes desenvolvimentistas europeus) para que aquela raiz, que cresceu na matriz, pudesse ser plantada (transplantada) na periferia. Desse modo, inseridos nas
primeiras páginas do catálogo da mostra, esses sinais parecem dispostos
como pequenas heranças (talvez lembranças), achados arqueológicos de
uma vocação construtiva, que justificariam a vigorosa receptividade e
incorporação das ideias e ideais construtivistas europeus, no coração da
arte moderna realizada no continente sul-americano.
A análise do advento da arte geométrica na América do Sul (e seus
desdobramentos) segue sendo firmemente atrelada à narrativa do crescimento urbano e do desenvolvimento industrial. A arte geométrica teria
nascido e crescido com ele, assim como estancado ou desaparecido de
acordo com os períodos de crise econômica. Essa narrativa permitiu configurar, identificar e justificar dois caminhos, que são geralmente colocados em contraste para caracterizar e diferenciar as vertentes da arte
geométrica produzida na América do Sul. Um caminho estaria alinhado
a uma geometria ‘aparentemente’ precisa e racional, que Pontual chama
de ‘programada’; o outro, a uma geometria utópica e fenomenológica denominada ‘sensível’. O primeiro caminho baseia-se na “crença da razão,
em uma linguagem internacional da abstração que representa o estágio
mais elevado na evolução da arte moderna” e o outro busca expressar
o irracional ou o subjetivo na razão: “um desejo de minar o discurso
racionalista da modernidade em favor de um profundo questionamento
do papel da arte na experiência humana” (BARREIRO PÉREZ, 2007, p.
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221). Parece-nos necessário entender como dois aspectos importantes da
agenda da vanguarda não figurativa do início do século XX foram aqui
recebidos: de um lado o influxo esotérico e de outro a valorização de
uma visualidade ‘primitiva’.

ZZ Grafismos e tramas
O evolucionismo que fundamenta o termo ‘primitivo’, situa os gestos,
as marcas, os riscos, a arte e o homem que a produziu (e o mesmo pode
se dizer do homem que ainda produz hoje) em um passado distante, atrasado, limitado, ignorante, subdesenvolvido e angustiado. É contra essas
características de um passado distante, presentes no passado recente e
no presente de muitas regiões do continente, que o projeto modernizante de meados do século XX buscou se ímpor; sendo a máquina e a cidade
os motores propulsores do desejado progresso. Por essa perspectiva, o
projeto de um futuro Brasil, de uma futura América do Sul e Central, que
naquele momento efetivamente se tornavam modernos seria, de fato,
absolutamente incompatível com um pensamento indígena. Entretando a necessidade de se afirmar uma identidade cultural do continente
levou, vez ou outra, à associação entre a moderna geometria da América
do Sul e as expressões gráficas pré-colombianas e/ou ameríndias (mesmo
se apresentada como exemplo de uma vontade de despojamento ou de
uma expressão direta e firme, de criação de estruturas definidas e rigorosas, ao mesmo tempo carregadas de imprevisibilidade e intuição).
Se a disposição para uma arte construtiva, por parte dos artistas brasileiros, era rarefeita antes dos anos 1950 (as excessões mais notáveis
são os trabalhos de Vicente Rego Monteiro, Maria Martins e Flávio de
Carvalho), uma visualidade gráfica indígena foi, nesta primeira metade
do século XX, tornando-se cada vez mais visível, potente e acessível,
alcançando na segunda metade do século uma amplitude, variedade e
profundidade crecentes, graça aos trabalhos etnográficos realizados. E
desse modo, timidamente e aos poucos, uma visualidade não europeia
vai sendo inserida na história da arte não figurativa brasileira.
Em 1968 - dez anos antes da exposição “Geometria Sensível” - o crítico Mario Pedrosa traçou, no ensaio “Arte dos Caduceus, Arte negra, artis-

334

tas de hoje”, uma relação instigante e pontente, entre a arte dos povos
primitivos e as experimentações dos artistas da época. Uma relação que,
partindo dos trabalhos de Claude Lévi-Strauss sobre as pinturas faciais
dos povos Kadiwéus e deixando à margem os interesses formais, valorizava uma atitude corporal do indígena em relação ao mundo e à vida,
permeada e potencializada por expressões artísticas que a arte ocidental
desde as vanguardas vinha buscando. Pedrosa escreveu: “o artista primitivo cria um objeto ‘que participa’. O artista de hoje, com algo de um
desespero dentro dele, chama os outros a que deem participação ao seu
objeto” (PEDROSA, 1996 p. 101). Na formulação de Pedrosa a religação da
arte com a vida comum deve e tem muito a aprender com o conhecimento ainda não destruído, tampouco congelado, ainda potente de ser (re)
criado, de grupos ‘primitivos’ que vivem e (re)vivem o mito como forma
de realidade. A importância da arte dos povos indigenas permanecerá,
desde então, presente no pensamento de Mário Pedrosa. Em seu retorno
ao país no final da década de 70, após um periodo de exílio, ele fará uma
serie de proposições dedicadas à arte dos povos indígenas, incluindo a
realização de exposições e a criação de um museu.

figura 3. Página do livro ‘A abstração na Arte dos Índios Brasileiros’. Foto: Rodrigo Borges.
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Nesse mesmo momento, outro crítico de arte brasileiro, Antonio
Bento, publica o livro “A abstração na Arte dos Índios Brasileiros” resultado de suas pesquisas, em que busca estabelecer relações entre a
arte indígena brasileira e a arte abstrata. Abordando um amplo espectro
de técnicas e modalidades expressivas na arte dos indígenas brasileiros,
Bento diz ter pretendido incialmente, “escrever um estudo em torno
das constantes geométricas, existentes na arte de nossos ‘indígenas’”
(BENTO, 1979, p. 18).

Buscava ele, certamente, o que Torres-Garcia

chamou de valores eternos – medida e geometria - que possibilitariam o
“fato plástico”, no caso de Bento, o fato plástico brasileiro (KERN, 1994,
p. 154.). No entanto, o livro, tendo sido em suas palavras, longamente acalentado, acabou por constituir-se como uma “busca orientada no
sentido do reencontro e da valorização das artes visuais de nossos ‘indígenas’, enfatizando o seu significado no contexto nacional”. O objetivo
tornou-se, assim, encontrar na visualidade, na “arte” dos indígenas, os
elementos originais de uma linguagem visual brasileira, para em seguida
afirmar sua importância. O reconhecido interesse dos artistas das vanguardas europeias do início do século XX pelas chamadas arte negra e
primitiva, constituiu a base da pesquisa de Bento; mas também (e nisto
me parece reside a maior contribuição de seu livro) os resultados das
investigações, realizadas por viajantes, antropólogos e etnólogos desde o
final do século XIX sobre as expressões artísticas dos índios brasileiros.
Quase 40 anos após a exposição Geometria Sensível, da publicação do
livro com a pesquisa de Antônio Bento e do desejo manifesto de Mário
Pedrosa a exposição ‘Histórias Mestiças’ realizada em São Paulo em
2014, com curadoria de Lilia Moritz Schwarcz e Adriano Pedrosa definiu,
dentre os recortes curatoriais, um núcleo expositivo dedicado aos ‘grafismos e tramas’. No catálogo da exposição eles o definem como uma
reunião de “[...] imagens e objetos que são oferecidos como novas fontes
para se compreender e praticar a abstração geométrica, para além das
conhecidas matrizes construtivistas europeias que são tão fundamentais
para certas narrativas sobre a arte brasileira, sobretudo a partir dos anos
1950” (SCHWARCZ e PEDROSA, 2014: 272).
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figura 4. Páginas 288 e 289, do catálogo Histórias Mestiças, com imagens de trabalhos apresentados no
núcleo Grafismos e Tramas. Os dois desenhos na parte superior à esquerda são do povo Xikrin e realizados em
2003; as duas pinturas na parte inferior são de Vicente do Rego Monteiro realizadas em 1922; e as duas peneiras na parte superior à direita são dos povos Tucano (esquerda) e Yekuana (direita). Foto: Rodrigo Borges.

Se as imagens dos grafismos indígenas habitam hoje com menos
atrito o espaço (museológico) da arte, o discurso crítico sobre essa relação parece ter mudado muito pouco. A relação entre geometria abstrata
e grafismo/trama, na exposição ‘Histórias Mestiças’, aparece como em
Antonio Bento, embaralhada. Os autores propõem, ao longo da exposição, a diferença entre termos “ocidentais” e “não-ocidentais” nas contraposições: máscaras/retratos, trilhas/mapas e cosmologias/emblemas
(como primitivo e moderno) que nomeiam núcleos da exposição. No
entanto, segundo afirmação dos próprios autores, a terminologia europeia para contrapor e designar o núcleo ‘Grafismos e Tramas’ - que seria
abstração geométrica - não apresenta um traço real de diferença que
valesse e correspondesse ao contraponto conseguido nos outros núcleos.
O termo mais arcaico e mais apropriado historicamente para designar
os grafismos que indígenas e africanos expressam visualmente, aceitaria
sem restrições a alcunha de abstração geométrica. Desse modo, o argumento deles avaliza a nomeação adotada por Bento no título de seu livro
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- abstração na arte dos índios brasileiros, mesmo que eles prefiram por
questões de coerência conceitual e curatorial, adotar o termo “menos”
eurocêntrico – ‘Grafismos e Tramas’. De fato, se a adoção dos termos ‘grafismos’ e ‘tramas’ consegue afastar o peso da terminologia da história
e crítica da arte, de forma alguma revela um etnocentrismo outro que
não europeu. Trama é um termo muito caro à teoria e filosofia da arte
e, evidentemente, grafismo e trama são terminologias recorrentes na
antropologia e etnografia.
A crítica, ao desinteresse ou descaso com a cultura ameríndia, é
também próxima da formulada por Bento. Eles escrevem: “o fato é que a
história e a crítica de arte no Brasil ainda têm muito que aprender sobre
essas produções, transformando-as em ferramentas para novas leituras
e interpretação da arte e do mundo” (SCHWARCZ e PEDROSA, 2014, p.
272). A diferença entre a abordagem de Bento e a de Schwarcz e Pedrosa
está nos parece, na possibilidade que o momento atual permite de colocar lado a lado “uma vez ampliadas as fontes e referências, para o que se
convencionou chamar de abstração” (SCHWARCZ e PEDROSA, 2014, p.
272), objetos de culturas, contextos, épocas e períodos que, se distintos,
muitas vezes são contemporâneos. Uma liberdade e, mesmo uma libertinagem, muito maior em estabelecer diálogos que querem provocar e
desestabilizar uma construção histórica que precisa abrir espaços para
outros atores.
Grafismos e Tramas mostra um núcleo coeso e coerente de imagens,
falando ‘línguas’ supostamente aparentadas. As diferenças entre as obras
parecem, nesse sentido, diferenças muito mais de tom, de entonação e
das marcas do tempo na forma de uma língua, do que uma diferença
estrutural de linguagem – como acontece em um núcleo como Máscaras
e retratos, onde, se percebemos a intenção dos curadores na aproximação de uma obra e outra e, assim, conseguimos estabelecer o diálogo,
também permanece evidente a diferença estrutural entre elas. E assim
as suspeitas seguem sendo (re)colocadas, como quando os curadores afirmam, diante da seleção de imagens reunidas, que estas “demonstram
que a abstração esteve sempre conosco, tanto nos Grafismos e Tramas indígenas, quanto nos tecidos africanos, dos Marajoara, Kadiwéu, Kayapó
e Xikrin aos tecidos de Gana (no Congo)” (SCHWARCZ e PEDROSA, 2014,
p. 272). Ou quando escrevem que é preciso “encontrar novos e antigos

338

rumos e significados, contar outras histórias, num processo que pode
ainda ser muito compreendido e, assim, desdobrado” (SCHWARCZ e PEDROSA, 2014, p. 274). Duas afimações que poderiam ter sido formuladas
por Antonio Bento, Roberto Pontual ou Mário Pedrosa no final dos anos
70.
Essas tentativas de trazer uma tradição local, não ocidental, para o
debate da geometria latina americana (imagem de nosso desenvolvimento moderno), poderiam também lançar luz sobre o dilema formulado
pelo crítico venezuelano Luis Péres-Oramas ao reconhecer entre a arte
geométrica de Soto e Oiticica “uma tensão contraditória, progressiva e
regressiva ao mesmo tempo, entre uma arte que quis fazer desaparecer corpos e uma arte que supôs acolhe-los em seu pesar ou em sua
dor, em sua fragilidade e em seu destino” (PÉREZ-ORAMAS, 2001: 42).
Suspeitamos que para responder a esses dilemas, será preciso dar mais
do que visibilidade, será preciso dar voz a esse ‘corpo’ na construção
da visualidade (histórica da arte) buscada. Assim, o olhar para o processo de abertura da arte no século XX para o ambiente e para vida, para
fora do plano pictórico, da moldura, do pedestal e do museu, deve estar
atento ao encontro, neste mesmo tempo histórico, com a voz do ‘outro’,
com a sobrevivência e/ou resistência de práticas expressivas nos diversos
grupos étnicos espalhados pelos confins do planeta.
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LINGUAGENS CONCRETAS, CONSTRUÇÕES
ESTÉTICAS - UM ENCONTRO TRANSDISCIPLINAR
ENTRE ARTE, DESIGN E UNIVERSO TÊXTIL
Dra. Soraya Coppola1
ZZ Resumo
O presente artigo visa apresentar reflexões quanto aos têxteis utilizados em estruturas construtivas de diferentes manifestações artísticas no
Brasil à partir de 1950, como linguagem de significativo potencial transdisciplinar entre Arte, Design e o universo têxtil. Entre planos e cores,
as superfícies têxteis estruturam linguagens concretas, apresentando
construções estéticas de significativo valor, colocando em movimento,
efetivo e real, mensagens potenciais, tornando-se, portanto, matéria primordial na produção de obras e ações de diferentes artistas brasileiros,
processos e produtos que determinaram a formação de coleções e acervos têxteis de significativa importância histórica brasileira, como, por
exemplo, a Sessão dos Costumes criada pelo MASP em 1951, sob o olhar
atento de Lina Bo Bardi e Pietro Maria Bardi.

ZZ Palavras-chave
Materiais Têxteis; Arte Moderna Brasileira; Design; Design de Moda;

ZZ Introdução
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pelo L’Istituto per l’Arte e il Restauro/Palazzo Spinelli/Itália. Pesquisadora têxtil (História, Tecnologia, Arte e
Design) e Professora DE do DDE e colaboradora no DAPL da EBA/UFMG.

