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O Centro de Pesquisa de Arte Brasileira do IDART foi criado a partir de um principio da 
história, a para-história, no qual o pensamento de uma época se revela como a con-
tribuição mais legítima e mais viva para o estudo da evolução de uma comunidade. Os 
trabalhos que realizamos tem a função de investigar e preservar a memória artística na-
cional do presente e do passado, um dos elementos e fundamentos comprovadores da 
dinâmica cultural do país. 

Nossa filosofia do agir e atuar apóia-se numa noção de "arte" fundamentalmente estética. 
Em conseqüência, multidisciplinar e interdisciplinar. 

Abrangemos as várias disciplinas artísticas e as que com estas se relacionam: arquite-
tura e urbanismo, artes cênicas, artes gráficas, artes plásticas, cinema, comunicação de 
massa (imprensa, radio, televisão, publicidade), desenho industrial, Iiteratura e música. 

Vemos a arte como objeto/fato-criação-intuição e como teoria-conceito-pensamento. Aco-
lhemos todos os códigos e linguagens de produções artísticas. Admitimos as diversas cor-
rentes teóricas que as analisam e interpretam, porque todas enriquecem o conhecimento 
critico e fenomenológico de suas raízes mais profundas. 

A partir de 1976, iniciamos o estudo sistemático e programado das artes nacionais, a 
pesquisa da invenção, da criatividade brasileira, sob ângulos vários de suas muitas faces 
e interfaces. Em todos os campos e subcampos procuramos investigar as expressões 
criativas eruditas, indígenas e populares. 

Tomando como corpus geral das pesquisas as manifestações de arte que surgem no 
Brasil, o IDART as estuda a partir de uma coletividade - São Paulo e do eixo cultural São 
Paulo-Rio, quando se verificam cruzamentos de influências entre os dois centros. É esta 
uma opção de natureza econômico-pragmática e, ao mesmo tempo, uma experiência 
consciente de estética sociológica. 

Toda grande cidade e fonte e lago. Gera, produz, mas também recebe várias forças cul-
turais vindas de outras nascentes comunitárias. 

São Paulo revela possuir particular interesse e riqueza, quando utilizada como base de 
investigações sobre arte contemporânea brasileira, porque é uma cidade-pólo, de onde 
emergem e por onde passam alguns dos principais acontecimentos artísticos de origem 
nacional/estadual e internacional. Sofre também influências étnicas diversas, por intermé-
dio de suas grandes colônias estrangeiras. 

Neste "laboratório" estético, os trabalhos desenvolvidos pelos pesquisadores das Áreas 
e Sub/Áreas do Centro de Pesquisa do IDART dividem-se em dois setores paralelos: 
documentação de eventos e pesquisas temáticas. Desses trabalhos resultam atividades 
editoriais e o Arquivo Multimeios. 

Destinado ao uso interno e a consulta pública, o Arquivo e o reservatório do produto 
global das pesquisas e doações recebidas. "Memória latente" para estudiosos de hoje e 
do futuro, concentra vários mídia de registros documentais: processos cinéticos, fotos, 
fitas magnéticas gravadas e transcritas, informes inéditos, folhetos, catálogos, programas, 
cartazes, etc. 
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No plano editorial, "memora dinâmica:', além do projetos multimeios - exposições didáti-
cas e documentais, filmes, audiovisuais, vídeo tapes, gravações sonoras – programou o 
IDART livros, álbuns, revistas, anuários, boletins. 

Dos estudos temáticos surgirão as coleções PESQUISA e DOCUMENTO VIVO, cujos 
primeiros volumes entraram em processamento gráfico no inicio de 1978. Lamentamos 
o atraso de seu lançamento, explicável pelos sofridos bloqueios e meandros da buro-
cracia. 
Essas coleções propõem. O estudo da arte brasileira em São Paulo com abordagens 
Sincrônicas e/ou diacrônicas. Do presente e do passado serão divulgados documentos e 
informações, narrativas historiográficas e a metalinguagem dos fatos e objetos estéticos, 
no universo da realidade brasileira. 
Os eventos artísticos da atualidade são preservados tanto seletivamente, nos ANUÁRIOS 
das Áreas, quanto genericamente, nos BOLETINS da Hemeroteca, setor especializado 
do Arquivo Multimeios. Esse setor cataloga as páginas de arte da imprensa brasileira 
cotidiana e periódica de São Paulo-Rio e, quando possível, de outros Estados. Trabalho 
diário sistemático será editado em fascículos a partir de 1979. Quanto aos ANUÁRIOS, 
destacam as realizações e atividades mais significativas das Áreas artísticas, no contex-
to sócio-cultural da cidade. Apresentam sínteses, dados referenciais, fixando a situação 
do fato no próprio instante em que ocorre. Transmitem a imagem de segmentos das artes 
em São Paulo, no panorama de nosso momento. Serão "fontes primárias", no futuro. 
No que se refere à produção das Equipes Especializadas, o princípio ético e profissional 
estabelecido pelo Diretor do IDART e Diretores do Centro de Pesquisa tem sido o de in-
centivar a autogestão das Áreas, desde que existem especificidades tipológicas em cada 
uma. Evitamos o dirigismo cultural, respeitando a plena liberdade de expressão. Procura-
mos estimular a consciência da responsabilidade individual do pesquisador, como autor 
do trabalho cientifico, tanto no texto quanta nas varias etapas das tarefas de campo, o 
que tem resultado num processo salutar de seleção espontânea. 
Os critérios básicos e a programação global/orgânica têm sido estabelecidos pelos Dire-
tores, ouvido o Conselho de Pesquisas, formado pelos Supervisores de Áreas Assistente 
Jurídico e Assistentes Técnicos.  
Esta série inicial de publicações corresponde ao período 1976/77, em que Décio Pigna-
tari, então Diretor do Centro de Pesquisa do IDART, programou para todas as Áreas uma 
temática geral: ARTE EM SÃO PAULO DENTRO E FORA DO SISTEMA "no sentido de 
registro e análise não só de manifestações institucionalizadas, como também de mani-
festações culturais marginalizadas", segundo palavras do autor do projeto. 
Com a saída voluntária de Décio Pignatari, Paulo Emilio Salles Gomes, assumindo o 
mesmo cargo, acompanhou o término das pesquisas em seu último trabalho de direção 
cultural. 
Verbas insuficientes nos impediram de realizar o programa da série DOCUMENTO VIVO, 
que divulgaria o grande e precioso volume de registros e informes sobre arte brasileira, 
coletados e produzidos pelo Centro de Pesquisas, em suas oito Áreas. Com a assistên-
cia técnica de Fernando Lemos, para exame das possibilidades gráficas, decidimos lan-
çar os ANUÁRIOS - projeto de Paulo Emilio - e iniciar a coleção PESQUISA. Escolhemos 
juntos os temas ainda não abordados em Iivro ao menos sob os ângulos focalizados pelo 
IDART. 
Representam estes trabalhos o testemunho de jovens pesquisadores, documentando, 
narrando e/ou analisando a arte de nosso meio e nosso tempo. 

Maria Eugenia Franco 
IDART - Diretora 



INTRODUÇÃO/ÁREA DE 
ARTES PLÁSTICAS 

As pesquisas da Área de Artes Plásticas, durante o período 76-
77, totalizam o número de cinco, referindo-se aos seguintes temas: 

1. Linguagens Experimentais, que focaliza a atividade artística em 
São Paulo, no primeiro semestre de 1976, dentro do conceito-títu-
lo da pesquisa. Este trabalho constitui parte de um projeto mais amplo 
que reuniu também considerações a propósito das Linguagens Conven-
cionais (ver item 3). Foi realizada pelas pesquisadoras Sonia Prieto, Daisy Pec-
cinini, Regina Helena Ferreira da Silva, com texto final de M. Vanessa Cavalcanti. 

2. A Situação Atual da Escultura na Cidade de São Paulo (nov. 
766-jul. 77) que realiza uma análise do problema com base numa 
amostra de catorze escultores significativos, dentro de critérios especí-
ficos que a pesquisa explica. Foi realizada pela pesquisadora Sonia Prieto. 

3. Linguagens Convencionais, constituindo uma segunda parte do pro-
jeto a que se refere a pesquisa nº 1, visando a documentação e análise des-
sa expressão artística vigente no meio paulistano. Foi realizada por Sonia 
Prieto, Daisy Peccinini, Regina Helena Ferreira da Silva e Radha Abramo. 

4. O Ensino das Artes Plásticas em Silo Paulo - 1976, que focaliza o pro 
blema nos níveis de educação de pré-escolaridade aos primeiro, segun-
do e terceiro graus e em três categorias de escolas: oficiais, particulares e 
livres. Foi realizada por Maria Vanessa Cavalcanti e Regina Helena Ferrei-
ra da Silva, cabendo a redação do texto a primeira das pesquisadoras citadas. 

5. Galerias de Arte em São Paulo que, numa amostra de oitenta galerias (ga
lerias para o comércio da obra de arte, galerias ligadas a estabelecimentos 
como lojas ou bancos, etc.) visou a dar início a um levantamento e localização 
desses estabelecimentos em S. Paulo, bem como a investigação do compor-
tamento e funções dessas empresas, ao nível da atuação das artes visuais.
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LINGUAGENS CONVENCIONAIS E 
LINGUAGENS EXPERIMENTAIS 

NAS ARTES PLÁSTICAS : 
SÃO PAULO/1976 

INTRODUÇÃO

Uma vez que o homem cria objetos no âmbito de suas atividades socializadas ele cria 
objetos figurativos num duplo sentido, seja de manutenção das estruturas que sus-
tentam a sociedade, seja, ao contrário, de uma antecipação de outras estruturas que 
integram as atividades de um grupo a experiência  pessoal de um individuo. Conforme 
o caso, a arte é um elemento de coesão social ou de dissociação. E, levando em con-
ta sua dupla função de coesão ou de desestruturação do corpo social, a arte aparece, 
necessariamente ao mesmo tempo, realizando, seja no concreto, objetos representa-
tivos das crenças mais sólidas de um grupo, seja no abstrato, esquemas de represen-
tações imaginárias. Dependendo do caso, a arte e para um grupo memória ou projeto.
PIERRE FRANCASTEL, Problemas de sociologia da arte, V. "Arte e Linguagem". 

É impossível dizer-se algo novo, utilizando-se uma linguagem antiga. 
ROLAND BARTHES, Crítica e verdade. 

Quais são, pois, os fatores que condicionam verdadeiramente o estilo de uma obra e o 
sentido de seu objetivo? Não se trata de modo nenhum duma diferença, duma oposição 
entre técnicas de escrita, entre elementos formais – no sentido "formalista" do termo – 
mas sim duma diferença, duma oposição entre as visões do mundo que os escritores 
nos comunicam através de suas obras, sejam quais forem, o ponto de partida de uma 
obra literária. O seu tema concreto, o objetivo a que ela visa diretamente, etc., sua 
essência mais profunda exprime-se sempre por esta pergunta: O que é o homem? 
GEORG LUKACS, Realismo crítico hoje, Introdução.

Quando, em fins de 1975, a direção do Centro de Pesquisa de Arte Brasileira do 
Departamento de Informação e Documentação Artísticas da Secretaria Municipal de 
Cultura decidiu programar para o primeiro semestre de 1976 um conjunto de pesqui-
sas que, envolvendo as diversas Áreas constitutivas do Centro, fossem conduzidas 
a partir de um enfoque único, manifestações artísticas "dentro e fora do sistema" em 
São Paulo, a Área de Artes Plásticas viu-se colocada diante de uma série de proble-
mas. 

A decisão fora tomada ao fim de uma longa serie de reuniões entre as direções do Cen-
tro e do Departamento e os supervisores das Áreas e seu objetivo manifesto era o de, 
através dos conceitos dicotômicos de “sistema” e "anti-sistema" (ou "São Paulo direito 
e avesso", designações igualmente utilizadas) obter-se a visão mais abrangente e inci-
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siva possível da atividade artística desenvolvida em São Paulo na atualidade. Além 
disso, este enfoque único visava a acentuar o caráter interdisciplinar das pesquisas pela 
possibilidade de presentes ou futuras interconexões do material documental levantado. 

Contudo, se os conceitos de sistema e anti-sistema permitiam, a primeira vista, uma 
extensão bastante ampla do campo de trabalho, eles traziam em seu âmago uma série de 
complexidades que conduziam a verdadeiros impasses quando examinados com mais 
profundidade ou quando se tentava determinar sua acepção e alcance com mais precisão. 

Na verdade, e isto tornou-se bem claro, desde o início, esses conceitos remetiam 
a uma das mais cruciais questões envolvendo a produção e o destino social das 
obras de arte na sociedade contemporânea. Essas complexidades e problemas 
determinaram, no seu conjunto, como tentaremos expor a seguir, as conceitua-
ções básicas, as opções metodológicas, as posições específicas e o desenvolvi-
mento global da pesquisa tal como foram assumidas pela Área de Artes Plásticas. 

I. SISTEMA E ANTI-SISTEMA

O problema central não residia tanto nas dificuldades teóricas e abstratas de con-
ceituação das noções de sistema e anti-sistema, mas, sobretudo em sua viabilidade 
operacional. Isto é, a questão era a de se saber que tipo de manifestações artísticas 
deveriam ser consideradas como integrantes ou pertencentes ao Sistema (com S 
maiúsculo para dar-Ihe desde logo sua acepção mais ampla e plausível de conjunto 
de estruturas, forças e relações sociais, de instituições, de sistemas simbólicos de 
representações, de valores, normas e praticas, de atitudes e condutas, cuja trama 
de inter-relações definem esses complexos em perpétuo movimento que são as 
sociedades humanas) e quais aquelas que, de alguma forma, se constituíam em 
resistências ou oposições a ele, manifestações ou obras que, por suas intenções, 
natureza ou repercussão, se situassem aquém ou além do Sistema, fossem anti, 
para ou meta-sistemáticas. 

A observação de Hannah Arendt de que "justamente o fato de os produtores dos 
objetos culturais máximos, ou seja, as obras de arte, precisarem se voltar contra 
a sociedade e o fato de todo o desenvolvimento  da arte moderna  -  que provavel-
mente ficara, juntamente com o progresso cientifico, como uma das maiores reali-
zações da nossa época - se ter iniciado dessa hostilidade... 1" situa com precisão a 
dificuldade do problema.

1. Hannah Arendt: Entre o passado e o futuro, cap. VI "A crise da cultura, sua importância 
social e política", Ed. Perspectiva, São Paulo, 1972, p. 258.
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Na verdade parece bastante claro que um dos tragos característicos da produção 
artística de nosso tempo reside precisamente na crescente consciência, por parte 
dos artistas, do caráter "lingüístico" da arte, ou mais explicitamente, na consciência 
de que o projeto e a função da arte, suas dimensões humanas e sociais consistem, 
essencialmente, nesta capacidade de, no ato de informar a matéria através de 
processos específicos de criação, estabelecer proposições sobre o homem, a reali-
dade, a sociedade, materializar, em uma palavra, uma "visão do mundo" com todas 
suas implicações éticas, políticas, ideológicas. 

É evidente que esta capacidade sempre esteve presente na arte de qualquer tempo 
e de qualquer lugar. Também parece indiscutível, porém, que nosso século assistiu 
a uma profunda alteração nos projetos ou "poéticas 2" artísticas. 

Ao longo de uma série de etapas processou-se uma transfiguração no próprio con-
ceito de "arte" através de uma radical modificação nas funções e objetivos que os 
artistas reivindicavam a sua particular forma de atividade social. Pouco a pouco 
a natureza de "finalidade sem fim" e a função contemplativa da obra de arte ce-
deu lugar a sua dimensão de discurso ou proposição sobre a realidade. O caráter 
critico desse discurso logo se evidenciou, e a passagem das metafísicas "visões 
trágicas do mundo", das "angustias existenciais" das últimas manifestações do ro-
mantismo e de algumas ramificações do expressionismo as criticas sociais diretas, 
a denuncia e a revolta contra uma ordem social estabelecida e contra sistemas 
políticos específicos que emergiram de outras correntes do expressionismo e das 
irreverências anárquicas do dadaísmo, vai conduzir a arte do século XX a uma de 
suas correntes mais poderosas e ricas: a arte que se propõe a partir da própria 
intencionalidade de seus autores como discurso político, como critica social, como 
negação e ruptura com o Sistema vigente. 

E é precisamente esta riqueza e multiplicação de propostas de negação, de rompi-
mento, de ruptura, que instaura o problema, já que a dificuldade reside exatamente 
em discernir através da inextricável e caótica massa de propostas e de obras, não 
só irreconciliáveis, mas, na maior parte das vezes, antinômicas, aquelas que, reto-
mando a expressão de Francastel, constituem elementos de coesão social, materi-
alizando os valores e crenças mais sólidos de um grupo, daquelas que, ao nível de 
representações imaginárias, enxergam a função de desestruturação do Sistema, 
através da antecipação de outros esquemas de integração das atividades de um 
corpo social. Através de que critérios e de que procedimentos decidir que obras 
representam, para a realidade social presente, memória ou projeto? 

2. O termo é emprestado de Umberto Eco e usado no sentido de "programa operacional que 
o artista se propõe de cada vez, o projeto da obra a realizar tal como é entendido, explicita ou implici-
tamente, pelo artista". Cf. U. Eco, Obra aberta, "Introdução a segunda edição", Ed. Perspectiva, São 
Paulo, 1971, p. 24.



Foi dessa forma que o problema se colocou para a Área de Artes Plásticas, e 
desta colocação decorreram imediatamente duas necessidades metodológicas 
fundamentais. 

Em primeiro lugar, ficou evidente que os conceitos de Sistema e Anti-sistema de-
veriam ser assumidos como modelos hipotéticos, construídos em torno de certas 
conceituações provisórias. O próprio decorrer da pesquisa visaria basicamente a 
consubstanciar elementos que permitissem confirmar ou recusar os vínculos en-
tre essas conceituações e os modelos. Dever-se-ia, sobretudo, evitar a utilização 
apriorística dos conceitos de Sistema e Anti-sistema, pois isto reduziria a pesquisa 
apenas a caracterização especifica das particularidades constitutivas de manifes-
tações previamente definidas como integrantes de uma ou outra daquelas catego-
rias. 

Parecia interessante retroceder um passe e questionar as próprias categorias, 
indagar sobre sua natureza através de um exame crítico e analítico das conceitua-
ções provisórias com as quais foram elaborados seus modelos. 

Em segundo lugar tanto por uma questão de coerência teórica como por uma 
necessidade de adequação a realidade concreta da produção artística contem-
porânea, pareceu óbvio que as conceituações provisórias com as quais foram 
investidos os modelos hipotéticos de Sistema e Anti-sistema deveriam, inevitavel-
mente, recorrer a noção de Linguagem. 

Isto é, em ultima instância, era através da natureza da linguagem artística e dos 
processos segundo os quais o artista a instaurava na realidade, com todas as 
implicações dela decorrentes, 3 que o caráter "sistemático" ou não de sua obra 
poderia emergir. 

Todavia, no caso particular das Artes Plásticas, as coisas não eram tão simples 
assim e pareciam, sobretudo delicados os problemas relativos as relações que se 
estabeleciam entre Linguagem, Técnica, Suporte, Mídia, etc. 

II. LINGUAGENS, TÉCNICAS, SUPORTES, MÍDIAS 

A maneira pela qual a expressão "linguagem" tem sido utilizada no âmbito das 
artes plásticas quer pelo publico leigo, mas, sobretudo pelos especialistas (artis-
tas, críticos, teóricos, marchands, colecionadores, etc.), contribuiu decisivamente 
para o estabelecimento da mais absoluta confusão. Imprecisa, limitada e ambígua, 
lacônica ou com uma extensão cujo universalismo a tornava igualmente vaga, ela 
foi empregada indiferentemente como sinônimo de estilo (individual ou de um mo-
vimento artístico), ressuscitou a lânguida expressão renas- 

3. "Pois escrever é já organizar o mundo, e já pensar ... " R. Barthes, Crítica e 
verdade, Editora Perspectiva, São Paulo, 1973, p. 33. 
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centista "maneira", não soube desvencilhar-se das diferenciações entre tema e con-
teúdo de uma obra, foi assimilada ou confundida com técnica (no sentido de um 
conjunto de operações coordenadas e integradas coerentemente num sistema ou 
processo de produção, visando a um objetivo especifico e gerador de uma ou de um 
conjunto de obras) e, finalmente, através da influência irrestrita e irrefletidamente 
assimilada de certas concepções macluanianas, totalmente absorvida pela identifi-
cação com o suporte ou mídia utilizado pelo artista como veiculo de expressão '. 

Desta forma, e na medida em que toda confusão terminológica e reveladora de uma 
indefinição no plano das idéias e dos conceitos nos pareceu indispensável conduzir 
a pesquisa com o objetivo de elucidar e precisar melhor esses conceitos. 

Buscou-se fundamentalmente definir quais as relações de dependência ou as impli-
cações necessárias que se estabeleciam entre o uso de um suporte ou mídia parti
cular, da técnica ou processo produtivo que este suporte supõe ou exige, do sistema 
de veiculação que através deles era instaurado, e as significações ou conotações 
ideológicas que a linguagem artística assim constituída poderia assumir. 

Na realidade, esta questão era o tema central de uma polêmica bastante atual e 
aguda envolvendo, não apenas o campo particular das artes visuais, mas, de uma 
forma geral, toda a produção artística e cultural de nosso tempo e que separava em 
posições radicais e antinômicas autores como A. Moles, defensores irrestritos de 
uma criação artística compatível com o progresso cientifico e tecnológico incorpo-
rada aos sistemas produtivos da sociedade industrial e as técnicas informáticas dos 
veículos de comunicação de massa, ou R. Schwarz que, na linha do pensamento 
critico da Escola de Frankfurt, e em especial de W. Benjamin e T. Adorno esboçava 
o projeto do que poderia ser chamado, talvez, de "vanguarda artesanal", como con-
trafacção à ideologia subjacente às várias modalidades de expressão artística vin-
culadas a "indústria cultural". 

Para Moles, o que se colocava em questão era a viabilidade e a significação da 
sobrevivência em nossa sociedade de praticas artísticas derivadas de outros mo-
mentos históricos e de outros sistemas de produção social. Suas obras insistem 
na denuncia do profundo anacronismo decorrente da utilização de um sistema de 
produção artística artesanal, gerador de objetos únicos, impregnados de valores 

4. Curioso e revelador exemplo dessas ambigüidades e confusões terminológicas e o lamen-
tável equívoco de tradução do primeiro parágrafo da introdução da obra de E. Panofsky, 
Meaning in visual arts, recentemente editada pela Editora Perspectiva. Quando o texto 
inglês define a "iconografia" como o ramo da História da Arte que se refere ao subject matter 
or meannig (sujet ou signification na tradução francesa de B. Teyssedre), o tradutor brasil-
eiro opta por "tema ou mensagem" (?) criando assim um irremediável equivoco exatamente 
em torno do conceito central do estudo de Panofsky.
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sociais tradicionais, ritualísticos, culturais 5 e que se situava em flagrante oposição 
e atraso com relação aos processos de produção em série e as técnicas de informa-
ção de massa de nossa sociedade: 

Qual é o papel da Arte na Sociedade? Como se colocam as relações do Artista com sua 
obra e com a sociedade na qual está imerso? A nossa Sociedade modificou-se sob o im-
pacto da Tecnologia, a Obra de Arte em si a posta em dúvida pela cópia multiplicada cuja 
fidelidade a cada vez maior, e que destrói este fator essencial que era sua "unicidade". Tudo 
o que se pretende belo está ao alcance de todos e de qualquer um pelo caminho univer-
sal do turismo, do microssulco, da reprodução a cores... O critério supremo da arte é sua 
capacidade de comunicação, é a moral das comunicações de massa "o máximo possível 
em maior número”.  O sucesso de uma obra ou de uma ação artística e medido por esta 
quantidade, e a estática dos homens"  tal como a definiu Max Bense. .. Como o artista cria-
dor deve se comportar em relação aos produtos de uma criação artificial que se multiplica? 

Uma primeira atitude, fácil demais, mas de um alcance bastante débil, consiste em de-
clara-los inferiores e reduzi-los a uma vulgar contrafacção que deixa intacto nosso con-
forto intelectual. Mas o que a maquina faz mal hoje, fará bem amanhã. O processo a fatal, 
a tempo de refletir sobre ele. Uma outra atitude consiste em declarar guerra a máquina; 
os artistas ameaçados de desemprego lembra-se de seus companheiros linotipistas no-
va-iorquinos ou dos tecelões de Lancashire que fizeram frente às máquinas. Mas se por 
acaso ele obtém algum sucesso local, o movimento histórico mostra que essa resistência 
é fútil e está decididamente condenada ao fracasso.A única atitude valida é a de se el-
evar ao nível das novas maneiras de criação como já o fizeram os mais corajosos. 6* 

Para R. Schwarz, ao contrário, a questão não é tão simples, nem as soluções tão fáceis. 
Através de uma aguda análise das propostas assumidas por um grupo de músicos brasil-
eiros contemporâneos, levanta uma série de problemas relativos a coerência interna e a 
significação e consistência ideológica das tendências das "vanguardas tecnológicas": 

Sabe-se que progresso técnico e conteúdo social reacionário podem andar juntos. Essa com-
binação, que é uma das marcas de nosso tempo, em economia, ciência e arte, torna am-
bígua a noção de progresso. Também a noção próxima de vanguarda presta-se à confusão. O 
vanguardista está na ponta de qual corrida? ... resumindo, os mass-media são parte de uma     
constelação em que o elemento artístico, na sua acepção tradicional, está minado, seja porque 
sustenta posições e linguagem do individualismo burguês, desmentidas no interior do próprio 
capitalismo, pela socialização parcial da produção, seja porque não vende. As duas respostas 
estão na ponta de desenvolvimentos históricos reais e seriam. portanto, de vanguarda. São, 

5.  É bastante interessante observar-se a influência, não apenas de enfoque, mas até de terminologia que 
um texto célebre de Walter Benjamin, A obra de arte no tempo de sua reprodutibilidade técnica", exerce 
sobre A. Moles. Em especial porque o alcance e a significação ideológica e política da obra de ambos os 
autores sejam, talvez, radicalmente opostos. 

6. Abraham Moles, "Uma problemática da arte contemporânea", Tempo brasileiro pp. 19-20. 

* Grifo nosso.
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entretanto, de natureza e conseqüências muito diversas. Da primeira derivam impulsos políti-
cos, liberar do nexo particularista, i. é., capitalista, as forças produtivas. Do segundo resultam 
impulsos técnicos, modernizar o produto para aumentar-lhe a saída. Noutras palavras, se a 
crise do sujeito artístico reflete a crise de propriedade privada e a presença virtual do socia 
lismo, capitalismo e indústria não são idênticos e inseparáveis * como não são idênticas a 
produção artística e de mercadorias; se , no entanto, é reflexo apenas de resquícios artesanais, 
a realização plena do capitalismo será o horizonte do raciocínio e da produção, e a instância 
final para a vanguarda será o mercado ... E a reciprocidade da fórmula final – produzir con-
sumindo e consumir produzindo –escamoteia a mediação do capital, que consiste precisa-
mente em separar produção e consumo. O suporte prático desta ilusão está nos rádios e nas 
televisões da classe operária, que, entretanto, não garantem a ela o controle dos meios de 
produção. Não faz mal, pois, mais que este, valem os costumes: “o hábito de ler símbolos de 
classe logo se supera. O público se modifica muito rapidamente e a TV vai dar outra direção às 
coisas”. Há tendência de conceber revolução e revolução cultural como processos eletrônicos 7. 

Das contradições entre essas posições e em particular das inquietações e problemas levan-
tados pelo texto de Schwarz  parece ser evidente a necessidade de uma maior cautela nas 
formulações dos conceitos de sistema e anti-sistema atribuídos às linguagens artísticas.

Pareceu, em especial, indispensável, que uma pesquisa que procurasse abranger a 
produção das artes plásticas em nosso contexto sócio-cultural contemporâneo, além 
das preocupações anteriormente apontadas com, relação ao caráter provisório e in-
quiridor daqueles conceitos e das tentativas de explicitação das conexões entre supor-
tes, técnicas, linguagens e conteúdos ideológicos, se esforçasse em levantar docu-
mentação que focalizasse o fenômeno artístico em todas as fases de sua emergência 
enquanto objeto social. Isto é, registrar os processos criativos desde suas etapas de 
concepção, germinação ou planejamento imaginários, observar e documentar sua gê-
nese através de técnicas e processos produtivos específicos,  defini-lo enquanto objeto 
constituído, portador de morfologias e estruturas significativas e examinar as conse-
qüências de sua inserção em sistemas particulares de circulação e veiculação sociais.

Estas considerações conduziram às formulações dos conceitos de "linguagens 
convencionais" e "linguagens experimentais”, assim como determinaram as op-
ções não só dos temas como também das técnicas e estratégias de pesquisa.

II. LINGUAGENS CONVENCIONAIS E LINGUAGENS EXPERIMENTAIS 

Na medida em que, como vimos, os conceitos de sistema e anti-sistema foram as-
sumidos enquanto modelos hipotéticos relativos à 

*Grifo do autor.

7. R. Schwarz, “Nota sobre a vanguarda e o conformismo”, Debate e crítica nº 2. Para um desenvolvimento 
das posições de Schwarz e suas implicações no contexto da cultura brasileira ver o extrato da tese de C. 
Guilherme Mota, “Ideologia da Cultural Brasileira”, publicado em Malasartes nº 2.



integração ou ruptura de fenômenos artísticos com um conjunto de estruturas e 
valores sociais institucionalmente vigentes e que a noção de linguagem incluía 
necessariamente uma discussão em torno dos conceitos de técnica, suporte, 
mídia, sistemas de veiculação, etc., decidiu-se forjar as noções de "linguagens 
convencionais" e "linguagens experimentais" como as conceituações provisórias 
com as quais seriam investidos os modelos hipotéticos de sistema e anti-sistema. 

Assim, foram designadas como linguagens convencionais, as obras cuja gênese es-
tava vinculada a um processo técnico de fatura enraizado em nossa tradição cultural, 
técnicas de manipulação artesanal da matéria ou dos instrumentos consolidadas por 
práticas seculares, geradoras de obras individuais e inseridas numa tradição de con-
tato e circulação com o público exigidas pelas instituições tradicionais como os mu-
seus e os salões, ou as mais recentes galerias e exposições particulares, elementos 
essenciais do problemático mercado de arte: desenho, pintura, escultura, gravura, etc. 

Por linguagens experimentais foram entendidos dois grupos de trabalhos: de um 
lado, obras que eram provenientes de processos técnicos de produção que utiliza-
vam como suporte os novos meios proporcionados pelo desenvolvimento tecnológi-
co, as propostas dos artistas que, na peremptória opinião de A. Moles, assumiram 
"a única atitude válida, a de se elevar ao nível das novas maneiras de criação": 
vídeo-arte, arte de computadores, Super-B, técnicas eletrônicas como o offset, etc. 

Par outro lado, foram igualmente designadas como linguagens experimen-
tais, as tentativas de ruptura não com as técnicas de produção artística, mas 
com os sistemas habituais de divulgação e circulação das obras: propostas 
que de uma maneira ou de outra, e através dos mais variados meios de ex-
pressão, tinham em comum o fato de se recusar definitivamente ingressar no 
circuito de galerias, salões, exposições, etc., e propunham novas modalidades 
de cantata com a espectador, considerando que a trama de relações imposta 
pelo consumo convencional do mercado de arte envolvia irremediavelmente 
o trabalho artístico, condenando-o ao conformismo estético e/ou ideológico. 

É necessário insistir no fato de que esses conceitos de convencional e ex-
perimental não estavam investidos de nenhuma conotação valorativa e 
que o objetivo fundamental da pesquisa deveria ser a de levantar um ma-
terial documental que permitisse o exame, com um pouco mais de clare-
za e objetividade de um conjunto de fenômenos extremamente complexos. 

Basicamente, e este é um dos pontos centrais que nortearam o projeto, procurou-se 
muito mais localizar e registrar documentos que pudessem conduzir a formulação 
mais adequada do problema do conteúdo e das conotações ideológicas das 
obras de artes plásticas na sociedade contemporânea, do que definir característi-
cas específicas de obras sumariamente consideradas como integrantes ou não a um 
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"sistema" definido de uma forma mais ou menos vaga 8. Preferiu-se em suma, ten-
tar definir o mais adequadamente possível uma área de problemas do que resolver 
definitivamente o que corria o risco de ser apenas um falso problema 9. 

IV. DOS PROCESSOS PRODUTIVOS AOS SISTEMAS DE VEICULACAO: TEMAS 
E ESTRATÉGIAS DE PESQUISA 

Assim, os conceitos de convencional e experimental foram elaborados levando-
se em conta os processos produtivos e os circuitos de veiculação que os objetos 
artísticos instauram em nosso meio social. Esse enfoque, que se afasta e contém               
elementos críticos a historiografia artística tradicional e repousa em certas premis-
sas teóricas que procuraremos resumir na próxima seção desta introdução, implica-
va ou insinuava certas relações de dependência entre aqueles fatores já que, como          
observa P. Gaudibert, "uma das hipóteses teóricas da sociologia da pintura 10 con-
siste na existência de sistemas organizados em torno das obras, de dispositivos nos 
quais diferentes agentes ou termos cumprem um papel funcional distinto (produtores 
de pintura, consumidor e intermediários) e estão conectados entre si em relações 
específicas de acordo com o sistema de produção e distribuição da pintura 11".

A existência dessas conexões parecia, de resto, evidenciar-se empiricamente, já que 
os artistas, cujas intenções expressas e cujas propostas definidas de rompimento 
com a tradição, recorriam quase que invariavelmente a tentativas de ruptura quer 
com os meios de produção quer com os circuitos de veiculação habitual do objeto 
artístico. 

O objetivo da pesquisa parecia se configurar, assim, no levantamento de elementos 
que permitissem verificar se aquelas conexões comprometiam, na verdade, irreme-
diavelmente, as significações ideológicas dos trabalhos que recorriam as técnicas 
de produção e aos sistemas de veiculação convencionais e, por outro lado, se as 
experiências com 

8. "Do fato de limitar-se a objetos tirados do próprio contexto e rigidamente isolados deriva o caráter 
freqüente de relativa esterilidade de elementos periféricos ou de  informações úteis unicamente a fins 
administrativos, com os quais se apresentam os resultados da pesquisa social empírica, desde que não 
sejam inseridos, desde o início, em uma questão teoricamente relevante". M. Herkheimer e T. Adorno, 
La sociedad. Lecciones de Sociologia. Ed. Proteo, Buenos Aires, 1969. 

9. Sobretudo porque, como observa Jorge Luis Borges, "o mal dos falsos problemas é que em geral têm 
soluções falsas". 

10. Naturalmente, a observação de Gaudibert sobre a pintura é igualmente válida para o desenho, a 
gravura, a escultura, etc. 

11. P. Gaudibert, "Sociologia dell'arte", Arte 2/11, Enciclopédia Feltrinelli Fischer, Milão, 1971, p. 506. 
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novos processos e novos circuitos apresentavam perspectivas consistentemente 
válidas. 

Por estas razões foi estabelecida como estratégia geral da pesquisa um levanta-
mento documental orientado por estes três pontos de referência: processos e técni-
cas de produção, obras ou produtos artísticos, sistemas ou circuitos de distribuição. 
A ênfase em um ou outro destes pontos dependeu do tema ou do artista escolhido 
e de características especificas de seu trabalho. 

A LINGUAGENS CONVENCIONAIS

1 . Processos 

A pesquisa sobre a gravura de Evandro Carlos Jardim, premiado na Bienal Nacional 
e representante brasileiro na Bienal de Veneza, visou especialmente a documenta-
ção de um processo criativo desde o surgimento de um tema, de uma concepção ou 
de uma forma no plano imaginário até sua concretização como obra acabada. A na-
tureza introspectiva do trabalho de Jardim, sua especulação existencial centralizada 
nos temas do tempo vécu e do espaço vivenciado cristalizados nos objetos e paisa-
gens do ambiente próximo, se prestava admiravelmente a este projeto. Além disso, 
o delicado e minucioso artesanato gráfico de suas obras, o convívio sutil e sensual 
com a matéria e com os instrumentos, oferecia um rico material de documentação 
sobre as técnicas de produção gráfica de nosso tempo. Assim, foram consultados 
seus cadernos de anotações, verdadeiros itinerários de idéias, de temas que eram 
esboçados, transformados, abandonados, que ressurgiam modificados pelo curso 
de novas reflexões ou pelas imposições de uma nova técnica, até emergir nos ál-
buns ou nas séries finais de gravuras. Por esta razão, ainda, toda uma parte da 
pesquisa foi dirigida para o registro documental do ateliê, dos equipamentos, das 
prensas, dos ácidos, dos instrumentos de trabalho, bem como para os processos 
de gravação e impressão das chapas, isto e, para aquele "fazer" através do qual um 
universo imaginário emergia sob a forma de um objeto artístico concreto. 

2. Objetos

Como já foi assinalado, desde sua criação, o IDART procurou assumir um caráter 
enfaticamente interdisciplinar. Isto é, na medida em que seus quadros de pesqui-
sadores reuniam especialistas em várias áreas artísticas, pareceu extremamente 
oportuno que o desenvolvimento dos trabalhos de pesquisa pudesse ser enrique-
cido por uma multiplicidade de enfoques, de métodos de abordagem e de análise, 
de experiências culturais, etc. 

Este programa, que está perfeitamente de acordo com as concepções mais evoluí-
das no campo das pesquisas em ciências humanas em geral, 
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e das pesquisas artísticas em particular 12, possui, na verdade, uma significação e um 
alcance muito mais amplo e profundo e toca diretamente num dos problemas mais 
graves que afetam as formas de saber humanístico de nosso tempo. É realmente 
constrangedor constatar que um esforço mais vigoroso, amplo e sistemático não seja 
desenvolvido no sentido de se buscar esta aproximação entre as aquisições e con-
quistas dos vários ramos do saber cujo objetivo comum e um melhor conhecimento 
do homem, de suas relações, de suas produções e condutas. Essencialmente porque 
parece mais do que evidente que uma das formas de estagnação cultural e ideológica 
institucionalizadas em nossa sociedade consiste justamente nesta fragmentação do 
saber, na erudição e na especialização alienantes, no confinamento cada vez mais 
esmagador de setores parciais da ciência, que afasta e elimina qualquer forma verda-
deiramente possível de cultura e, conseqüentemente, de liberdade 13. 

Tendo-se em vista este caráter interdisciplinar que o IDART procurava assumir e le-
vando-se em conta as significações mais profundas que este tipo de enfoque impli-
cava, pareceu bastante interessante iniciar-se um trabalho de levantamento, registro, 
classificação e organização da produção de Millor Fernandes como desenhista de 
humor nos semanários O Cruzeiro e Veja. 

As múltiplas atividades artísticas de Millor, a indiscutível qualidade e importância de 
seu trabalho, sua presença constante e atuante no cenário cultural brasileiro durante 
algumas décadas pareciam constituir-se em um tema ideal, por seu caráter abrangente 
e multiforme, a exigir os esforços concentrados de diversas Áreas do IDART. 

Tratava-se, naturalmente, de um trabalho a longo prazo, com planejamento, desenvol-
vimento e distribuição das tarefas e áreas de trabalho realizados com rigor para evitar 
que a amplitude do tema transformasse o caráter interdisciplinar da pesquisa num 
resultado difuso e disperso 14. 

Assim, a Área de Artes Plásticas, tendo em mente este projeto futuro, planejou para o 
primeiro semestre de 1976 um trabalho preliminar que 

12. Veja-se a propósito as atas do 1er Colloque International du Centre Pierre Francastel de Sociologie des 
Objets de Civilisation, "La Sociologie de L'Art et sa Vocation Interdisciplinaire," publicadas em Colóquio-
artes, n.o 17 e 18, Lisboa, abr.-jun. 1974. 

13. Urna discussão excepcional, em torno deste tema e desenvolvido por N. Chomsky, numa serie de con-
ferências em homenagem a Bertrand Russel realizadas no Trinity College em 1971. Cf. Noam Chomsky, 
Les problèmes du savoir et de la Iiberté, Hachette, Paris, 1973. 

14. Um exemplo de colaboração interdisciplinar profícuo e mesmo indispensável já aparece no exame de 
trabalho de Millor como cartunista, pois sendo seu humor fundamentalmente verbal, e inviável uma análise 
de seus trabalhos onde o gráfico e o verbal se interpenetram, sem o concurso de especialistas das Áreas 
de Artes Plásticas e de Literatura.
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consistiu essencialmente num levantamento e documentação exaustivos da 
produção de Millor como cartunista. 

Foram desta forma registrados, organizados e catalogados cerca de oitocentos 
slides que abrangem sua atividade semanal inicialmente em O Cruzeiro e pos-
teriormente em Veja e que cobrem um período de cerca de trinta anos. Esses tra-
balhos foram classificados através de uma tipologia inicial que utiliza critérios como 
tipo, natureza e técnicas de desenho, temas, seções e séries, relações desenho/
texto, e análises estilísticas do trabalho gráfico de Millor. 

3.  Sistemas de veiculação 

1976 marcava o ano do octogésimo aniversário de Volpi. Era inevitável que o 
grande nome da pintura nacional atraísse as atenções de marchands, proprietários 
de galerias, leiloeiros, colecionadores, especuladores, que constituem o intrincado, 
complexo, controvertido, por vezes sombrio, mas inquestionavelmente presente e 
atuante universo do Mercado de Arte. 

Por esta razão, além de uma vasta e excepcional documentação sobre a obra do 
artista (documentação sobre a exposição retrospectiva realizada no ano anterior 
no MAM), procurou-se conduzir a pesquisa de modo que o evento Oitenta Anos de 
Volpi fosse registrado de tal maneira que os aspectos mundanos, "sociais" e mer-
cadológicos de um trabalho artístico pudessem ser expostos com a maior ênfase e 
evidência. 

Depoimentos de marchands, críticos e colecionadores, registros fotográficos e fil-
mes de vernissages, de homenagens e de atos públicos, gravações de leilões 
de arte foram realizados, constituindo um acervo de documentos que permite uma 
visão concreta e mais adequada desta dimensão, em geral vista com grandes reser-
vas, mas na verdade de uma importância fundamental, para uma compreensão 
adequada da vida social do objeto artístico. 

Porque, na verdade, questões por certo nada desprezíveis como: qual o significado 
e a função sócio-cultural e sócio-econômica da arte na atualidade?; qual a relação 
existente entre valor estético e valor econômico numa sociedade que tende a racio-
nalizar e mercantilizar a cultura em todos os seus aspectos?; a quem, na verdade, 
se dirige o artista e qual o teor de verdade e a significação de uma acusação como 
a de Daniel Burem, "o artista produz para uma minoria burguesa que e especial-
mente adepta do que é chamado 'arte subversiva' porque ela saboreia a revolução 
pendurada nas paredes de seu apartamento?"; em que medida o sistema atual de 
veiculação e comercialização das obras condiciona as atividades dos artistas e as 
modalidades de valorização, por parte dos críticos e do público?; só podem ser con-
venientemente levantadas através de uma análise sociológica deste setor particular 
da cultura que e o "sistema das belas-artes" com seus aspectos concretos de oferta 
e procura das obras, seus grupos de 
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artistas, de intermediários, de colecionadores, seus focos de poder, de decisão e 
de influências, em suma, deste reduzido mas altamente complexo microambiente 
artístico 15. 

B.  LINGUAGENS EXPERIMENTAIS

Por algumas razões particulares, as pesquisas realizadas sob a designação de 
"linguagens experimentais" foram reunidas em um texto único. 

Inicialmente, um levantamento sobre os trabalhos artísticos que procurassem ex-
plorar novos recursos tecnológicos revelou que salvo no caso do Super-S, veículo 
com o qual vários artistas realizaram experiências, a produção era tão irrisória ou 
episódica (caso das experiências com computadores limitadas ao trabalho pratica-
mente solitário de W. Cordeiro, ou da vídeo-arte que tem no Rio de Janeiro o único 
grupo atualmente mais ou menos ativo) que não justificava textos específicos. 

Por outro lado, as experiências com os novos sistemas de veiculação malgrado 
as diferenças intelectuais, programáticas, culturais e ideológicas de seus' autores, 
exploravam uma faixa tão estreita de alternativas e de soluções que tornava lícito 
reuni-Ias num conjunto único e situá-Ias como contraposição aos sistemas habitu-
ais de circulação das obras. 

Assim, mantendo-se, como no caso das linguagens convencionais, as pesquisas 
orientadas para os três pontos de referencia, processos, objetos, circuitos, foram 
registradas as pesquisas com Super-S realizadas por artistas como D. Ferrari, 
N. Leirner, M. Nitsche, C. Tozzi, etc., bem como as experiências de novas mo-
dalidades de veiculação do produto artístico (sistemas de distribuição limitada, 
produções coletivas, cooperativas, vários processos gráficos de barateamento ou 
desvalorização do produto permitindo divulgação mais ampla, etc.). 

Singularmente expressivos sac os depoimentos gravados por estes artistas (Mario 
Ishikawa, Gabriel Borba Filho, Maurício Fridman, Artur Matuck) já que revelam a 
insatisfação, as posturas estético-culturais, as procuras de novos caminhos, a per-
plexidade e o desencontro dos homens nestes tempos sombrios 16. 

15. Ver a este respeito Francesco Poli, Producción Artística y Mercado, Editorial Gustavo Gili, 
Barcelona, 1976. 
Para a citação de Daniel Burem cf. Patrick D'Elme, Pelnture et Poiltique, Maison Mame, Paris, 1974, 
p. 124. 

16. Quase como uma homenagem a esta admirável intelectual que é Hannah Arendt, quero citar os 
comoventes ensaios que dedicou a Walter Benjamim, Bertold Brecht, Hermann Broch e Rosa Luxem-
burgo reunidos em Men in Dark Times, Harcourt, Brace & World, Inc., NY, 1968. 
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V. EM BUSCA DE UMA ONTOLOGIA HISTÓRICA

Foi dito anteriormente que o enfoque geral dado pela Área de Artes Plásticas ao 
tema Sistema e Anti-Sistema continha, além das características particulares que 
foram discutidas nesta introdução, elementos críticos a historiografia artística tradi-
cional e repousava em certas premissas teóricas. 

Os principais elementos críticos se referem ao fato de que a cultura ocidental en-
volveu por um período demasiadamente longo, o que, de uma certa forma, se pro-
longa ate nossos dias, a atividade artística com características completamente espe-
ciais e absolutamente irredutíveis a qualquer tipo de abordagem que não estivesse 
vinculada a um certo tipo de tradição crítico-estética. O ponto central desta tradição 
crítico-estética se situava na impregnação do trabalho artístico de uma atmosfera 
quase religiosa, mística (a arte como transcendência, contemplação, atividade soli-
tária do gênio, expressão do infinito ou do inefável, "moeda do absoluto", intuição 
premonitória do futuro, os artistas como "antenas da raça", etc.). Disso decorre o 
caráter profundamente melancólico da grande maioria dos trabalhos que se preten-
dem histórias ou críticas de arte. Como se o projeto e objetivo dessas disciplinas 
pudessem ser encontrados nessas infindáveis monografias biográficas, cronológica 
e/ou geograficamente elaboradas, com uma assustadora massa de fatos absoluta-
mente irrelevantes e um conjunto de análises pseudocríticas e estilísticas nas quais 
os lugares-comuns disputam o lugar de honra com as inocuidades, e que jamais 
conseguem omitir o tom reverencial e disfarçar sua verdadeira natureza de culto aos 
heróis ou mesmo de verdadeiras hagiologias profanas. 

As profundas dúvidas sobre a validade e o interesse desses projetos e objetivos con-
duziram as premissas teóricas que fundamentaram as pesquisas da Área de Artes 
Plásticas. Elas podem ser sintetizadas num comentário de R. Barthes a propósito de 
um programa de Lucien Febvre para uma história social da literatura 17;

Esta questão também, que eu não vejo ser colocada em nenhuma parte (nem mesmo no pro-
grama de Febvre, a não ser pelos filósofos, o que é sem dúvida suficiente para desacredita-Ia 
aos olhos do historiador literário: O QUE É A LITERATURA? Não se pede nada além de uma 
resposta histórica: o que era a Iiteratura (a palavra e de resto anacrônica) para Racine e seus 
contemporâneos, que função exata lhe era confiada, que lugar ela ocupava na ordem dos 
valores, etc.? Verdadeiramente, não se percebe bem como se possa pretender uma hist6ria 
da literatura sem que se interrogue de inicio sobre seu ser mesmo. Mais do que isso, o que 
pode ser, li-teralmente, uma história da literatura, senão a história da idéia mesmo de litera-
tura? Ora, esta espécie de ontologia histórica, relativa a um dos valores menos naturais que 
possam existir nós não encontramos em parte alguma. 

17. R. Barthes: Sur Racine, Ed. Du Seuil, Paris, 1964, p. 155
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Parece claro que, em última instância, o objetivo essencial do Centro de 
Pesquisa de Arte Brasileira do IDART pode ser sintetizado nesta questão: 
em que consiste a atividade artística em São Paulo na atualidade? 

Assim, se os conceitos e opções metodológicas assumidos pela Área de 
Artes Plásticas forem corretos, o conjunto de documentos localizados, re  
gistrados e analisados sobre os processos e técnicas tradicionais ou experi-
mentais de produção, sobre as obras e produtos artísticos, sobre os circuitos 
oficiais ou alternativos de veiculação, poderão contribuir no presente ou no 
futuro para uma melhor compreensão do que foram e significaram as artes 
plásticas em São Paulo em 1976. 

RAPHAEL BUONGERMINO NETTO
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LINGUAGENS EXPERIMENTAIS 
EM SAO PAULO/1976 

INTRODUÇÃO

A Área de Artes Plásticas, segundo critério geral que orientou a pes-
quisa inicial do IDART, qual seja de expressões manifestas dentro do 
sistema, contrapostas as que a este se opunham, optou por trabalho 
que focalizasse a atividade artística em S. Paulo no primeiro semes-
tre de 1976 dentro dos conceitos de "Linguagens Convencionais" 
e "Linguagens Experimentais". Assim sendo, a pesquisa aqui apre-
sentada constitui parte de um projeto mais amplo e o objetivo último 
do levantamento de dados levaria a atividade comparativa com os 
resultados das "Linguagens Convencionais". 

PROPOSTA

O enfoque das Linguagens Experimentais, assim como das Lingua-
gens Convencionais, e orientado sobre três aspectos basicamente: 
quanto as técnicas e processos de produção, quanto ao produto/
objeto, ou seja, a obra e quanto ao sistema de veiculação em que 
está inserida esta obra. 

PESQUISA

Por "Linguagens Experimentais" entenderam-se os processos de 
produção artística que empregassem novos recursos tecnológicos 
como o vídeo-teipe, filme em Super-8 mm, xerox etc., ou trabalhos 
que, por razões de ordem estética e/ou ideológica, procurassem se 
desligar dos sistemas habituais de veiculação da obra de arte (mu-
seus, galerias, leilões de arte, etc.). A técnica de pesquisa adotada 
foi a da amostragem, sendo pesquisados artistas plásticos que ex-
plorassem em São Paulo, em 1976, as linguagens experimentais 
como acima definimos entre os quais se encontram Mario Ishikawa, 
Artur Matuck e Gabriel Borba Filho. 
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MÍDIA 

Visto que a filosofia de pesquisas no IDART em princípio de 1976 dirigia-se 
fundamentalmente a constituição de um banco de informações e documentos 
prestáveis a consulta pública, deu-se prioridade a documentação, o que atribuiu 
ao texto final um caráter, sobretudo referencial a documentação colhida. Em 
arquivo o material apresentado sob forma de seqüência de fotos, slides e depoi-
mentos de artistas, esclarecem posições ao descrever processos de produção, 
resultados obtidos e ao justificar o rompimento com os sistemas tradicionais 
de veiculação. Ainda com o objetivo de responder a interesses de consulta, o 
sistema de classificação visou a oferecer uma dupla possibilidade de acesso 
ao material: quer através de uma consulta global aos documentos arquivados 
sob denominação de "linguagens experimentais", quer através de consultas a 
um material específico como "técnicas e processos produtivos", "produto/objeto: 
obras", "sistemas de veiculação" . 

Desta forma foram elaboradas quatro fichas classificatórias: 
1 - Material bruto (Linguagens Experimentais) 
2 - Material referente a processos de produção 
3 - Material referente a produto/ objeto/ obras 
4 - Material referente a sistema de veiculação. 

OBJETIVOS 
A pesquisa pretendeu levantar documentos de atualidade sobre expressões 
plásticas que justamente visam a conquistar este difícil conceito de contempo-
raneidade na busca de novas soluções ainda que adequadas ao atual estagio 
de desenvolvimento do sistema socioeconômico-cultural de São Paulo aprovei 
tando o que de maior "vanguarda" oferece este sistema. 

Este apanhado de um setor das Artes Plásticas num momento e espaço defini-
dos (São Paulo/1976) constitui um segmento do conjunto maior, que tampouco 
se completaria com as "linguagens convencionais", conjunto este formado pelos 
diversos caminhos adotados por artistas plásticos atuantes neste período. 

Portanto os resultados da pesquisa fornecem, em objetivo mais amplo, elemen-
tos para a constituição e interpretação do panorama das Artes Plásticas hoje em 
São Paulo. 

DEFINIÇÃO 
Objeto: 1. Mario Ishikawa 
2. Gabriel Borba Filho 
3. Artur Matuck
Angulo de abordagem: 1. Processo de produção 
2. Produto/objeto = obra 
3. Sistema de veiculação





27

No contraposto convencional/experimental conceituamos as expressões plásticas 
experimentais sob dois aspectos: o tecnológico e o marginal. O caráter de margi 
nalidade, aqui, se coloca ao nível de circuito artístico. O artista se nega a incorpo-
rar seu trabalho no sistema de divulgação ora vigente, seja por razões ideológi-
cas, contra o valor mercantil que a obra aí assume, ou pela própria natureza deste 
gênero de trabalho. As atuais técnicas de produção, sobretudo eletrônicas no 
Brasil, chegam a transformar as formas artísticas e seus modos produtivos, de-
terminando, pelas estruturas próprias destes processos tecnológicos, até mesmo 
o suporte físico deste produto plástico, que, assim, não se adapta ao sistema 
tradicional de veiculação. 

"Pintura e escultura se convertem em termos anacrônicos: é mais justo falar de 
plástica bi, tri e multidimensional." 1 Obras que não se encaixam nas categorias 
convencionais 2, que abdicam da durabilidade em favor do momento de sua        
existência, que, em geral, enfatizam o caráter processual sobre o objetual, exigem 
sistemas de veiculação próprios, onde o suporte tradicional é substituído por novos 
esquemas de divulgação, que assumem, então, valor de mídias; esta adaptação 
ao/do veículo efetua-se estando o artista vinculado ou não ao circuito comercial. 
Neste novo esquema o receptor não mais observa o objeto, mas recupera o 
processo artístico para a compreensão da mensagem, num misto de percepção 
e criação. 

Em confronto às formas convencionais de expressão plástica como pintura, gra-
vura, desenho, propusemo-nos o registro do trabalho plástico de artistas que uti-
lizam hoje, em São Paulo, novos meios de expressão, sejam estes voltados a 
processos técnicos mais evoluídos 

1. Vasarély:  Plasti-cité, 1955.

2. Veja-se, a propósito, o regulamento da Bienal Internacional de São Paulo para 1977, onde foi 
adicionado o item "arte não catalogada". 
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tais como o filme em 16 mm, 8 mm ou Super-8 mm, o offset, o xerox, o vídeo, o 
computador, etc., ou simplesmente liberando o uso de qualquer técnica, instrumento 
e matéria que atenda a criação plástica, num processo de auto-conhecimento e 
auto-reflexão na prática artística entre posições estéticas e antropológicas. 

Quanto à vídeo-arte compreendeu-se a impossibilidade de seu estudo em São Pau-
lo, em 1976, pela quase inexistência de artistas que aqui e então trabalhavam com 
esses meios. Tendo sido levantada uma relação de artistas brasileiros que utilizam 
o vídeo-teipe em suas propostas, constatou-se que estes são, em geral, residentes 
no exterior ou no Rio de Janeiro. A realização desses trabalhos no Rio explica-se 
pela colaboração de João Azulai que, possuindo um equipamento de VT, cedeu-o 
muitas vezes aos artistas interessados. A maior parte dos vídeos realizados em São 
Paulo, com os equipamentos da FAAP e ECA-USP, foi destruída, tendo sido alguns 
do começo dos anos 70 conservados por Ralph Camargo. 

Quanto à utilização do computador no campo artístico, Waldemar Cordeiro consistiu 
numa experiência isolada, em seu trabalho com a arteônica, incorporando à arte 
os princípios lógico-matemáticos e físico-analógicos e os conceitos eletrônicos de 
programação, transmissão, simulação, dígito, retícula ou RCT da TV, etc. Após sua 
morte, em 1973, sua filha, Anna Lívia Cordeiro, prosseguiu nas experiências em 
arteônica, porém dirigidas exclusivamente a dança. 