ZZ retornar ao sumário

Dialogando com percurso de diversas pesquisas continuadas desde
2016 dentro dos projetos Materiais Têxteis: História, Memória, Conservação
e Registro (2016-atual) e Materiais Têxteis: Narrativas Visuais (2018), desenvolvidos junto aos alunos dos cursos de Design de Moda, Conservação e
Restauração e Artes Visuais da EBA/UFMG, proponho aqui algumas reflexões quanto aos materiais têxteis utilizados em estruturas construtivas
de diferentes manifestações artísticas no Brasil, partindo de técnicas e
processos diversos, à partir dos anos 50 do século XX, como linguagem
de significativo potencial transdisciplinar entre e Arte e Design.
O eixo deste diálogo remete a observações pertinentes sobre a forma
construída, muitas vezes reconhecida primeiro pela sua função ornamental, mas que apesar do destaque não a limita, abrindo possibilidades
a múltiplas linguagens, independente da intenção ou função à qual o
objeto construído se destina na proposta de quem deles se utiliza.
O enfoque deste artigo se dá no intuito de apresentar a potencialidade dos materiais têxteis como estruturas importantes na construção dos
sentidos em obras, bem como de serem capazes de criar multifacetas
entre cultura nacional e modernidade, aproximando a arte, a moda, o
design e a indústria.
Os percursos se desenvolverão à partir da exemplificação de produções de nomes referenciais no contexto artístico nacional e internacional, que atuaram de forma independente e ou coletiva, dando ênfase a
um fato histórico que potencializou a aproximação de referidas áreas:
as criações têxteis idealizadas, conduzidas e patrocinadas pela Rodhia no
Brasil, entre os anos 60 e 70 do século XX.

ZZ Linguagens Concretas, Construções Estéticas
O potencial dos materiais têxteis como estruturas de representações
artísticas vem sendo explorado desde a Antiguidade. Naquela época, os
fazeres estavam intrinsecamente ligados aos universos específicos em
que se concretizavam, ou seja, no âmbito da sociedade à qual iriam
servir e da aplicabilidade do que se produzia em sua função relevante,
tanto estrutural como decorativa.
Os materiais têxteis sempre seguiram grandes propósitos na história
da humanidade, das artes e da sociedade. Isto tornou possível escrever
uma história específica sobre a produção têxtil que é tratada, ora entre
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objetos de arte e o universo do sagrado, ora é citada entre o desenvolvimento econômico e político, deixando claro, em ambas as vertentes, seu
papel relevante na construção de novas práticas sociais.
Se observamos a história dentro de um eixo linear, visão privilegiada
por muitos autores, independente das teorias e áreas com as quais dialogam, fica clara a mudança ocorrida no mundo dos fazeres manuais entre
a Antiguidade e o período moderno, à partir do Renascimento.
É nesta intenção que venho abordando estes fazeres desde 2014,
quando entre agosto e setembro, em estudos desenvolvidos junto ao
acervo têxtil do Metropolitan Museum of New York – MET, onde, sob a
intermediação de Florica Zaharia, conservadora responsável emérita do
Departamento de Conservação Têxtil, tive acesso a textos específicos e
à observação de exemplares têxteis do acervo do MET, como do Centro
Têxtil Antonio Ratti e da coleção de arte islâmica.
Neste período, foi possível verificar que o entrelaçamento de materiais têxteis se coloca como eixo de diferentes diálogos desde o mundo
antigo até o Renascimento, tendo como matriz as leis da Geometria, que
serão interlocutoras entre o princípio ativo e o princípio passivo em
ação no mundo, sendo o homem seu intermediário, como colocado por
Burckhardt, (2004) em uma análise sobre os princípios e métodos da arte
sagrada desenvolvidas no Oriente e no Ocidente, onde eram incluídos
os vestuários e as decorações ambientais têxteis de diferentes culturas.
O mundo moderno, do século XVI ao XIX, abre um diálogo individual
entre o fazer e a objeto, onde o artista, ao longo dos anos se destaca,
ganhando autonomia, individualidade e ascensão social, fazendo movimentar, em diferentes sociedades e culturas, percepções visuais que
conduziam e criavam gostos diversos.
Assim, os tecidos saltaram, do Oriente ao Ocidente, de um processo
específico de construção à multiplicação de produções diversas, no afã
de atender demandas que se opunham, do sagrado ao profano, dentro de
uma realidade onde os processos se tornariam cada vez mais acelerados,
esvaziados, mecanizados e direcionados a interesses não somente ornamentais, mas econômicos, políticos e sociais.
É com esta premissa histórica de transformação e possibilidades
que podemos abordar as apropriações diversas dos materiais têxteis no
período moderno e contemporâneo da arte como material de discurso,
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dando enfoque singular à partir de 1950 no Brasil. Neste intuito, não
podemos deixar de iniciar nossas análises senão pelos diferentes tipos
de tecidos desenvolvidos no século XX, nem os diferentes processos de
produção e construção dos fazeres artísticos em que os materiais têxteis
foram protagonistas.
Para tanto referenciamos nas histórias e memórias abordadas por
inúmeros autores, nos campos de interesse das artes moderna e contemporânea, da história do design, da história da moda ou da história da
economia, todas no âmbito da história brasileira.
Podemos abordar os materiais têxteis como mediadores entre Arte e
Design, colocando diálogos múltiplos e coerentes com movimentos estéticos, sociais e políticos disseminados em diferentes culturas da Eurásia
e da América Latina, no período em questão. Ferreira Gullar, na apresentação do livro Artêxtil, de Rita Cáurio (1985), afirma que
Foi necessário que a própria linguagem da pintura entrasse em crise para que se redescobrisse a autonomia da expressão
têxtil. A grande ruptura da linguagem figurativa, que se dá com
o cubismo no princípio do século XX, reaviva a sensibilidade do
homem moderno para a expressividade dos materiais independentemente do que eles representem: papel, prego, areia, madeira, barbante, arame, estopa... o que for. E essa redescoberta da
matéria sem rosto traz implícita a redescoberta do espaço, que
deixa de ser “o lado de fora” das formas para ser agora constituinte delas e constituído por elas. Isso tem para a arte têxtil
uma importância fundamental já que, nela, a forma e o espaço se
criam materialmente a partir dos mais simples elementos: os fios
e as fibras. (CÁURIO, 1985, p.7)
As propostas modernas da arte trazem o suporte para o primeiro
plano da obra, que em sua superfície apresenta o espaço para novas relações estéticas, onde planos e cores concretizam linguagens, criando
novas expressões, colocando em movimento efetivo e real, mensagens
potenciais de obras e ações de diferentes artistas brasileiros onde aparecem as estruturas têxteis, sejam estáticas como performáticas, viabilizando a percepção de novas formas de comunicação, mediadas pela arte,
pelo design e amplamente apropriada pela moda.
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Trarei o sentido contemporâneo dos estudos transdisciplinares que
envolvem a moda (e não dentro dos conceitos teóricos próprios da área)
junto a diferentes raízes do conhecimento acadêmico, tendo-a como
Fenômeno prismático e, portanto, dificilmente definível de
maneira unívoca, [...] é, ao mesmo tempo, realidade concreta e
intangível, que torna-se substancial a partir de um complexo de
funções e relações. [...] reflete não somente a capacidade produtiva e comercial de um país, mas cria cultura, e nessa encontram
expressões sejam as relações de gênero, sejam as lógicas de poder,
para não dizer do gosto e da criatividade de homens e mulheres
atraídos não somente pelo útil. Tanto para as obrigações que
constitui como pelas exclusões que decreta, o gosto desenvolve um
papel importante, uma vez que a moda é por sua natureza uma
máquina estética. (MUZZARELLI, 2011, p.11)
Reconhecendo esta capacidade de sustentar relações mais amplas é
que as estruturas bidimensionais, portanto, denominadas planas, e tridimensionais têxteis que, numa aproximação com conceitos artísticos e
culturais, denominaremos aqui como objetos vestíveis, será veículo potencial para diferentes proposta no período nacional brasileiro, entre os
anos 50 e 70, construindo também uma ideia de brasilidade recorrente
pelas texturas, formas em associação às raízes dos fazeres tradicionais.

ZZ Um Encontro Transdisciplinar Entre Arte, Design e Universo Têxtil
De forma categórica, a história da arte não desconhece o papel singular que os materiais têxteis exerceram nas propostas de construção de
diferentes obras, em todo o mundo, com histórias e concepções ideológicas, políticas, sociais, etc., comuns à força estética dos objetos concebidos.
Esclarecendo esta questão, Cacilda Teixeira da Costa (2009), nos
conduz no percurso de percepção da Roupa do Artista – O Vestuário na Obra
de Arte, onde relata e analisa as vestimentas e as propostas de vários artistas (nacionais e internacionais), do Renascimento ao período contemporâneo, agregando ao extenso elenco de significativa importância para
a história da arte, informando que “muitos outros artistas lançaram mão
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da vestimenta como meio de expressão e não será nosso intuito citar
todos” (COSTA, 2009, p.70).
É reconhecido o percurso transdisciplinar entre as áreas de Artes e
Design tendo os materiais têxteis como interlocutor. Costa (2009) enfatiza o caminho em que “jovens artistas continuam apropriando-se do
vestuário como tema, metáfora ou forma de expressão – fora da moda”
(COSTA, 2009, p.68). Experiências invertidas, registradas de forma clara
na fala de Leonilson: “vi que é diferente quando um estilista faz uma
roupa e quando um artista costura. São duas atitudes irmãs, mas bem
diferentes” (LAGNADO, 1995, p.85 apud COSTA, 2009, p.65)
Por materiais têxteis nas artes podemos observar várias tipologias
de fibras e técnicas. Em relação às fibras, até o século XIX encontramos
os tipos naturais, de origem vegetal ou animal, tingidas por diferentes
materiais naturais, comercializados em todo o mundo. Estas fibras terão
continuidade de uso e são preferidas em produções onde a tradição se
mantém de forma estrutural dentro das técnicas selecionadas.
À partir do final do XIX, algumas fibras artificiais já estavam sendo
desenvolvidas e ganharam mercado no início do século XX, surgindo primeiramente as fibras artificiais, maioria da celulose, tais como Rayon
Viscose e Rayon Acetato (Cupramônio), Acetato, Triacetato, Liocel, Modal,
Cupro e Alginato. Fibras artificiais proteicas também foram produzidas,
originárias da caseína, eram conhecidas por Fibrolane (UK), R-53, Aralac
(ambas nos EUA), Lanital e Merinova (ambas na IT). Todas deixaram de ser
fabricadas na década de 60, sendo sua produção atual efetiva no Japão,
estando em desenvolvimento na Alemanha, pela marca QMilch da estilista e microbiologista alemã Anke Domaskei. À partir de 1940 as fibras
sintéticas são lançadas, sendo que até os anos 80 veremos no mercado
brasileiro o Náilon (Poliamidas), a Acrílica e o Poliéster.
No século XX no Brasil, segundo Filha e Corrêa (2015), as fibras artificiais foram produzidas por indústrias que se instalaram entre a década
de 20 e 30, com a produção de Rayon (Viscose e Acetato), pelo grupo Matarazzo, Rodhia (Rodhiaseta), DuPont e a Nitro-Química (Votorantim/ Klabin).
À partir da década de 50, entram em campo as fibras sintéticas com a
Rodhia produzindo a Poliamida (Náilon) e lançando o Poliéster em 1961,
dando continuidade à produção na década de 70 (Poliamida e Poliéster),
desenvolvendo também as Acrílicas, exercendo, então, um nítido mo-
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nopólio na produção nacional, mas com alguns concorrentes de capital
americano e japonês. Na década de 70, a DuPont inicia a produção do
elastano (Spandex), conhecida como Lycra, lançada nos EUA em 1961.
De um modo geral, as fibras são preparadas e sofrem o processo de
fiação, tornando-se fios, ou são produzidas (artificial e sinteticamente)
de tal forma que já se apresentam em aparência de filamento. O entrelaçamento das fibras e fios é que determinará as técnicas têxteis, podendo
ser tecidos, malhas, rendas, entretelas, TNT, feltros, filmes, entre outros.

ZZ Ações e Renovações dos Meios Representativos
O século XX foi um grande ambiente de diálogo entre a Arte e o
Design por meio de inúmeras linguagens formais da Arte ou pelos processos construtivos do Design. Em diferentes culturas da Eurásia e da
América do Norte desenvolve-se um universo artístico com grande gama
de experiências plásticas, através das quais a presença de formas abstratas e geométricas se faz preponderante, propondo novos olhares, novas
relações com a experiência estética.
Os núcleos de formação das vanguardas modernas surgiram na Alemanha (Deutsche Werbund, Staatliches-BauhauseHochschulefurGestaltung –
HfG), sendo acompanhadas por outros eixos como a WienerWerkstätte (na
Áustria) e as Vkhutemas (na Rússia). Em todos estes núcleos as artes e
as indústrias estavam associadas, onde pintura, escultura, arquitetura
e artes aplicadas dialogavam de firma associativa com sua função, onde
o processo de fabricação das indústrias era conduzido através de metodologias e elementos das artes, tornando efetivo a aplicação do termo
Design.
É este encontro entre Arte, Design e Indústria que levará, em diferentes partes do mundo, ao desenvolvimento de uma nova mentalidade,
uma nova sociedade através dos processos de massificação e, consequentemente, um novo conceito de consumo, seja mercadológico como cultural. Neste processo, podemos incluir o Brasil, à partir de 1950, através
de seus centros urbanos e industriais, principalmente Rio de Janeiro e
São Paulo.
Neste período, a América Latina apresentou, inquestionavelmente,
uma vocação construtivista na arte, que colocava em evidência uma
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percepção carregada de particularidades, sejam de cunho cultural como
político, se tornando, assim, uma produção singular no contexto da arte
moderna mundial do século XX.
No Brasil, a arte moderna estava engajada à questões políticas e, portanto, segundo FABRIS, 1994, p.20, não somente se produzia arte, mas
estabelecia-se sua evolução, sendo seus instrumentos, artísticos e linguísticos, utilizados ao mesmo tempo, enquanto o artista vanguardista
se apresentava também como teórico.
A ampliação da indústria em todos os setores e a formação da sociedade de massa, cujo mercado deveria adaptar-se quanto à mudança
dos padrões de consumo, bem como, da mentalidade e estilo de vida
foram o pano de fundo consequente desse encontro transdisciplinar. No
entanto, teve como mediadores interesses econômicos e políticos que,
com a frente de personalidades que já se destacavam no meio artístico
brasileiro, propiciaram significativos resultados que se estenderam até
a década de 70.
Neste contexto nacional, podemos chamar à análise algumas produções marcantes onde os materiais têxteis são protagonistas estruturais:
a “Experiência n. 3” de Flavio de Carvalho em performance na capital
paulista; os Parangolés de Hélio Oiticica; obras em tapeçarias exemplificada por Marlene Trindade e Burle Marx; as propostas de Nelson Leiner;
as campanhas da Rodhia e as ações de Pietro Maria Bardi e Lina Bo Bardi
para a formação da Sessão do Costume do MASP em SP.
As diversas produções textuais e artísticas de Flavio de Carvalho já
poderiam exemplificar de modo abrangente a proposta abordada neste
artigo, mas uma de suas ações performáticas possui aqui um sentido
mais amplo: na Experiência n°3, realizada em 1956, Carvalho caminha
pelas ruas de São Paulo vestindo seu New Look, um traje do “Novo Homem
dos Trópicos”. Enquanto na mesma época as formas do New Look de Dior
eram adaptadas aos trópicos pelo tecido de “fustão da tecelagem Nova
América e cetim de algodão da Bangu” (PALOMINO, 2003, p. 75), os trajes
de Carvalho seguem outra vertente, sendo descrito por Costa (2009),
como
[...]conjunto unissexual de saiote verde pregueado, blusa
amarela de náilon com mangas bufantes [...] com meias arrastão.
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No mesmo dia usou outro conjunto, com saiote branco e blusas
vermelha. Sandálias e um chapéu transparente de abas largas
completavam o traje. (COSTA, 2009, p.51)
Em exposição sobre Flavio de Carvalho, no Centro Cultural Banco do
Brasil, em Brasília, Luzia Portinari Greggio (2012), que descreve a saia
como “plissada”, informa que “foi usado também um tecido especial,
recém lançado nos EUA e especialmente importado para a confecção do
traje.” (GREGGIO, 2012, p.25).
Em ambas as informações podemos retirar dados para supor a tipologia de fibras utilizadas, supracitadas como sinônimo de tecidos. O Náilon
é significativamente viável, pois foi desenvolvido em meado dos anos 30,
tendo sido inicialmente aplicado nas produções de cerdas para escovas
de dente e meias-calças femininas até serem desenvolvidos tecidos durante a 2ª Grande Guerra, inclusive no Brasil, a cargo da Rodhia.
Com a fala de Greggio (2012), no entanto, podemos supor tratar-se de
tecido de Poliéster, visto ter esta fibra alcançado seu processo industrial
em 1955, com a ICI e a DuPont, denominadas Dacron e ser lançada,no ano
seguinte, pela Hoechst AGem associação com a Enka AG, ambas alemãs,
com o nome de Trevira.
Carvalho, à época da experiência, informa que não haviam tecidos
apropriados e que “Esse modelo é um pré-modelo, por assim dizer”
(CARVALHO, 2010, p. 296). Ele via no futuro a possibilidade de materiais
têxteis desenvolvidos pela industria química que poderiam possibilitar
o resultado desejado. Descrevendo sua criação, informa de modo técnico
as escolhas de formas e funções das partes, tais como “válvulas”, “circulação”, “renovação de ar”, para que o vestuário oferecesse o conforto
idealizado em relação à sua preocupação com a temperatura. Quanto ao
modelo formal, afirma idealizá-lo em correspondência ao Smoking, tendo
a gola uma função “psicológica”, sendo a da meia aquela de “esconder
as varizes”.
Algumas reflexões de Carvalho acerca da moda ganha o público por
meio de 39 artigos, formando uma série, intitulada “A moda e o novo
homem”, publicada no Diário de S. Paulo, em 1956, segundo o qual,
Entende-se por moda, os costumes, os hábitos, os trajes, a
forma do mobiliário e da casa” [...] “Contudo, é a moda do traje
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que mais forte influência tem sobre o homem, porque é aquilo que
está mais perto do seu corpo e o seucorpo continua sempre sendo
a parte do mundo que mais interessa aohomem(CARVALHO apud
JACQUES, 2004, p.06)
Uma das principais intenções de Carvalho com essa ação foi mostrar de forma crítica e provocadora a passividade brasileira quanto à
forma de se vestir, absorvendo tudo que dita a moda internacional, principalmente, a francesa. Como narra Cacilda Costa, desde 1944, Carvalho
vinha “pensando a vestimenta como elemento primeiro e nuclear da
arte” (COSTA, 2009, p. 51), estudando a história do vestuário e seu desenvolvimento nos trópicos com uma abordagem antropológica.
Outro nome que efetuará obras cuja estrutura têxtil se apresenta imperiosa, aproximando a Arte de discussões mais amplas, é o de Helio
Oiticica, que em 1964 cria os “Parangolés”, denominação dada a um
grupo de objetos têxteis nas formas de tendas, estandartes e capas vestíveis, iniciando “suas experiências com a questão da cor no espaço, as
chamadas de estruturas-cor (...) passou a exigir outros elementos como
música, dança, movimento e uma participação corporal direta do espectador” (COSTA, 2009, p. 55), sendo fundamental o corpo e o movimento,
definido, segundo Oiticica, “um trans-objeto em que o espectador vira
a própria obra que veste” (FILHO, 2006, p.D6, apud COSTA, 2009, p. 56).
Os materiais utilizados eram os do cotidiano, melhor colocando,
aqueles que faziam a interlocução de sua obra com o universo da favela,
mais especificamente da Mangueira, pela influência da coletividade (o
espectador: participador/obra), do samba (a música: o movimento) e da
arquitetura dos barracos (o abrigo: integração ser, obra e corpo), “confeccionados em tecidos de diferentes tipos, tais como lona, filó, náilon, plástico, aniagem, algodão e jornal, pintados ou não [...] havia [...] a ideia de
vestimentas, que de forma mínima [...] abrigassem as pessoas.” (COSTA,
2009, p.56)
Paralelo destes objetos vestíveis de Carvalho e Oiticica, podemos
destacar, no universo das produções artísticas nacionais da época, uma
tipologia têxtil cuja técnica remonta a um passado muito distante na
Europa, mas que foi reapresentada na modernidade do século XX: a tapeçaria, denominada, então, nova tapeçaria, indo além de sua relação
com a arquitetura e o artesanato tradicional, experimentando novos
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materiais, dando novos formatos e desenvolvimento estético em direta
sintonia com sua época.
No passado, a tapeçaria era produzida em duas etapas, por dois processos separados: a projeção dos desenhos, chamados cartões, idealizados por artistas consagrados e a execução da técnica, realizada pelo artesão. Na segunda metade do século XX este processo é tomado às mãos
pelo artista têxtil, que no executar de sua obra, na mistura de técnicas
e materiais, constrói linguagens específicas e sentidos mais amplos, em
sintonia com os processos de produção artística do momento.
Anni Albers (1974), artista têxtil e designer, em atividade na Bauhaus
na primeira metade do século XX, coloca que a tapeçaria apresenta duas
amplitudes de sentido, em que, de forma abrangente, “(...) engloba as
várias técnicas que podem ser usadas para demarcar áreas de cores e
superfícies com tratamentos diferenciados em um plano tecido (...)” e
de forma mais restrita, “o fio da trama passa por cima da urdidura, cobrindo-a completamente, apenas nas seções da superfície que lhe foram
destinadas (...) se entrelaça nas fronteiras, seja com fios vizinhos que o
encontram na trama, seja com um fio da urdidura, antes de retornar
para seu próprio campo” (ALBERS, 1974, p.66), se referindo à técnica de
tecelagem plana.
No Brasil, surgem nomes de destaque, como Regina Gomide Graz
(1897-1973) na primeira metade do século XX, abrindo o caminho para
Genaro de Carvalho, Madeleine Colaço, Norberto Nicola e Jacques Douchez atuarem entre 1950 e 1960.
Destaco aqui a presença de Marlene Trindade, mineira, residente em
Belo Horizonte e professora da disciplina de ‘Artes da Fibra’ na Escola
de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais - EBA/UFMG, e
que foi objeto de estudo da aluna Juliana Cristina da Silva no Trabalho
de conclusão de Curso – TCC, do curso de Conservação-Restauração de
Bens Culturais da EBA/UFMG, em 2017, dentro da área de Conservação
Preventiva que analisou uma obra da autora. Trata-se do objeto têxtil, na
técnica de tapeçaria bordada (needlepoint), intitulado Medalha para um Pioneiro (Homenagem a Genaro de Carvalho), executada na década de 1970, pertencente ao acervo do Museu de Arte da Pampulha, em Belo Horizonte.
O material constitutivo se apresenta em estrutura de tela de juta, fios
de lã natural preta e lã sintética de várias cores que compõe as diferentes
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manipulações técnicas encontradas: do corpo em tapeçaria bordada e
de trançados, franjas e cabos. Em entrevista, Joice Saturnino, também
professora da disciplina de ‘Artes da Fibra’ da EBA/UFMG e que exerceu
atividades junto a Marlene Trindade, relatou que “para a encolagem a
artista costumava utilizar um adesivo da Rodhia feito para o uso na tapeçaria” e produzia um “adesivo utilizando acetato de polivinila (PVA) e
álcool absoluto.” (SILVA, 2017, p.58), demonstrando técnicas inovadoras
para a construção da tapeçaria.
Outra obra significativa é a tapeçaria de Burle Marx, de 25m de comprimento, criada em 1969 para a Prefeitura de Santo André (SP) e que
se encontra no Salão Nobre do Paço Municipal. Referida obra, dentre
tantas, após ser restaurada, participou de um percurso de exibições em
Nova York, Berlim, Rio de Janeiro e São Paulo, entre 2016 e 2017, intituladas Roberto Burle Marx: Modernista Brasileiro.
De modo diverso, aproximando linguagem artística das ações junto
à indústria, podemos citar, dentre tantos, Nelson Leiner que, segundo
Costa (2009), era artista e proprietário de malharia, apresentando objetos onde “tirava partido dos próprios elementos da costura”, permitindo
ao público intervir na obra através dos rasgos e zíperes inseridos.
Mas suas possibilidades construtivas utilizando materiais têxteis se
multiplicavam segundo o desenvolvimento de seu trabalho ao longo dos
anos: em objetos estáticos (p.ex. série Homenagem a Fontana, 1967), objetos vestíveis e performáticos (Stripencores, 1968), além de uma série de
tipologias de vestuários “inusáveis” (COSTA, 2009, p.58), produzidos em
1973, cuja estrutura se assemelha a bandeiras ou estandartes, de grandes
dimensões.
Os exemplos artísticos supracitados deixam claro que é na possibilidade de ser um veículo de linguagem que devemos conduzir nossa percepção das estruturas têxteis em diferentes propostas, historicamente
presente desde a antiguidade, mas que à partir dos anos 50 ganha nova
significação.
Apresentamos aqui encontros em que a Arte, enquanto linguagem
dinâmica, universaliza e se apropria da matéria têxtil e da estrutura do
vestir, resultando em renovação própria a seu contexto. Agora veremos
como as linguagens artísticas foram chamadas ao universo do Design,
especificamente aqui direcionado à Moda, retificando, por sua força e
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singularidade reconhecidas internacionalmente, em um amplo projeto
cultural, político e econômico, entre as décadas de 1960 e 1970 do século
XX, criando linguagens onde o nacionalismo, através das raízes culturais
brasileiras e do artesanato emergiram para interpor o diálogo.
A potencialidade entre Arte e Moda já havia sido destacada em 1950,
em estudo teórico, por Gilda Rocha de Mello e Souza em sua tese de
doutorado, defendida na USP, sob orientação do sociólogo francês Roger
Bastide.
Abordou a linguagem das estruturas tridimensionais têxteis da Moda
através de elementos por ela priorizados, a saber: a forma, a cor, o tecido
e a mobilidade. Henri Focillon, eixo teórico da autora para o conceito
de forma, dentro da teoria da pura visibilidade, para quem “espaço e
forma se criam reciprocamente” (1934, p. 47) é referência que rememora
e propõe caminhos de continuidade, salvo diferenças e percursos, das
propostas dos historiadores da virada do século XIX para o XX, como
Riegl, Wolfflin, Worringer, dentre outros.
É neste clima que, em 1951, o Museu de Arte de São Paulo – MASP, no
mesmo ano da I Bienal de São Paulo, apresenta a exposição de uma coleção inédita de Christian Dior, juntamente com a presença de trajes europeus do século XVI ao XVIII, e uma peça de Salvador Dali especialmente
desenhada para o museu brasileiro. A organização do espaço expositivo
do MASP esteve a cargo de Lina Bo Bardi.
Esta ação foi consequência da visão abrangente do projeto de constituição do acervo da instituição, onde as obras eruditas e as formas e produtos da expressão artística e cultural nacional eram recebidas dentro
do conceito mais amplo da palavra arte, em que mais que um museu, se
apresentava como um espaço moderno onde se encontravam as produções de relevante valor didático nacional.
A Sessão dos Costumes do MASP foi composta, primeiramente, por
trajes doados pela elite paulista, de origem nacional e internacional, através dos quais se verificaria estruturas que manifestariam a vida social de
São Paulo e traços identitários da arte e cultura brasileira. Em seguida,
Pietro Maria Bardi solicita à instituições da América Latina (Argentina,
Bolívia, Chile e Peru), a doação de trajes específicos de cada cultura.
Enquanto grupos de indústrias têxteis nacionais (Bangu, Corcovado,
Fábrica Rio-Tinto e América Fabril) buscavam nomes internacionais para
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o desenvolvimento de tecidos de algodão no estilo nacional e sua divulgação no exterior, a Rodhia, empresa multinacional, investia na produção de tecidos sintéticos, desenvolvendo ações ainda não praticadas no
âmbito nacional, onde artistas contemporâneos eram chamados para a
criação de estampas e estilistas assumiam as criações formais dos vestuários, com o intuito de promover os tecidos nacionais no mercado brasileiro, conduzindo o gosto e o consumo, bem como torná-los atraente ao
mercado internacional e às grifes e estilistas internacionais.
É neste contexto que a inserção da coleção Rhodia é de absoluta importância no percurso histórico da arte concreta e suas vertentes posteriores no Brasil, sendo prova disto a ampla produção intelectual desenvolvida sobre o tema, em encontros inter e transdisciplinares, onde
destaco as publicações de Patricia Sant’Anna (2010) e Maria Claudia Bonadio (2014).
A coleção existente hoje no MASP foi doada em 1972, sendo composta
por 79 peças selecionadas por Pietro Maria Bardi, dentro do conjunto
do acervo mantido pela empresa, memorizando, concomitantemente, o
maior evento da área da Moda à época, a Feira Nacional da Indústria
Têxtil (FENIT), no qual editoriais eram organizados através dos conhecidos Desfiles-Show e de espetáculos variados, envolvendo teatro, dança,
música e as artes visuais, em uma estratégia idealizada e conduzida por
Lívio Rangan (1933-1984) até 1970.
Hoje, após a primeira exposição completa do acervo, no MASP, em
2016, este se encontra disponível no site da Rhodia Solvay Group, que registra não somente sua história empreendedora no Brasil, mas o desenvolvimento de ações culturais que incluíam a participação de diferentes
artistas, de diferentes influências conceituais e formais (abstração geométrica, abstração informal, referências populares brasileiras, arte pop),
hoje memorizados no acervo do MASP.