Outros suportes utilizados na "projeção" (em lugar de exposição) do trabalho plás-
tico são o filme e o audiovisual. Pelo seu fácil transporte, mobilização e manejo, 
o Super-8 mm é a bitola preferida pelos artistas. A câmera é encarada por alguns 
como observador, captando a imagem, sem nela interferir, limitando-se ao registro 
visual, mas acrescentando a pesquisa plástica o fator movimento. Para outros ela 
consiste num elemento da criação, como, por exemplo, no desenho de animação 
feito por Jorge Izar (Treinamento). 

Como um novo suporte adotado na transposição pura e simples da proposta plástica 
possível de realização em outras técnicas, o Super-8 assume aspectos conceituais 
em trabalhos como Fotograma e Grama de Claudio Tozzi, Costura de paisagem 
de Marcelo Nitsche e Qualquer coisa de Maurício Fridman; veicula pesquisas semi-
óticas como em Poesia e vento de Gabriel Borba Filho, discute a prática artística 
em Principio e fim de uma obra de arte de Ismênia Coaracy e em Auto-retrato e 
Correspondência de Nitsche. 

Em filmes como Rebelião dos animais, Máscaras, de Nelson Leirner, Direção 
Jaraguá de Nitsche e Flavio Motta, o tratamento dado ao argumento e roteiro apro  
xima-os da linguagem cinematográfica convencional, apresentando o aspecto plás-
tico como um dos elementos 
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do contexto social. Em Cada coisa em seu lugar, Leirner explora ainda proprie-
dades peculiares da técnica de filmagem ao trabalhar efeitos ópticos e desloca-
mento de câmera. 

"Se o cinema a aparentemente mais livre na captação da realidade em movimen-
to, na sala de projeção, ele se toma uma estrutura fechada. Pode-se dizer que a         
realidade do cinema está na câmera e a do audiovisual no projetor. Que seja, as 
infinitas possibilidades de combinações de seus elementos materiais (diapositivos, 
sons, zoom, focos de luz, retornos, etc.) entre si ou no momento da projeção (que 
por sua vez pode envolver vários projetores), fazem do audiovisual uma estrutura 
aberta. Claro que na moviola a realidade filmada a modificada, mas, completada a 
montagem, esgotam-se as possibilidades. Assim, quanto menos o cinema a 'ima-
gem em movimento' - tendência do cinema moderno pós-Godard - mais ele se 
aproxima do áudio-visual." 3 

Pierre Restany 4, referindo-se aos artistas brasileiros tidos como marginais, con-
sidera que "seu trabalho se caracteriza pela vontade de assumir totalmente a flexi-
bilidade da linguagem nos termos da comunicação da mensagem. A participação 
do espectador a antes desejada que exigida. Nesse sentido estamos longe dos 
happenings. As manifestações marginais são obras abertas. Cabe-nos aceita-Ias 
como tais, compreender-lhes o sentido ou nos recusar a vê-Ias. ( ... ) Em que 
consiste esta marginalidade? E antes de tudo uma motivação geral que determina 
um certo comportamento, com todas as contradições inerentes a este gênero de 
opção. Aí se mostra uma influência norte-americana beat e hippie, uma atração 
espontânea para o espiritualismo e a magia, uma consciência crítica frente a so-
ciedade. ( ... ) Estes artistas mais ou menos ligados aos circuitos tradicionais são 
sensíveis a critica radical da arte em si. Se se quer escapar ao circuito da produção 
e da difusão da obra de arte/valor de mercado, a preciso encontrar uma resposta 
a pergunta: 'arte, por que?' E esta questão desemboca direta e inevitavelmente 
sobre uma pesquisa de linguagem baseada na metodologia das ciências humanas. 
Este é o único instrumento do qual dispõem os jovens artistas para tentar reen-
contrar um novo elo pessoal entre a arte e a sociedade. A pergunta 'arte, por que?' 
eles respondem 'arte, por que não?' A sociologia da arte eles respondem por uma 
arte sociológica: novas proposições psicossensoriais, semióticas, antropológicas. 
O estruturalismo lingüístico lhes oferece um método de análise dos sistemas de 
Iinguagem." 

3. Frederico Morais, conforme referido por Aracy Amaral no catálogo da Expo-    projeção'73, São Paulo, 
jun. 73. 

4. Pierre Restany: "L'arte in Brasile, nelle sabbie mobili", Domus nº 544, mar. 75. 



Estes trabalhos em linguagem que aqui denominamos experimentais, adaptados 
às condições técnicas industriais, caracterizam-se ainda pela reprodutibilidade, 
não como condição exterior, ligada exclusivamente a veiculação e a difusão, mas 
já considerada na concepção/ produção da obra, multiplicável em pequenas ou 
grandes series. Bem compreendida a natureza dos meios que aqui tratamos, ve 
remos necessária a decomposição da informação em função da série de imagens 
ou trabalhos, enquanto, numa técnica como a pintura, a mensagem é transmitida 
integralmente numa obra única. 

Embora caracterizando três posturas diferentes, dedicando-se a investigações de 
naturezas diferentes, Artur Matuck, Mario Ishikawa e Gabriel Borba Filho (Gabi) se 
inserem nesta mesma categoria de produção artística, tanto pelas inovações técni-
cas quanta pela forma de veiculação marginal de seu produto (IIs. 1, 2, 3). 
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IL.  1: Gabriel Borba Filho (Gabi)
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IL.   2: Artur Matuck

IL.  3: Mario Ishikawa
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PROCESSOS TÉCNICOS DE 
PRODUÇÃO E SISTEMAS 

DE VEICULAÇÃO 
Mario Ishikawa, por exemplo, afastou-se do circuito normal de divulgação 
da arte em São Paulo, em 1967, pois não se submetia a exigência das 
exposições oficiais na unidade técnica da obra, quando trabalhava com 
construções, xerox, desenho, colagens, cartazes e relevos; insatisfeito 
também com o que chama "sabotagem na montagem", que dispunha tra-
balhos de preocupação ideológica fora do circuito dos visitantes denotando 
assim forte dirigismo e seleção de informações em reflexo a problemas de 
ordem social e política. 

"Uma vez que na pintura eu me encontrava num certo impasse 5, achei, 
como toda a minha pintura estava ligada a coletividade, ao público, achei 
que uma forma viável de continuar mantendo esta preocupação seria o 
campo do ensino.6" Em 1972  "foi quando 7 Julio (Plaza) e Regina (Sil-
veira) vieram de Porto Rico e narraram uma atividade desenvolvida lá, que 
seria estabelecer correspondência entre os artistas nacionais e interna-
cionais em termos dos mídias convencionais, dentro do mercado conven-
cional, por exemplo, utilizar cartas, telegramas, cartões postais 8 sistemas 
de impressão como o offset, xerox, etc. que são veículos de reprodução 
comerciais". O que Mario chama mídias convencionais de comunicação 
de massa são, no âmbito artístico, novos elementos que vem transformar 
toda a questão arte, em sua linguagem, técnica, substância, veículo, enfim, 
modificar a relação entre processo artístico e sociedade.

Foram convidados outros artistas para um trabalho de participação cole-
tiva na série "On-Off" utilizando qualquer técnica e recurso de reprodução 
como o xerox, offset, mimeografia, heliografia, que tor- 

5. Entrevista com Mario Ishikawa, em 12/1/76, por Daisy Peccinini, gravada em fita cassete 04/76. 
6. A propósito desta opção didática de Mario, é interessante notar a crescente integração do artista na 
Universidade, que se pode observar há certo tempo nos EUA e países da Europa e que atualmente 
se torna sensível também no Brasil, seja como uma opção profissional ou integrante do processo 
criativo. 
7. Idem nota 5. 8. Arte postal, que já em 1971, na Bienal de Paris, mereceu um setor especial.  
8. Arte postal, que já em 1971, na Bienal de Paris, mereceu um setor especial.
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nasse a produção mais barata, pois este trabalho era distribuído em pequeno 
circuito. Das cópias impressas, dez por cento era enviado, através do correio 
ou em mãos, para museus, críticos e artistas do exterior; o restante era dividi-
do entre os participantes da publicação e distribuído entre pessoas que tives-
sem ou abrissem interesse em torno desse tipo de trabalho. Mario não vendia 
porque o preço da produção era baixo, entre cento e cinqüenta e trezentos 
cruzeiros por mil cópias, que foi a tiragem da serie "On-Off". Esse capital foi 
considerado 'morto pois o que interessava, para uma primeira sondagem de 
opinião, era a penetração do trabalho. 
Na primeira série "On-Off", de onze a doze artistas se reuniram por interesse 
no novo veículo/técnica, entretanto não havia acordo algum quanta ao conteú-
do; já na segunda série foi estipulada entre os participantes a forma de cartão 
postal, que sugeria veiculação de informações convencionais deste gênero 
como a realidade do meio dentro das perspectivas da visão tratada através 
de fotografias, poemas, imagens, que, em mostrar, descrever, criticar, criavam 
tensões e conflitos. Houve ainda uma terceira serie "On-Off" da qual partici-
param cerca de dezoito artistas. 
Mario reconhece que se trata de um sistema de divulgação fechado, limitado 
quase que exclusivamente a conhecidos do artista; um sistema inaccessível 
a muitas pessoas por não expor o trabalho ou fazê-lo circular em espaços 
comunitários; ao contrário, baseia-se na entrega/recepção direta, de individuo 
para individuo. Entretanto, comparando-o aos sistemas tradicionais de mostra, 
considera que o circuito de divulgação aumenta sob o argumento de que são 
poucas as exposições visitadas por mil pessoas, e o conhecimento do trabalho 
só é possível na medida do acesso do espectador a sala de exposição. A partir 
do momento em que é comprado por colecionadores, o trabalho fica isolado, 
perdendo sua função de informação. 
Nesse gênero de trabalho as mostras ainda existem como centralização da 
correspondência, sobretudo com o exterior. Depois de 1967 a Prospectiva'74 
foi praticamente a primeira exposição para a qual Mario enviou trabalhos. 
"Prospectiva'74 é uma mostra na qual os artistas estão unidos por uma pro 
blemática comum e uma idêntica visão da realidade: CONTIINUIDADE: vs. 
CATEGORIAS." 9 

"Prospectiva'74 tem sido possível graças a uma comunicação em nível inter-
nacional entre artistas, que tem demonstrado um espírito de cooperação e 
autogestão, só possível quando existe o conceito de informação e não o de 
mercadoria." 10 
Com este mesmo espírito realizam-se exposições no exterior para as quais 
Mario, Gabi e Matuck tem enviado trabalhos seus.  Mario mandou

9. Julio Plaza, catálogo da Prospectiva’74, jul. 74
10. Julio Plaza, catálogo da Prospectiva’74, jul. 74
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material para exposições na Galeria Fluxus, em Selb, Alemanha, e para o 
CAYC, na Argentina. Também na Kresge Art Center Gallery da Universidade 
de Michigan puderam ser vistos em janeiro de 1976 as series de slides: Op-
erador, Penché de l'un ou l'autre bord e Reconstrução de Gabi e a série 
de fotos sobre o Matadouro Municipal (O olho prisioneiro segundo a morte 
premeditada) de Artur Matuck. 

Embora Mário participe dessas mostras coletivas, é significativo o fato de 
nunca ter feito uma individual, apesar dos convites que recebe; esta recusa 
não é definitiva, pois teme cair no isolamento total; por outro lado, se nega a 
fazer um trabalho especificamente para mostrar em exposição, o que poderia 
levá-lo a deixar de lado a realidade vivenciada. O significado desta realidade 
vivenciada não é somente o de uma realidade cotidiana, mas proveniente de 
uma investigação metalingüística no campo da arte. E de sua relação com 
esta realidade, provocando conflitos e contradições, que surge seu trabalho 
plástico. Ai é preciso ter cuidado com a utilização da técnica como veículo da 
idéia, pois ela revela particularidades expressivas. 

Para Mario qualquer técnica é artística dependendo de como é manipulada. 
Enquanto participou do grupo On-Off trabalhou em offset, uma técnica nova 
dentro do sistema artístico, portanto achou necessário verificar as implicações 
em torno dela. Antes de pensar em termos de "novidade" procurou entender 
as possibilidades e limitações dessa técnica sofisticada de reprodução que 
possui, sem duvida, qualidades e particularidades próprias. O offset tem pos-
sibilidade de multiplicação infinita, pois a matriz pode ser reproduzida inclusive 
a partir de uma cópia. Na medida em que a quantidade de reproduções e maior 
o custo operacional da unidade cai, mesmo num limite mínima possível de có-
pias, que era usado por Mario. O individuo que adquire o trabalho por um preço 
baixo ou de graça não está preocupado com o problema de investimento que 
envolveu a obra artística, mas com a informação que ele veicula: "O individuo 
o adquire ligado ao aspecto da informação." 11 

Mario vê como limitação da técnica o fato de ela impor a decomposição da 
informação em esquema de muitos trabalhos. Um gesto, uma imagem, uma 
palavra, um comportamento, um conceito, em si e em suas relações, só são 
passiveis de transmissão através do offset se representados em série, na qual 
um elemento assume significância quando relacionado com os anteriores e 
posteriores. Desta forma ela atinge pessoas de certo nível cultural capazes de 
recuperar a informação decomposta; contudo pode, através da série, facilitar 
a leitura e conduzir a compreensão auxiliando a decodificação nas diferentes 
relações propostas. Ainda pela mesma razão são as edições constantes que 
mantém sua vitalidade. O trabalho deve ser estruturado em ter- 

11. Entrevista com Mario Ishikawa, 12/1/76, por Daisy Peccinini gravada em fita cassete 04/76.
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mos de extensão contínua, sem tentar transpor a proposta de outra técnica para 
o offset, mantendo as mesmas posições ideológicas. A falta de programação do 
trabalho considerando as intenções deste novo veículo, por parte de muitos 
que participavam do On-Off marginalmente a seu trabalho oficial, foi segundo 
Mario, a principal causa da dissolução do grupo. Acabada a experiência "On-
Oft" prosseguiu na mesma linha, porém, agora individualmente. Na medida em 
que a produção e seu custo são individuais, e existe um limite mínimo na tiragem 
industrial, Mario introduziu elementos artesanais que barateavam o processo e 
atendiam a uma pequena tiragem. Como instrumentos são utilizados a máquina 
de costura com seus diversos pontos que podem ser traduzidos em vários 
significados enquanto sinais, carimbos (lIs. 4 e 5), as técnicas de mimeografia, 
heliografia, tipografia, datilografia (IL. 6), colagens buscando sempre o essencial 
e mais adequado a compreensão do trabalho por meios mais baratos, pois a 
sua distribuição contínua gratuita, através de envelopes, sendo sua atividade 
profissional remunerada a de professor universitário. 

Gabi resume suas preocupações no campo artístico em três aspectos por ele 
assim chamados: produção (material e estudos), arte (invenção/elaboração) 
e guerra (distribuição). Na "guerra" tem feito várias experiências testando dife 
rentes sistemas de distribuição da informação artística; participou, com Mario, 
do grupo On-Off, organizou e publicou artigos de diversos autores que discutem 
os sistemas de divul- 

IL. 4: Carimbos - instrumento de Mario Ishikawa. Foto tirada no ateliê do artista em 1976, por 
Yuji Kusuno. 
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gacão e tentou enviar trabalhos para pessoas que tem condições de divulgar. Diante 
desse problema sua atitude pretende ser de marginalidade consciente. Só se con-
sente sair da marginalidade mediante condições; apenas para atingir maior eficácia. 
Participar do circuito convencional, a seu ver, apenas satisfaria expectativas que não 
tem nada a ver com sua preocupação artística. Ele tenta trabalhar com o sistema para 
usufruir de equipamentos mais sofisticados que são de propriedade das grandes in-
stituições. Ainda assim existem os problemas burocráticos que dificultam as decisões 
e realizações. 

IL.  6: Estudos biotypologicos  – 1974 – Mario Ishikawa – datilografia sobre etiquetas 
auto-adesivas – 12,8 x 19cm
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"Fazer com uma grande unidade, incluindo a problemática da divulgação já na 
preocupação do próprio trabalho." 12 Buscando um sistema que permita divulgar 0 
trabalho coerentemente e que proporcione liberdade de pensar diante dele, Gabi, 
juntamente com Mauricio Fridman, fundou a Cooperativa para Assuntos de Arte, 
lançada a 9 de junho de 1976, no Teatro Ruth Escobar com a Noite de POESI-
AEVENTO (IL. 7). 
"A Cooperativa pretende ser, dentro de uns anos uma coisa tida como muito séria, 
muito bem divulgada e que a gente possa inclusive fazer o papel de critico, ou 
então, talvez, incorporar a Cooperativa alguns teóricos." 13 Utilizando um equipa-
mento que pode ser comum aos associados, eles pensam em      executar, discutir 
e distribuir os trabalhos fora dos circuitos convencionais. 

Para esta primeira edição haviam programado tirar duzentos e cinqüenta exem-
plares que seriam remetidos em envelopes por via postal, o que não foi real-
izado; fazendo parte: quatro trabalhos de Gabi (Nós, D'Apres van Gogh, Poesia 
e Vento e Operador) com os de Maurício Fridman (O Mal é O Objetivo, Hein? 
- serigrafia, Seu Titulo Possível - xerox e serigrafia, Silent People - litografia, 
Eu Vou Voltar para o Interior - serigrafia e colagem) e um disco com o trecho do 
Inferno de Dante traduzido por Augusto de Campos, interpretado pela máquina 
de escrever do autor. 

Embora Gabriel Borba defenda uma posição marginal em relação as formas de 
distribuição de seu trabalho, testando diferentes sistemas de veiculação da infor-
mação artística, realizou em abril de 77 uma exposição no Museu de Arte Con-
temporânea, numa tentativa de integrar as linguagens chamadas de "vanguarda" 
ao suporte tradicional do "museu". 

O trabalho plástico de Gabi pretende "não se prender a nada, nem a conceitos 
ideológicos, nem a conceitos de uma estética normativa." Considera seu trabalho 
experimental, não só em relação ao material, a técnica, mas também ao nível 
conceitual. Seu trabalho ora contesta a sacralização da obra de arte, ora busca a 
visualidade da escrita, não de uma forma intelectualizada como foi vista na pes-
quisa semiótica dos concretistas, mas de uma forma mais lírica, ora parte ainda 
de jogos lingüísticos para chegar a imagem, usando poetas como Mallarmé e 
Shakespeare. 

Na procura de um sistema de distribuição coerente ao trabalho que vem desen-
volvendo, fundou em 9 de junho de 1976 a Cooperativa Geral para Assuntos de 
Arte com Mauricio Fridman, como um novo 

12. Entrevista com Gabriel Borba Filho. jan./76, por Sonia Prieto, gravada em fita cassete 02/76. 

13. Idem nota 12. 
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IL.  7: Folheto de diulgação da Noite de POESIAEVENTO (evento)
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suporte para atender as novas técnicas, mas que corre o risco de desempenhar 
o velho papel dos suportes tradicionais, porém, agora, num circuito paralelo 
aquele. Sua proposta de selecionar associados pode derivar na seguinte forma: 
escolhe-se quem produz e o que se produz para, em seguida, ser vendido 
publicamente; reduzindo assim a Cooperativa a um órgão de veiculação nos 
moldes tradicionais dos quais tenta fugir, mantendo um preconceito estático de 
nova ordem. 

Sua obra é pouco vista no Brasil. Entretanto, o autor enviou, em 1975, para a 
Galeria Fluxus (Selb, Alemanha), trabalhos Tachas, em xerox e aerografia, com 
tacha e papel de seda, e Us/Nos em xerox, copia heliográfica e bordado (IL. 
8) para circular pela Europa, e, como já foi citado, participou da exposição da 
Kresge Art Center Gallery da Universidade de Michigan no início de 1976. 

Segundo Gabi, a arte está determinada, dentro deste circuito que conhecemos, 
por quem paga e com que se paga. "Se quem paga o trabalho já acentua a 
direção em que ele vai, então quem vai pagar meu trabalho sou eu ( ... ) Nunca 
visando a lucro porque esta atitude a importante como atitude simbólica." 14 

Gabi explora técnicas de reprodução em xerox, heliografia, offset, entre outros 
meios como o filme Super-8 mm e 16 mm, ambientes relacionados com as 
artes cênicas, audiovisuais, chegando a trabalhos em multimídias. Enquanto 
professor na ECA-USP, entre 1972/73, fez experiências em vídeo-teipe, mas 
hoje não restam vestígios desse trabalho que realizou com alunos. Entre esses 
alunos, por sinal, encontrava-se Artur Matuck, que considera o VT um veículo 
de registro da realidade adequado para um arquivo de memória social. 

Para Matuck os problemas da propriedade e da reprodução da informação con-
sistem nos pontos de maior peso em sua pesquisa plástica, pois ele dá grande 
importância a difusão da informação, vendo-a como um direito social. Procura, 
sobretudo, interferir na estrutura da comunicação artística . 

O tema da primeira edição do jornal La Phenomena, em 1972, foi a mitologia 
contemporânea; uma proposta universal na medida em que possuía imagens 
reconhecíveis em várias culturas como a de Cristo e a de Flash Gordon, e 
textos pequenos em varias Iínguas (alemão, inglês e sânscrito). A edição teve 
quinhentos exemplares que eram vendidos pelo artista nas ruas, quando dis-
cutia suas idéias com dife rentes pessoas. Este tema da mitologia, conceitos 
de protocultura, anima, alegria, foi retomado em fins de 1974 numa série de 
dez serigrafias realizadas em Salvador, com apoio do Instituto Goethe, que lhe 
concedeu uma bolsa. Entre março e maio de 1974 fez uma nova edição de La 
Phenomena, cuja forma não era mais a de jornal mas 

14. Entrevista com Gabriel Borba, jan. 76, par Sonia Prieto, gravada em fita cassete 02/76.
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a de um envelope impresso em offset com uma série de folhas soltas, resultado de 
impressão feita na FAU-USP, através de processo eletrostático, que grava as chapas 
dispensando o processo de fotolito, barateando assim o custo de produção.
Nesse trabalho apresenta uma parte editorial onde a imagem da espinha de peixe, 
formada por objetos xerocopiados, está estampada, estabelecendo uma unidade. 
Nesse editorial estão os conceitos e as mensagens do autor encontrados em sen-
tenças como:

La Phenomena

A ARTE MANIFESTANDO UM PROCESSO SOCIAL
uma reorganização das energias que o homem pode por em jogo 

fundamentado na própria vontade de comunicar-se 
de cada indivíduo 

um aproveitamento CONSCIENTE das energias do homem 
seu pensamento, 
idéia, 
capacidade criativa, 
o resultado de seu agrupamento. 

La Phenomena é um processo EMBRIONÁRIO 
se não acontecer é ESQUIZOFRÊNICO.

PROCESSO EMBRIONÁRIO 
"A vida é um processo de equilibração do organismo com o meio" 
Piaget 

para que um ORGANISMO - indivíduo ou sociedade 
se equilibre cada vez mais perfeitamente 
é necessário que estabeleça, 
o maior numero possível de canais, media de comunicação
a organismo social humano em busca de IDENTIDADE. 

PROCESSO ESQUIZOFRÊNICO 
"minha missão na Terra é realizar todos as meus atos na velocidade média de uma vassoura 
que varre" 

esquizofrenia é isolamento, 
referencial único, 
não tornado comum, 
não comunicado. 

À outra parte Matuck dá o nome de alquimia: "A alquimia moderna é mexer com a 
informação e reprodução de imagens." 15 Ao estabelecer um paralelo entre alquimia 
e comunicação vê semelhança entre os problemas dos alquimistas da Idade Média, 
que se constituíam no 

15. Entrevista com Artur Matuck, 7/6/76, par Daisy Peccinini, gravada em fita cassete 26/76.
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trabalho com a matéria, e os dos alquimistas de hoje, que são relativos à 
informação. 
Matuck formula o semion, símbolo da informação liberada, a contrapor ao 
copyright (C.), sinal que permite reprodução livre da matéria (IL. 9) Esta pre-
ocupação foi teorizada num trabalho de pós-graduação na ECA-USP sobre 
direito autoral e processo eletrostático de reprodução. "A memória cultural vai 
ser mais legítima quando a informação estiver amplamente difundida, quan-
do não houver nenhuma restrição, nenhuma propriedade na informação, que 
é expressa pelo sinal de copyright." 16 Aí o sinal (C.) assume um caráter 
caricatural que defende, não a real Iiberação da informação, mas a sua livre 
inclusão enquanto mercadoria vendável, no esquema mercantil capitalista. 
Isto fica claro quando afirma que, sendo a informação tão necessária quanto 
possuir uma propriedade física, hoje é tão importante ser informado quanto 
possuir algo. 

Liberar a informação, a seu ver, significa: em relação ao presente, registrar 
integralmente sua própria época, em relação ao passado, recuperar os ele-
mentos de uma memória cultural, e, em relação ao futuro, legar uma legítima 
memória cultural. 

Neste La Phenomena, segunda edição, Matuck propôs a participação de 
outras pessoas, respondida por Gabriel Bonduki, ao incorporar à série alguns 
trabalhos em offset. O lançamento realizou-se na livraria Books de Paulo 
Gorondetti, especializada em livros de publicidade. 

Desenvolvendo o tema da liberdade de informação, chega à tarja negra como 
símbolo gráfico da censura, sobre o qual lançou, em novembro/ dezembro 
de 1975, o jornal O Olho Prisioneiro. O sinal da faixa preta sobre os olhos é 
aplicado em vários contextos: em veículos de comunicação - imprensa - em 
desenho de Dürer, em retrato de artista, etc. A principio era um estudo grá-
fico, mas quando passa a ser editado em cinco mil exemplares, toma caráter 
de estudo editorial. O fato de ser bilíngüe (inglês e português) busca enfatizar 
o aspecto da difusão. 

"Eu chamei de medium arte porque é uma arte procurando interferir, modifi-
car, discutir os processos de difusão da arte." 17 

Através da própria experiência pretende chegar mais claramente ao conceito 
de livre reprodução, fazendo da linguagem um instrumento de questiona-
mento e compreensão dela mesma. Enfocando a propriedade na comunica-
ção discute suas duas formas: propriedade industrial e direito à reprodução. 
Transportando esse conceito para a relação homem/animal, realiza o tra-
balho Olho prisioneiro segundo a morte 

16.   Entrevista  com Artur   Matuck,   7/6/76,   por Daisy   Peccinini,   gravada   em   fita   cassete 26/76.                   
17.   Entrevista  com Artur   Matuck,   7/6/76,   por Daisy   Peccinini,   gravada   em   fita   cassete 26/76.           
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premeditada; uma série de oito fotografias feitas por Gabriel Bonduki no 
Matadouro Municipal em novembro de 1975, acompanhadas de um texto 
que reforça a discussão de propriedade do homem sobre o animal. Para 
contestar a afirmação de Hegel de que o animal, como não se suicida, não 
exerce vontade sobre a própria vida, portanto e o homem que deve exercer 
esse direito, sendo lícito matar o animal, Matuck se apóia nos ensinamentos 
do hinduismo iogue contidos nos Upanixades que dá uma visão antípoda 
da propriedade do ponto de vista ocidental: "Tudo isto para ser habitado 
pelo Deus, qualquer que seja o universo individual de movimento no Movi-
mento Universal, mas só através da renuncia o Homem poderá fruir deste 
Universo. Nenhum desejo sobre qualquer possessão do Homem." 18 Esse 
trabalho foi enviado, como um dos representantes da jovem arte brasileira, 
para a exposição do Kresge Art Center Gallery da Universidade de Michigan 
- USA - 1976. 

Na série chamada "Zunck e a Tecnolescência" 19 Matuck trata de aspectos 
da tecnologia da sociedade de hoje em tom de ironia. No entanto, vem 
explorando ao máximo essa tecnologia; mesmo porque sua preocupação 
pelos veículos atuais da informação nos pareceria vã se não houvesse in-
teresse em compreender as técnicas que os sustentam. O desenho, para 
ele, constitui a forma de estudar a variação de um tema e testar mudanças 
de movimento. 

Suas experiências com xerox mostraram-lhe possibilidades diferentes de 
gerar imagens, através do foco, pianos, gravações de várias imagens so-
brepostas, gravação em acetato e, a partir daí, a inversão da imagem. Utili-
zando o disparo automático e movimentando o objeto sobre a máquina xe-
rox, conseguiu gravar uma seqüência de imagens que, em seguida, foram 
filmadas em table-top 20, em 16 mm. o cinema recuperou o movimento da 
imagem captada pelo xerox. Teve oportunidade de experimentar a técnica 
do xerox por um projeto recusado na Bienal de São Paulo de 1973, mas 
executado na Bienal dos Recusados, na Galeria Espade, quando Matuck 
e Kenji até propõem discussão sobre o uso do xerox como equipamento. 
Então a máquina era cedida pelo Xerox, mas para prosseguir com as ex-
perimentações, seria necessário pagar as copias; tornaram-se experiências 
muito dispendiosas. 
      