ZZ Conclusão
Antônio Candido (1964) nos coloca que o modernismo no Brasil envolve três aspectos fundamentais: “um movimento, uma estética e um
período” (CANDIDO & CASTELLO, 1964, p.76). É neste sentido que a estrutura tridimensional do vestuário se torna um elo potencial entre Arte
e Design.
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O MASP, nesta percepção, assumiu uma posição de destaque pelo
fato de levar vestuários internacionais ao museu, apresentando a área
da Moda em uma perspectiva estética artística, reconhecendo o diálogo
entre arte, indústria, moda e design, visto que o espaço deste diálogo alcançou o espaço museográfico. Neste encontro, não somente vestuários
foram vistos como objetos portadores de significados culturais e artísticos, bem como a Moda foi reconhecida pela instituição como área em
seu acervo, com a criação da Sessão de Costumes.
No entanto, em um caminho inverso, artistas se apropriaram das
vestes para propor diversas reflexões, inclusive em relação às ações culturais, dentro de um projeto político-econômico em que interesses internacionais eram colocados à frente nas realidades nacionais, tais como
a massiva campanha para direcionar o gosto nacional na aquisição dos
tecidos sintéticos em substituição aos tecidos naturais.
Fica claro que, entre tecidos e estruturas, a segunda metade do século
XX no Brasil apresenta um universo rico de manifestações múltiplas,
onde as áreas de Arte e Design estabelecem um diálogo através do vestuário, que possibilita à Arte, na desconstrução de suas funções e aplicabilidades formais, a manipulação do espaço, através de estruturas têxteis,
tridimensionais, que se apresentam vestíveis criando outros diálogos e
reflexões sobre sociedade, corpo, movimento, espaço.
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Poema-pintura e Pintura-poema:
Diálogos entre Augusto de Campos
e María Freire
Tania Rajczuk Dombi1

ZZ Resumo
Embora tudo indique que nunca tenha havido um tête-a-tête entre o
poeta paulistano Augusto de Campos (1931) e a artista plástica uruguaia
María Freire (1917-2015), percebe-se certos elementos em suas obras que
parecem prontos para uma prosa. Considera-se aqui os poemas visuais
contidos no livro Não poemas (2003) e em pinturas como as das séries
Sudamérica (décadas de 1950-1960), Córdoba, Variante e Vibrante (décadas
de 1960 a 1980), respectivamente. As análises estão longe de sugerirem
algum tipo de plágio, até porque Campos tem sua primeira obra publicada em 1951, sendo, portanto, contemporâneo às primeiras pinturas
abstratas de Freire. Em comum estão o uso de cores, formas e efeitos
óticos e, é claro, suas ligações com a Arte Concreta e o Construtivismo,
que, sobretudo, parecem ganhar uma certa “bossa” com suas criações.

ZZ Palavras-chave
Augusto de Campos; María Freire; arte latino-americana; Concretismo; Construtivismo.
1 Mestra em Estudos Culturais pela Universidade de São Paulo (USP) e especialista em História da
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Design Gráfico pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP/SP).

ZZ retornar ao sumário

ZZ Cenário
Embora tenha havido certos bairrismos, especialmente na Arte Concreta e entre São Paulo e Rio de Janeiro, a intenção deste artigo é a de
estender a visão regional para além do Brasil, mais ainda centrando na
América do Sul. É a de também perceber conexões, obviamente existentes dentro de um mesmo movimento, mas também aproximando a
poesia das artes visuais e vice-versa, que dentro da Arte Concreta realmente confundem-se. Tanto que em termos de produção literária, os escritos são muitas vezes chamados de poemas-visuais.
Nome incontestável e pioneiro da Arte Concreta brasileira, especialmente a paulista, Augusto de Campos, 87 anos, é o poeta a ser estudado,
considerando em especial seu livro Não poemas de 2003. O livro, que é
uma compilação de poemas, inclusive de décadas anteriores à publicação, é também composto por um CD. Está entre as mais recentes produções de Augusto de Campos, mostrando um certo frescor e entusiasmo
em relação às novas experimentações tecnológicas que a época já permitia. Suas poesias, desde então, tornaram-se também animadas. Porém,
toda a preocupação com cores, formas, construções e tipografia permanecem, não descaracterizando a Arte Concreta, cujo surgimento ocorre
no Brasil, aproximadamente, na metade do século XX. Curiosamente, o
livro, desde o título, parece uma provocação ao que se esperaria encontrar, já que parece negar o seu conteúdo: a existência de poemas. Poder-se-ia imaginar, então, que as composições ali apresentadas seriam mais
visuais. Porém, na página inicial, em letras garrafais, surge um “sonoro”
NÃO, o que também poderia levar a crer que o título seria Não apenas
e seu subtítulo, Poemas. Tanto que algumas livrarias, por exemplo, preferiram optar por intitulá-lo como Não: poemas, ou simplesmente Não,
sendo esta última opção usada pelo site oficial de Augusto de Campos.
Como tudo é propositalmente dúbio na Poesia Concreta, consultando
os dados internacionais de catalogação do próprio livro, tem-se: Não
poemas. O jogo de palavras e a perspicácia de escolha é, inegavelmente,
um dos pontos altos da produção dos poetas concretas, porém este artigo
estará centrado na composição visual. Cabe aqui, contudo, considerar
que na comunicação visual “o conteúdo nunca está dissociado da forma”
(DONDIS, 2003, p. 131). Aliás, em Não poemas observa-se um Augusto de
Campos em toda a sua versatilidade, atuando também como designer, ou
como mencionado no início do livro: “Capa, projeto e execução gráfica:
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Augusto de Campos”.
Por outro lado, eis María Freire (1917-2015). Em termos de Construtivismo latino-americano, e especialmente uruguaio, o nome que surge
como incontestável e pioneiro é o de Torres-Garcia (1874-1949). Para Lucie-Smith (2004)
muito do Construtivismo latino-americano pode ser traçado a
uma fonte absolutamente específica: o artista uruguaio Joaquin
Torres-Garcia, que retornou a Montevidéu em 1934 depois de
quarenta anos residindo na Europa e nos Estados Unidos. Durante esse tempo, ele foi uma figura central em vários grupos
vanguardistas, entre eles o Cercle et Carré, sendo todos afiliados
ao Construtivismo internacional (LUCIE-SMITH, 2004, p. 14-15,
tradução nossa).
Mas basta observar a produção da artista, as inúmeras e importantes exposições das quais participou, como a Bienal Internacional de São
Paulo nas edições de 1953 e 1957, considerando também seus prêmios.
Foi cofundadora do Grupo de Arte No Figurativo (1952), junto com seu
marido José Pedro Costigliolo (1902-1985). María Freire parece ter sido
esquecida, embora haja algumas tímidas tentativas de mudar este cenário.
A obra de María Freire foi exposta cinco vezes em São Paulo e é sabido
que Augusto de Campos é paulistano. São contemporâneos, participaram
de movimentos com certas similaridades, tendo algumas preocupações
com a cor e a forma em comum, embora as obras analisadas de Campos
sejam mais recentes do que as de Freire. Longe de insinuar alguma forma
de plágio, o diálogo entre as linguagens, teoricamente classificadas em
diferentes categorias – poesia e artes plásticas, é notório.
Em e-mail recente (02/05/2018), o próprio Augusto de Campos confirmou à autora: “infelizmente é a primeira vez que ouço falar da artista
uruguaia”. Por outro lado, como María Freire faleceu em 2015, é quase
impossível saber se houve alguma forma de inspiração ou mesmo admiração, ou ainda, simplesmente, se foi uma produção espontânea, baseada em conceitos comuns aos movimentos artísticos vigentes, inclusive
em relação aos mesmos artistas que exerceram influência sobre a obra
de Augusto de Campos. O poeta confirma no mesmo e-mail: “Os artistas
que mais me infuenciaram foram Mondrian, Maliévitch, Rodtchenko,
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Lissitsky, Max Bill, Calder, Duchamp e mais proximamente Cordeiro, Sacilotto e Mauricio Nogueira Lima”. Já Gabriel Pérez-Barreiro, explica que
María Freire tomou a decisão consciente de seguir os princípios básicos da linha dura do abstracionismo, inspirada no suprematismo russo e na arte geométrica de artistas como Georges
Vantongerloo, Naum Gabo e Max Bill, e abandonar, assim, os
últimos vestígios figurativos” (PÉREZ-BARREIRO, 2001, p. 13,
tradução nossa).
Tem-se aí um primeiro nome em comum: o multiartista suíço Max
Bill (1908-1994), que explorou as diversas linguagens da criação artística como pintura, escultura, design gráfico e do produto, e arquitetura.
Embora a citação de Pérez-Barreiro apenas inclua o movimento, é pertinente dizer que o principal nome ligado ao desenvolvimento do suprematismo russo é Kazimir Maliévitch (1879-1935), sendo este, também
mencionado por Augusto de Campos. Dessa forma, entende-se que Maliévitch e Max Bill são, incontestavelmente, artistas em comum entre os
dois artistas estudados.
Como Augusto de Campos cita alguns nomes brasileiros que o influenciaram (Cordeiro, Sacilotto e Maurício Nogueira Lima), é essencial
citar a exposição Grupo Ruptura que ocorreu no Centro Universitário
Maria Antônia, na cidade de São Paulo e em 2002, sob a curadoria de
Rejane Cintrão.
Ruptura reproduz a exposição “alternativa” de 1952 que se
tornaria veio principal da arte brasileira anos depois. Foi organizada em sala do MAM-SP por seis artistas. Liderados pelo artista e intelectual Waldemar Cordeiro, Luís Sacilotto, Geraldo de
Barros, Anatol Wladislaw, Kazmer Féjer, Lothar Charoux e Leopoldo Haar assinaram o manifesto Ruptura, que pregava abstração radicalmente geométrica, sem qualquer herança figurativa,
de acordo com o concretismo apresentado aqui pelo suíço Max
Bill. Segundo Rejane Cintrão, o Ruptura teve mais influência no
meio artístico local no século passado que o próprio modernismo
da Semana de 22. Com 28 telas e esculturas, a mostra reproduz
quase toda a exibição original (MACHADO, 2002, p. 110).
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As mesmas influências realmente perduram e se estendem às décadas
de 1990 e 2000, com Campos fazendo poemas-homenagens a alguns dos
artistas citados. No livro Não poemas estão contidos os poemas-visuais Maurício (Maurício Nogueira Lima) e Charoux (Lothar Charoux), ambos de 1996,
Judith ( Judith Lauand) e Wollner (Alexandre Wollner), de 2000 e 2002, respectivamente. Fica clara a organização espacial de cada poema em relação às
obras dos artistas homenageados, e há de se destacar inclusive aquele a
Alexandre Wollner (1928-2018), pioneiro no design gráfico moderno nacional. Augusto de Campos ainda menciona em e-mail de maio de 2018:
“Os nossos contatos com os artistas estrangeiros eram feitos principalmente pelos artistas do grupo Ruptura (1952), especialmente através do
seu líder Waldemar Cordeiro”. Pérez-Barreiro apresenta, então, o cenário
sul-americano da época:
Para os artistas do Arte Concreto-Invención em Buenos Aires,
Grupo Frente no Rio de Janeiro e Ruptura em São Paulo, e Arte
No-Figurativo em Montevidéu, a arte abstrata era a expressão
de uma crença no materialismo e na matemática, na exatidão.
[...] Na América Latina, São Paulo se convertia no centro desta
tendência após a fundação da Bienal em 1951, e não foi por acaso
que Freire e Costigliolo expuseram na segunda Bienal de 1953
ao lado de colegas argentinos e brasileiros que trabalhavam em
expressões similares” (PÉREZ-BARREIRO, 2001, p. 14, tradução
nossa).
Complementando, porém já citado, María Freire também participou
da Bienal de São Paulo de 1957. Um ano antes, exposições individuais da
artista ocorreram no Museu de Arte Moderna de São Paulo e do Rio de
Janeiro. O fato se repetiria também vinte anos depois, mas desta vez na
extinta Galeria Portal em São Paulo. Já em 1980, seria uma dos artistas
selecionados para a exposição 4 Artistas Latino Americanos na também extinta Galeria Bafisud, São Paulo.
Se uma exposição individual da artista ocorre no MAM-SP em 1956,
é interessante notar que neste mesmo ano e local, Augusto de Campos
participa da organização da Primeira Exposição Nacional de Arte Concreta (Artes Plásticas e Poesia) (AUGUSTO DE CAMPOS, 2018). Mais um
ponto de convergência entre ambos, mas não necessariamente um ponto
de encontro propriamente. Augusto de Campos, em e-mail à autora em
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maio de 2018, responde: “A impressão que tenho é que a María Freire se
aproximou da arte concreta e geométrica quando o movimento já estava
consolidado entre nós (Exposição Nacional de Arte Concreta, MAM de
SP, 1956)”. É possível que o poeta tenha razão, mas há indícios de que a
primeira pintura abstrata da artista seja de 1952, já que anteriormente
dedicava-se mais à escultura, que aos poucos também foi se tornando
não-figurativa.
Vale mencionar que a I Exposição Nacional de Arte Concreta também
teve sua edição carioca, no ano seguinte, 1957, sendo que Augusto de
Campos, em suas frequentes viagens ao então Distrito Federal, foi peça-chave para que o evento se repetisse. A Revista da Semana publicaria
então o texto de Mauro Braga sob o título Os Concretos Explodem com Estardalhaço:
Artistas e escritores do Rio, pertencentes a uma dezena (ou
mais) de escolas que sucederam ao movimento modernista de
1922, foram acordados, no sono tranquilo a que se davam desde
muito nas várias academias espalhadas por este Distrito Federal,
pelo violento impacto com que o grupo concreto tomou a capital
da República... Unânimes quase, condenaram o “concretismo”...
Dias após a inauguração da Exposição, o concreto tornara-se
assunto obrigatório em todas as conversas... Uma coisa, não
há dúvidas, os concretos já conseguiram: interrompida está a
pasmaceira e volta-se a falar de Arte, Poesia, Escultura e outras
coisas mais” (CABRAL, REZENDE, 1998, p. 61).
Neste mesmo ano de 1957 até 1960, Freire e Costigliolo prosseguem
seus estudos na Europa onde “apesar da fascinação tradicional com a
arte europeia , esta viagem foi, sem dúvida, o começo de um processo
que afastaria os dois artistas da ortodoxia da Arte Concreta em busca de
formas de expressão mais pessoais e originais” (PÉREZ-BARREIRO, 2001,
p. 15, tradução nossa). No entanto, “Freire e Costigliolo seguiram defendendo a não-figuração em sua obra, mas com uma liberdade renovada”
(idem, ibidem).
É claro que pode haver um olhar mais subjetivo para determinadas
análises, especialmente em se tratando de arte. Por isso, o compartilhamento de visões pessoais muitas vezes podem contribuir para ainda
outros ou novos olhares, assim como novas pesquisas, como uma forma
363

de reacender uma chama. Correlações, aproximações e, especialmente,
diálogos, têm aqui o intuito de manter, o que se enxerga como passado,
um patrimônio do presente, cujo tempo cronológico é existente, porém
com características atemporais. Embora a geometria seja o ponto de intersecção entre Augusto de Campos e María Freire, a flexibilização das
formas é seu ponto de encontro. Da busca de quebras de paradigmas em
seu início à permanente atualidade visual de seus produtos, Augusto de
Campos e María Freire parecem permitir uma troca incessante.

ZZ Diálogos

figura 1. Augusto de Campos. Não poemas (capa de livro), 2003
figura 2. María Freire.Córdoba II-415, 1969. 23 x 23 cm. Coleção particular

Como muitas das obras suprematistas de Maliévitch e especialmente
aquelas de Piet Mondrian (1872-1944), em seu período De Stijl, as obras
que serão analisadas (Imagens 1 e 2), neste primeiro momento, apresentam o suporte quadrado. É uma forma que parece manter seus aspecto
inovador, pois mostra-se como uma alternativa ao suporte retangular
tradicional, presente tanto em livros como em telas, além de fotografias,
banners, televisões, computadores, tablets e celulares, enfim, suportes
de uma imagem. Para o artista, designer e teórico italiano Bruno Munari
(1907-1998), o quadrado,
enigmático em sua simplicidade, na monotonia de seus quatro
lados iguais e quatro ângulos iguais, gera uma série completa
de figuras interessantes: um grupo de harmoniosos retângulos,
a Proporção Áurea e a espiral logarítmica que é encontrada na
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natureza como modo de crescimento orgânico de muitas formas
de vida (MUNARI, 2008, p. 191, tradução nossa).
Vale aqui observar que os elementos que compõe os dois quadrados,
sejam letras ou figuras, remetem ao retângulo ou voltam-se ao quadrado,
mais especificamente em Córdoba II. Também é notável um arredondamento desses elementos, que parecem até inflar-se, quase a ponto de
uma explosão, o que em Não como palavra, e em letras garrafais, mostra-se bastante coerente e enfático por si só, ainda mais por estar centralizado. A meu ver, este ponto de ebulição só é contido pela presença da
suavizante cor azul e da equilibrada forma quadrada.
Mas Munari ainda relembra a relação da forma tão rigidamente geométrica que é o quadrado com os elementos presentes na natureza, que
por si só, tendem a ser opostos à racionalidade da matemática. É através
da espiral logarítmica, formada a partir da união de quadrados em distintas dimensões, que também se pode analisar o arredondamento dos
quadrados nas obras de Campos e Freire. Sobretudo na série Córdoba,
mas também nas séries Sudamérica e Variante, uma série de quadrados e
retângulos parecem se unir, ou se fragmentar, buscando tanto a forma
circular, quanto a ideia de circular, de criar movimento. Lembrando que
assim como o quadrado, o círculo é uma figura central suprematista. E
o movimento circular, como em uma onda, e com seus elementos “infláveis” e “flutuáveis”, também parecem ser visíveis na obra de Freire,
considerando a aplicação de uma gradação de tons de azuis. Na área
central, a artista parece até aplicar a ideia de profundidade, comprimindo os elementos verticalmente, que parecem afundar, enquanto os adjacentes vêm à tona. Em Córdoba II-415 há um quê de mar e seu balanço,
e de aquático, como que com efeitos de distorção, dilatação e reflexo,
que visões através da água podem causar. Freire parece explorar, dessa
forma, a questão ótica, considerando que a Op Art (Optical Art) de Victor
Vasarely (1906-1997), contemporâneo à obra (décadas de 1960 e 1970),
se encontra numa fase máxima de experimentações de tons e efeitos
de luz e sombra. Poder-se-ia dizer, de um modo mais espontâneo, que a
pintura representaria uma tentativa de diálogo entre o mar agitado das
gravuras japonesas de Hokusai (1760-1849) e Hiroshige (1797-1858) com
o rigor geométrico de Vasarely. O tom, no entanto, tende à psicodelia da
época da obra.
Em termos de movimento propriamente, é Augusto de Campos que
consegue ir além, quando anima seus poemas com o uso da tecnolo-
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gia do software Flash. Alguns emitem sons também e estão contidos
no CD-ROM que acompanha o Não poemas. O interesse de Campos pela
música também é notória e extensa, tanto em seu modo prático quanto
teórico, inclusive como tradutor, atividade da qual também se destaca.
Se vale citar um exemplo, Balanço da Bossa e outras Bossas, originalmente
de 1968 (somente como Balanço da Bossa), escrito com Brasil Rocha Brito,
Júlio Medaglia e Gilberto Mendes é a obra que melhor “embalaria” aqui
as gradações de azul, a onda, os infláveis, remetendo, de certa forma,
à bossa nova. Para um dos coautores, Brasil Rocha Brito “a bossa nova
apresenta vários pontos de contato com a música erudita de vanguarda pós-weberiana, e, de um modo geral, com o Concretismo nas artes.”
(BRITO, 1978, p. 27). Esta “brasilidade”, de certa forma presente, na obra
de María Freire, em séries produzidas entre 1967 e 1985, Córdoba, Variantes e Vibrantes, é vista da seguinte forma por Gabriel Pérez-Barreiro: ”Em
todas estas obras há um ritmo visual criado por um sutil deslocamento
do contorno e da cor que vincula a forma e a superfície em uma curiosa
e intrigante dança através do plano” (PÉREZ-BARREIRO, 2001, p. 18, tradução nossa)
As séries citadas de María Freire são compostas por gradações de
cor, sejam elas monocromáticas, como em Córdoba II (Imagem 1), como
policromáticas. Augusto de Campos que sempre buscou explorar a cor
em seus poemas, também os constrói com o uso desta técnica. Em Não
poemas, tem-se Rosa de Rilke (2000), com projeções de letras em três tons
de rosa, Arco-riso (2000) e Aqui (2001), ambos policromáticos.
Como os diálogos estão abertos a discussões, há de se observar que as
obras apresentam-se até como opostas em uma outra ótica. Enquanto a
capa do livro de Augusto de Campos parece mais contida em elementos,
a pintura de María Freire apresenta uma profusão deles. Aqui, Augusto
busca a centralização, María, a dispersão. A designer e teórica Donis
A. Dondis explica como a aplicação de certas técnicas visuais funcionam nas estratégias de comunicação, permitindo que a justaposição
dessas imagens permaneçam ainda como ricas fontes de trocas. Desse
modo, polaridades como estase/atividade, economia/profusão, unidade/
fragmentação são aplicáveis à capa e à tela estudadas, respectivamente,
apresentando diversas conexões entre si. Por exemplo, segundo a autora,
a unidade é um equilíbrio adequado de elementos diversos
em uma totalidade que se percebe visualmente. [...] A fragmentação é a decomposição dos elementos e unidades de um design em
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partes separadas, que se relacionam entre si mas conservam seu
caráter individual” (DONDIS, 2003, p. 145).
Sobre isso, é possível perceber tanto a unidade quanto a fragmentação em ambas as obras, em função da presença de signos tipográficos
em Campos e dos signos “orgânico-geométricos” em Freire. “Maior individualidade para cada forma”, observou a própria artista, que iniciou a
série Córboda na cidade argentina homônima (PÉREZ-BARREIRO, 2001, p.
18, tradução nossa).
Tanto na capa quanto na tela, predominam também as cores azul e
preta. A tipografia do título (e subtítulo) do livro de Augusto de Campos
buscam a horizontalidade e um leve arredondamento, com a presença de
ovais. Algumas das letras utilizadas nesta capa aproximam-se, de certa
forma, aos elementos existentes na tela Córdoba II-415 de María Freire.
São elementos abstratos, sem dúvida, mas que apresentam semelhanças
com caracteres tipográficos.
Parece ser possível haver um H, um U, três As, alguns Cs... Uma pintura-poema, por assim dizer. Há uma certa similaridade, mais precisamente, com as linguagens mais primitivas, como os hieróglifos egípcios.
Estes eram, inclusive, fragmentados em linhas verticais, como na tela de
Freire, ou ainda em linhas horizontais. Mas em termos de aparência, os
signos levemente arredondados criados por María Freire poderiam estar
mais próximos à escrita rapa nui, da Ilha de Páscoa, ou dos maias da
Mesoamérica. O interesse de Freire por culturais distintas e ancestrais
é percebida desde o início de sua carreira com a criação de máscaras de
influência africana e na série Sudamérica (Imagem 3), observando que,
segundo Pérez-Barreiro,
estas obras são quase provas visuais da teoria jungiana sobre
os arquétipos universais. A densidade de referências culturais
que convivem simultaneamente – desde caracteres chineses até
inscrições pré-colombianas – sem fazer referência específica a nenhuma, parece confirmar a ideia de que há formas arquetípicas
que existem por trás das manifestações específicas de qualquer
civilização particular (PÉREZ-BARREIRO, 2001, p. 17, tradução
nossa)
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.

figura 3. María Freire. Da
série Sudamérica no 4, 1958 (100 x
100 cm). Coleção particular.

Nesta série, um conjunto de “caracteres” similares, de algum modo,
remetem ao N da capa do livro Não poemas, de Augusto de Campos,
quando vistos como uma unidade. Porque, basicamente e em ambas as
obras, trata-se da forma quadrada com recortes laterais tendendo a um
sutil arredondamento. Um olhar mais atento, porém, perceberá a “individualidade da forma”, característica defendida pela artista, quando
se observa figura a figura. Curiosamente, María Freire também permite a independência dessas peças, quando exibe apenas uma figura por
quadro, criando quase que uma subsérie como Sudamérica, forma no 15,
por exemplo. Há também aí tanto a unidade quanto a fragmentação,
defendida por Dondis.
Por mais que a série Sudamérica também possa se aproximar de um
jogo, talvez um daqueles de encaixes, pode ser frustrante perceber que
as peças, diferentemente de um quebra-cabeças, parecem estar longe de
se conectar propriamente. Uma conexão impossível de se conectar, às
vezes tão recorrentes às comunicações, e mesmo aos diálogos.
Como na série Córdoba, em Sudamérica María Freire utiliza o quadrado
preto, e desta vez bem ao estilo maliévitchiano. Apenas rememorando,
Quadro Negro (também traduzido como Quadrado Negro, 1914-1915) é uma
obra de Kazimir Maliévitch onde apenas um quadrado negro aparece
sobre um fundo branco, sustentando-se na visão suprematista da “quinta
dimensão (a economia)”. Deste modo, a pintura em questão poderia re-
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meter a um Quadro Negro “picotado”, numa ótica provocativa à forma
pura do quadrado, sem deixar de extingui-lo. Quase um Henri Matisse
(1869-1954) em sua última fase pós-1936, a dos recortes, porém mais
geometrizado, organizado e contido quanto às cores, mas não quanto
à profusão de elementos. Por sua vez, Augusto de Campos, inverte Maliévitch. É o caso de Não (1990), o poema-mor de Não Poemas, composto
de 11 páginas (quadradas), todas com um quadrado branco centralizado
sobre fundo preto. Dentro desses quadrados, página a página, o conteúdo vai se reduzindo gradativamente até somente sobrar “oesia”, grafado
em uma linha vertical. Fim de Jogo (2001) é um intrigante poema também
de fundo preto e caracteres brancos, compostos basicamente por quadrados. Sua estrutura assemelha-se a um código a ser decifrado, ao mesmo
tempo que remete à Antiguidade clássica, com as faixas gregas, mas
também a algo mais contemporâneo, de efeito pixelizado.

figura 4
.
Augusto de Campos
Charoux (Lothar Charoux),1996
CAMPOS, 2003, p. 77

figura 5.
Augusto de Campos.
Judith (Judith Lauand), 2000
CAMPOS, 2003, p. 7

Se Augusto de Campos já faz usualmente poemas-visuais, um poema
que homenageia e se inspira em um determinado artista plástico, seria
um “poema-visual2” (não querendo criar neologismos e ainda mais com
quadrado...), se toda a questão matemática é válida na Arte Concreta.
Tanto em Charoux como em Judith (Imagens 4 e 5, respectivamente),
poemas-pinturas, poemas-homenagens a Lothar Chraroux (1912-1987) e
Judith Lauand (1922), Augusto de Campos mantém a forma quadrada
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branca com fundo preto (como na visão “suprematista” de Não), mas
multiplicando, e diminuindo-as quanto ao tamanho, sem minimalizá-las,
no entanto. Aqui vale uma observação: embora Não poemas apresente em
sua maioria obras de composição estrutural bem concretista, geométrica e com um certo rigor, há obras mais “flexíveis”, sendo a de maior
desenvoltura chamada Borboleta de Khliébnikov II (1994) onde as palavras
parecem estar “soltas ao vento”, são coloridas e até pequenos grafismos
aparecem por entre elas.
Em Charoux (Imagem 4), um quadrado branco vazado, formado por
outros quadrados também brancos, parece se abrir num espaço composto por linhas verticais. Linhas brancas sobre um fundo negro ou monocromático são elementos constantes na obra de Lothar Charoux , que
interessa-se pela questão ótica da composição, criando contrastes milimetricamente calculados. Linhas verticais também estão presentes nas
séries Córdoba e Variantes de María Freire, mas não de maneira independente; elas interagem com a forma, fragmentando-a e transformando-se
em faixas de escalas e transições de cores.
Já em Judith (Imagem 5), Campos parece buscar o dinamismo da obra
da artista Judith Lauand, aliás completando 96 anos neste ano de 2018.
Como, no conjunto, Judith Lauand tanto usou duas cores quanto uma
variação delas em sua pintura, Augusto de Campos parece ter preferido
o meio termo e escolhido três, mas numa marcante e equilibrada combinação de preto, vermelho e branco.
Na pintura da série Sudamérica no 4 (Imagem 3), María Freire também
opta por esta tríade. Não que haja agora um “bate-papo” entre mulheres
pioneiras e concretas, entre María e Judith. Mas é a percepção desta
última, visualmente, pelo poeta, que permite a interação, através da comunicação visual, com a Sudamerica de Freire, que, por sua vez, fala pela
artista.