18. Conforme referência de Artur Matuck em entrevista gravada por Daisy Peccininl, 7/6/76, 
fita 26/76. 

19. Seção de La Phenomena, 2.8 edição, 1974, Artur Matuck. 

20. Filmagem em table-top, utilizada em desenho animado, quando é instalado na máquina 
filmadora, um disparador quadro a quadro que, num processo semelhante ao fotográfico, re 
gistra os desenhos individualmente, em seqüência.
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POSTURAS E DECORRÊNCIAS 
NA PRÁTICA ARTÍSTICA 

Embora Matuck esteja preocupado, tanto quanto Gabi e Mario, com o 
significado da prática artística nos dias de hoje, e tentando achar a  
resposta através da própria arte, de sua linguagem, suas técnicas 
e seus veículos, assume uma postura bem diversa diante dessas 
questões. 

"Eu sinto nessa minha tentativa de sistematizar um sinal ou uma idéia, 
sinto, ao mesmo tempo que uma tendência religiosa ou mística que 
faz parte de minha personalidade, uma tendência a dar utilidade social 
a minha atividade como artista." 21 Mas o caráter místico sobrepõe-se 
a qualquer outra preocupação social; mesmo porque a forma de ver o 
processo social e mística (IL. 10). 

Em certos desenhos como os da série "Arquitetura de um Sonho" 
quando Matuck tenta recuperar imagens de um sonho, deixando bro-
tar significados nos símbolos e personagens de figuras arquetípicas, 
entra numa arte visionária da qual não pretende escapar : desenho 
nunca partindo do natural; parte da minha própria concepção do ob-
jeto evitando a observação visual." 22 Esta posição se choca com sua 
proposta de combater o sinal de copyright. Neste ele condena a pro-
priedade da informação mas, na sua concepção de desenho confir-
ma a autoria pessoal e intransferível da visão subjetiva. É preciso a 
esse respeito rever os conceitos de autoria e propriedade que são 
freqüentemente confundidos. A tese de Matuck talvez se condense 
na frase que reproduz em um de seus trabalhos: "A sabedoria não é 
minha mas está em mim." 23 

21. Entrevista com Artur Matuck, 7/6/76, por Daisy Peccinini, gravada em fita cassete 26/76. 
22. Entrevista com Artur Matuck, 7/6/76, por Daisy Peccinini, gravada em fita 
cassete 26/76. 
23. Anônimo, La Phenomena, 2.8 serie, maio 74 - Artur Matuck.
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alucinações, o homem contemporâneo pode dar corpo a seus mitos a partir 
de um repertório fornecido pelos meios de comunicação de massa como a 
TV, o cinema, a propaganda, etc. Em La Phenomena, primeira edição, Matuck 
apresenta arquétipos contemporâneos sob quatro imagens: Flash Gordon, 
Homem Biológico (desenhado por Da Vinci), Príncipe Valente mascarado e 
Buda Maitréia (Cristo Cósmico). Pretende assim captar quatro focos culturais: 
o comercial, o humanista, o romântico e o oriental, a fim de obter universali-
dade em sua linguagem. Pela mesma razão cria palavras e utiliza várias lín-
guas, buscando uma língua universal, procura usar a figura humana, quando 
não, representações simbólicas (IL. 11). 

Está claro que toda sua temática está carregada de misticismo, entretanto 
sua "tendência a dar utilidade social a atividade como artista" concentra-se 
no questionamento do veículo de sua mensagem: "minha visão de arte 24 está 
fugindo um pouco de uma visão estética, de produzir uma coisa bonita ... eu 
não sei também se estou fazendo arte. Agora, a minha preocupação com arte 
e de interferir nos processos de difusão da informação. ( ... ) A comunicação 
deveria ser parte integrante da obra ( ... ) o artista deveria se preocupar com a 
obra que faz e com a sua difusão: para onde ela vai, aonde ela chega ( ... ) 

24. Entrevista com Artur Matuck. 7/6/76, por Daisy Peccinini. gravada em fita cassete 26/76. 

IL. 10: Xerox de desenho  Artur Matuck
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IL. 11: Elemento de álbum de serigrafias “La Phenomena -  Medium”  novembro 
1974 -  Artur Matuck
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produzir um trabalho de arte e produzir a difusão deste trabalho de arte ( ... ) 
Minha preocupação como artista também se relaciona com os Direitos Huma-
nos, com a ciência do Direito ( ... ) Uma preocupação pouco estética talvez, e 
mais relacionada com a idéia, com a comunicação e com a mudança social, 
com a ampliação da consciência social." 25 Desde que não se acredite em um 
esteticismo inócuo, num conceito purista, esta atitude não pode ser entendida 
como afastamento da arte; "( ... ) esta desestetização, segundo Rosemberg, 
implica uma real estetização de todas as formas e acontecimentos na vida 
humana - o próprio mundo se transformando em museu." 26 

Já o trabalho plástico de Gabi pretende "não se prender a nada, nem a con-
ceitos ideológicos, nem a conceitos de uma estética normativa." 27 Considera 
seu trabalho experimental, não só em relação ao material, a técnica, mas 
também no nível conceitual. Seu trabalho ora contesta a sacralização da obra 
de arte (Deconstrução - lis. 12 e 13), ora busca analogias imagéticas a escrita 
(Poesia e Vento - IL. 14), ora parte de jogos lingüísticos para chegar a imagem 
usando para isso poetas como Mallarmé e Shakespeare (Penche de I'un ou 
I'autre bord). "A invenção para mim não é uma coisa primordial" 28 

Pierre Restany 29, logo apos comentar o conceito de Deconstrução de Gabi: 
"Tão curiosamente próximo da Decreation do francês Jaennet", faz uma 
análise global do comprometimento dos jovens artistas brasileiros com sua          
realidade: "a dosagem, desses elementos diversos, da cultura sócio-politica 
e do folclore popular depende da personalidade as mais fortes assumem de 
maneira mais direta a consciência crítica, os mais fracos se acalmam e se 
deixam levar por um descomprometimento sentimental, a busca dos clássicos 
paraísos artificiais." Ao referir-se aos "paraísos artificiais", como é colocado 
por Baudelaire, Restany destaca a faceta romântica de alguns jovens artistas 
brasileiros. Esta colocação aplica-se aos trabalhos de Gabi quando propõe o 
tratamento da visualidade da escrita, não de uma forma intelectualizada como 
foi vista na pesquisa semiótica dos concretistas, mas de uma forma mais 
lírica, onde o aspecto social, se pretendido, se acha minorizado. 

25. "A estética será a ética do futuro", Górki. 
26. Rosemberg, conforme referido por Aracy Amaral no catálogo da Expoprojeção'73, SP, jun. 73. Encon-
tramos formulações similares no conceito de morte da arte de Hegel, em Marcuse ("Arte na sociedade 
unidimensional" Teoria da cultura de massa, L. Costa Lima), nas utopias da Bauhaus, ou sua antítese no 
conceito de arte como "negação do real" de Adorno. 
27. Entrevista com Gabriel Borba, jan. 76, por Sonia Prieto, gravada em fita cassete 02/76. 
28. Entrevista com Gabriel Borba, jan. 76, por Sonia Prieto, gravada em fita cassete 02/76. 
29. Pierre Restany, "L'arle in Brasile, nelle sabbie mobili", Domus n.o 544, mar. 75.
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Mario Ishikawa, caracterizando uma terceira postura está ideologica-
mente vinculado ao processo criador; utilizando, nesse sentido, mate-
rial, técnica, linguagem temática e veículo, que sac cuidados e elabo-
rados intelectualmente. 

IL. 12: Elemento de Deconstrução, Gabriel Borba Filho, audiovisual. "A Decon-
strução é uma seqüência de imagens, silenciosa, que evidencia certo processo de 
abordagem dos conceitos ligados a natureza da arte, tais como o bom e o mau gosto, 
o belo, o significativo e ainda dos que lhe são próprios, o espaço e a sua ocupação, 
encarando-o como a sua verdadeira virtude expressiva. 
Essa concepção nasce a partir do ponto de vista de que o trabalho de arte é a obje-
tivação de modelos internos que interferem na natureza, o presente, com projetos, o 
futuro, e o que pode se dar em diferentes graus. 
Quanto mais intensa for a objetivação, mais radical será o projeto. E a medida dessa 
Intensidade é a clareza dos dados subjetivos que se mostram a leitura, guardadas as 
condições de pertinência e adequação. 
E é a responsabilidade desse futuro, a competência do artista. (Gabriel Borba, ca-
tálogo da Expoprojeção'73, SP). 

Depois de 1967/68, "na medida em que mudou o sistema" 30 diz Mario 31, 
"tentei analisá-lo sob o ponto de vista de uma mudança de forma; também não 
posso permanecer com uma mesma forma dentro 

30. Mario usa aqui o termo “sistema” referindo-se as condições, ou falta delas, de prosseguir utilizando a 
linguagem direta na critica a realidade social, e não como se compreende no tema da pesquisa: “Sistema 
de Anti-sistema”. 
31. Entrevista com Mario Ishikawa, 12/1/76, por Daisy Peccinini, gravada em fita cassete 04/76. 
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de um novo sistema." 32 Seguindo coerentemente este raciocínio, Mario tem 
procurado identificar atitudes e comportamentos com os quais elabora uma 
série de possibilidades de relações. A análise dessas relações e comporta-
mento é feita para tentar generalizar situações particulares extensíveis ao 
próprio sistema e chegar a traduzi-Ias em imagens, em símbolos genéricos. 
"Certas imagens estão ligadas fundamentalmente a certa análise do compor-
tamento institucional; então eu tento procurar uma série de sinais característi-
cos do individuo ou do código do individuo que me permitem estabelecer uma 
certa forma de identificação de atitudes e identificação de comportamento; e 
com isso eu crio, tendo possibilidades de relação com o próprio contexto." 
33 A imagem, passível de vários pontos de vista de abordagem, permissiva 
a várias situações, e inserida em diferentes contextos, estabelecendo uma 
serie de ligações, até desgastar suas interpretações, para que Mario passe 
a testar outra. Como um observador didático, procura dar sempre ao seu tra-
balho condições de reflexão sobre o tema ou sobre a imagem. Se eles não 
possibilitam mais novas e ricas interpretações, em novas relações, e porque 
sa esgotaram como elemento plástico. 

Seu trabalho consiste na incansável decomposição da informação apresen-
tada de forma didática. Sua posição é de remeter sempre a uma nova leitura 
embora não estabeleça leituras a priori. Pelo sistema de teste chegou a uma 
forma irônica de conduzir a decodificação do trabalho (IL. 15); através do 
multiteste a compreensão se da pela leitura linear de conjuntos de termos de 
proposição que abrangem varias imagens e sinais inter-relacionados (lis. 16 
e 17). 

As imagens não são trabalhos formais, partem da percepção ligada a própria 
realidade, como por exemplo, a imagem da impressão digital somada a da 
almofada (como objeto = símbolo de conforto, comodidade). O sistema de 
consumo e o comportamento do individuo diante dele pode ser identificado 
por objetos, como também qualquer relação de comportamentos e sentimen-
tos para com a realidade comum aos indivíduos. A almofada com impressão 
digital assume o significado de segurança e conforto. Sob a forma de selo o 
símbolo já atinge o nível de veiculação de sua imagem em 1974 "numa ho 
menagem ligada a um período de segurança e conforto" 34 (IL. 18). 

O caráter experimental dos artistas que aqui estudamos vê-se agora bem 
justificado, não só pelo espírito comum de pesquisa com novos 

32. A respeito da reestruturação da forma como meio de adequação para com a realidade, veja-se Um-
berto Eco em Obra aberta, Cap. "Do modo de formar".

33. Idem.

34. Entrevista com Mario Ishikawa, 12/1176, por Daisy Peccinini, gravada em fita cassete 04/76.
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meios tecnológicos, mas também em visíveis aspectos contraditórios 
de suas posturas e propostas artísticas, que muitas vezes constituem 
incentivo ao prosseguimento da pesquisa plástica.

Ils. 16 e 17: Em boca fechada não entra mosca – 1976 – Mario Ishikawa, datilografia e 
colagem sobre papel milimetrado.
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Gabi, embora afirme consciente sua marginalidade, negando inclu-
sive princípios estéticos e ideológicos, chega a fundar a Cooperativa 
para Assuntos de Arte, que, na verdade, pretende ser um novo suporte 
para atender as novas técnicas, mas que corre o risco de desempe 
nhar o velho papel dos suportes tradicionais, porem, agora, no circuito 
paralelo aquele. Sua proposta de selecionar associados pode derivar 
na seguinte forma: escolhe-se quem produz e o se produz para, em 
seguida, ser vendido publicamente; reduzindo, assim, a Cooperativa a 
um órgão de divulgação nos moldes tradicionais dos quais tenta fugir, 
eliminando as expectativas de lucro, mas mantendo um preconceito 
estético. 

No sistema de divulgação escolhido por Mario o problema se apresenta 
diferente, mas ainda se apresenta. Quando busca aumentar o circuito 
de divulgação através de meios amplamente reprodutíveis, contradiz-
se ao optar pelo envio postal que, contrario ao que diz pretender,                
restringe este circuito por ação do próprio artista. Suas diversas cópias 
já possuem destinação restrita no momento da elaboração enquanto a 
obra única exposta em publico e virtualmente dirigida a toda e qualquer 
pessoa. Resta esclarecer se teria sentido divulgar essa informação fora 
deste grupo. Ate que ponto esse gênero de trabalho não conduz men-
sagem pessoal, ou que se toma pessoal pela correspondência efetiva, 
ao restringir o conjunto de receptores? Assim sendo, faz-se necessária 
uma reformulação de "realidade vivenciada" como Mario a conceitua, 
na medida em que ela se articula em tome de pequeno grupo ao qual 
se dirige de forma muito direta: envelopes nominais. 

Ao buscar a universalidade da linguagem, numa muito temperada, 
porém não muito consistente salada simbológica, Matuck esbarra 
constantemente com sua visão subjetiva e visionaria, que também se 
choca com a proposta de socialização da informação, dando-nos sem-
pre a impressão de estar pendente na brecha que separa o Ocidente 
do Oriente. 

Entretanto, a coerência entre forma/linguagem assumida e o sistema 
de veiculação adotado pelos artistas, denota a consciência na procura 
de novas soluções, portanto flexíveis e abertas, enquanto atividades 
artísticas experimentais. As indefinições dúvidas e contradições não 
são negativas, mas, ao contrario, são elementos vitalizantes que con-
duzem a novas experimentações, fazendo desse conjunto de artistas 
um grupo ativo e ativante. 
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ELENCO DOCUMENTAL 
Documentos relativos à pesquisa sobre linguagens experimentais (SP, 1976), 
constantes no Centro de Documentação e Informação sobre Arte Brasileira 
Contemporânea: 

I. Fitas cassete: 
Fita 02176 - entrevista com Gabriel Borba Filho, jan./76, por Sonia Prieto 
Fita 04176 - entrevista com Mario Ishikawa, 12/1176, por Daisy 
Peccinini 
Fita 23176 - entrevista com Gabriel Borba Filho, 12/5176, por Daisy Peccinini 
Fita 25176 - entrevista com Mario Ishikawa, 4/6/76, por Daisy Peccinini 
Fita 26176 - entrevista com Artur Matuck, 7/6176, por Daisy Peccinini 

II. Fotos: 
Artur Matuck - 12 fotos em preto e branco 18x24 do artista em seu ateliê . 
Gabriel Borba Filho - 11 fotos em preto e branco 18x24 do artista em seu 
ateliê 
Mario Ishikawa - 19 fotos em preto e branco 18x24, do artista em seu ateliê 

III . Slides: 
Gabriel Borba Filho - 13 slides coloridos de trabalhos Mario Ishikawa - 25 
slides coloridos de trabalho 

IV. Datilografados: 
Artur Matuck - relatório de entrevista (16/2/76) 
Gabriel Borba Filho - relatório de entrevista (20/2176) - relação de filmes em 
Super-8mm - relação de audiovisuais - currículo 
Mario Ishikawa - relatorios de entrevistas (8 e 15/1176) - catalogação das 
obras do artista que estao em seu ateliê 

V. Trabalhos: 
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Artur Matuck - La Phenomena I - La Phenomena II - La Phenomena (10 seri-
grafias) - O Olho Prisioneiro - xerox de xerox (30) - xerox de desenhos (séries: 
"Arquitetura de um Sonho", "Ficção em Arquitetura - Proposta de Teatro", La 
Phenomena, La Metamorfosi dei Clown, Alpha Persona - 69 xerox) 
Gabriel Borba Filho - Deconstrução (série de 13 slides) - On-Off nº 3 (criação 
coletiva) - cartaz da Brazilian Exibition de Michigan em 18/1/76 - Tachas - Us/
Nos - D'Apres Van Gogh - impresso da Cooperativa Geral para Assuntos de 
Arte - Poesia e Vento (Super-8mm) 
Mario Ishtkawa - On-Off nº 1 (criação coletiva) - On-Off nº  3 (criação coletiva) 
- envelope com 10 elementos - 1974 - Anexo (envelope com 8 elementos) 
Maurício Fridman - Elegia (audiovisual) - Na asa do som (audiovisual) - 
Qualquer coisa (Super-8mm) 
Jorge Izar - Treinamento (Super-8mm) 
Nelson Leirner - Rebelião dos animais (Super-8mm) - Máscaras (Super-8-
mm) - Cada coisa em seu lugar (Super-8mm) 
Ismenia Coaracy - Princípio e fim de uma obra de arte (Super-8mm) Marce-
lo Nitsche - Costura (Super-8mm) - Auto-retrato (Super-8mm) - Costura da 
paisagem (Super-8mm) - Birutas (Super-8mm) - Cubo de Fumaça (Super-
8mm) - Correspondência (Super-8mm) - Direção Jaraguá (Super-8mm, de 
Nitsche com Flavio Motta) 
Donato Ferrari - A coluna (Super-8mm) 
Claudio Tozzi e Abrão Berman - Cinemóbile (10 filmes Super-8) 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GRASSI, Ernesto: "Arte e mito", LBL Enciclopédia, Livros do Brasil Lisboa, 
s/ d. 
BENJAMIN, Walter: A obra de arte na época de sua reprodutibilidade téc-
nica, Ed. Saga S/ A, Rio de Janeiro. 
MARCHAN FIZ, Simon: Del arte objetual al arte de concepto, Alberto Cora-
zon Ed., Madrr, 1974. 
BARILLI, Renato: Dall'oggetto al comportamento, Ellegi Ed., Roma 1971. 
DORFLES, Gillo: Senso e insensatezza nell'arte d'oggi, Ellegi Ed., Roma, 
1971. 
STORR, Antony: As idéias de Jung, Ed. Cultrix - Editora da Universidade de 
São Paulo, SP, 1974. 
SILVEIRA, Nise da: Jung, vida e obra, Jose Álvaro Ed./Paz e Terra, 4.8 
edição, Rio de Janeiro, 1975. 
MILLET, Catherine: "L'art conceptuel com me semiotique de I'art", VH 101. 
RESTANY, Pierre: "L'Arte in Brasile, nelle Sabbie Mobili", Domus n.o 544, mar. 
1975. 
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INVENTÁRIO DA PESQUISA 

PESQUISA: LINGUAGENS EXPERIMENTAIS EM SÃO PAULO/1976

Supervisores da Área: RAFAEL BUONGERMINO NETTO (ate julho 1977) / 
RADHA ABRAMO (a partir agosto 1977) 

Pesquisadoras: DAISY VALLE MACHADO PECCININI/MARIA VANESSA 
RÊGO DE BARROS CAVALCANTI/REGINA HELENA FERREIRA DA SILVA/
SONIA PRIETO 

Data: fevereiro a junho 1976 

Objetivos: Estudo de processos de produção artística adotados em São Paulo 
em 1976, que empregassem novos recursos tecnológicos ou trabalhos que, 
por razões de ordem estética e/ou ideológica, procurassem se desligar dos 
sistemas habituais de veiculação da obra de arte. 

1.  PAPÉIS IMPRESSOS

1. 3.D.  Catálogo da Expoprojeção/1973

2.   PAPÉIS DATILOGRAFADOS

2.1.   Memorial
2.2.   Depoimento de Gabriel Borba Filho
2.4.1.   Entrevista datilografada com Gabriel Borba Filho
2.4.2.   Entrevista datilografada com Gabriel Borba Filho
2.4.3.  Entrevista datilografada com Artur Matuck
2.4.4.   Entrevista datilografada com Mario Ishikawa
2.4.5.   Entrevista datilografada com Mario Ishikawa
2.4.6.   Entrevista datilografada com Mario Ishikawa
2.4.7.   Entrevista datilografada com Mario Ishikawa
2.4.8/13.  Entrevistas datilografadas sobre Super-8 mm
2.4.14.  Entrevista transcrita de fita cassete com Gabriel Borba 
  Filho (F 02/76)
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2.4.15.  Entrevista transcrita de fita cassete com Gabriel Borba Filho 
  (F 23/76)
2.4.16.  Entrevista transcrita de fita cassete com Artur Matuck 
  (F 26/76)
2.4.17.  Entrevista transcrita de fita cassete com Artur Matuck 
  (F 26/76)
2.4.18.  Entrevista transcrita de fita cassete com Mario Ishikawa 
  (F 04/76)
2.4.19.  Entrevista transcrita de fita cassete com Mario Ishikawa 
  (F 25/76)
2.8.   Roteiro de slides
2.9.  Texto final (páginas e ilustrações)

4.   PAPÉIS REPRODUÇÕES

4.1..1/3.  Xerox sabre Gabriel Borba Filho
4.1. 4/72.  Xerox de desenhos de Artur Matuck
4.1.3/74.  Xerox de artigos sabre Artur Matuck
4.1.75/124.  Xerox sabre Super-8 mm em artigos de revistas, jornais, 
  catálogos
4.4.   Texto mimeografado sabre Super-8 mm
4.6.1/19.  Fotos ampliadas em 18 x 24 cm sabre Mario Ishikawa
4.6.20/32.  Fotos ampliadas em 18 x 24 cm sobre Gabriel Borba Filho
4.6.33/45.  Fotos ampliadas em 18 x 24 cm sabre Artur Matuck

5.  ÁUDIO 

5.1.A.1.  Entrevista gravada com Gabriel Borba Filho (F 02/76)
5.1.A.2.  Entrevista gravada com Gabriel Borba Filho (F 23/76)
5.1.A.3.  Entrevista gravada com Artur Matuck (F 26/76)
5.1.A.4.  Entrevista gravada com Mario Ishikawa (F 04/76)
5.1.A.5.  Entrevista gravada com Mario Ishikawa (F 25/76)

6.   VISUAL

6.1. A.1/26.  Negativos sabre Artur Matuck
6.1.A.27/49.  Negativos sabre Gabriel Borba Filho
6.4.A.1/23. Slides de trabalhos de Mario Ishikawa 
6.4.A.24/49. Slides de trabalhos de Gabriel Borba Filho 
6.7.A.1.  Treinamento de Jorge Izar
6.7.A.2.  Rebelião dos Animais de Nelson Leimer
6.7.A.3.  Máscaras de Nelson Leirner
6.7.A.4.  Cada Coisa em seu Lugar de Nelson Leirner
6.7.A.5.  Poesia e Vento de Gabriel Borba Filho
6.7.A.6.  Princípio e Fim de uma Obra de Arte de Ismênia 
  Coaracy
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6.7.A.7.  Qualquer Coisa de Mauricio Fridman 
6.7.A.8.  Costura de Marcelo Nitsche
6.7.A.9.  Auto-Retrato de Marcelo Nitsche
6.7.A.10.  Costura de Paisagem de Marcelo Nitsche
6.7.A.11.  Birutas de Marcelo Nitsche
6.7.A.12. Cubo de Fumaça de Marcelo Nitsche 
6.7.A.13.  Correspondência de Marcelo Nitsche
6.7.A.14.  Direção Jaraguá de Marcelo Nitsche e Flavia Motta
6.7.A.15.  A Coluna de Donato Ferrari
6.7.A.16/26. Cinemóbile de Claudio Tozzi e Abrão Berman

8.  OUTROS 

8. 8.2.A.1/2. Trabalhos de Mario Ishikawa 
8.2.B.1/4. Trabalhos de Gabriel Borba Filho 
8.2.B.5/38.  Trabalhos de Artur Matuck
8.2.B.39/40.  Trabalhos de Mario Ishikawa
8.2.B.41/42. Trabalhos de Mauricio Fridman





SITUAÇÃOATUALDA 
ESCULTURANACIDADE 

DESÃOPAULO 
PESQUISA5
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SITUAÇÃO ATUAL 
DA ESCULTURA NA CIDADE DE SÃO 

PAULO

INTRODUÇÃO 

A escultura tem sido menos vista que as demais manifestações artísticas 
brasileiras nas ultimas décadas. As exposições realizadas em galerias e 
museus de São Paulo têm nos mostrado o que as artes plásticas pro-
duzem no campo da pintura, do desenho, da gravura, para as quais se 
voltam mais amiúde a crítica e publicações especializadas. 

Essa constatação no que se refere a divulgação do trabalho escultórico 
não revela a realidade em termos de produção. 

A pesquisa pretendeu enfocar os aspectos acima relacionados, fornere-
cebendo, entretanto, obras de arte de expressão contemporânea, salvo 
raras exceções. Tal postura dificulta o contato do publico com o trabalho 
do escultor de hoje. 

PROPOSTA

As praças públicas da cidade vem abrigando desde os princípios do sécu-
lo monumentos e bustos comemorativos, que as caracterizam; não sendo 
uma visão abrangente do que ocorre atualmente com a escultura na ci-
dade de São Paulo. 

PESQUISA (OBJETIVOS)

A partir de levantamento preliminar de nomes dos principais escultores 
que no momento atuam na capital paulista - tendo como critério básico 
a maior atuação e definição dos mesmos dentro da arte contemporânea 
quanta a concepções, bem como a técnicas específicas ou diversificadas 
de trabalho - foi dado andamento a pesquisa buscando determinar alguns 
conceitos concernentes a função da escultura na comunidade, tendo como 
base depoimentos dos próprios escultores e de críticos de arte. 
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MÍDIA

A pesquisa iniciou-se em novembro de 1976, prolongando-se até o mês de 
julho de 1977 e norteou-se no sentido de coletar o mais vasto material docu-
mental sobre o assunto, a saber: depoimentos gravados, críticas publicadas 
sobre os artistas escolhidos, registros fotográficos das obras estudadas. Esse 
material foi devidamente catalogado e transcritas as entrevistas das fitas K-7, 
para servir a dois fins: o primeiro se refere a filosofia principal do IDART, ou 
seja, formação de um arquivo informativo para consulta do publico; o segundo 
diz respeito ao fornecimento de dados essenciais de referência para redação 
do texto final (que se processou de julho a outubro de 1977), visando a publi-
cação do mesmo, o que se atem a mais uma função de interesse público a que 
se propõe o IDART.

CONCLUSÕES

A pesquisa através de seus objetivos reuniu:

1) Críticas publicadas em periódicos, coletadas no decorrer dos trabalhos, as 
quais apresentam grande interesse em seu todo para os que se dedicarem ao 
estudo do pensamento crítico da época. 

2) Documentações fotográficas, que integram os arquivos da Área de Artes 
Plásticas, constando de diapositivos, fotos em preto e branco e algumas cópias 
a cores, das quais foram selecionadas as que ilustram o texto final. Os diaposi-
tivos, em particular, poderão ser úteis na elaboração de audiovisuais junto a 
trechos de entrevistas gravadas. As cópias em preto e branco se prestam, por 
sua maior precisão e nitidez, a ilustrar qualquer tipo de publicação. As tomadas 
das fotos referidas foram realizadas por profissionais especializados ou pela 
própria pesquisadora. 

3) Texto final em forma de ensaio que, junto a minuciosa amostragem documen-
tal, abordou o tema proposto, procurando trazer uma informação sistemática e 
de conteúdo sobre a escultura contemporânea em São Paulo, possibilitando a 
estudiosos e estudantes a obtenção de elementos para outras pesquisas.