ZZ Epílogo
“O poema concreto, entre suas virtudes, possui desde logo a de efetuar uma comunicação rápida. Comunicação essa de formas, de estruturas, não de conteúdos verbais.” (CAMPOS, PIGNATARI e CAMPOS, 1975,
p.81). A poesia concreta parece, de fato, ser a forma literária em seu
modo mais artístico, em termos visuais. Por isso, um diálogo entre uma
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pintura e uma poesia concreta tendem a ter um caráter mais intimista
e ocorrer até nas entrelinhas. Esta “comunicação rápida”, que é a comunicação visual, está por sua vez ligada ao design. Vide a trajetória de
Alexandre Wollner (falecido muito recentemente), um dos pais do design
gráfico brasileiro, que foi inicialmente pintor, e o próprio Augusto de
Campos, responsável tanto pela criação dos poemas quanto pelo design
gráfico do livro Não poemas.
Porém, ainda há uma defasagem quanto às trocas de comunicação
visual dentro da América Latina, mesmo com países vizinhos ao Brasil, e
o idioma não deveria ser, portanto, o impeditivo destes diálogos. Há escassez de políticas para desmistificar esta condição e mesmo que tardiamente, buscar diálogos, fazer paralelos, conhecer e resgatar particularidades, entender-nos e estreitar nossas relações, onde há, inegavelmente,
similaridades, poderia ser um exercício mais constante. E não um jogo
à Sudamérica.
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O CONCRETISMO NAS ESCULTURAS EM AÇO DE AMILCAR DE
CASTRO E AS PROBLEMÁTICAS DA SUA CONSERVAÇÃO.
Bruna Michels – UFMG
ZZ Resumo
Amilcar de Castro, mineiro de Paraisópolis, foi um dos artistas integrantes do movimento concretista brasileiro. Possuía formação inicial
em Direito, mas a partir de 1944 dá inicio aos estudos no campo das artes
plásticas, frequentando o curso livre de desenho e pintura na Escola de
Belas Artes com Guignard em Belo Horizonte, além de estudar escultura
figurativa com Franz Weissmann no mesmo período.
Em 1952 o artista muda-se para o Rio de Janeiro, onde irá atuar na
área editorial. No Jornal do Brasil realizará sua maior contribuição para
o campo de diagramação no Brasil: a reforma gráfica. “Entre outras intervenções introduz o espaço branco nas páginas do jornal, causando
uma reviravolta no entendimento em torno das mensagens visuais em
veículos de massa” (SALLES, 2005, p. 15). Características essas que já demonstravam o uso e inserção de elementos particulares de sua obra,
como a linha bem definida.
Em fins dos anos 1950 e início de 1960 os ideais do concretismo
chegam ao Brasil. Por sua vez o novimento ganha força de forma mais
proeminente em São Paulo e Rio de Janeiro. Nesse período Amilcar une-se
aos neoconcretistas do Rio de Janeiro. Esse grupo de artistas e intelectuais adere ao concretismo, mas estabelece uma visão mais flexível com
relação as formas de expressão do movimento, compreendendo para
além das artes plásticas também a poesia, investindo em uma produção
artística que focava singularmente na expressividade e sensibilidade. A
ideia de interação entre expectador e obra se faz muito presente nos
expoentes do neoconcretismo, expressando um avanço em como lidar
com essa nova forma de ver a arte.
As obras de Amilcar de Castro são marcadas por retas bem definidas,
rigor matemático e o uso de materiais que remontam a uma ideia industrial de produção. Suas obras se estendem por entre planos e cortes, o
que dará a base de suas esculturas, principalmente as esculturas em ferro
e aço. A concepção de suas obras parte, primeiramente, de ideias tridi-
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mencionais que nascem ainda no papel, em projetos, e transformam-se
em esculturas por meio de cortes e dobras no material. De formas básicas, materializam-se em complexas relações de linha e curva, dando ao
expectador a ideia de movimento. “Nessa operação, corte e dobra são
as bases instrumentais que, ao articularem matéria, vazio, imobilidade
e movimento constroem a obra atravessando espaço e tempo. O uso da
dobra, da torção do ferro, sem dúvida que marca a extrema originalidade
da obra de Amilcar de Castro frente ao panorama do construtivismo”
(SALLES, 2005, p. 09).
Amilcar, durante a sua produção, se apropriou de vários materiais,
como madeira, ferro, aço, papel. Suas obras partem sempre de projetos
para então materializarem-se em esculturas de diferentes materiais. A
escolha de um deles (aço cor-ten) para a produção de muitas de suas
obras explica-se pela melhor maleabilidade do material, sem que haja
perda de sua resistência, contribuindo ainda com um processo mais
lento de corrosão “este tipo de aço pode desenvolver uma película de
óxido de cor avermelhada aderente e protetora, chamada de pátina, que
atua reduzindo a velocidade do ataque dos agentes corrosivos presentes
no meio ambiente” (Portal Met@lica, 2018). O aço cor-ten realiza ainda
uma importante contribuição no aspecto plástico da obra. Durante o processo de oxidação esse aço produz uma camada de “ferrugem”, que atua
como uma capa se proteção ao interior do material. Esse processo dá a
obra um aspecto particular e uma coloração única. Essa ação físico-química acontece em todas as obras produzidas com esse material sendo,
inevitavelmente, mais acelerado, o processo de oxidação naquelas expostas às intempéries.
Com o intuito de podermos relacionar as ações de degradação observadas nas obras pertencentes ao instituto Amilcar de Castro, localizado
em Nova Lima – Minas Gerais e as mudanças ocorridas no material de
estudo e matéria prima do artista (o aço cor-ten), foram utilizados parâmetros de análise do material na região de São Paulo, mas ainda assim
delimitando análises que possuíam semelhança quanto a temperatura e
umidade encontradas na região onde as obras em estudos estão expostas, uma vez que não possuíamos dados atuais da região onde as obras
estão localizadas quanto a perda de massa do material pela degradação
natural do aço.
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Para que possamos desenvolver este breve estudo, foi realizada revisão de bibliografia sobre o movimento neoconcretista e sobre o artista Amilcar de Castro, sua biografia e produção, assim como realizadas
visitas in loco aos espaços com presença das esculturas de Amilcar de
Castro para verificação do estado de conservação das obras. Essas visitas
se ativeram as obras pertencentes e localizadas no Instituto do artista,
sendo analisadas aquelas que permaneciam ao ar livre.

ZZ Considerações
Como considerações finais da análise sobre as problemáticas que
envolvem a conservação das obras do artista Amilcar de Castro podemos dizer que as esculturas em aço cor-ten de, do ponto de vista da sua
conservação, passam por um processo natural de oxidação e degradação
presente em praticamente todas as obras produzidas com esta matéria
prima, mesmo aquelas que encontram-se em espaços de guarda, sofrendo menor impacto dos fatores de degradação.
Esse processo se dá principalmente pelo material utilizado (aço cor-ten) que apesar de mais resistente às ações químicas e do tempo, naturalmente passa pelos processos físico-químicos, principalmente em contato direto com intempéries, o que atribui uma coloração diferenciada
do material novo, além de mudanças em termos de massa do material.
É importante levar em consideração, que este efeito foi incorporado
pelo artista de forma intencional como parte da obra, dando a ela uma
identidade particular que muda com o passar do tempo, e portanto, sem
que se seja necessário intervenções que tragam o “aspecto original” da
obra, tendo em vista que esse processo de mudança era esperado pelo
artista.
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Mário Pedrosa, Gestalt e Concretismo no RJ: Influências e Aproximações
Gabriela Borges Abraços
Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Estética e História da
Arte da Universidade de São Paulo- PGEHA-USP
ZZ Resumo
Mário Pedrosa é um crítico de arte canônico na historiografia da arte
brasileira. Sua atuação é marcante não somente por refletir sobre arte,
mas também por sua atuação na modernização do cenário artístico,
como a ação em Museus, e o contato direto que manteve com os próprios
artistas. Este contato manteve uma relação de duplicidade: ao mesmo
tempo, que acompanhava as criações artísticas e discursava sobre elas,
promovia reuniões com artistas em seu apartamento no Rio de Janeiro,
com o objetivo de discutir ideias estéticas e fomentar novas experimentações estéticas.
Mário Pedrosa além de crítico foi um pensador que buscou subsídios
em outras áreas do conhecimento com o objetivo de instrumentalizar
seu repertório perceptivo e incorporar as novas perspectivas filosóficas e
científicas ao discurso teórico sobre o objeto artístico. Uma das áreas que
atraiu o interesse e atenção do crítico foi a Psicologia da forma. Tendo
realizado cursos de extensão na Universidade de Berlim sobre as teses da
gestalt, Pedrosa identificou nesta ciência, uma relação intrínseca entre
as teorias da percepção e o estudo da forma no objeto artístico. Este tema
lhe pareceu tão relevante que lhe dedicou um estudo acadêmico intitulado “Da natureza afetiva da forma na obra de arte”, em 1949, como uma
tese para um concurso para a Faculdade Nacional de Arquitetura. Esta
tese, no entanto, para além da ocasião do concurso, se revelou como um
atento estudo entre as propriedades perceptivas da visão humana e suas
relações com a compreensão e significação da forma. Este estudo ainda
figurou-se como uma iniciativa pioneira de relacionar as teorias da percepção com a análise do objeto artístico.
Nesta empreitada, Mário Pedrosa não somente especializou os conceitos de sua gramática crítica, como também promoveu debates com os artistas, com o objetivo de estimulá-los a novos estudos estéticos. A partir
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do estudo de Pedrosa sobre as teses da gestalt, delineia-se a intenção de
identificar a influência e reverberação destes conceitos nas propostas estéticas do concretismo, sobretudo a partir, de depoimentos dos próprios
artistas, como Abraham Palatinick e Almir Mavignier, que declararam
ter sido por meio de Pedrosa que tiveram o acesso à teoria que se tornou
base para suas pesquisas. (depoimento exibido no documentário citado
nas referências).
Com a intenção de buscar as aproximações e influências das teses da
gestalt na produção artísticas dos concretistas cariocas, é que se propõe
a intersecção da ação crítica de Mário Pedrosa e sua relação com artistas
de destaque destes movimentos, como Lygia Pape, Ivan Serpa, Almir Mavignier, Lygia Clark, entre vários outros, com o objetivo de reconstruir
o panorama do cenário artístico no Brasil na década de 1950 e traçar a
rede de contatos e ideias que circulavam entre os grupos de artistas e as
discussões críticas.
A problemática desta reflexão reside em averiguar as aproximações
de Mário Pedrosa com artistas concretistas do grupo Frente e analisá-los,
em perspectiva histórica, em conformidade com o cenário artístico da
época. Pretende-se delinear os parâmetros conceituais do concretismo
e relacioná-los à influência de Pedrosa e da Psicologia da forma nestas
experimentações estéticas.

ZZ Referências bibliográficas
ARANTES, Otília. Mário Pedrosa: Itinerário Crítico. Scritta Editorial. São
Paulo, 1991.
FRACCAROLI, Caetano. A percepção da forma e sua relação com o fenômeno
artístico: O problema visto através da Gestalt. Aula no 30-Plástica III, Setor de
publicações, FAU- USP, 1952.
FRAYZE-PEREIRA, João. Estética da Forma: Mário Pedrosa- crítica de arte,
psicologia e psicanálise. In: COLÓQUIO UTOPIAS GEOMÉTRICAS E CONSTRUTIVAS- PROJETO ARTE NO BRASIL: TEXTOS CRÍTICOS DO SÉCULO
XX, 2007, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São
Paulo.
LOPES, Almerinda da Silva. Arte Abstrata no Brasil. Belo Horizonte: C/
Arte, 2010.

380

PEDROSA, Mário. (org. Aracy Amaral) Dos Murais de Portinari aos espaços
de Brasília .SP: Editora Perspectiva, 1981.
PEDROSA, Mário. (org. Aracy Amaral) Mundo, Homem, Arte em Crise. SP:
Perspectiva, 2007.
PEDROSA, Mário. (org. ARANTES, Otília) Mário Pedrosa: Forma e Percepção Estética (vol. 2). São Paulo: Edusp, 1995. PEDROSA, Mário..(org. ARANTES, Otília) Mário Pedrosa: Acadêmicos e Modernos (vol. 3). São Paulo:
Edusp, 1995.
FORMAS de Afeto. Direção: Nina Galanternick. Rio de Janeiro: Gala
Filmes, 2010 [documentário]. 1 filme (33min).

ZZ Agradecimentos
A realização desta pesquisa, que segue em andamento, vislumbrou-se possível por conta de agentes especiais. Agradeço a minha estimada orientadora Profa Dra Lisbeth Rebollo Gonçalves pelo acolhimento
de meu trabalho desde a iniciação científica, mestrado e que segue em
processo no doutorado. Agradeço a Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de São Paulo pelo apoio financeiro na pesquisa de mestrado, o
que possibilitou as viagens para pesquisas em diversos acervos. Agradeço
a Profa Dra Daisy Peccinini pelas orientações acadêmicas e por dividir
sua experiência de ter conhecido e trabalhado com Mário Pedrosa, de
modo a afirmar com segurança e autoridade conhecimentos sobre o crítico. Agradeço também a Profa Dra Cláudia Fazzolari pela sugestão de
leituras e pelo acompanhamento fraterno nas atividades acadêmicas.

381

A conservação – restauração de obras de arte concretas brasileiras: um cenário de aporias
Ms. Giulia Villela Giovani
Doutoranda - Universidade Federal de Minas Gerais
ZZ Resumo
O presente estudo aborda uma análise sobre os diferentes processos
de conservação – restauração que obras de arte concretas brasileiras
produzidas na década de 1950, sobretudo as pinturas, vêm sofrendo ao
longo do tempo.
A partir do projeto Arte Concreta Brasileira, financiado pelo Getty
Conservation Institute, com início em 2015 e ainda em andamento, uma
série de obras pertencentes a coleções brasileiras (Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro; Museu de Arte da Pampulha; Pinacoteca do Estado
de São Paulo; Coleção Tuiuiu), foram estudadas em seus aspectos materiais, estéticos e conceituais. Esse projeto em parceria com pesquisadores do Laboratório de Ciência da Conservação da Universidade Federal
de Minas Gerais teve como base metodológica os protocolos da História
da Arte Técnica, e vem abarcando o cumprimento de uma série de ações
que mobilizaram uma equipe formada por cientistas da conservação,
historiadores da arte, conservadores - restauradores, além de alunos de
graduação e de pós-graduação na área de Arte e Preservação Patrimonial.
A proposta inicial era fazer uma correspondência das obras selecionadas nas coleções brasileiras, com alguns trabalhos pertencentes a
Coleção Patrícia Phelps de Cisneiros, objeto de estudo da equipe americana do Getty Conservation Insitute. Entre os artistas selecionados
pela equipe brasileira estão: Aluísio Carvão, Lygia Clark, Lygia Pape, Ivan
Serpa, Hélio Oiticica, Waldemar Cordeiro, Luiz Sacilotto, Hermelindo
Fiaminghi, Judith Lauand, entre outros.
Ao longo do projeto uma série de etapas foram executadas, sendo elas
as pesquisas documentais e arquivísticas, entrevistas, pesquisas sobre
técnicas e materiais disponíveis na época, análise formal das obras, análise do estado de conservação, análise científica de materiais, documentação científica por imagem, além da confecção de simulados, fazendo
experiências para compreensão da forma de construção das obras.
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Esse estudo detalhado permitiu que a equipe reunisse informações
importantes e fundamentais para compreender o emprego dos materiais
pelos artistas, além de suas características estéticas e as tipologias de
degradação que os trabalhos apresentavam.
Por meio das observações e das informações coletadas, foi constatado
que a maioria dessas obras já passaram por alguns tipos de intervenções de conservação e restauração, sendo essas realizadas de formas diferenciadas, muitas vezes sem critérios estabelecidos, sem registro, com
emprego de materiais diferentes e/ou incompatíveis com os materiais
originais, algumas vezes por profissionais especializados, pelos próprios
artistas ou por pessoas sem formação na área.
É interessante observar como a crítica de Arte, Aracy Amaral, em
1998 já havia atentado para essas questões referentes a uma falta de uniformidade estética desses trabalhos. “(...) Mas algum tempo percebemos
que persiste um problema em torno da exibição de obras construtivas.
Como apresentar obras que já possuem algumas décadas de vida ao público numa exposição coletiva ou retrospectiva individual?
Vemos que a solução é dada por critérios pessoais, resolvidos por cada
curador ou museólogo, sem que haja uma uniformidade de procedimento. Resultado: por vezes há numa mesma exposição obras recentemente
maquiadas, ou reexecutadas. Dispostas lado a lado com obras envelhecidas com a pátina do tempo. (...) Antes, levanta suspeitas: “o que faz esta
obra tão nova no meio desta retrospectiva? ”, “como tiveram coragem de
expor uma obra com aspecto tão envelhecido?” (AMARAL, 1998. p. 319)
Outra questão importante é a tipologia de tratamentos que podemos
observar nas coleções particulares e coleções públicas museológicas,
além da possibilidade de comparação com as obras pertencentes, atualmente, a coleção internacional. Percebemos que não existem critérios
muitos claros para as intervenções nessas tipologias de obra, além do
conhecimento muitas vezes raso sobre os materiais que os artistas utilizaram, as suas vulnerabilidades, tipologias de degradações e materiais
e técnicas que devem ser utilizados em caso de conservação e/ou restauração.
Por outro lado, por meio da pesquisa realizada, obtivemos informações que os próprios artistas, muitas vezes, deixaram registrados informações sobre as obras, em cadernos, diários, entrevistas, ou até mesmo
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por meio de projetos, o que pode permitir um maior embasamento na
hora das tomadas de decisões.
“Frequentemente o artista concreto, ele próprio, reexecuta uma obra
sua que se danificou ou se perdeu, a partir de anotações, documentação
fotográfica ou material de arquivo. A justificativa é que a obra abstrato-geométrica finalizada resulta quase sempre de um projeto. Como um
trabalho conceitual pode ser refeito com materiais fiéis a seu projeto
original, anos ou décadas depois (...)
Temos tido ocasiões de ouvir opiniões as mais diversas sobre este assunto – expressando a dificuldade de se chegar a um consenso -, assim
como de ver obras nessas condições em várias exposições, e observa-se
que ainda não se chegou a um acordo sobre o que fazer quando se tem
próxima uma obra em estado de danificação, ou simples envelhecimento. Consideramos que a obra original é dentro da dignidade do trabalho
do tempo sobre sua materialidade, a mais autentica como documento.
Contudo, argumenta-se, se o projeto construtivo abstrato – geométrico
privilegia a assepsia da imagem, que se deseja impecável pela própria natureza da tendência abstrato-geométrica, por que impedir sua refeitura –
ou drástica repintura – caso se observem cuidadosamente as dimensões,
os materiais, a identidade das cores? (AMARAL, 1998. p. 319 - 320)”
Nesse sentido, o presente artigo propõe uma análise das intervenções realizadas em algumas obras estudadas no âmbito do projeto Arte
Concreta brasileira, abordando uma discussão ampliada do campo da
Conservação – Restauração de trabalhos artísticos, sobre um ponto de
vista filosófico, metodológico e prático desse domínio de conhecimentos
teóricos e técnicos, além de expandir o pensamento para o agente do
processo e sua responsabilidade ao intervir nas imagens e suas potencialidades. Ressalta-se aqui, que este trabalho não pretende realizar juízo de
valor sobre a atuação de profissionais ou das decisões tomadas, mas sim
suscitar o questionamento e a necessidade de uma reflexão expandida
sobre esse campo de conhecimento.
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O Livro da criação e o mergulho no mundo:
a experiência neoconcreta através dos suportes editoriais
Marcela Antunes de Souza – Instituto de Artes-Unesp
ZZ Resumo
O movimento neoconcreto radicaliza a experiência iniciada pelos
concretos no início da década de 50, levando adiante a ideia de que a
arte deve ser um “instrumento de construção da sociedade” (BRITO,
1999, p. 8). Os neoconcretos surgem reivindicando “uma objetividade
mais profunda resultante da íntima integração das faculdades mentais e
sensoriais do homem” (GULLAR, 199, p. 247).
No cerne da polêmica com o movimento concreto estava como os
artistas e suas obras conseguiam atingir o público e penetrar em outras
esferas mais amplas que o círculo tradicional da arte. Os neoconcretos
viam uma necessidade de mudança, já que alguns artistas tinham chegado “a uma concepção teórica da forma que terminou por limitá-la a
determinados esquemas perceptivos” (GULLAR, 1999, p. 245).
O mergulho no mundo era um ponto fundamental: “ao contrário dos
concretistas, [...] os artistas neoconcretos preferem mergulhar na natural ambiguidade do mundo para descobrir, nele, pela experiência direta,
novas significações” (GULLAR, 1999, p. 246). Esse desejo de penetrar no
mundo se reflete no questionamento dos suportes tradicionais da arte.
(GULLAR, 2003, P. 145)
A ruptura da moldura – protagonizada por Lygia Clark em 1954 – abre
a possibilidade de experimentação de outros suportes e de uma atuação
mais direta no campo social. Os artistas não estavam mais submetidos
às regras que o círculo das artes impunha: “Este é o radicalismo neoconcreto: opor-se ao sistema da arte como estava constituído, com suas
convenções, por meio de seus experimentalismos. E isso de uma forma
bem efetiva, não apenas teórica.” (BRITO, 1999, p. 82)
Nesse cenário o espectador também é colocado em outra perspectiva. A vontade de colocar a obra de arte em um outro lugar, tirá-la do
lugar do “fetiche cultural” impulsiona esses artistas a experimentos que
saem do âmbito tradicional das artes plásticas. Livros, experiências em
jornais, performances e outras ações são amplamente experimentadas.
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Pensamos que as obras que exploram os suportes editoriais têm uma
potência para penetrar no campo social e extrapolar os círculos tradicionais da arte. Um jornal, um livro podem ter maior capacidade de inserção na vida cotidiana e na sociedade do que uma obra de arte, seja
pela sua tiragem, seja pelo local em que circulam. A análise dessas obras
possibilita refletir sobre pontos fundamentais: a fusão entre arte e vida,
a ruptura com os suportes tradicionais das artes, o questionamento da
relação entre artista e espectador e a ressignificação do lugar da obra de
arte.
Lygia Pape, ao apresentar o Livro da Criação (1959), escreve: “as artes
plásticas me servem para penetrar o mundo – é matéria de reflexão e
ação, principalmente.” (LYGIA, 2012, p. 209)
A artista explicita o desejo de que o livro seja um objeto cotidiano,
que possa ser reproduzido: “qualquer interessado pode repetir essas propostas, manipulá-las e alertar-se para algo que eu entranhava nelas e aí
está a chave nova: o objeto deixa de ser somente um fetiche cultural, rejeita uma idolatria da obra de arte como única fonte de atenção e transforma-se em ferramenta de ação-dentro. Ganha corpo novo. Agora, o que
conta é a percepção mesmo, mais rica – para sempre, porque o objeto
se transfere inexoravelmente para um vai e vem – dentro-e-fora-dentro:
um subjeto.” (LYGIA, 2012, p. 209). As imagens de Lygia Pape com o livro
em diversos lugares da cidade expressam a intenção de que o livro mergulhasse no mundo.
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O superoitismo brasileiro e mexicano na década 1970:
experimentalismos em tempos de repressão
Marina da Costa Campos
Doutoranda Escola de Comunicações e Artes/USP
ZZ Resumo
Em seu texto “Fontes visuais, cultura visual, História Visual. Balanço
provisório, propostas cautelares”, Ulpiano Menezes traz uma reflexão
sobre as relações entre a história e a cultura visual e a utilização das
imagens como metodologia para os estudos históricos. O autor chama
a atenção para a visualidade como uma dimensão importante da vida
social e dos processos sociais, na qual a imagem deve ser compreendida
“inserida num ciclo completo de sua produção, circulação e consumo”
e tomada “como um enunciado, que só se apreende na fala, em situação” (MENEZES, 2003, p.28). Seguindo nesta mesma perspectiva da importância desses registros visuais nos estudos históricos, Maria Helena
Capelato, em seu artigo “Modernismo latino-americano e construção de
identidades através da pintura” retoma o autor Manuel Antonio Castiñeras González para pensar este diálogo entre palavra e imagem e o papel
da arte como meio de transformação de formas e ideias, visto que a compreensão das imagens leva em consideração a “perspectiva intrínseca da
obra, o que pressupõe análise do conteúdo, e à perspectiva extrínseca,
que leva em conta as circunstâncias do tempo, lugar, biografia do artista, determinações sociais, culturais, intelectuais da época” (CAPELATO,
2005, p.253).
Tais incursões aos estudos da imagem direcionam-se a várias perspectivas de abordagem deste campo: artes visuais, fotografia, cinema,
etc. Nelas é que se pode encontrar referências explícitas ou sutilezas do
momento em que foram produzidas. Isto compreende vários momentos da história das artes, como é o caso também do escopo de tempo
escolhido neste artigo. É possível, portanto, compreender as nuances,
contradições, discussões entre outros aspectos do contexto da década de
1960 e 1970 mediante análise de manifestações artísticas de seu tempo.
Neste período, parte da América Latina estava conduzida por regimes
militares e autoritários que culminaram em exílio, tortura, repressão e
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extermínio, e o registro disso ficou também ficou impresso nas artes.
Tem-se no Brasil artistas plásticos como Hélio Oiticica, Wesley Duke Lee,
Rubens Gershmann, Claudio Tozzi, Carlos Zílio, Antônio Manuel entre
outros que ironizam e criticaram a ditadura militar. Nesta mesma perspectiva, na Argentina tem-se Leon Ferrari e o Grupo Tucuman Arde e
Roberto Jacoby; no Chile Carlos Leppe, Guillermo Nuñez, Roser Bru e os
grupos Escena de Avanzada, Resistência de las mujeres Arpilleras e etc.
Artistas estes que produziram obras categorizadas, dentro das relações entre arte e política, como artes de protesto e artes de resistência.
Caracterizavam-se por mensagens contra a situação, por uma postura
de resistência à opressão dos governos autoritários e a consolidação de
uma arte conceitual – realizada por movimentos estudantis e classes políticas, com formação de redes clandestinas de luta e caracterizada pelo
deboche, ironia, provocação e uso de materiais inusitados. No campo
do cinema também ocorria a mesma movimentação. Na década de 1970
emergiu em vários países como Brasil, Venezuela e México uma produção de filmes na película super-8 com cunho experimental, realizada
por estudantes e artistas plásticos com várias matrizes que vão de filmes
poéticos, anarcosuperoitistas a filmes políticos, de desbunde e de crítica
social. Neste aspecto, Brasil e México apresentam algumas singularidades comuns, pois muitos filmes dedicaram-se a questionar o regime político de seus países e as memórias traumáticas que se instalaram na história. Para investigar as leituras feitas pelo super8 no México e no Brasil
sobre as reverberações da década de 1960, optou-se aqui pela análise de
dois filmes: Exposed (Edgard Navarro, 1978) e La segunda primera matriz
(Alfredo Gurrola, 1972) para refletir de que maneira esses filmes utilizam
o experimentalismo para abordar questões latentes de sua época.
Exposed apresenta-se como uma concatenação de diferentes imagens
que se constituem como um registro autobiográfico. Exibe-se a fotografia
da mãe do diretor; imagens das ruas; brasas e fogo; copas de árvores;
uma mulher amolando uma faca; um homem; um canhão; imagens na
tv de líderes nacionais (Geisel) e mundiais (Hitler), ícones da cultura (Che
Guevara, The Beatles), da religião (Cristo) e do cinema (Chaplin); Tais
imagens intercalam-se formando uma poética da montagem que traz
a tona memórias pessoais com um contexto repressor tanto das ideias
quanto do corpo, sob a trilha sonora diversa que vai do local (Vicente
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Celestino) ao global (The Beatles). O filme traz como provocação a sensação de impotência impressa no corpo, a constelação de líderes culturais e políticos colocados no mesmo patamar do instantâneo da tv (não
impresso nos fugazes pontos eletrônicos, mas na instância da memória)
de fantasmas da revolução e/ou destruição e o canhão que sela naquele
momento a paralisia de uma reação.
La segunda primera matriz é inspirado em um poema de Tomas Segovia elaborado durante o próprio ato da filmagem, faz um retrospecto
da façanha humana, desde sua origem na obscuridade (primeira matriz)
até seu retorno a este ponto com o desenvolvimento das pesquisas do
homem no espaço. Para tal recorre ao jogo de luzes e aos corpos de um
casal pintados imitando animais. Tem-se um jogo de repetições com imagens de um parto e uma câmera que passeia pelos corpos, onde se projetam imagens de outros corpos alternados com as de tanques militares.
Ao final observa-se uma mulher que sangra entre as pernas e, do caminho deste sangue, em seus pés surge um tanque de guerra vermelho.
Aqui o experimentalismo traz como questão o sentido do homem em
direção às contradições de uma evolução técnica que o impulsiona para
novos lugares ao mesmo tempo em que destrói o seu próprio nicho. Este
trabalho, portanto, pretende pensar estas produções superoitistas como
regimes de representações que tensionam as contradições sociais, culturais e políticas de sua época. Desta maneira, a comunicação sustenta-se
na ideia de que tais trabalhos experimentais atuam como registros de
visualidade histórica de uma suspensão do tempo presente.
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Maurício Nogueira Lima: o concreto inventor
Stela Politano
Doutoranda em História da Arte/UNICAMP
e Instituto Maurício Nogueira Lima
ZZ Resumo
Maurício Nogueira Lima (1930 Recife/PE – 1999 Campinas/SP) foi um
dos primeiros artistas a absorver as influências plásticas das exposições
nacionais e internacionais promovidas pelos recém-criados Museu de
Arte de São Paulo (MASP) e Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAMSP), bem como dos debates em torno da abstração que se acentuaram
com a realização da 1ª Bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo.
Membro mais jovem do Grupo Ruptura e aluno do Instituto de Arte Contemporânea (IAC MASP) formou-se em arquitetura pela Universidade
Presbiteriana Mackenzie e passou a atuar principalmente como designer
no campo da publicidade. No início da década de 1960, assim como vários
dos artistas concretos, aderiu à Nova Figuração ou o chamado Pop brasileiro. No intuito de comunicar-se de maneira mais clara e direta com as
massas dentro de uma ótica esquerdista e libertária, utilizou dos códigos
do cinema, da história em quadrinhos, da música pop e do futebol para
denunciar com humor e ironia a opressão daquele momento. Dos anos
80 para frente, retorna ao Geometrismo e repensa suas próprias formas
e cores. Com uma grande paleta e o olhar experiente, Maurício Nogueira
Lima tornou-se mestre de si mesmo, num eterno caminhar pela fita de
Moebius da sua linguagem.
Pretende-se com este trabalho trazer luz à produção concreta da
década de 50 de Maurício Nogueira Lima, principalmente seu período
de formação: as primeiras produções, o Grupo Ruptura, a sociabilidade
estabelecida e as influências intelectuais e artísticas, como o professor
de composição visual do IAC Leopold Haar (1910-1954) e o fotógrafo do
Museu de Arte de São Paulo Geraldo de Barros (1923-1998). São desse
período as obras (para citar algumas): “Recortes” (Acervo Selma Seva”
de 1952, “Objeto Rítmico nº1” (Acervo MAC USP), “Objeto Rítmico nº2”,
“Composição nº1” (The Adolpho Leirner Collection of Brazilian Constructive Art, The Museu of Fine Arts Houston) e “Composição nº2” (Acervo Pinacoteca do Estado de São Paulo) de 1952/3, “Desenvolvimento Especial
da Espacial do Elipsoíde” (Acervo Augusto de Campos) e “espaços nega392