ÂNGULO DE ABORDAGEM:

A. Tendências escultóricas (concepções) 

B. Materiais empregados em escultura (técnicas e tecnologia) 

C. Situação da escultura na comunidade (aspectos históricos e sociais)
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A.  Introdução - critérios de pesquisa 

B.  Artistas atuantes - concepções, materiais e técnicas, veiculação 
das obras 

01 - Alberto Frioli 
02 - Caciporé Torres 
03 - Domenico Calabrone 
04 - Felicia Leirner 
05 - José Resende 
06 - Karoly Pichler 
07 - Liuba Wolf 
08 - Lúcia Fleury
09 - Mari Yoshimoto 
10 - Masumi Tsuchimoto 
11 - Megumi Yuasa 
12 - Nicolas Vlavianos 
13 - Pedro Pinkalsky 
14 - Yutaka Toyota 

C. O papel da escultura na paisagem urbana da cidade
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INTRODUÇÃO 

Ao procurarmos descobrir quais seriam os principais escultores que hoje, 
anos 70, vivem e atuam na cidade de São Paulo, tínhamos dois objetivos 
básicos: 1) conhecer as concepções artísticas ine rentes a escultura, as téc-
nicas de trabalho escultórico com seus problemas particulares, as funções 
de tais produções na comunidade; 2) chamar a atenção do público interes-
sado para um setor artístico pouco documentado ate então, pois havíamos 
constatado que os estudiosos tem-se voltado principal mente para pesqui-
sas sobre artistas isolados ou grupos mais ligados a pintura ou a gravura e, 
em geral, também já comprovadamente consagrados pelo mercado de arte 
e pela crítica especializada. 

Com o presente trabalho - que chamamos de ensaio por não ter as ca 
racterísticas de uma tese, visto que se baseia nos levantamentos realizados 
durante seis meses pela autora, a saber: seleção de nomes de escultores, 
respostas as indagações feitas em entrevistas, estudos de críticas publica-
das, exames das obras ou de suas fotografias feitas nos ateliês, nos locais 
públicos e nas galerias de arte, por ocasião de eventos - esperamos que 
cresça, entre os estudiosos de arte e demais pessoas, o interesse por esse 
campo criativo, motivando a necessária continuidade e efetivo aprofunda-
mento da análise do assunto aqui abordado. 

Para o levantamento de nomes de artistas recorremos a museus, profes-
sores e críticos de arte, como também aos catálogos de exposições que, 
entre outros recursos, se constituíram em importante fonte de consultas. 

Escolhidos catorze escultores a serem pesquisados demos início aos 
primeiros contatos, seguidos de entrevistas gravadas, de localização e co-
leta de material documental e de numeroso registro fotográfico. Uma docu-
mentação dessa natureza só poderia ser realizada dentro de uma pesquisa 
de campo. Aproveitamos a oportunidade para, no mesmo período, ou seja, 
o primeiro semestre de 1977, documentar algumas mostras de esculturas 
ocorridas na cidade de São Paulo, cujas fotografias e catálogos integram os 
arquivos do IDART - junto a um 
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farto material informativo que, independente do texto, e de utilidade e se acha 
disponível para consultas. 

Destacaram-se, então, as exposições dos seguintes artistas: Pedro Pinkalsky, 
na Galeria Paulo Prado no mês de março; Mario Cravo Filho, na Galeria Skul-
tura, no mês de abril; Marilia Kranz, na Galeria Documenta, ainda em abril; Mario 
Cravo Neto, na Galeria Múltipla, em maio; e Nicolas Vlavianos, no Museu de Arte 
Contemporânea da Universidade de São Paulo, no mês de maio. No princípio da 
pesquisa, fotografamos as instalações e parte do recém-constituído acervo da 
Galeria Skultura que, inaugurada em 18 de novembro de 1976 e a primeira no 
Brasil a expor exclusivamente obras tridimensionais o que não deixa de ser um 
fato significativo, na medida em que puder suprir a lacuna existente nesse setor e 
contribuir efetivamente para incentivar o gosto pela escultura entre nós. 

Numa fase final, entrevistamos críticos de arte, procurando principalmente co 
nhecer quais serram suas posições quanta as funções atuais da escultura na 
paisagem urbana. Reforçando essa postura de obtenção de dados e reflexão 
sobre o problema, foram incluídas à documentação fotografias de todo tipo de 
obra escultórica que se encontrasse em praças públicas da cidade, sobretudo as 
localizadas naquelas onde a circulação cotidiana fosse intensa. Por outro lado 
demos ampla cobertura a montagem e inauguração da escultura monumental de 
Nicolas Vlavianos no centro urbano de São Paulo exatamente na confluência das 
ruas D. José de Barros e 24 de Maio. 

Seqüenciada em ordem alfabética segue-se a relação dos escultores selecio-
nados, os quais tem neste texto suas atividades artísticas comentadas separa-
damente. São eles: Alberto Frioli, Caciporé Torres, Domenico Calabrone, Felícia 
Leirner, José Resende, Karoly Pichler, Liuba Wo!f, Lúcia FIeury, Mari Yoshimoto, 
Masumi Tsuchimoto, Megumi Yuasa, Nicolas Vlavianos, Pedro Pinkalsky e Yu-
taka Tayota. 

Os critérios para a escolha de nomes, que nos fornecessem uma amostragem 
significativa, nortearam-se pelas características especificas inerentes as obras 
produzidas por esses artistas, a saber: 1) diversidade de concepções e materiais 
empregados (compreenda-se entre os diversos escultores); 2) engajamento pro-
fundo e pessoal no domínio das técnicas utilizadas; 3) originalidade dos projetos; 
4) caráter monumento das obras numa maior integração espacial a arquitetura; 
5) identidade definida do artista com a linguagem tridimensional como principal 
opção entre outras atividades artísticas. 

Esses critérios justificam o fato de artistas entrevistados no começo das pesqui-
sas não estarem incluídos no presente trabalho, o que não Impede que o material 
levantado sobre os mesmos possa vir a ser de grande utilidade em outros textos. 
Trata-se de: Décio Ambrosio cujas criações ameaçaram sair do plano bidimen-
sional ao serem as pinturas recortadas e suspensas ao teto, limitando-se porem 
o artista a poucas tentativas em relação ao volume; Edo Rocha, que realizou 



raras experiências escultóricas, dedicando-se hoje it arquitetura de interiores; 
Gerty Saruê e Antonio Gundemaro Lizárraga, os quais, apesar de exporem 
esculturas no Panorama de Arte Atual Brasileira de 1975, tem-se voltado mais 
para as artes gráficas; Clélia Cotrim, que fez, durante longo tempo, esculturas 
de inegável valor artístico, mas que ultimamente optou pela pintura; Luiz Paulo 
Baravelli, cuja história profissional corre, até 1974, paralela à de Jose Resende 
que aqui é relatada, tendo o primeiro, ao pintar quadros e simultaneamente 
construir objetos, intensificado a atividade pictórica, como pudemos ver em 
suas ultimas exposições em São Paulo; José Antonio van Acker, que, da mes-
ma forma escultor e pintor, vem produzindo com maior ênfase pinturas, aliás de 
excelente qualidade criativa. O nome de Hisao Ohara e de outros foi lembrado, 
porém, o estudo em questão restringiu-se ao que se produz dentro da capital 
paulista; no caso do artista citado, sabe-se que ele tem se mantido afastado de 
nosso meio, ao se retirar para a distante cidade de Americanópolis. 

O ensaio visou à compreensão e análise de uma situação, valendo-se de cri-
térios racionais, devendo-se levar também em conta o pouco tempo que lhe 
foi conferido para a realização. O relato baseia-se, em grande parte, nas de-
clarações feitas pelos próprios artistas, daí o porque de se abrir cada texto 
especifico com um pensamento do escultor - trechos de depoimentos oriundos 
das entrevistas ou de outros textos anteriormente publicados - buscando-se 
exemplificar o que há de curiosa e particular a cada um. Apóia-se, ainda, na 
opinião da crítica de arte em geral, divulgada, por ocasião de exposições, em 
periódicos e catálogos, assim como nos recentes depoimentos fornecidos por 
alguns críticos em entrevistas levadas a efeito pelo pesquisador. Finalmente, 
cabe observar que opiniões, análises, conclusões são da responsabilidade do 
autor. 

Os estudos sobre cada escultor vêm provar, em suma, que a escultura na ci-
dade de São Paulo comporta-se da seguinte maneira: enquanto alguns artistas 
estão filiados aos processos ortodoxos, lidando com materiais tradicionais, 
outros se entregam a uma pesquisa mais avançada que se atém aos proces-
sos tecnológicos contemporâneos. A maioria dos escultores tem trabalhado in-
dependentemente, mas há um ou outro caso de filiação a grupos, como ocorre 
com José Resende. De qualquer forma, possuam eles uma expressão artística 
mais figurativa, mais abstrata ou mais construtiva, todos tem um papel sig-
nificativo dentro da linguagem tridimensional contemporânea brasileira, porque 
suas obras já começam, em museus, galerias ou ao ar livre, a fazer parte do 
patrimônio artístico da cidade. Objetivando a apreensão deste dado, a seleção 
de nomes foi discutida e reexaminada diversas vezes, ate que se obtivesse um 
conjunto de artistas cuja atuação constante ou recente fosse comprovada. Não 
se questiona o fato de existirem, naturalmente, outros escultores cuja atividade 
foi intensa em épocas anteriores. 
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Após o término do prazo para a coleta geral de dados, percebemos que o tra-
balho suscitara interesse nas áreas artísticas tendo, por informação das mes-
mas, surgido outros nomes que passam apenas a constar desta introdução, 
entre os quais citamos os de Renato Brunello, Álvaro Franklin da Silveira, An-
dré Denis, Isabelle Roche. Oportunamente, eles poderão ser incluídos em ou
tras pesquisas. 

Vale ressaltar o fato de estarem entre os nomes escolhidos os de quatro es-
cultoras, o que a alguns poderá causar surpresa, pelo fato desse tipo de fazer 
artístico exigir um maior esforço físico em sua execução, pressupondo o con-
hecimento do uso de materiais resistentes com técnicas elaboradas; na ver-
dade não se constituiu tal ofício numa barreira para essas artistas, como se 
poderá constatar mais adiante nos textos que a elas se referem. 

Verificamos que, em geral, a constante no trabalho escultórico é a preocu-
pação com os materiais utilizados, numa tentativa de ultrapassar os obstácu-
los da técnica a qual, se não e enfrentada pelo próprio artista em seu atelier, 
deve sempre ser por ele dominada, mesmo quando faz executar as peças por 
artesãos. 

As respostas concernentes a obra de cada escultor, no que se refere a 
produção, significado e destino, serão encontradas nos textos particulares que 
se seguem. Textos que foram redigidos, não com o intuito de se constituírem 
em novas críticas mas sim com objetivo histórico que partiu da preocupação 
de compreender o material documental compilado, e resultou numa síntese do 
mesmo, solucionando, em essência, alguns dos problemas levantados inicial-
mente e sugerindo outros.

À medida que se fizer a leitura dos textos, serão notadas as diferenças ou 
relacionamentos concernentes as diversas posturas adotadas por escultores 
residentes numa mesma cidade. As ligações existentes no todo poderão ser 
percebidas, o que é natural, já que os personagens fazem parte de uma deter-
minada época e realidade.
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ARTISTAS ATUANTES
ALBERTO FRIOLI

É na terra, no reino dos metais e das pedras preciosas onde se esconde 
a maravilhosa semente das estrelas, que tu deverás procurar o ser de 
amanhã, o porquê daquilo que tu és.1

Foto: Yutaka Toyota

1. Alberto Frioli: “Mensagem sem tempo a nós mesmos”, trecho da inscrição na 
plaqueta destinada ao múltiplo Cavaleiro da Terra.
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Para Frioli, a transmissão de idéias ligadas as leis da natureza, a historia uni-
versal, ou a transmissão de um sentido oculto latente em cada ser e mesmo 
o poder da mente humana, pode se manifestar na escultura, visando atingir o 
homem do futuro. Já na escolha dos materiais para a execução de seus tra-
balhos há a preocupação com um certo simbolismo que poderá ser decifrado 
mais tarde. 

Ele usa basicamente o bronze em suas esculturas, valendo-se do tradicional 
sistema da cera perdida ou de um outro por ele estudado. No primeiro caso, a 
peça deve ser entregue modelada, em argila ou plastilina, a uma fundição, que 
se encarregara de passá-la para o bronze ou o alumínio. No segundo, é ele 
mesmo quem funde o metal na terra, diretamente no chão, resultando dessa 
técnica uma variedade de formas e texturas. Montadas e soldadas posterior-
mente, de acordo com o tema escolhido, as imagens conseguidas com esse 
método são particularmente versáteis em seu aproveitamento. É o próprio ar-
tista quem explica: "Isso dá um efeito artístico que lembra um pouco o Eldo-
rado, que é uma coisa que todos temos atavicamente dentro de nós. Porque 
não é somente bronze, mas bronze com grande quantidade de manganês; eu 
não precise polir a peça, ela já sai com aquela aura e verde que lhe dá um 
aspecto cromático muito interessante." 2 Revela-nos assim, com entusiasmo, 
os seus segredos de alquimista moderno; e compreendemos aos poucos sua 
técnica de trabalho, pela qual o artista obtém placas achatadas, de espessura 
particularmente delgada, que lhe possibilita, ao soldar as partes, conseguir 
formas anatômicas diversificadas. 

Além dos metais, este escultor costuma fazer uso, conjuntamente, de pedras 
semipreciosas brasileiras: elas são lapidadas e incrustadas com precisão e 
acabamento perfeito ao todo metálico. Numa única peça é então encontrado 
o ouro branco dado pelo alumínio, o ouro avermelhado do bronze e o efeito 
monocromático da pedra escolhida, a qual pode variar de escultura para es-
cultura no caso de produção seriada. São obtidos, com esse processo minu-
cioso, efeitos muito atrativos no que diz respeito à beleza das peças. 

A escolha de tais materiais pressupõe o cuidado com a perenidade da obra, 
além de um envolvimento do artista num trabalho a longo prazo, pois, pro-
lixamente, ele nos relata: "Preocupado com os tempos modernos, com toda 
essa desarmonia que há no mundo e com as armas que nós estamos usando, 
fazendo uma análise histórica de civilizações passadas, eu vi que os ciclos 
de substituição entre uma civilização e outra não nos deixaram muitos tra-
ços. O que estamos recebendo através da arqueologia nos dá uma imagem 
fragmentária da história das civilizações. Então eu sinto isso como se fosse 
uma missão: dar uma imagem enciclopédica ao homem do futuro do que está 
acontecendo nos nossos tempos. Mas para que isso seja feito 

2. Entrevista gravada feita pela pesquisadora Sonia Prieto para a IDART, São Paulo, 6 de 
dezembro de 1976. 
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 “de forma orgânica, como é um trabalho muito amplo, eu não posso fazê-lo de 
maneira rápida.” 3 

Foi a partir dessas intenções que lhe surgiu a idéia de realizar uma série de 
quatro múltiplos denominada Cavaleiros do Apocalipse, com uma tiragem de 
trezentos exemplares para cada um. Frioli quer interpretá-los num sentido mais 
esotérico do que bíblico ou trágico, revelando-os diversamente ao simbolizarem 
os quatro elementos: Ar, Terra, Água e Fogo. Decidiu representar somente as 
cabeças dos cavaleiros porque, segundo nos explicou, estamos entrando no 
terceiro milênio, que será uma era de mentalismo. Planejou integrar nessas 
obras uma dupla mensagem - dirigida tanto aos homens atuais como aos do 
futuro - que existiria numa plaqueta gravada colocada dentro de cada uma das 
esculturas. A elaboração das plaquetas tem a ver com o trabalho lento a que se 
propõe, pois para redigir as mensagens ele vai recorrer a cientistas, para que 
estes, cada um dentro de sua especialidade, o ajudem fornecendo uma imagem 
atualizada da matéria à qual se dedicam. 

O Cavaleiro do Ar deverá levar uma placa onde estarão inseridas, "de forma sin-
tética, as nossas religiões e filosofias. O Cavaleiro da Terra conterá a história da 
nossa civilização e as chaves lingüísticas para que seja possível ler as demais 
mensagens. O Cavaleiro da Água portará uma imagem da evolução da ciência 
até nossos tempos. Frioli gostaria que os cientistas, num trabalho de equipe, se 
encarregassem cada um de uma das mensagens, devendo ser eles de naciona-
lidades diferentes para dar um sentido universal a obra. Essas esculturas con-
teriam todos os apelos que eles quisessem fazer a humanidade, especialmente 
na do Cavaleiro do Fogo, que contaria por que o homem vem sendo destruído 
pelo próprio homem, falando de problemas como o usa indiscriminado da 
energia atômica. Ele pretende que o fator simbólico dos Cavaleiros não se situe 
apenas na mensagem gravada, mas também na forma anatômica em que os 
realizar: "Algumas linhas do rosto se referirão a motivos astrológicos, outras a 
motivos simbólico-numéricos." 4 

Quer esse artista que os citados múltiplos se tornem anônimos, sem assinatura 
ou qualquer referencia através de números. Vem estudando a melhor forma de 
realizá-los para que tenham durabilidade. Talvez o aço inoxidável seja adotado 
no lugar do bronze, já que quatro peças serão abandonadas aos elementos 
da - natureza, em locais de preferência secretos, que, ele escolhera - não su-
jeitos a abalos sísmicos ou outros cataclismos, para que cheguem intactos até 
o homem do futuro. " 
Atualmente já realizou um dos múltiplos: o Cavaleiro do Ar, terminado e divul-
gado em 1975, quando, no Museu de Arte de São Paulo 

3. Idem. 
4. Idem. 
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diante de numeroso público, Frioli fundiu três exemplares (IL. 1). Nas dependên-
cias do museu foi montado um forno para que a cerimônia tivesse um caráter 
essencialmente didático, mas que não deixou de se constituir num espetáculo 
revestido de uma atmosfera mágica, como nos conta o escultor: "No mesmo dia 
era a exposição - estavam expostos em círculo vinte e dois múltiplos e, no meio, 
simbolizando o fogo central, o forno, com todas as luzes em volta apagadas. 
Aliás, não deixou de ser até um happening, com uma importância também fol-
clórica, porque você, imagine, esse ruído forte que parecia um jato desse motor 
que lançava, como um vulcão, chamas para todos os lados. As luzes do museu 
se acendiam e se apagavam, criando nos olhos das pessoas essas sombras 
... " 5 

Ele busca sem dúvida novos meios de comunicação. É recente o aparecimento 
desse artista em nosso meio e os resultados de suas propostas surgem pau 
latinamente. As reações das pessoas são diversas: muitas já lhe disseram que 
crêem já conhecer a escultura apresentada no museu sem se lembrarem de 
onde, o que leva o artista a pensar que essa criação seja produto de uma es-
pécie de inconsciente coletivo. 

Além desse projeto, Frioli vem se dedicando a outras obras. Em 1976, por 
exemplo, criou uma cabeça de cavalo que denominou Metamorfose de um 
Cavalo de Guerra (IL. 2). Feita em bronze, alumínio e 

5. Idem. 
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IL. 1: I Cavaleiro do Apocalipse -  
Alberto Frioli - 1975 - múltiplo: 
tiragem de trezentos, com variação 
nas cores - quartzo verde, bronze - 
30 x 20 x 22 em - Foto: Luiz   
Nazareno 



IL. 2: Metamorfose de um Cavalo de Guerra - Alberto Frioli - 1976 - quartzo verde, bronze, 
alumínio 

quartzo vermelho, é tratada de maneira diferente em cada perfil: num lado a 
forma é detalhada e as pedras são polidas, enquanto que no outro recebeu 
um tratamento mais rústico. O primeiro perfil representa o cavalo da paz, o 
qual se metamorfoseia em cavalo de guerra. Frioli diz que, como o cavalo 
de guerra, ele experimenta sempre uma insatisfação continua em todo o seu 
trabalho, ao tentar transpor para a matéria o seu pensamento, que se baseia 
na batalha do homem pela própria salvação. 

Usando ainda como tema o cavalo, tem em mente outro projeto a ser reali
zado possivelmente em breve: um múltiplo com tiragem limitada de vinte 
ou trinta exemplares, com as proporções de um monumento, o que o dife 
renciara dos múltiplos que em geral, sempre se caracterizam pelas peque-
nas dimensões. Seria um cavalo de corpo inteiro a ser colocado em praças 
públicas, principalmente no Brasil, mas podendo também ser levado para 
o exterior. Pretende fabricá-lo numa técnica mais econômica, com partes 
desmontáveis; gostaria que fosse uma escultura acessível em termos de 
compra e que assim pudesse ser vista em vários lugares, perdendo as ca 
racterísticas de monumento pesado e escuro que encontramos nos locais 
públicos. Outras esculturas, representando figuras humanas ou mesmo for-
mas mais abstratas têm sido criadas por Frioli, que nelas utiliza quase sem-
pre o bronze. 
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Muitos não sabem que esse artista, ainda jovem, já se revela bastante versátil 
em suas idéias, teve uma formação bem diferente, de inicio, visto que sua 
família o encaminhou para os estudos de Economia. 

Nascido em Rimini, Itália, veio para o Brasil ainda menino, voltando para 
seu país no momento de cursar a universidade. Ele acha que o interesse 
pela escultura deve ter tido sua origem na infância, quando costumava fundir 
pequenos brinquedos de chumbo. Ao acabar os estudos superiores, foi para 
os Estados Unidos, ali conhecendo as mais modernas técnicas de fundição. 
Autodidata, fazendo primeiramente um pouco de pintura ou fotografia nas 
horas vagas, acabou mergulhando no mundo da arte. Assim nos revela tal 
fato: "Essa minha arte, que a um impulso biológico, foi sempre feita de uma 
maneira como que clandestina, o que me ligou ainda mais a ela, porque criou 
uma espécie de pacto oculto com essa minha outra natureza. A um certo 
ponto da minha evolução, quando eu entendi isso, eu estava com um poten-
cial tão grande reprimido dentro de mim que gritava." 6 Ele acha que essa e 
a verdadeira força do artista, que dela necessita tanto quanta do domínio dos 
materiais, das idéias filosóficas ou do aprendizado acadêmico. 

Com Alberto Frioli, não só esse impacto está presente, pois podemos sen-
tir em suas obras uma tentativa de ultrapassar a matéria bem trabalhada 
e nos revelar, em toda sua potência e luminosidade, o mundo das idéias, 
que almejam servir as boas causas. Essa intenção de verdade concretiza-se 
com grande expressividade nas suas primeiras esculturas, que não se com-
prazem em transmitir-nos somente beleza. A expectativa que nós, observa-
dores, alimentamos é a de que os interessantes projetos teóricos frutifiquem 
e essa obra prometedora se desenvolva em sua totalidade. 

6. Idem. 
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CACIPORÉ TORRES 
Todas as épocas tiveram sua arte monumental. A de nosso século é in-
discutívelmente a arquitetura. Chega mesmo a ser uma razão de ser da 
escultura moderna a conjugação desse binômio. É, além disso, uma ma-
neira de participar, quer dizer, existir em função da época. Porque escul-
tura não é mais hobby de senhoras prendadas. 1 
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de 1966, p. 14

Foto: Luiz Nazareno



Nascido em Araçatuba, ele foi batizado com o nome Caciporé, que em tupi-gua-
rani significa "chefe forte". Seus pais, que se casaram em Paris, onde viveram 
algum tempo, após voltarem a terra natal tiveram três filhos, aos quais quiseram 
dar nomes indígenas. Ambos descendentes dos conquistadores portugueses 
renderam dessa forma tributo aos primitivos habitantes da terra, manifestando 
uma espécie de reação tardia ao domínio luso no Brasil. Família muito unida, 
com idéias liberais avançadas para a época, permitiu que o jovem Caciporé 
escolhesse seus caminhos, que sempre correram paralelos a arte. 

Ele mesmo acha que na verdade é um produto do ambiente, tendo desde a 
infância sofrido um natural condicionamento que esteve ligado as atividades 
artística e intelectual. O pai, Paulo de Lamare Torres, era jornalista e escritor, 
convivendo bastante com esse meio: alguns artistas da época freqüentavam 
sua casa, entre eles os escultores Joaquim Figueira, Victor Brecheret, Bruno 
Giorgi. A mãe, Violeta Lucena de Sá Coutinho, foi quem ensinou Caciporé a 
ler e escrever, antes que atingisse a idade de ingressar na escola primária. Foi 
uma mulher que sempre o incentivou, inclusive no decorrer de sua carreira. A 
família só veio morar em São Paulo em 1938, tendo antes vivido na cidade de 
Marilia. 

Caciporé recorda-se de que, no contato constante com artistas plásticos, sem-
pre lhe agradou a modelagem. Criança brincou com barro nos ateliers de 
Figueira, Hilde Weber e mesmo no do Grupo Santa Helena, no convívio com 
Rebolo, razão evidente de seu surgir precoce no meio artístico. Com apenas 
dezesseis anos de idade expôs uma cabeça de mulher, em gesso, no XII Salão 
do Sindicato dos Artistas Plásticos. Esse trabalho já revelava uma grande sen-
sibilidade no tratamento formal, conforme registrou pouco depois o jornal Folha 
da Noite. Na mesma ocasião, participaria da Feira de Arte organizada na Ga-
leria Itapetininga. 

Coisa mais seria se tornava essa sua preocupação com a escultura, o que não 
o impediu de entrar para a Faculdade de Direito do Mackenzie e, até mesmo, 
de dedicar-se ao esporte, praticando o atletismo, o jiu-jitsu e o boxe. Cheio de 
entusiasmo, considerava tais atividades como complementares. Até que, em 
1951, na I Bienal de São Paulo, teve premiada uma de suas obras, o que foi 
para ele motivo de surpresa, pois só com a insistência dos amigos, e, sobretudo 
de Quirino da Silva, e que ele se encorajara a participar da grande mostra de 
arte. Ao mais jovem expositor foi assim conferido o Prêmio de Viagem a Itália 
pela escultura a respeito da qual se escreveu: Marginal, a obra premiada, re 
presenta a dramática situação do homem atual; impotente para lutar contra as 
vicissitudes, vê-se desalentado e vencido, como que a margem da vida. “É uma 
obra em que o jovem escultor denota poder de síntese e de emoção, notáveis 
em quem começa.” 2 

2. “Caciporé ganhou o prêmio de viagem à Europa na I Bienal de Arte Moderna”, Correio da 
Manhã, 4 de novembro de 1951. 
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Caciporé, que sempre se considerou autodidata, visto que as únicas aulas que 
teve foram as de desenho no Curso Livre do Museu de Arte de São Paulo, partiu 
então para a Europa com o firme propósito de entrar em contato com os mestres. 
Permaneceu dois anos no estrangeiro, percorrendo toda a Itália, visitando mu-
seus e ateliers de artistas como Péricles Fazzini, Marino Marini, Arturo Martini, 
além de travar conhecimento com Alexander Calder e permanecer algum tempo 
em Paris. Ele acha que a I Bienal e a viagem ao exterior marcam o seu inicio 
semiprofissional: "Eu digo semiprofissional porque eu era ainda muito imaturo 
e só então adquiri uma certa maturidade. Principalmente para a escultura, há 
necessidade de um grande metier, muito trabalho, muito artesanato e tal." 3 

Ao voltar a São Paulo, reingressou na Faculdade de Direito que concluiria sem 
jamais lançar-se a profissão de advogado. Junto aos estudos universitários, 
dedicou-se a escultura, montando sua primeira oficina de trabalho. Freqüentou 
o atelier de Di Cavalcanti para aperfeiçoar o desenho, o qual Caciporé consi- 
dera a base fundamental das artes plásticas - a escultura e para ele um desenho 
em três dimensões. Na Cerâmica Pompéia esteve em contato com Brecheret, 
vendo-o também trabalhar na colocação do Monumento às Bandeiras, o que 
se constituiu num grande aprendizado. 

Em 1953 obteve na II Bienal de São Paulo o II Prêmio de Aquisição, prêmio esse 
dividido com a escultora Maria Martins. Apesar de jovem, ele já começava a ter 
uma consciência profissional, não lhe subindo a cabeça os primeiros sucessos, 
o que podemos perceber por suas próprias palavras: "Eu notei que realmente a 
arte, qualquer carreira, mas principalmente a artística, e uma carreira de opção; 
que obriga você a optar de uma maneira profunda, porque a carreira tem aspec-
tos muito vistosos, muito bonitos, mas principalmente tem o aspecto seguinte: 
implica você se dedicar de corpo e alma, renunciar a uma série de coisas e tra-
balhar profissionalmente de uma maneira muito seria. Quer dizer, eu acho que 
o artista e antes de tudo um trabalhador; tem que trabalhar dez, doze, catorze, 
dezoito horas por dia em seu atelier, como se fosse um profissional liberal." 4 

Foi por isso que, após apresentar suas esculturas em algumas exposições, - In-
dividual no Museu de Arte de São Paulo (1954), III Bienal de São Paulo (1955), 
Coletiva em Neuchatel, Suíça (1955), Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro 
(1956) -, decidiu voltar a Europa, numa necessidade de firmar seus caminhos, 
montando atelier em Paris, onde permaneceu por cinco anos. 