tivos-positivos” (Coleção Hacilda e Sérgio Fadel MAR RJ) de 1953, “Pintura Objeto nº1” (Acervo Selma Seva” e “Estudo em Espiral nº4” (Acervo
Antonio Pastor) de 1954, “Triângulo Espiral” de 1956, “Pintura Objeto
nº4” (Acervo Selma Seva” de 1957, “Retículas Transcendentais” (Coleção
Fundação Edson Queiroz) de 1958 e “Retícula” (The Adolpho Leirner Collection of Brazilian Constructive Art, The Museu of Fine Arts Houston”
de 1960. Todas foram apresentadas nas principais exposições do eixo Rio
e São Paulo: Salão Paulista de Arte Moderna [1951 (I), 1952 (II), 1954 (III),
1955 (IV), 1957 (VI), 1959 (VIII) e 1960 (IX)], Bienal Internacional de São
Paulo [1955 (III) e 1957 (IV)], Exposição Nacional de Arte Concreta (1956,
no MAM SP e 1957 no Ministério da Educação e Saúde do RJ), Exposição Arte Moderna em Brasil (1957 no Museo Nacional de Bellas Artes de
Buenos Aires), Prêmio Leirner na Galeria de Artes das Folhas (1958 , 1959
e 1960) e, a convite de Max Bill (1908-1994), expôs como representante
brasileiro do concretismo na Konkrete Kunst em Zurique (1960).
A pintura concreta configura um jogo de percepção da forma segundo as normas da teoria da Gestalt. Na base da pincelada e no traço de
Maurício encontramos também a matemática de cada detalhe, a racionalização da forma, a bancada de trabalho do arquiteto e o construtivismo
material da forma e da cor. A aura da pintura está na sua precisão, na
geometria exata da tela. Portanto é importante olhar para o início de sua
formação e ver como o concretismo paulista e a vivência no Museu de
Arte de São Paulo permanecem em sua trajetória. O grupo Ruptura era
um movimento coeso encabeçado por Waldemar Cordeiro (1925-1973),
detentor de uma raiz ideológica visível, marxista e gramsciana. Porém
a união vinha mais da troca e discussão contínua entre seus membros.
Luiz Sacilotto (1942-2003), Hermelindo Fiaminghi (1920-2004), Lothar
Charoux (1912-1987) e Maurício dialogavam com palavras e com suas
obras. Não havia cópia: o processo criativo e de rigor científico era coletivo. A obra de um começava na do outro e assim por diante. Esse
aspecto refletia na ideia de arte ensinada no IAC como um instrumento
social, com uma aplicabilidade e uma amplitude para a esfera física. O
rigor estava apenas na execução; a liberdade compunha a composição e
a aplicabilidade da forma.
Através do humor, do espirito livre e do questionamento e compreensão do seu próprio tempo, Maurício Nogueira Lima vivenciou e contribuiu
para um dos momentos mais importantes da história da arte do Brasil:
a consolidação de um modernismo pós-guerra, próprio, internacional.
O salto, proporcionado pela criação dos museus de arte (MAM e MASP)
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e pelas Bienais, foi em direção à abstração e ao novo mundo urbano. O
traço de Maurício, seja na pintura, no design gráfico, na comunicação
visual ou na arquitetura, constituiu as bases para a nova mentalidade e
concepção do papel do artista na sociedade.
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ZZ Resumo
A materialidade é uma questão muito importante nas artes visuais,
uma vez que conhecendo a respeito dos materiais constituinte de uma
obra pode-se conhecer melhor sobre o processo criativo do autor, sobre
os materiais disponíveis e a técnica majoritariamente utilizada em uma
determinada época e, por fim, o resultado estético proporcionado através dos diversos usos dos materiais. O conhecimento mais abrangente
sobre os materiais utilizados em obras de arte vem sendo explorado com
o uso de técnicas analíticas avançadas em uma área multidisciplinar da
história da arte técnica (ROSADO, 2011, p. 90). Assim, trabalham juntos
o historiador, o conservador e o cientista e eventualmente, até mesmo o
artista, de modo que, baseados em pesquisas históricas e análises físicas
e físico-químicas das obras de arte, possam colaborar em investigações
sobre processo de verificação de autenticidade, datação, conservação, e
mesmo no processo criativo, através da integração com o artista, dentre
outros.
A escolha dos materiais na produção de uma obra de arte pode estar,
ou não, vinculada à intencionalidade poética do artista, uma vez que
este pode buscar uma nova expressão artística ao fazer uso inovador de
um material. No caso dos concretistas, estabelece-se um novo conceito,
relativo, dentre outros, ao rompimento do caráter figurativo e da técnica
academicista. Deste modo, buscava-se a racionalização, objetividade e
a arte através de uma concepção matemática, com um experimentalismo do espaço, cores, formas geométricas e materiais utilizados, como
as resinas sintéticas acrílicas, uso de tintas automotivas em aplicações
com a pistola de ar comprimido, e os polímeros acetato de vinila (PVA) e
estireno (PS) devido à forte influência da industrialização e do pós-guerra. Como exemplo, temos Abraham Palatnik, um dos pioneiros da arte
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cinética em “Aparelho Cinecromático”, escultura que possui como materiais caixas de madeira, motores elétricos, bulbos coloridos ligados a
um programa de circuito elétrico, ferro, e lâminas de madeira (GIOVANI,
2015, p 25).
O conhecimento acerca dos materiais constituintes e a técnica aplicada no processo criativo do artista conferem informações importantes
sobre a obra de arte. Dentre os materiais utilizados, tem-se que as tintas
são formadas a partir de três componentes com funções específicas:
aglutinante, pigmento e carga. O pigmento é colorido e opaco a fim de
trazer cor para a tinta, podendo ser orgânico ou inorgânico. Já a carga
exerce a função de diluição da pigmentação, uma vez que é translúcida reduzindo a quantidade de pigmentos e, consequentemente, o custo
final da tinta. Enquanto o aglutinante tem a função de agregar os demais
componentes, aderindo-os para a formação de um filme sobre uma superfície (FIGUEIREDO, 2012, p 64-67). Sabendo sobre os componentes da
tinta é possível evidenciar falsificações e, eventualmente, datar a obra de
arte tendo em vista sua composição. Um exemplo é o pigmento Branco
de Chumbo (carbonato básico de chumbo - PbCO3.Pb(OH)2) sendo um
dos mais importantes e tóxicos pigmentos brancos, utilizado desde a antiguidade até quando houve a criação do branco de zinco (ZnO) em 1782,
o qual, por sua vez, tende a ser posteriormente substituído parcialmente
pelo branco de titânio (TiO2) a partir do período 1821. Dessa forma, uma
pintura do século XV não pode apresentar branco de titânio, pois nesta
época este material não era utilizado (BRANCOS, 2011).
Dentre as técnicas analíticas normalmente aplicadas a obras de arte,
há duas classificações: técnicas invasivas e não invasivas. As técnicas não
invasivas são preferenciadas devido a não haver a necessidade da retirada de amostras para sua realização. Tem-se a Fluorescência por raios x
por dispersão de energia (EDX-RF) e a Espectroscopia por Infravermelho
por Transformada de Fourier Reflexiva (FTIR-RF). Incríveis informações
podem ser obtidas a partir de técnicas invasivas ao se retirar micro amostras da obra de arte, como é o exemplo da Pirólise acoplada a Cromatografia Gasosa e detecção por Espectroscopia de Massas (Py-GC/MS).
A técnica de EDX-RF permite a identificação elementar na obra arte
e se baseia na emissão de raios x sobre a obra. Dessa maneira, os elementos presentes absorvem essa radiação, perdem elétrons e emitem
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radiação resultante em um outro comprimento de onda característico
de cada elemento. Sendo assim, a técnica pode ser empregada na determinação de pigmentos em tintas, como pode ser observado na obra
‘’Transdimensional’’ de Hélio Oiticica foram identificados os elementos
S; Se; Cd referentes ao pigmento de Vermelho de Cádmio. Enquanto a
técnica de FTIR-RF permite a identificação de grupos químicos dos compostos na obra de arte e se baseia na vibração de ligações químicas em
determinados comprimentos de onda na região do infravermelho. Essa
técnica pode ser empregada na determinação de aglutinantes, pigmentos e cargas, por exemplo, na obra ‘’Pintura3’’de Decio Noviello absorções em referente ao pigmento de Azul da Prússia (FIGUEIREDO, 2012,
p 195-203).
Sobre a técnica de Py-GC/MS, existe a determinação dos compostos
químicos presentes na obra de arte e se baseia em três etapas. A primeira etapa é a pirólise sendo um aquecimento rápido a fim de liberar os
compostos da amostra, a segunda etapa é a cromatografia gasosa, em
que ocorre a separação dos compostos de acordo com a sua temperatura
ebulição e polaridade e, por fim, a terceira etapa a qual é a detecção dos
compostos a partir de sua ionização e relação entre massa/carga. Essa
técnica pode ser empregada na determinação de aglutinantes e pigmentos orgânicos, por exemplo, na obra ‘’Bilateral’’ de Hélio Oiticica foram
encontrados compostos referente a tinta PVA copolimerizada com PS
(FIGUEIREDO, 2012, p 195-203).
Visto que o Concretismo possui um papel importante na numerosa
produção de obras de arte no Brasil, juntamente com suas experimentações a partir do uso de materiais inéditos até então, este trabalho visa
apresentar e esclarecer as técnicas analíticas – que auxiliam o conservador-restaurador a compreender a constituição da obra estudada, selecionar técnicas e produtos em cada caso específico para poder intervir nesta
última, conferir sua originalidade e datação, entre outras funções –, diferenciar as técnicas invasivas e não invasivas, assim como a elucidação e
comportamento dos materiais denominados não-tradicionais utilizados
na criação de trabalhos artísticos do período concretista brasileiro.
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Sobre o evento
O Seminário Internacional Arte Concreta e Vertentes Construtivas:
Teoria, Crítica e História da Arte Técnica propõe discutir as diversas
possibilidades teóricas de abordagem da história, da crítica e das técnicas usadas na construção da obra de arte. Focaliza a arte concreta,
neoconcreta e as diversas vertentes construtivas na América Latina, por
considerá-las uma produção singular no contexto da arte moderna no
século XX. Ao englobar a história, a crítica e a técnica possibilita a abertura de um olhar transdisciplinar sobre a arte, os artistas, as obras e o
sistema de arte, bem como a relação entre a arte e a política no período
pós-2a Guerra Mundial.

Relização
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