Nesse período o escultor pode pesquisar profundamente o que era fundição. Na 
Bélgica, trabalhou como operário em fundições adqui- 

3.  Entrevista gravada pela pesquisadora Daisy v. M. Peccinini para o IDART, São Paulo, 
12 de novembro de 1976. 
4. Idem nota 3. 
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rindo conhecimentos técnicos; aprendeu a fundir diversos materiais, principal 
mente o ferro e o bronze. Além do mais, ele sentiu bem de perto a rigidez do 
mercado de arte europeu e, sobretudo, o profissionalismo dos artistas. 

Antes dessa viagem, as formas que esculpia eram totalmente figurativas, mas ao 
voltar ao Brasil, notou-se que já as tinha declarado sopradas, pois seu trabalho 
desenvolveu-se dentro de um abstracionismo. O Caciporé que hoje conhecemos 
iniciou na verdade há quinze anos a evolução de um vocabulário formal próprio, 
ao entrar num processo de maior vivencia, tanto no domínio técnico dos materi-
ais, como no que se refere a uma firme conscientização artística e profissional. 

No princípio da década de 60, ao trabalhar principal mente com ferro fundido, já 
que o elevado preço do bronze não permitia sua utilização, acreditava ser o úni-
co escultor em São Paulo a fundir suas próprias peças. Essas esculturas foram 
apresentadas ao público numa individual que teve lugar na Galeria Atrium em 
1964, intituladas Grupo Ruptura, Grupo Vibração, Grupo Impacto. A imprensa 
documentou a exposição com grande interesse. Quirino da Silva, que sempre 
acompanhou o trabalho do artista, escreveu em sua coluna diária: "O ferro fun-
dido, agora obediente a vontade de Caciporé, revela a sua pureza, sem que ne 
nhuma bastardia conspurque a alta nobreza. Sim, é o ferro que, depois de diluí-
do, depurado pelo fogo, obedece a vontade do escultor. Este, de posse do mate-
rial, não faz dele ornamento trivial, não. Deixa-o livre, procura apenas mostrar as 
suas veias, pelas quais palpita a vida das profundidades subterrâneas." 5 Tam-
bém José Geraldo Vieira comentou esse período, que ele considerou não mais 
de experiências e sim de soluções: "Na verdade, trata-se de unidades telúricas, 
rombas, deiscentes, perfuradas, maciças, diédricas, com energias tensas de 
transformadores, eriçadas de turgescências, estiletes, fios e cravações, dinami-
zando a matéria. Autênticos aluviões cristalizados nos estuários da imaginação 
e da disponibilidade." 6 

Caciporé participara de algumas coletivas, desde seu retorno em 1961, e inclu-
sive da VI Bienal de São Paulo, porem foi na exposição da Atrium que mostrou 
a nova fase em sua totalidade, fase não mais de um figurativo expressionista ou 
barroco, agora se impondo nas formas orgânicas expressas com simplicidade e 
segurança através do domínio do ferro fundido. 

Além de trabalhar com seriedade em seu atelier, tornou-se desde 1962 o primeiro 
professor de escultura da Fundação Armando Álvares Penteado, onde transmitiu 
conhecimentos técnicos e artesanais, procurando não tolher a capacidade cria-
tiva inata de cada aluno. Foi na Europa que Flavio Motta o convidou para vir dar 
aulas nessa instituição. Numa atitude reflexiva, assinala hoje Caciporé: "Era um 
curso inicial- 

5. "Caciporé Torres", Diário da Noite, 8 de outubro de 1964. 
6. "Caciporé Torres", Folha de São Paulo, 15 de outubro de 1964.
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mente espetacular porque era uma utopia. O Flávio Motta, como um cara de 
grande inteligência, grande sensibilidade, criou uma escola em que não havia pro-
fessores e sim artistas plásticos, cada um na sua modalidade artística - pintores, 
escultores, gravadores. E procurava fazer um atelier livre e ter alunos, mas só os 
alunos que realmente estavam interessados em aprender alguma coisa." Acres-
centando: "Tanto que daí começou muito bem, depois houve uma deformação e 
se tornou uma ótima escola, mas mais no sentido formal do termo. Atualmente, 
principalmente, não tem o menor nível, pelo menos em termos de comparação 
com o início." 7 

O seu contato de escultor com a arquitetura deu-se primeiramente na Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, onde ministrou alguns 
cursos. Conviveu ali com arquitetos consagrados como Paulo Mendes Rocha, 
Ícaro de Castro Melo, assim como com os jovens arquitetos que se formavam, os 
quais convidavam artistas plásticos a participarem de seus projetos. Foi uma fase 
em que a arquitetura brasileira se desenvolveu bastante. Para Caciporé, conse-
qüentemente, foi uma época profícua em termos profissionais - seus trabalhos, já 
mais amadurecidos, foram integrados a projetos arquitetônicos. Em dezembro de 
1966, o Jornal de Letras publicou algumas das idéias do artista a esse respeito: "O 
mestre Vila Nova Artigas esta conseguindo que as novas gerações de arquitetos 
entendam a necessidade funcional de um entrosamento artístico entre a arqui 
tetura e as artes plásticas." E referindo-se, em especial a nova postura do escultor: 
"A escultura passa por uma grande transformação. Deixou de ter as característi-
cas rígidas de anos atrás. Procura valorizar o material empregado, seja ele prove-
niente de um ferro-velho, seja de um terreno baldio. O que importa agora e a cria-
ção. Que passou a ser uma constante na vida do artista plástico. O convencional 
foi quebrado. O escultor Iibertou-se do belo sem função. O valor financeiro do ma-
terial empregado deixou de ser razão de sucesso." 8 Nesse pronunciamento, ele 
ressaltou ainda que a escultura pode solucionar problemas arquitetônicos, tanto 
nos espaços internos de uma habitação como nos jardins, existindo esteticamente 
e reafirmando sua funcionalidade. Acha, entretanto, que o ideal seria expor esse 
tipo de trabalho em ambientes abertos, integrando-se ao espaço. 

Para ele o diálogo arquiteto-escultor vem se estabelecendo com mais vigor através 
dos últimos dez anos. Inúmeras de suas obras estão colocadas em locais públicos 
da cidade de São Paulo, como no Shopping Center Ibirapuera, no Palácio das 
Convenções (Anhembi) ou junto a estabelecimentos bancários: Banco Francês e 
Brasileiro (Av. Higienópolis), Banco Itaú (Rua Boa Vista), Banco Nacional de Mi-
nas Gerais (Rua Barão de Itapetininga), Banco Fortaleza (Rua Boa Vista), Banco 
Nacional do Norte (Rua 15 de Novembro); e também no Conjunto 
 

7. Idem nota 3. 
8. Idem nota 1. 
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Esportivo SESI de São Carlos, no Museu de Arte Brasileira (jardins), as-
sim como em outros museus e em diversos edifícios residenciais e fábricas. 
Noutras cidades brasileiras suas esculturas podem ser vistas, por exemplo, 
em Brasília, Goiânia, Rio Branco, mas e principalmente em São Paulo que 
elas se encontram (IL. 3). 

     

     IL. 3: Torre - Caciporé Torres - aço inox - 500 x  
     100 cm  - Local: Ed. Modular Alfa Espaço (R.  
     Graúna) - Foto: Regina Helena Torres 

Caciporé faz questão de reafirmar suas preocupações, pois ele acha que os 
planejamentos do arquiteto e do artista deveriam ser mais interligados, já que 
a simples implantação de uma escultura na frente de um prédio após o termino 
deste não deixa de se constituir uma aberração: "Agora, o entrosamento intimo 
sim. Quer dizer o escultor trabalha junto com o arquiteto, resolve o problema 
de volume de uma parede, de uma coluna mais integrada. .. Depois vem o pin-
tor, resolve o problema da cor. Esse entrosamento que eu acho e ideal, mas 
por ora talvez um pouco utópico:' Tanto que hoje em dia a gente o faz como 
pesquisa mas, na realidade, nada se consegue realizar." 9

A maioria de seus trabalhos existentes junto a arquitetura ele os tem executado 
em aço inoxidável, devido a durabilidade desse material. Porém, quando lhe é 
solicitado algo mais econômico, ele trabalha com concreto, como é o caso das 
esculturas que realizou para Oswaldo Correia Gonçalves ou Vila Nova Artigas. 
Caciporé tem procurado adaptar-se as circunstâncias, preferindo sempre o 
aço inox para os espaços abertos ou mesmo para peças de pequena dimen-
são. Exem-

9. Idem nota 3.
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plificando o emprego do concreto, pode-se citar o grande painel de quatrocen-
tos metros quadrados, feito para o SESI, sob encomenda do arquiteto Sergio 
Pilegi. 

Além de participar na arquitetura, ele tem se apresentado em exposições no 
exterior e no Brasil, recebendo encomendas de galerias de arte de São Paulo. 
Essa intensa atividade produtiva o faz ter dois ateliers: um deles fica no bairro 
do Brooklin e é uma oficina propriamente dita, caracterizando-se por ser um lo-
cal de trabalho mais violento, barulhento, onde corta e solda as partes de cada 
escultura, já não mais fundindo as peças como quando utilizava o ferro .(IL. 
4); o outro atelier, no bairro do Itaim, e um local mais agradável, próprio para 
expor suas obras e para receber os amigos e compradores. 

Desde 1967, quando Caciporé foi eleito presidente da seção brasileira da As-
sociação Internacional de Artistas Plásticos (UNESCO), ele deixou bem claro 
seu pensamento quanto ao papel desempenhado por alguns intelectuais ao 
procurarem orientar os artistas. Quanto a isso expressou-se com veemência 
durante o simpósio de arte que ocorreu por ocasião do III Salão de Arte de 
Brasília, quando o crítico Jacob Klintowitz relatou, na imprensa, partes de suas 
declarações: "No ambiente nacional a situação das artes plásticas e impar e 
ilógica, produto de um clima artificial criado por um grupo de intelectuais, que, 
em lugar de interpretar e explicar ao grande público o que a sensibilidade do 
artista cria, se arvoram em seus mentores, ditando-Ihe 
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a orientação e traçando o caminho a seguir." 10 Na luta titânica que o escultor 
trava desde a execução da obra até a sua colocação no mercado de arte, e 
para ele inconcebível a falta de compreensão e de profissionalismo de certos 
críticos de arte no Brasil. 

Resolveu ultimamente pesquisar o bronze, pois este material tornou-se aqui 
mais accessível que o aço inoxidável. Também tem se dedicado a pesquisa 
de objetos multiplicáveis; prova disso foi sua participação em 1973, no Con-
curso de Múltiplos que a Formaespaço instituiu em São Paulo, ao lado de ar-
tistas como Rubens Gerschman Vergara, Roberto Magalhães, Mari loshimoto 
e Omar Dillon. ' 

De lá para cá temos visto as esculturas de Caciporé surgirem, incessante-
mente, sob forma de objetos ou de estruturas monumentais: num todo ora 
calmo, ora agitado, onde módulos tubulares ou retangulares se integram, 
formando como que imensas plantas de aço, com seus movimentos inter-
rompidos em ângulo reto (IL. 5). Harmônicas, elas se sobressaem na exalta-
ção de uma técnica própria que ele domina com vigor, desenvolvida desde o 
momento em que o artista optou pelo trabalho tridimensional, na humildade e 
dedicação de qualquer profissional. 

     IL. 5: Sem título - Caciporé Torres - aço inox -  
     100 x 300 cm - Local: Shopping Center Ibira-  
     puera - Foto Yuji Kusuno

10. "As declarações proibidas de Caciporé Torres", Tribuna de Imprensa, 28 de dezembro 
de 1967.
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DOMENICO CALABRONE 

O astronauta e, digamos, o entrosamento homem-máquina, porque a máqui-
na tem sentido na minha escultura enquanto derivação do homem; tem um 
sentido não como um objeto distante do homem, mas e seu prolongamento 
natural. 1 

 

1.  Entrevista gravada, feita pela pesquisadora Sonia Prieto, para o IDART, São Paulo, 29 de 
dezembro de 1976. 
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Originário da cidade de Aieta, na Calábria, Domenico Sério tinha desde criança 
vocação para as artes. Por isso, ao concluir o curso secundário, ele se mudaria 
para Roma, com o intuito de aprender técnicas de fundição, de mosaico e de 
cerâmica. Mais tarde acrescentaria ao nome o pseudônimo de Calabrone, em 
homenagem a terra natal, e é como hoje este escultor é conhecido. Para o Brasil 
ele veio com vinte e seis anos de idade. Mas, antes disso, viajou pela Europa, 
morou quase dois anos em Montevidéu e, só então, instalou-se em São Paulo. 
Isso se deu exatamente em julho de 1954. Atualmente ele viaja todos os anos 
para a Itália, mas sua residência oficial e em São Paulo. 

Contou-nos das dificuldades pelas quais passou no inicio, como todo artista jo-
vem, para poder sobreviver. Procurou, entretanto, não se distanciar do ambi-
ente das artes plásticas, até que pudesse dedicar-se de forma total a escultura, 
que já o atraia mais. Freqüentou a escola do Museu de Arte de São Paulo, pelo 
acesso ao forno de cerâmica e aos materiais. Fez muitos trabalhos de artesa 
nato: cerâmicas, lacas para uma firma de móveis. Também desenhou stands 
para feiras, cenários para o Teatro Brasileiro de Comédia e criou jóias, as quais 
até hoje se dedica, e de onde surgiu, por assim dizer, todo o início de sua lingua-
gem tridimensional. Teve grande sucesso como joalheiro, desenhando as peças 
e entregando-as já modeladas ao ourives para passá-las para o metal e pedras 
preciosas. 

Suas primeiras esculturas eram feitas em gesso com armações de arame, devido 
ao custo elevado de outros materiais. Foi esse tipo de trabalho que ele enviou em 
1962 para a exposição Premio Leirner, na Galeria de Arte das Folhas, em São 
Paulo. De sua chegada ao Brasil ate hoje, 1977, participou de mais de quarenta 
exposições, tanto aqui como em outros países. 

Após a utilização do gesso dedicou-se, ainda nos anos 60, as esculturas em 
sucata e em ferro soldado. Todos esses trabalhos seguiam uma linha formal ab-
strata. Só mais tarde, ao lançar mão do bronze ou do mármore, suas obras pas-
saram a adquirir algumas conotações figurativas, que se evidenciaram na "Série 
dos Astronautas", os quais fazem parte da "Fase da Máquina". 

No que concerne à temática, verificou-se que sua escultura vem passando por di-
versas fases. A "Fase da Máquina", por exemplo, é caracterizada por ele como se 
a máquina fosse um natural prolongamento do homem, que procurou substituir o 
esforço físico com a invenção da roda, do guindaste, e de todos os mecanismos 
que facilitaram o seu translado e sua sobrevivência. A interpretação que ele dá a 
essa idéia é muito interessante, dai surgindo trabalhos como o que ele chamou de 
Pássaro: em bronze polido, com o dinamismo e a delicadeza da ave em seu mo-
vimento, possui também alusões a ave-máquina nas aberturas onde aparecem 
engrenagens. Ao trabalho do artista referiu-se, muito a propósito, em catálogo de 
exposição, o crítico de arte Giuseppe Selvaggi: "A obra de Calabrone, na escul- 
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tura de hoje, representa uma síntese onde, dissociando seus elementos, nós 
podemos reencontrar o conjunto de nossa época e de nossas aspirações." 2 

Ele sempre sentiu grande interesse pela arqueologia e pela paleontologia e, 
por isso, dentro da "Fase da Máquina esta a Série dos Fósseis". O próprio 
Calabrone explica seu significado: "A máquina é uma criação atual do homem, 
mas, segundo a minha forma de pensar, ela já existia em nós desde que 
começamos a existir. A essência da maquina estava na essência da nossa 
formação. Então há umas esculturas minhas chamadas Proto-Fósseis, com 
a forma de um ovo bem estilizado que tem uma engrenagem dentro." 3 Dessa 
fase pode-se destacar os Caramujo-Fóssil, em bronze ou combinando már-
more com bronze, possuidores de esmerado acabamento formal que os toma 
objetos naturalmente belos no seu preciosismo (IL. 6). 

IL. 6: Caramujo-Fóssil - Domenico Calabrone - 1973 - bronze polido - 20 x 35 cm - Foto: Do-
menico Calabrone 

Sua escultura não se limitou, porem, ao pequeno formato. Na "Fase América" 
adquiriu caráter monumental em obras inspiradas em totens, ao simbolizar o 
contato do artista com o continente americano, mas também aquilo que mais 
recentemente ele chamou de psicomemória: a 

2. Calabrone, Galeria 11 Pasquino, Roma, 1976. 
3. Idem nota 3. 
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faculdade que temos de recordar tudo aquilo que inconscientemente está 
gravado em nós, algo capaz de despertar lembranças latentes antes regis-
tradas em nossa mente, mas esquecidas do ponto de vista

     IL. 7: Totem Frailo - Domenico    
     Calabrone - 1975 - mármore de 
     Carrara - alt.: 260 cm - Foto:    
     Domenico Calabrone 

IL. 8: Fonte Totêmica - Domenico Calabrone - 1973 - cimento -  90 x 200 cm
Foto: Yuri Kusuno
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racional. Tais trabalhos ele tem inicialmente realizado em mármore de uma 
ou mais cores: aqueles feitos no Brasil são em mármore do Espírito Santo; 
os outros, esculpidos na Itália, são em mármore de Carrara e são os que ele 
costuma vender na Europa, pois e difícil seu transporte para cá. Temos assim 
como exemplo, executados em dois tons de mármore e medindo cerca de dois 
metros de altura, o Totem Maschio Tahuanaco e o Totem Frailo (IL. 7). 

Decorrente dessa serie, mas com forma total mente diversa da existente nos 
últimos trabalhos citados acima (que são também os mais recentes até o mo-
mento), sobressai-se uma obra que ele procurou integrar a arquitetura, ao 
colocá-la ao ar livre na frente de um conjunto de edifícios localizados a Rua 
dos Franceses, em São Paulo. Trata-se da Fonte Totêmica, como Calabrone 
a batizou. E uma escultura monolítica, em cimento, de vinte metros de compri-
mento por nove de altura, que preenche as funções de obra monumental e de 
fonte numa tradição bem romana, pois de sua parte superior jorram, através 
de orifícios, seiscentos mil litros de água por hora. Por suas grandes dimen-
sões e forma insólita essa obra se destaca, talvez um pouco abruptamente, na 
paisagem urbana (IL. 8). 

A sensibilidade desse artista afirma-se, sobretudo em criações de tamanho 
médio, ou mesmo nos múltiplos, denominados "macroescullturas" que, em 
bronze, num tratamento sutil da forma, lembram as modulações do mar, dos 
pequenos organismos latentes, fósseis ou engrenagens mecânicas, em es-
tranha simbiose. E, nesse caso, estamos com Lisetta Levi quando diz que "o 
mundo da técnica encontrou em Calabrone o seu poeta." 4 

4. Calabrone, Bijoux et Sculptures, Palais Eynard, Genève, 1972.
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FELICIA LEIRNER 

Eu acho que todo ser é ligado à natureza, porque ele é a natureza; e a natureza é 
o ser humano. Não há obstáculo. Talvez o artista possa sentir mais esse segundo 
ser, que é, quem sabe ... o primeiro. 1
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Radicada em São Paulo, com seu marido Isai Leirner, desde 1927, esta artista de 
origem polonesa só viria a dedicar-se à escultura vinte anos mais tarde. 

Na Polônia suas preocupações artísticas estavam voltadas para a música, tendo 
feito parte, como soprano, do coro da Ópera de Varsóvia. Ao chegar ao Brasil 
prosseguiria em seus estudos de canto. 

Em 1946 começou a desenhar e a pintar. Freqüentadora do meio artístico pau-
listano era amiga de Iolanda Mohalyi e de Elizabeth Nobiling. Foi, entretanto, por 
acaso que começou a modelar com argila, como explica em entrevista conce-
dida a Mario Wilches: "Deram-me um pedaço de barro que levei para casa. Ao 
mexer com o barro tive uma sensação esquisita de integração. Percebi que era 
uma coisa viva - vive mesmo e sabe entender os dedos do artista. A simpatia foi 
recíproca, a minha pelo barre e a do barro por mim. Nada me atraiu tanto quanto 
o barro. Por isso fixei-me na escultura." 2 

Durante o ano de 1947, estudou com Victor Brecheret, tendo sido praticamente 
sua única aluna. Esse aprendizado dava-se no atelier que ficava onde hoje está 
o Monumento às Bandeiras, freqüentado também por Tarsila do Amaral. Felícia 
manteve seu relacionamento com o mestre, pois Brecheret sempre aparecia em 
seu atelier na Rua Guadelupe, já que morava nas vizinhanças. Conta-nos que 
também Bruno Giorgi a visitava. Em contato com os artistas, trocando idéias, seu 
trabalho foi-se desenvolvendo, visto que, além das poucas aulas que teve com 
Brecheret, nunca freqüentou uma escola de arte. 
As esculturas iniciais eram bem figurativas. Na II Bienal de São Paulo, em 1953, 
Felícia Leirner apresentou um grande Nu, em bronze. O tema dos primeiros tra-
balhos foi, portanto, o ser humano. São dessa época as inúmeras Maternidade 
e Figura de Mulher. 
A temática tornou-se totalmente abstrata ainda nos anos 50, o que perdurou por 
muito tempo, variando porem as fases. 
Em 1957 seus trabalhos integraram a exposição Doze Artistas Brasileiros, na 
Galeria de Arte das Folhas, em São Paulo. Na mesma galeria fez em 1959 uma 
retrospectiva: "Dez Anos de Felícia Leirner". No ano seguinte expôs no Museu de 
Arte Moderna do Rio de Janeiro e, em 1961, foi muito comentada sua exposição 
no Museu de Arte Moderna de São Paulo, cabendo a Mario Pedrosa, que acom-
panhara o evoluir dessa personalidade artística, a apresentação no catálogo, as-
sim iniciada: "Felicia Leirner, escultora, e uma legitima floração da semeadura das 
nossas bienais." Justifica sua posição, sublinhando que a sensibilidade da artista 
provém, evidentemente, de seu interior e origens, mas que o contato com os cria-
dores de nossa época, expostos nas diversas bienais, propiciaram o amadureci-
mento e a motivação necessários ao seu desenvolvimento. Mais adiante, o crí- 

2. “Os Leiner”, Aqui, 4-8 de novembro de 1976, p. 35
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tico analisa a obra produzida por Felícia ate aquele momento: "Partindo de 
figuras quase hieráticas, em que os cheios predominam naturalmente sobre 
os vãos, pouco a pouco ela descarna suas personagens numa procura alta-
mente proveitosa no plano plástico, de substituir os volumes pelos pianos, a 
modelagem e o claro-escuro, as passagens luminosas pelos contrastes, pelo 
esquema, pelo arcabouço mais definidor, menos realista, menos sensual. Se 
no começo desse processo sua preocupação predominante era de origem figu-
rativa, ao tratar dos pianos ainda coincidentes com as partes anatômicas do 
corpo, pouco a pouco aprofunda as estruturas e alcança a abstração expres-
siva. sobretudo com obras de 1958 em diante." 3

E justamente as obras apresentadas nessa mostra caracterizam-se por com-
posições verticais ou horizontais, tendo em media cinqüenta centímetros de 
altura ou largura, com partes cavadas acentuando as cheias, lembrando for-
mações minerais, num modelado de grande rigor e segurança que a artista 
alcançou ao trabalhar o barro, passando-as para o bronze, como puderam ser 
vistas, última fase do trabalho em argila. 
Sua participação nas bienais de São Paulo foi constante. Na VII Bienal (1962) 
recebeu o premio de Melhor Escultor Nacional e teve sala especial nas VIII, IX 
e X bienais. 
As fases de seu trabalho evoluíram dentro de um abstracionismo de inicio mais 
geométrico. Após o falecimento de seu marido, Isai Leirner, grande incenti-
vador das artes, ela passou a criar esculturas onde elementos alongados e 
pianos se entrecruzavam, numa forma total ascendente. Isso se deu nos anos 
60. Foi a chamada "Fase das Cruzes". A ela também se referiu Mario Pedrosa: 
"Ao sair Felícia da experiência dolorosa, descobriu outra redução formal radical 
que passou a utilizar como leit-motif, em construções antes dos pianos bidi-
mensionais que de volume. Essa redução era feita de partes cruzadas, verda-
deiras cruzes. Daí surgiram estruturas verticais encimadas por pontas, flechas 
de capelas de igrejas, de castelos goticizantes" 4 (IL. 9). 
Antes de 1970 iniciou uma série de experiências, total mente diversas das 
anteriores, e que vem desenvolvendo ate hoje. Numa ligação de interesse pes-
soal pela arquitetura começou a esculpir os primeiros "Habitáculos", ainda na 
Rua Guadelupe. Tanto Warchavchik como Pietro Maria Bardi viram esses tra-
balhos e a incentivaram bastante. Ela os executava em gesso e decidiu levá-
los para Campos do Jordão, onde foram passados para o cimento branco. 
Essas construções têm proporções monumentais, variando entre um e três 
metros de largura por mais ou menos um metro de altura, permitindo a entrada 
de crianças em seu interior (IL. 10). 

3. Felícia, Escultora, Museu de Arte Moderna de São Paulo, São Paulo, 1961.
4.  "A obra de Felícia Leirner", VIII Bienal de São Paulo, Sala Especial, São Paulo, 1965.
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 IL. 9: Sem titulo - Felícia Leirner - 
 1962/63 - bronze - 170 x 80 cm - 
 Foto: Flieg 

IL. 10: Habitáculo - Felícia Leirner - 1960 - cimento branco - alt.: 130 cm Foto: Flieg 

Após esse período passou para um outro, abstrato-figurativo, a "Fase dos 
Bichos", muito ligado ao anterior. Instalou definitivamente atelier em Cam-
pos do Jordão, pois há mais de vinte anos se acostumara 
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com a cidade, tendo casa ali. Numa necessidade de maior contato com a na-
tureza, os trabalhos continuam a ser total mente brancos e de grande porte, 
apresentando características formais que lembram animais inventados por ela: 
leões, pássaros, gente (IL. 11). A idéia desse plano ao qual se dedica a uma 
idéia de vida, de construir uma cidade, de dar unidade ao todo. Explica que 
quer ligar Campos de Jordão com os seres vivos que estão ali dentro. Acha 
que o espaço que possui nessa cidade de montanha é ideal para abrigar suas 
obras, pois a escultura confinada dentro de casa se torna decorativa, ao passo 
que no campo a como se a forma se valorizasse, renascesse. Natureza e es-
cultura - uma completando a outra: "Ali tudo penetra na escultura - a cor, a vida. 
Tudo bate nela - luz, sombras, claros. E ela adquire a patina do tempo. A forma 
vibra conforme tudo que a rodeia. O espaço aberto é muito importante para a 
escultura." 5 

O atelier de Campos do Jordão a uma garagem no terreno onde está sua casa. 
Ali há sempre muitos trabalhos em andamento. Tem dois auxiliares: o jardineiro 
e o caseiro, aos quais ensinou as diversas técnicas de trabalho. Para executar 
essas ultimas obras ela faz pequenas maquetes de barro que são tiradas em 
gesso; depois aumenta a peça, que então pode sofrer mudanças. Ela dirige 
toda a operação ao fazer passar uma obra para o cimento, pois, conforme diz, 
somente o artista tem a noção da forma, da medida, ao passo que os ajudantes 
trabalham mecanicamente. 6 
Os jardins em torno à sua casa em Campos do Jordão guardam esculturas 
de todas as fases, dispostas sobre 0 gramado de mais ou menos vinte e oito 
metros quadrados. E ali que ela vem organizando, há mais de quinze anos, um 
museu particular, em meio a árvores e flores, que plantou com suas próprias 
mãos. O grande projeto de sua vida a justamente a construção desse museu, 
mas tem encontrado inúmeras dificuldades, fazendo até agora tudo sozinha. 
Nos fins de 1976 o governo de São Paulo adquiriu duas de suas obras, que 
desde então se encontram no Palácio do Governo, no bairro do Morumbi. São 
esculturas monumentais, que tem uns quatro metros de altura, denominadas 
Colunas e Família; a primeira a em bronze e a segunda em pedra granito. 
Para compreendê-la de maneira mais próxima e direta, ninguém melhor que 
sua neta, a crítica de arte Sheila Leirner, que cresceu junto ao incansável tra-
balho escultórico da avo: "Felicia recria em seu cotidiano o mesmo clima de 
magia e misticismo com que envolve seus trabalhos. Mesmo quando lê Proust, 
Dostoievski, Shakespeare e Castañeda; acompanha a novela das sete na TV; 
faz tapetes e xales; acaricia seus bichos, suas rosas e azaléias; ela esta em 
constante sintonia subjetiva com a forma, transformando em imagens grandio-
sas 

5. Idem nota 1. 
6. Idem nota 1. 
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os apelos mais insignificantes. Ao mesmo tempo em que seu pensamento 
vasculha todos os terrenos do conhecimento humano, desde a filosofia até a 
ciência e a religião, toda a sua experiência converge para a fria garagem onde 
adquire a forma que as mãos ditam ao barro e as indecifráveis armações de 
ferro que as sustentam." 7 

IL. 11: Série dos Bichos - Felícia Leimer - 1973/74 - cimento branco - alt.: 170 cm - 
Local: Campos do Jordão 
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7. Felicia Leirner, catálogo particular com histórico e críticas, São Paulo, 1976.



JOSÉ RESENDE 

Eu poderia dizer que o meu trabalho nada mais é do que um desenho que 
acontece em três dimensões e ocupa um lugar no espaço. Que é o estruturar 
de uma linguagem que se poderia reduzir a idéia de desenho. 1 

Foto: Luiz Nazareno

1 . Entrevista gravada pela pesquisadora Sonia Prieto para o IDART, São Paulo, 8 de novem-
bro de 1976. 
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Formado pela Faculdade de Arquitetura do Mackenzie em 1967, raramente 
José Resende Filho tem exercido a profissão de arquiteto. Ainda estudante 
universitário, procurou ter, paralelamente, conhecimentos de artes: apren-
deu um pouco de gravura no curso livre da Fundação Armando Álvares 
Penteado, estudou desenho com o artista plástico Wesley Duke Lee nos 
anos 1964 e 1965. Tentava assim adquirir mais um acessório para a forma-
ção de arquiteto. Era o que também pensavam os demais integrantes do 
grupo que, em torno de Wesley, se formou: Baravelli, Fajardo, Nasser e Re-
sende. O que ocorreu foi que desse contato acabou por nascer uma outra 
necessidade para os quatro jovens, conforme conta Resende: "Foi nesse 
processo que surgiu o comprometimento com a atividade de arte. Através 
das aulas e do exercício comum que nos tivemos junto com o Wesley, sur-
giu, enfim, a profissão de artista na minha vida." 2 
Em seguida, o grupo montou um estúdio, aberto a outros interessados. 
Ficava numa casa alugada e ali eles se reuniam para trabalhar e discutir.
Durante o ano de 1966, Resende participou, com os artistas Wesley Duke 
Lee, C. Fajardo, F. Nasser, Nelson Leirner e Geraldo de Barros, da fundação 
da Rex Gallery and Sons, a qual se propunha questionar os problemas liga-
dos a veiculação do trabalho artístico, contraria, portanto as formas estru-
turadas de mercado da época - posição que este artista vem assumindo até 
hoje. Na Rex eles pretendiam realizar uma serie de eventos, apresentando 
os trabalhos de arte com certa autonomia e independência, o que efetiva-
mente foi feito, culminando com uma individual de Nelson Leirner, que foi 
a ultima exposição da galeria. Denominada Exposição-Não-Exposição teve 
lugar na pr6pria galeria que ficava na Rua Iguatemi. Ali os trabalhos foram 
postos a disposição do público; numa espécie de happening, que durou só 
três minutos, nada restou do que fora exposto. Apesar de algumas dificul-
dades que os visitantes encontraram, tudo foi carregado, mesmo trabalhos 
amarrados a pesos, correntes de ferro, etc.; deve-se registrar ainda o fato 
de o evento ter-se passado praticamente no escuro, devido a um curto-
circuito. 

De 1965 a 1974 Resende enviou seus desenhos e construções escultóricos 
para algumas coletivas: Jovem Desenho Nacional (no Museu de Arte Con-
temporânea da Universidade de São Paulo, 1965), Jovem Arte das Américas 
(no Museu e Arte Moderna do Rio de Janeiro, 1966). Ganhou três prêmios 
de aquisição em 1967, respectivamente nas exposições: IX Bienal Interna-
cional de São Paulo, Jovem Arte Contemporânea (MAC-USP), II Salão de 
Brasília. 

A partir de 1968, sua participação em mostras de arte ocorreu, em geral, 
junto com o grupo que se formara desde as aulas com Wesley. Expuseram 
nesse ano na Petite Galerie do Rio de Janeiro e na Galeria Antart em 
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São Paulo. O grupo apresentou-se, em 1970, no Museu de Arte Moderna do Rio de 
Janeiro e, novamente, no Museu de Arte Contemporânea da USP, mas desta vez 
não numa coletiva. Já em 1972 Resende esteve presente na Bienal Nacional (em 
São Paulo) no Panorama a Arte Atual Brasileira (no MAM-SP), onde obteve Menção 
Honrosa, na Arte/Brasil/Hoje, 50 Anos Depois -(na Galeria Collectio) e, ainda com o 
grupo, em mostra realizada na Missão Cultural Brasileira (no Paraguai). Em 1973 teve 
trabalho exposto na Imagem do Brasil (em Bruxelas), organizada pelo Museu de Arte 
de São Paulo. 

Mais tarde ele contestaria as exposições coletivas por não transmitirem uma visão 
abrangente e de informação clara do trabalho de arte: 

"Por todo o sistema com que e montada - o limite e a grande diversidade de trabalho, 
o pouco critério de montagem de uma dessas exposições - torna a manifestação de 
arte um bicho de sete cabeças para o público, que realmente não consegue o menor 
entendimento do que vem a ser a manifestação e, ao contrário, dela cria mitos em 
função dos prêmios que são dados, cria hierarquias que não existem, não necessari-
amente vinculadas ao entendimento da expressão que lá é mostrada, gera enfim o 
maior número possível de desentendimentos." 3 

Desde sua participação na Rex, o seu trabalho vinha sendo notado pela crítica, mas 
foi melhor compreendido a partir do momento que começou a expor com o grupo, o 
qual se unira em todas as atividades para fortalecer sua posição. Interessante e rev-
ermos algumas das críticas publicadas. Com referencia a exposição na Petite Galerie 
(da qual somente Nasser não participou) em 1968, as peças vistas foram inseridas 
por Walmir Ayala "numa pesquisa de espaço para um futuro habitável, a partir do que 
existe e existiu, sem o menor preconceito de construção ou material." 4 Mas sabemos 
que tais trabalhos eram, na verdade, construções feitas com materiais de um certo 
requinte - acrílico, latão, mármore, ferro cromado, alumínio - como notou Vera Pe dro-
sa, achando de bastante interesse os de Resende, ao escrever: "Os jardins (Jardim 
Claro-Escuro e Espaço Atlântico) são proposições sérias, esculturas que colocam 
de novo o problema do volume com relação ao espaço. Suas pegas menores, como 
a Paisagem Cubista, em acrílico, e os Horizontes A e B, são peças preciosas, num 
bom sentido. Representam, com o que se poderia chamar de um 'afastamento' poé-
tico, as paisagens vistas pelo citadino" 5 (IL. 12). 

Para Jayme Maurício, os "jardins" de Resende, os quais viu no Museu de Arte Mo-
derna do Rio de Janeiro, em 1970, tinham algo de Zen devido à "economia de meios, 
exatamente o cálculo preciso e discreto 

3. Idem nota 1. 
4. “Quatro que são três", Jornal do Brasil, 28 de maio de 1968. 
5. "Exposições", Correio da Manhã, 26 de maio de 1968, p. 3. 
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IL. 12: Jardim Claro-Escuro - José Resende - 1967 - madeiras, mármore - 198 x 178 x 68 
cm 

que parece tão precoce em sua obra, o sentido agudo de proporção – en-
fim o refinamento"; acrescentando no mesmo artigo que "há também em 
Resende algo de engenheiro - segundo a modalidade que o earthwork, a 
remodelação do ambiente, e mesmo a 'conceitual' acabam de definir." Ao ob-
servar outros trabalhos, numa análise precisa, assinalaria o crítico: "Partindo 
da 'minimal', Resende resolve abraçar a ilustração de conceitos ricos em 
significado, de um modo no qual sensibilidade e capacidade de atração se 
fundem e trabalham em harmonia. Se Resende tensiona um cabo de aço, a 
tensão se faz visível e inteligível, segundo uma estupenda poesia plástica. 
A amarração do cabo adquire um fascínio inexplicável, transforma-se num 
convite a meditação." 6 

Tendo o grupo criado, entre 1967 e 1968, um curso de desenho em que os 
quatro ensinavam, resolvem em 1970, fundar a Escola Brasil que funcionara 
de 1970 a 1974. Para Resende a escola apareceu num natural desenvol-
vimento das atividades do grupo, "no sentido de firmar uma posição de in-
dependência dos mecanismos do mercado", explica, mais uma vez, "e das 
concessões necessárias e inevitáveis nesse processo de veiculação do tra-
balho". Procura esclarecer quais foram os outros objetivos iniciais da escola: 
"A escola surgiu como uma alternativa de uma remuneração e, na minha 
maneira de ver, como uma 

6. “O fim é a mensagem”, Correio da Manhã, 27 de agosto de 1970
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perspectiva possível de produção independente. Também como um organis-
mo, como instituição, ela poderia permitir um trabalho em conjunto com mais 
pessoas e dessa forma criar ou estabelecer condição de trabalho indepen-
dente”. Reconhece, entretanto, que já havia uma cisão oficial em relação a 
esse projeto, muito embora tenham passado por ela um certo número de pes-
soas que hoje prosseguem em suas atividades artísticas. Em relação à escola, 
ele acha que justamente que justamente “ela virou uma escola, e passou a 
nossa posição de um projeto de atividade de professor.Sua diluição devesse 
também ao fato de que se tornou um organismo isolado mais ou menos circun-
scrito as pessoas que conviviam com ele, com receio extremo de uma ativi-
dade pública mais enfática. Tornou-se uma experiência interiorizada, cada vez 
mais fechada, com incidência cada vez maior de diletantes." 7 

O encerramento da escola, em 1974, coincidiu com a realização da primeira 
grande exposição de Resende, no Museu de Arte de São Paulo. Finda a es-
cola, também findavam as atividades conjuntas do grupo; e cada um partiria 
para produções mais independentes apresentadas em mostras individuais. 
Continuaram, porém, os trabalhos de cada um deles eivados dos mesmos 
princípios que os originaram. Já Resende insiste em que, ainda que expondo 
juntos, sempre foram quatro exposições individuais, visto que o que lhes inte 
ressava era uma mesma postura frente ao meio; mas reconhece, no final, que 
a mesma formação artística e convívio cotidiano deixou suas marcas. 8 

A exposição do Museu de Arte de São Paulo reuniu as obras criadas por Re-
sende em mais ou menos quatro anos. Nela observou-se que todo o mecanismo 
de fatura pretendeu tornar-se evidente. Além das construções tridimensionais, 
foram vistas pinturas, por ele identificadas como um mero exercício ou como 
mais um meio de informação, sem experimentar maiores comprometimentos 
com essa forma de expressão. Os materiais utilizados para as construções 
eram distintos dos empregados anteriormente - aqui, eram a pedra, a madeira, 
o ferro no seu estado bruto ou em grandes vergalhões -, valendo-se, em quase 
todas peças, de um processo construtivo pouco sofisticado. Alguns objetos tos 
em argila seca ao sol também foram expostos. É o próprio artista quem pre 
fere analisar essa fase: "Com a intenção de tornar o desenho a compreensão 
da estrutura da construção, não o fator místico ou mágico da mesma, mas, 
ao contrário, um fator perceptível ao olho ) direto, quer dizer, tirando da peça 
esse caráter precioso de construção ou, enfim, esse encantamento pela téc-
nica - que sem dúvida, como na feitura de um trabalho em acrílico ou em metal 
inevitavelmente, pelo próprio comportamento do material, você é obrigado a  
utilizar - uma sofisticação construtiva em decorrência das 

7.Idem nota 1
8. Idem nota 1.
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características do material que esta usando. E o usa da madeira ou da pedra, 
talvez até sua própria dificuldade e manuseio, leva a soluções mais simples." 9 

Através da observação dos trabalhos mencionados, nota-se que o artista não 
se prende a uma execução tradicional de escultura, em que a pedra ou madeira 
são entalhadas manualmente com ajuda de ferramentas apropriadas, o que 
acarretaria outros tipos de dificuldades artesanais. São geralmente construções 
criadas a partir do material bruto ou da combinação desses materiais, que ele 
faz montar fora seu atelier: "Na maioria das vezes, eu faço um projeto e executo 
alguma oficina. Casualmente, posso ter feito uma série de coisas por problemas 
econômicos. Mas não faço desse fazer um assunto predominante no trabalho, 
quer dizer, inclusive sou uma pessoa extremamente não habilidosa, não tenho 
nenhuma formação artesanal e, enfim sou extremamente ineficiente dentro de 
uma oficina." 10 Tanto no MASP como no Museu de Arte Moderna, para onde foi 
levada no ano seguinte, essa exposição ocorreu no espaço interno do edifício. 
Ele afirma que, expostas num espaço aberto, as obras ganhariam em termo 
de significado. Notamos nessas construções, ainda, o seguinte fato: que aos 
poucos elas foram sendo acrescidas do elemento cor, simplificando-se no seu 
todo em relação as anteriores, numa preocupação advinda do desenho, daquilo 
que ele chama projeto, no sentido de organizar o raciocínio em termos gráficos. 
Não é, portanto, ao que parece, sua principal intenção: "A construção, porém, 
não é o objetivo de José Resende, que se vale dela como um meio para compor 
uma imagem cuja intenção e interferir no espaço ou, muitas vezes, comentar 
as paisagens." 11 

Para Frederico Morais, a exposição de 1975, no Rio de Janeiro mostrou o resul-
tado de uma trajetória, que vinha acompanhando passe a passo:
"Hoje o olho não se limita a olhar para depois recordar. A inteligência, como, 
aliás, recomenda Cézanne, atua ao mesmo tempo. O artista aprofunda seu ol-
har, vale dizer, sua análise da paisagem, seleciona fragmentos, quer imiscuir-se 
nela, fazer comentários, modificá-la de alguma maneira, marcá-la com sua pre-
sença intelectual. Assim e que, mesmo no espaço 'irreal' do museu, seus tra-
balhos recentes trazem a marca do local que não é o museu e para onde foram 
previstos." 12 Resende, por seu lado, alerta para o seguinte: "Na realidade, a 
exposição é sempre muito mais uma exposição de idéias do que propriamente 
de pecas acabadas e definitivas. Quer dizer, elas são definitivas enquanto idé-
ias, não enquanto produto físico." 13 

9. Idem nota 1. 
10. Idem nota 1. 
11. "Museu expõe a Arte Integrada de Resende”, O Estado de São Paulo, 8 de outubro de 1974, 
p. 18 
12. José Resende: olhar a paisagem”. O Globo, 3 de abril de 1975.
13. Idem nota 1.
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Verificamos que suas preocupações teóricas não se arrefeceram com a dis-
solução do grupo. Muito pelo contrário, visto que em 1975 foi publicado o 
primeiro numero da revista Malasartes, de cuja criação ele participou junto 
com artistas cariocas. O objetivo principal dessa publicação era o de abrir um 
espaço para a discussão da produção de arte dentro da situação local. A re-
vista limitou-se a três números, sendo que no terceiro José Resende escreveu 
um artigo denominado "Ausência da escultura", onde constata a inviabilidade 
da presença de obras de arte no espaço urbano; pois esse fato acarretaria um 
processo de veiculação estranho as regras vigentes no mercado de arte, rea 
firmando, com esse raciocínio, sua antiga preocupação em relação ao destino 
da produção cultural de nossa época. 14 

Ainda em 1975 participou de uma exposição organizada pela UNICAMP, 
em Campinas, junto com outros artistas (IL. 13). No Panorama da Arte Atual 
Brasileira, dedicado a escultura, nesse ano, obteve o Prêmio Estímulo Caixa 
Econômica Federal, por um conjunto de três trabalhos de extrema simplici-
dade, realizados em pedra bruta e ferro (IL. 14). 

IL. 13: Vista geral da exposição no Museu de Arte Contemporânea de Campinas Foto: Carlos 
Vergara 

14. "José Resende - ausência da escultura", revista Malasartes, 3 de abril/ 
maio/ junho de 1976.
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Conclui-se que o artista não deixou de expor em coletivas, mas talvez as 
próprias esculturas mais recentes nos façam compreender sua seguinte 
declaração: "Então a ação num museu, a ação numa galeria, ou a ação 
num espaço público e, e será sempre, predominantemente uma ação que 
pretende subverter a ordem que lhe foi concedida." 15

IL. 14: Três esculturas de Jose Resende - 1975 - pedra, alumínio, ferro, coque, 
cabo de aço, borracha - Local: MAM - Panorama de Arte Atual Brasileira (S. P.) - 
1975 - Foto: Sonia Prieto 

15. Idem nota 1.
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KAROLY PICHLER

Para mim as esculturas significam a vida, não? Sem isso não posso 
viver. Sem formas e sem criar não posso viver ... 1 
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1. Entrevista gravada pela pesquisadora Sonia Prieto para o IDART, São Paulo, 15 de 
dezembro de 1976.



Toda a vivência passada, depurada e enriquecida, manifesta-se nessas estru-
turas verticais, onde uma certa agressividade e ternura estão presentes: são 
as esculturas de Karoly Pichler. 

Nascido na Hungria, de onde foi obrigado a fugir com sua esposa após a guerra 
em 1948, ali deixou seus pertences, peças de coleção e a profissão de advoga-
do que nunca mais voltou a exercer. Movido pela necessidade de expressar-
se, dedicar-se-á mais tarde a arte, não abandonando mais essa atividade; mas 
isso só se efetivara após sua instalação no Brasil. 

Antes, procurou asilo em diversos países, vindo finalmente morar em São Pau-
lo no ano de 1951. O primeiro emprego que conseguiu foi o de porteiro noturno 
no Hotel São Paulo, mas ele ainda não conhecia o idioma português. Conta 
dessa época difícil: "Tinha um ajudante que falava italiano e sete meses fiquei 
lá, trabalhando sem folgas, sem sábados e domingos. Sete meses! Das sete 
da noite às oito da manha." 2 

Em Roma já iniciara estudos de artes plásticas, o que o animou a deixar o tra-
balho no hotel e a alugar um pequeno atelier na Rua da Glória, onde se dedicou 
a cerâmica, dela tirando o seu meio de vida. Foi assim que suas pesquisas for-
mais principiaram com a argila, não tendo sido jamais interrompidas, visto que 
hoje, quando faz esculturas em outro material, ainda prossegue com a cerâmi-
ca, técnica que lhe permite dar vazão as soluções cromáticas. É necessário 
lembrar que as primeiras esculturas que criou foram executadas em cerâmica; 
depois vieram os trabalhos em bronze, decorrentes da modelagem. 

Em 1966 passou a realizar as primeiras peças em metal, ferro ou aço inoxidá 
vel. No mesmo ano, ele as mostrou no Teatro das Nações, situado na Avenida 
São João em São Paulo, quando foi apresentado por Wolfgang Pfeiffer no 
catálogo: "As peças de Karoly Pichler especialmente se distinguem pelo seu 
espírito de obra muito s6lida e harmoniosa, muito bem fundada, tanto nos seus 
efeitos técnicos como no seu invencionismo. Neste processo de trabalho artís-
tico, as suas esculturas sem duvida se baseiam nos grandes resultados da 
escultura do cubismo." 3 

Suas exposições sucederam-se, coletivas ou individuais, e ele nunca deixou 
de expor no Salão Paulista de Arte Moderna (que se tornaria o Salão de Arte 
Contemporânea), menos no ano de 1976, ocasião em que todas as obras es-
cultóricas inscritas não passaram pelo crivo do júri, fato que se constituiu para 
Pichler em motivo de revolta, pois acha que esse é o único Salão onde os 
escultores podem expor e não compreende a atitude radical dos membros do 
júri no ultimo. 4 

2. Idem nota 1. 
3. Esculturas de Karoly Pichler - Salão de Exposição do Teatro das Nações, São Paulo, 1966. 
4. Idem nota 1. 
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Já em 1973 ele deixara clara sua posição: "A moda pouco me interessa. Tenho 
minha própria filosofia, tão pura que não vou modificar. Cheguei a um ponto 
onde poucas coisas me interessam. A arte e comunicação, mas a comunicação 
nem sempre e arte." 5 

A mostra da Galeria Documenta, em 1973, junto com o pintor Armando Sendin, 
reafirmou sua acentuada tendência pelas formas verticais e pontiagudas ou, 
quando quebradas, suavizadas nas partes arredondadas como se nota naque-
las que possuem esferas perfeitas. Movimentos que se lançam cada vez mais 
em direção ao espaço, num ritmo de grande harmonia e expressividade. Nesta 
época, ele declarou: "O artista, como qualquer outro ser humano integrado na 
sociedade, deve tentar expressar em sua obra o sentir, o pensar, o agir, e o 
reagir dessa sociedade." 6 Sobre essa exposição, a crítica Ernestina Karman 
comentou: "Suas peças, na maioria monumentais, dão a impressão de haver 
saído das mãos de um gigante. Aliás seu temperamento de aço, que chega 
a ser ardoroso quando defende suas idéias e maneiras corretas de pensar, 
reflete-se totalmente em cada uma de suas obras." 7

IL. 15: Série de Impressões do Sertão – Karoly Pischler

5. "Uma mostra interessante, esta de Sendin e Pichler", Jornal da Tarde, 8 da agosto de 1973. 
6. "Esculturas e pinturas", s.n., São Paulo, 1977. 
7. "Karoly Pichler e Armando Sandin", Folha da Tarde, São Paulo, 15 de agosto de 1973.
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Temas ligados a natureza, a vegetação, a paisagem local, a luz do país em 
que se radicou, tais como a serie de Impressões do Sertão (IL. 15), com 
suas linhas retas e Midas (já apresentada na XII Bienal de São Paulo, em 
1971), originaram outros temas, intitulados Ventania, Meditação, onde as 
linhas curvas aparecem com maior freqüência. 
Desde que começou a fazer uso do metal não quis mais saber de outro 
material, apesar de tal opção impedir que execute as obras no atelier que 
tem em casa, porque precisa de muitas ferramentas e maquinaria especial-
izadas. Por essa razão, trabalha numa fábrica com ajuda de operários. Para 
cortar o aço inoxidável de quase três milímetros de espessura, necessita 
da guilhotina; para soldar, de uma máquina com alta voltagem; sem contar 
todo o trabalho de acabamento que leva tempo, pois cada parte precisa ser 
lixada várias vezes (IL. 16). 
Assim é que tem utilizado mais amiúde o aço inoxidável, preferindo-o sem-
pre opaco, por permitir expor as esculturas ao ar livre com menos 

IL. 16: Esculturas de Karoly 
Pischler - 1968/69 - ferro pintado 
– Foto: George Love 



112

riscos. O ferro não resiste tanto e enferruja mesmo quando pintado. Recorre 
ao bronze só quando quer solucionar formas mais sutis, impossíveis de 
se obter com o ego. E ainda ele quem revela sua posição em relação aos 
materiais: "Trabalho com aço inoxidável, bronze, todos os metais. O artista 
deve dominar perfeitamente a matéria. Não trabalho com acrílico, pois não 
o domino, e acho o acrílico essencialmente decorativo. Não quero dividir-me 
tanto. Mas acho que a arte não depende da matéria. Pode-se fazer arte com 
miolo de pão." 8 

Quem passa pela rua onde ele mora, no bairro do Sumaré, pode ver através 
da fachada toda de vidro de sua casa, cujo projeto e do arquiteto Vila Nova 
Artigas, uma porção de formas metálicas ali expostas como em pequeno 
museu. No jardim, obras maiores, igualmente visíveis, estão agrupadas. 
Esse todo chama a nossa atenção não só por seu aspecto de objeto tec-
nológico que lhe dá grande força, mas também pelo caráter simbólico, de 
mensagem, que parece emanar das esculturas, a nos dizerem de um mundo 
futuro: frio em aparência devido ao material e a perfeição do acabamento, 
humano ainda no desenvolvimento angustioso de suas formas. 

A trajetória desta obra, a critica Ernestina Karman dedicou uma análise, com 
a qual se pode concluir esse estudo: "A evolução de Karoly teve seqüência 
bastante lógica. A principio, tinha algo de barroco pelo intrincado entrelaça-
mento formal. Numa gradativa depuração, passou a facetar cubisticamente 
parte das pegas ate chegar a elaboração purificada que o caracteriza atual-
mente." 9 

8. "Arte em aço e bronze e o dilema do pintor", O Estado de São Paulo, 19 de agosto de 
1973. 
9. "Karoly Pichler", Folha da Tarde Ilustrada, 31 de janeiro de 1975. 



Foto: Ernesto Wolf
 

1 . Entrevista feita pela pesquisadora Sonia Prieto para o IDART, São Paulo, 3 de outubro de 
1977. 
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LIUBA WOLF 

As fases de meu trabalho estão ligadas às formas. Sempre usei volumes 
com planos, que acentuam o dinamismo da forma. E o que está presente 
em minhas esculturas é o problema do volume no espaço. 1 
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Liuba Wolf nasceu na Bulgária, mas aos dezenove anos de idade transladou-
se com sua família para Genebra, e logo ingressou na Escola de Belas-Artes, 
onde não se adaptou ao ensino acadêmico. Foi estudar escultura em Zurique, 
com Germaine Richier, dando continuidade ao aprendizado com essa artista 
em Paris, de 1946 a 1949. Período em que teve a oportunidade de expor no 
Salon d'Automne e no Salon des Tuileries. 

Para o Brasil ela veio em 1949, e hoje passa seis meses em São Paulo e seis 
em Paris, fugindo sempre do clima quente do verão. Tem atelier nas duas ci-
dades: no bairro de Saint-Germain-des-Près e no Jardim Europa. 

Esta escultora sempre preferiu trabalhar com o barro, passando a peça para 
o gesso e fazendo-a fundir em bronze. Durante vinte e cinco anos trabalhou 
com o fundidor Metelo, que fechou sua oficina em 1975; agora leva suas peças 
a Fundiarte, mas também já utilizou os Serviços de Ribellato, todos em São 
Paulo, Contou que em Paris as fundições estão muito ocupadas em passar 
para o bronze trabalhos de artistas falecidos e que por isso, alam do tempo que 
se tem de esperar, o preço é muito elevado. 2 

Logo após sua chegada a São Paulo expôs, em 1950, na Galeria Domus, quan-
do sua obra foi comentada por Osório César, que a considerou escultora de 
sensibilidade e possuidora de grande domínio técnico. 3 

Até 1959 tais trabalhos estiveram ligados a figura humana, como podemos 
constatar numa crítica escrita por José Geraldo Vieira, durante a exposição 
na Galeria Ambiente, em São Paulo: "Se nos torsos Liuba às vezes deforma 
voluntariamente, conseguindo plasmar volumes de faces hexagonais, de um 
hieratismo sóbrio, todavia a nas cabeças que sua capacidade se manifesta em 
alto teor. Malares, queixos, testas, tratados com segurança e brio, conferem a 
virtualidade anatômica dos rostos a centelha da existência. E essa centelha vi-
vencial a espontânea, sem expressões românticas ou simbólicas, e ao mesmo 
tempo sem cunho acadêmico." 4 Tais características podem ser observadas 
também na escultura monumental que ela realizou, em 1963, para a Igreja 
de São Domingos, moderna obra arquitetônica de Frans Heep, localizada no 
bairro de Perdizes em São Paulo. A grande madona em bronze, com três met-
ros de altura, de linhas estilizadas, foi batizada pelos dominicanos com o nome 
de Nossa Senhora de Todos os Tempos, é a única imagem existente no interior 
da Igreja.

Até hoje Liuba considera-se figurativa, mas os volumes são mais livres, situam-
se quase no limite do abstrato. São formas antropomorfas 

2. Idem nota 1. 
3. "Exposição Liuba". Folha da Tarde, São Paulo, 4 de abril de 1950. 
4. Jenny Dreyfus, "Esculturas de Liuba e artes menores", Folha da Tarde, São Paulo, 23 de 
agosto de 1959.



inspiradas na natureza, em animais e vegetais. Seus trabalhos evoluíram, na 
verdade, para uma síntese formal, onde a constante a preocupação do volume 
em relação ao espaço. 
A participação em exposições aumentou a partir de 1960, com a segurança 
que sua linguagem tridimensional foi adquirindo. Fez as seguintes mostras 
individuais: em 1962 na Galeria São Luís (SP) em 1968 no Museu de Saint-
Paul-de-Vence (sul da França), em 1970, na Galena Cavalero (Cannes), em 
1971 na Galeria Documenta (SP), em 1972 na Gallery A. Moeller (Londres). 
Porém, foi sobretudo em eventos coletivos que suas obras puderam ser vistas 
com maior freqüência, destacando-se as seguintes participações: Salão Na-
cional de Arte Moderna do Rio de Janeiro, em 1962 e 1963; Bienal de Carrara 
(Itália), em 1962; Galerie du XXeme Siècle, em exposição denominada Sete 
Artistas Brasileiros (Paris), em 1963; pela primeira vez, no Salon de la Jeune 
Sculpture (Paris), em 1964, onde continuou expondo nos anos seguintes; Sa-
lon Comparaisons (Paris), em 1965, 1966 e 1969; Salon Art Latino-Americairr 
(Paris), em 1965 e 1967; Panorama da Arte Atual Brasileira, no Museu de Arte 
Moderna de São Paulo, em 1972 e 1975; e nas VII, VIII, IX, XII bienais de São 
Paulo. 

Para melhor se compreender a concepção de suas obras é necessário saber 
que Liuba faz muitos esboços antes de modelar as formas. Também executa 
os trabalhos em ponto pequeno antes das esculturas maiores, que podem 
sofrer modificações nessa passagem. O sistema que se usa na Europa, de 
aumentar esculturas monumentais com máquinas, não foi por ela adotado. E 
a própria artista que se ocupa de todo o modelado. 

Na Galeria Documenta, em 1970, as esculturas revelaram um predomínio 
de planos alados, e um maior dinamismo e movimento do que as anteriores, 
ao lembrarem vôos, também presentes nos desenhos, que foram analisados 
por Geraldo Ferraz: " ... o que talvez seja uma forma de prisão a que Liuba 
não pode escapar, o seu intenso amor a verdade, donde os riscos quase im-
ponderáveis com que há tanto o seu desenho se aproxima da imagem para 
gravar seletivamente ângulos e curvas, que a feita dessas constantes a sua 
dialogação com a forma. E incide o desenho na manutenção severa dessa 
verdade acida verificação pertinentemente domada." 5  E o que notamos até 
hoje nos seus mais recentes desenhos, pensados para futuras esculturas, os 
quais possuem precisão e análise formal, incisivos e puros. 

Alada também é a forma escultórica que hoje faz parte da nova paisagem de 
concreto da Avenida Paulista, em São Paulo, e que foi encomendada pelo 
conselho condominial do prédio, em frente ao qual se localiza, quando Paulo 
Mendes Caldeira dele fazia parte. (IL. 17) Escultura em bronze patinado de 
negro, como ha muito as vem 

5. "Um itinerário em escultura-limite", 0 Estado de São Paulo, 4 de setembro de 1959.
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IL. 17: Pássaro - Liuba Wolf - bronze - Local: em frente ao Ed. Nova Avenida (Av. Paulista) - 
Foto: Yuji Kusuno

realizando, já que não gosta do brilho do metal. O poema de Lélia Coelho 
Frota, que faz parte do livro-objeto Relevos, composto de seis pequenos rele-
vos de Liuba, fala bem dessa escultura da Avenida Paulista e de outras onde 
o pássaro é tema:

A múltipla, totêmica asa 
Que passou, vaza o espaço agora 
A memória, região que vai 
De Almeria a Guiné, rolimã: 
Seu rastro e levíssimo alado fóssil 
Detido pela mão da artesã
Em pleno ar - que nos compraza 
Voar com ele, em nossa casa 
Ao primitivo coração
Do homem relançado 
E nu, na criação. 6

No que se refere à técnica de trabalho, Liuba domina o modelado do barro 
com grande maestria na realização de esculturas e relevos, usando espátulas, 
facas, e se dando melhor com a argila brasileira, a qual acha excelente. Já 
tentou utilizar outros materiais, como a pedra em 1955, ou a madeira em 1958. 
Fez também experiências com materiais plásticos nos anos 60, chegando a 
realizar uma edição de 

6. Lélia Coelho Frota, Liuba, Julio Pacello ed., São Paulo, 1969. 116
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vinte e cinco múltiplos para a Galeria Múltipla, em São Paulo. Mas sente, 
realmente, maior liberdade com o barro. 

Sua última fase caracteriza-se pelo surgimento de formas mais estruturais, 
com ângulos retos, conservando, porém o mesmo espírito e temática anteri-
ores (IL. 18). Em Paris esta pesquisando o bronze em sua cor natural, mas 
acredita que suas esculturas serão sempre negras, para maior dinamismo 
das mesmas no espaço. 

IL. 18: Figura Reclinada - Liuba 
Wolf - 1978 - bronze - 63 x 34 
x 22 cm - Foto: Ernesto Wolf
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LUCIA FLEURY 

Então eu vejo não só a escultura, mas todo o universo das artes visuais 
como um elo. Esse elo entre o homem e a paisagem exterior ou a paisagem 
interior. 1 

Foto: Sonia Prieto

1. Entrevista gravada pela pesquisadora Daisy V. M. Peccinini para o  IDART, São Paulo, 25 
de novembro de 1976.



Do barro ao ferro, materiais de construção, perfis, alumínio, até ao acrílico 
e poliéster fundido - a pesquisa, envolvendo os mais diversos suportes com 
técnicas especificas ou novas, constituiu-se para essa artista numa atividade 
incansável. Tudo para criar formas tridimensionais: de inicio figurativas, de-
pois geométricas, onde linhas retas predominavam, para suavizarem-se mais 
tarde em linhas curvas ou mistas, arredondando-se então cheias de luz, de 
cores, de transparências e feminilidade, até que, de novo compactas, mas de-
finitivamente imersas em cor, prosseguissem impregnadas de grande força de 
expressão, contendo, cada vez mais, a mensagem de uma escultora que quer 
solidarizar-se com o ser humano e devolver-lhe o equilíbrio que em nossa era 
mecanicista lhe está faltando. 
Utilizando, portanto, materiais produzidos por essa mesma era tecnológica, ela 
procura o melhor caminho para expressar-se. Tal busca, por ter-se iniciado em 
fase de amadurecimento vivencial, pode ser desenvolvida de maneira seria e 
muito calma. Já casada e mãe de dois filhos, ela descobriu, em fins de 1959, 
o prazer de criar formas modeladas. Devido a vizinhança de interesses com 
seu marido arquiteto, Lucia só se interessara de início por arte no sentido de 
informar-se teoricamente. 
Mas aquilo que já existia latente acabou por manifestar-se, como explica a 
artista: "Eu estava interessada em forma, sem nunca ter relacionado isso com 
a vontade de fazer escultura. Até que um dia a coisa assim explodiu, violenta-
mente, de uma maneira engraçada. Eu estava lá em São Sebastião, na época 
do verão, chovia muito e eu fiquei com uma vontade de modelar umas figuras. 
Era época de Natal, eu achei que poderia. Nunca tinha real mente modelado 
nada. E fiquei com uma vontade tão forte, que sai debaixo da chuva, fui buscar 
barre de olaria, que nem era um barro próprio para isso. Fiz as imagens e daí 
foi aquela revelação, aquela descoberta da capacidade de poder fazer a coisa 
sem nunca ter experimentado antes." 2 

Naturalmente esse novo mundo que para ela se abria apresentava-se cheio de 
mistérios, com todo um aprendizado a ser feito. Tateando no começo, pesqui-
sando como podia, ela não desistiu e muito chão foi caminhado. Freqüentou 
pequenos ateliers de cerâmica ou escultura. 

Além do mais, acompanhou o marido quando este ganhou uma bolsa de estu-
dos para a Europa, a qual, pelos estágios em diversos paises, possibilitou-lhes 
viajar durante oito meses. Lucia Fleury conheceu assim, mais de perto, a arte 
de épocas e civilizações diferentes, inclusive o design finlandês dos anos 60. 
Mais tarde, o Japão a impressionaria bastante. 

Tudo se processava num ritmo aparentemente lento. Ela ia modelando, do na 
tural, formas figurativas. Como aluna da Fundação Armando Álvares Penteado 
recebeu, de 1963 a 1966, ensinamentos 

2. Idem nota 1.
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de Caciporé Torres e de Takeo Shimizu, período em que o processo se              
adensou e as esculturas, com o abandono do modelo, passaram a surgir mais 
abstratas, como relata: "Nessa época eu tinha uma vontade enorme de criar 
formas que estavam dentro de mim, de dar vida a essas formas. E partir de 
zero, partir do nada. Só o barro na mão, só uma folha de papel. Realmente, 
eu nem desenhava. Eu pegava o barro e começava a par o que estava dentro 
de mim." 3 Na FAAP aprendeu a usar solda elétrica. Mas queria como resul-
tado final um trabalho que não tivesse as marcas deixadas pela solda, e que 
pudesse ser colocado ao ar livre, sem o perigo de enferrujar-se. 

A descoberta do alumínio coincidiu com o final do curso na FAAP. Vivendo na 
Granja Viana, perto de Cotia, onde tinha atelier, longe do bulício de São Paulo, 
aprofundou a pesquisa desse material, o qual ela não vira, todavia utilizado 
em escultura. De início comprou um pouco de sucata de alumínio e percorreu 
oficinas, a maioria no bairro de Pinheiros, para obter informações. A partir daí 
não se fatigaria na busca de soluções técnicas junto a artesãos, para aprender 
a cortar, curvar, colar os materiais: "Porque, onde eu poderia aprender? Como 
é que se usava o material? Como é que se soldava? O pessoal geralmente 
não solda, usa tipos de cola, de parafuso, de encaixe. Depois eu comecei a 
ver que tipo de acabamento eu poderia dar para o alumínio. Pergunta aqui, 
pergunta ali: Fui em cromeação, em anodização, fiz várias experiências com 
cores, com brilho." 4 Nas oficinas ela cortava primeiramente as partes, depois 
levava-as para casa e trabalhava na montagem das peças. 

Em 1967, tendo finalizado uma série desses trabalhos, enviou-os para a Bi-
enal de São Paulo, e todos foram aceitos. Para ela esse fato representou o 
inicio da pesquisa oficializada do alumínio. Mas a certo que também foi sua 
conscientização oficial como artista profissional. 

Pesquisando os materiais, durante um bom tempo recorreu a perfis industri-
alizados de alumínio ou inox, com seções retangulares, quadradas ou circu-
lares, compradas em tubos de dez metros. Depois introduziu chapas grossas, 
as quais eram cortadas vazadas, o que lhe permitia maior liberdade formal. 

Por volta de 1968 sentiu-se atraída pelos plásticos e realizou seus primeiros 
trabalhos em acrílico, combinando-o também com alumínio. Ela acha que o 
acrílico a interessou de inicio por sua beleza cromática e transparência, como 
explica: "Começou a entrar na escultura como se fosse uma pincelada de 
cor, muito devagar. E, à medida que fui conhecendo melhor o material, pude 
tirar outros recursos." 5 Para isso procurou muito, empregando-o de todas as 
maneiras possíveis que imaginou. Mas os problemas eram inúmeros, o que a 
levou a

3. Idem nota 1. 
4. Idem nota 1. 
5. Idem nota 1.

120



recorrer a companhias químicas, realizando testes para, por exemplo, descobrir 
alguma cola especial, que unisse de forma estável o acrílico e o alumínio. No 
final optou pelo poliéster fundido, que lhe permitiu construir peças de maior es-
pessura, apesar de o processo ser de custo elevado. Os múltiplos que fez são 
dessa época. 

Mas, em 1973, decidiu abandonar o plástico, percebendo que seu usa implicava 
0 bom acabamento da peça, num sentido de design que ela então contestou: 
"Comecei a achar que era um bibelô contemporâneo, de consumo ... " 6 

Além da participação em coletivas, Lucia Fleury expôs individual mente na Ga 
leria Documenta em 1970, no Museu de Arte Brasileira em 1971 e, em 1973, 
na Galeria de Arte da Aliança Francesa de Santos e na Galeria Portal em São 
Paulo. 

Na temática dos trabalhos apresentados denotava já uma nítida preocupação 
em refletir suas raízes brasileiras. Foi em 1970, após conhecer o Japão e ficar 
admirada com a postura de respeito do nipônico diante da arte, do escultor di-
ante da forma, que ela pensou, ao voltar: 

"E que tenho eu de brasileiro, o que é minha arte, o que reflete, e tal? Sem me 
preocupar com nenhum regionalismo. Arte e uma coisa assim, de entendimento 
universal, né? E sem querer fazer folclore, nada disso. Mas eu achei que teria 
que absorver sempre uma cultura brasileira." 7 

Freqüentou, a partir daí, cursos sobre arte brasileira, um outro sobre folclore 
com Rossini Tavares de Lima, e procurou conhecer melhor o teatro e a literatura 
nacionais. 

O clima de uma poesia ou musica sempre despertou nela grande necessidade 
de criar. Lembra-se que em 1972 leu "A Pedra do Reino", de Ariano Suassuna, 
e "Cobra Norato", de Raul Bopp. Ao mesmo tempo fazia, no papel, projetos para 
esculturas. Acontece que os trabalhos de então acabaram por apresentar for-
mas arredondadas, com uma força bem brasileira (IL. 19). Por isso emprestou 
os títulos dessas duas obras literárias para suas esculturas, sem querer fazer 
referência a correlações figurativas, numa necessidade espontânea de exteri-
orizar uma determinada atmosfera na qual mergulhava. No entanto, essa atitude 
gerou confusão, pois as formas abstratas recordavam em certos trabalhos al-
guma figura ou animal. Arnaldo Pedroso d'Horta escreveu sobre a exposição da 
Galeria Portal: "Embora o universo cultural do artista se comunique a sua obra, 
a n6s nos parece inesperada a idéia de apresentar objetos esculpidos, em si 
mesmos abstratos, como 0 equivalente de relatos verbais." 8 

6. Idem nota 1. 
7. Idem nota 1. 
8. "O desenhista educador e escultura literária", O Estado de São Paulo, 31 de agosto de 
1973. 
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     IL. 19: Pedra do Reino - Lúcia Fleury -  
     1973 - poliéster fundido - 50 x 32 x 8 em  
     - Foto: José Luiz Fleury de Oliveira

Teve uma fase de janelas, denominada Paisagem Urbana: dentro da moldura 
de madeira aparecia o tema propriamente dito, que podia ser uma Já nela com 
namorados, uma janela de bairro periférico com grade, passarinho ou lata de 
óleo com planta, ou ainda uma janela com nuvens e sinos que, em alumínio, 
produzia sons quando as peças se tocavam. Para ela, as janelas eram como 
enquadramento de mundos a serem vislumbrados, sentidos. A visão de um 
edifício na cidade com um sem número delas, umas acesas, outras apagadas, 
sempre a comoveu; daí, o levar esse tema para o trabalho de arte.

Considerou sempre de suma importância a maneira pela qual uma exposição 
de escultura e montada. Quando expôs no Museu de Arte Brasileira, em 1971, 
modificou todo o espaço para que este pudesse melhor abrigar suas obras 
pequenas. Inventou um sistema de bases feitas com tubos de Eternit, os quais 
cortou e pintou de preto. Procurou assim envolver as esculturas num ambiente 
próprio: "Eu acho que uma mostra e tudo, né? Não é você chegar e por o 
trabalho de qualquer jeito. Eu acho que a montagem da mostra é um prolon-
gamento da linguagem do artista.")

Após a exposição individual na Galeria Portal e o prêmio de Melhor Escultor 
que recebeu em 1973 da Associação Paulista de Críticos de Arte, fez uma 
pausa para meditar sobre os doze anos de pesquisas: "Para criar é preciso 
estar com as coisas claras dentro de mim, tudo explicado. Dai eu resolvi. " 
bom, nessa época eu comecei a perceber

9. Idem nota 1.
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que eu estava contestando a linguagem da escultura, o que ela alterava na 
sociedade." 10 

Querendo conhecer outras linguagens, matriculou-se na Escola Brasil, du-
rante parte de 1973 e 1974, realizando colagens, serigrafias, pinturas. Era 
uma tentativa de sair um pouco do isolamento em que mergulhara e trocar 
idéias com outras pessoas. Resultou na ampliação de seus horizontes e na 
coordenação das idéias. 
Foi então que, ao voltar à escultura em 1975, a cor reapareceu em suas obras, 
mas de maneira diferente da experiência com acrílico: "Eu parti para uma 
escultura grande que ficasse na paisagem. Estava ainda usando alumínio, 
e essas peças grandes não comportam anodização. Então, para dar uma 
perenidade, um acabamento e durabilidade ao material nós precisávamos 
pintá-lo. Eu poderia ter pintado de cor neutra, ou mesmo exatamente da cor 
do alumínio. Mas era impossível me desligar da cor. Elas já nasceram colori-
das, já nasceram com cor" 11 (IL. 20). 

A temática que se afirmara mais tarde será aquela referente a sua terra, 
agora com ligações mais diretas. Chamara os novos trabalhos de Velas do 
Maranhão, Cirandas do Maranhão. Esculturas que lembram cascos de bar-
cos que a tinham impressionado em uma viagem,  

IL. 20: Sem titulo - Lúcia Fleury - 1975 - alumínio e esmalte sintético - 110 x 250 x 28 
em - Foto: Sonia Prieto 

10. Idem nota 1. 
11. Idem nota 1. 
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surgidas de desenhos feitos em locais marítimos. Mas, apesar de expô-las no 
Panorama da Arte Atual Brasileira, em 1975, obras da mesma fase não foram 
aceitas na XII Bienal de São Paulo, pois, segundo conta a artista, o júri achou 
que elas não refletiam a realidade brasileira; mas o júri não viu os desenhos 
que as precederam, o que poderia ter sido um dado a mais no processo de 
compreensão. 

Em depoimento escrito em 1º de dezembro de 1975, ela explica o porque 
da escultura na paisagem, ainda sua mais constante preocupação: "Todo o 
universo visual resume-se numa reunião equilibrada de espaços cheios e 
vazios. Se não existissem espaços vazios não poderíamos delimitar as for-
mas contidas nos espaços ocupados pela matéria. Portanto, não veríamos 
forma alguma.  Assim, e pela ausência de matéria que percebemos os vo 
lumes. O mundo em que nós movemos é tão espantosamente rico de formas 
e volumes, que me parece quase impossível criar algo novo. O que o escultor 
pode fazer e destacar do seu contexto a forma emaranhada em mil outras, 
e apresenta-Ia como sua. Educar a sensibilidade através do olho. Ligar a 
natureza ao coração do homem. Então, o volume de uma pedra, a curva de 
uma folha, o ângulo de um ombro, a postura de uma pata ressurgem como 
elo. Recriam as sensações adormecidas. Reintroduzem o homem expulso do 
seu meio." 12 

12. "Por que a escultura na paisagem", Folha de São Paulo, dezembro de 1975. 



MARl YOSHIMOTO 

Eu acho que hoje em dia é muito difícil dizer que se está fazendo escultura, 
objeto ou outras coisas como ambiente... Hoje em dia, as artes estão muito 
interligadas. é difícil separar. De repente, eu posso por cinema dentro, posso 
por música, som 1 

Foto: Sonia Prieto

1. Entrevista gravada pela pesquisadora Sonia Prieto para o IDART, São Paulo, 14 de dezem-
bro de 1976. 
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Mari Yoshimoto percorreu outros caminhos artísticos antes de realizar suas 
primeiras esculturas. Foi pintora, decoradora e cenografia. 
Sua formação iniciou-se em 1955, em São Paulo, com o Prof. Okinaka, que 
lhe ensinou pintura. Em seguida, freqüentou o Instituto de Arte e Decoração 
(lADE). E, finalmente, a Escola de Arte Dramática de São Paulo, com o inte 
resse ali mais voltado para a cenografia, mas teve também aulas de estética 
com Anatol Rosenfeld e de comunicação visual com Flávio Império. Partici-
pou da criação de cenários, figurinos e máscaras para teatro. Sem dúvida, a 
experiência ligada ao teatro foi a que mais a entusiasmou, se a compararmos 
com as demais incursões que fez atá aquele momento no campo das artes. 

Na mesma época, ou seja, inicio dos anos 60, já começara algumas pesqui-
sas com a escultura, que surgiu, crê a artista, como decorrência da preocu-
pação espacial que principiara muitos anos antes com a ikebana. Essa arte 
japonesa do arranjo floral ela a aprendeu muito jovem, sendo o seu estilo o 
Ohara-Ryu, o qual nunca deixou de praticar. Num desses arranjos procurou, 
em 1965, fazer uma montagem bem brasileira, utilizando plantas, como ca-
chos de palmeira parasitas bromélias, café, suspensas em placas de ferro. 
Essa montagem foi muito elogiada e, a partir daí, Mari Yoshimoto se voltaria 
somente para a escultura. 

No que diz respeito a materiais utilizados, o metal foi, desde o inicio, uma 
constante em seus trabalhos. Partia de uma chapa de ferro quadrada, que 
era cortada e dobrada; resultavam pianos e espaços vazados. Ela nunca teve 
seu próprio atelier de escultura. Trabalhou sempre em oficinas mecânicas, fu-
nilarias e, como explica: "Lá aprendi a soldar, porque no começo eles faziam 
a peça toda, mas sabe como e, eles nunca fazem como a gente quer. A gente 
se distrai um minuto... eles estragam." 2 

Para aprender a soldar, Mari Yoshimoto enfrentou diversos problemas. No 
princípio queimou inúmeras vezes as mãos, pois não conseguia manejar o 
soldador elétrico usando as luvas apropriadas, que eram enormes para ela. 
Queimou também a pele do rosto por falta de prudência, visto que retirava a 
máscara para melhor visar o ponto a ser soldado: A vontade de trabalhar era 
maior que esses obstáculos, os quais não a fizeram desistir. 

Yoshimoto tem empregado em suas esculturas, em geral, materiais de difícil 
manuseio artesanal. É o caso do uso do arame farpado e da tela de arame. 
Desses suportes técnicos surgiram formas aladas e esferas. Nestas últimas 
aplicou banhos de níquel, que lhes conferiu um aspecto brilhante; caso con-
trário se oxidariam, o que ela também deixou acontecer algumas vezes. 

Desde 1965 suas obras estiveram presentes em exposições nacionais, rece-
bendo diversos prêmios, dos quais pode-se destacar o Prêmio 

2. Idem nota 1.
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de Aquisição na I Bienal da Bahia, o I Prêmio no I Salão de Arte Contemporânea 
de São Caetano do Sul, a Pequena Medalha de Ouro no XI Salão do Grupo 
Seibi, o Prêmio de Viagem pelo Brasil no XVII Salão Paulista de Arte Moderna, 
o I Prêmio no III Salão Paulista de Arte Contemporânea. Expôs também em in-
dividuais e outras coletivas, como em algumas bienais de São Paulo e em duas 
programações do Panorama da Arte Atual Brasileira, de 1972 e 1975. 

Em 1969, no Salão dos Transportes (Rio de Janeiro), apresentou algumas es-
culturas feitas em tela de arame. Principalmente as que estavam suspensas ao 
teto criavam efeitos visuais diversos conforme se moviam e a luz passava pela 
trama metálica. Escreveu Frederico Morais sobre essas obras: "São eruditas 
como propostas e poéticas como resultado. Com efeito, há nelas um espaço 
poroso, quase transparente, um espaço em metamorfose contínua, pois os 
vazios não estão isolados entre si por uma parede ou divisão sólida, o espaço 
se dissolve na peneira do tempo. Este parece fluir incessantemente através da 
rede metálica, modificando a compartimentação do espaço que nunca chega, 
portanto, a cristalizar-se." 3

Em 1970 criou o que chama de escultura portátil. Feita em tela de arame, do-
brável, a peça cabe dentro de uma bolsinha triangular fabricada especialmente 
para guardá-la. 

Já anteriormente se preocupara com a obra de pequenas proporções, ao exe-
cutar módulos que poderiam ser adquiridos aos poucos pelo comprador sendo 
que o conjunto de dois, três, quatro módulos formava uma pega; pois devido às 
diversas posições em que se podia colocar cada módulo, ou todos no conjunto, 
conseguia-se uma variedade. Esse trabalho em acrílico colorido e feito em sé-
rie a partir de 1969/70, acabou mais tarde por ser chamado de múltiplo. Mas ela 
afirma que tal possibilidade, da pega multiplicável, se diferencia da experiência 
de múltiplos propriamente ditos. Esta artista sempre procurou propiciar uma 
transformabilidade da pega escultórica e a conseqüente participação do públi-
co: "Eu não gosto daquilo que eu chamaria de estatueta, que você pega, coloca 
ali e não mexe mais." 4 

O primeiro contato com plásticos como, material deu-se pelo seguinte: Yoshi
moto deveria participar de uma exposição ao ar livre, na Praça Roosevelt, em 
São Paulo, junto a outros escultores, e pretendia fazer um  trabalho em metal. 
a material necessário seria fornecido pela Laminação Nacional de Metais, que 
também se comprometera a montar a obra. Composta de tubos cortados, sol-
dados ou parafusados, a escultura deveria ser colocada dentro de um espelho 
d'água e giraria movida pelo vento... Todos os cálculos do projeto estavam 
prontos quando, na última hora, a indústria de metais desistiu de colaborar. Por 
isso, ela teve que mudar seu projeto para poder colaborar na 

3. "O tempo na escultura de Yoshimoto", Diário de Noticias, Rio de Janeiro, 1969. 
4, Idem nota 1.
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inauguração da praça. Com Mario Cravo Filho, que se encontrava em São 
Paulo, foi a uma fabrica de plásticos e recolheu primeiro o que é denominado 
refugo, de onde se originaram algumas experiências. Resolveu fazer uma ho 
menagem aos trabalhadores da praga, realizando uma coluna com capacetes 
de operários, os quais, em plástico de cores distintas, representam as diversas 
funções. 

A partir dai foram inúmeras as tentativas envolvendo o plástico. Por exemplo, 
a criação de esferas ou estrelas em arame farpado cobertas com poliestireno. 
Construída a peça, essa era colocada dentro de uma maquina a termovácuo, 
onde o plástico derretia e se amoldava a forma metálica. Relata como foi in-
teressante a influência que, sem querer, acabou exercendo sobre os operários 
dessa fábrica em Jurubatuba, já que eles começaram a perceber que com 
o plástico poderiam executar outras coisas alem de objetos domésticos ou 
brinquedos, e por isso lhe perguntavam o que era escultura. Para Mari isso 
prova interesse e sensibilidade da parte dos mesmos, como conta: "Então, por 
exemplo, o mestre viu o que eu criava e, no fim, ele também estava fazendo as 
coisinhas dele. Sabe, plaquinhas ..." 5 

Retornou, entretanto, ao metal, apresentando em 1972 na Bienal Nacional em 
São Paulo um ambiente todo em arame farpado com o chão forrado de mica . 
(IL. 21). 

IL. 21: Sem titulo - Mari Yoshimoto - 1972 - estrutura de ferro com construção em tela de arame, 
chão torrado com mica, cercado de arame farpado - solo: 200 x 200 cm - móbile: 90 x 90 cm - 
Foto: Mari Yoshimoto

5. Idem nota 1.
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Executou outras peças numa indústria, sempre por causa das dificuldades téc-
nicas, apresentando-as no Panorama da Arte Atual Brasileira (MAM - SP) em 
1975 (IL. 22). Mais recentemente tem realizado objetos esféricos, tecendo fios 
de aço. 
Mari Yoshimoto tem muitos projetos em mente, inclusive ainda pretende re-
alizar um deles, do qual já tem todo o planejamento e cujo nome seria "Inda-
gação Sensorial". Essa idéia nasceu, sem dúvida, de sua vivência na cidade 
de São Paulo, cheia de problemas urbanos como poluição, buracos, ruídos, 
movimento constante, prédios surgindo como cogumelos. Pretende criar uma 
câmara fechada, cujo interior não terá cor nem som, total mente branco e onde 
cad a pessoa entrara sozinha. Ela gostaria de saber qual a reação dessas pes-
soas que já não conseguem mais viver sem a confusão da cidade grande, pes-
soas que saem em grupos para não estarem sós. Com o objetivo de realizar 
esse plano, Mari fez inúmeras pesquisas através de leituras e indagações pro-
curando um material que fosse impermeável ao som. Chegou a apresentar 
o projeto para a Bienal Nacional de 1974, mas, por razões de ordem prática, 
econômica e por depender mais uma vez de industrias, não pode realizá-lo. 
A vontade de criar obras ambientais tem-se evidenciado para esta artista nos 
últimos tempos. No catálogo de uma de suas exposições foi apresentada por 
Harry Laus, que tinha razão ao assim finalizar suas apreciações: "Mas nossa 
confiança no futuro de sua carreira inovadora (e por isso mesmo coerente com 
a época atual) não será desmentida. Os frutos de sua inquietação são muito 
valiosos para um talento desses ser posto em dúvida." 6 

IL. 22: Sem titulo - Mari 
Yoshiimoto - 1975 - aço
inox - 65 cm de diâmetro - 
Foto: Mari Yoshimoto 

6. Mari Yoshimoto, Centro Cultural Brasil/Estados Unidos, Santos, 1971.
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Seu trabalho de escultor realizado em meio a tantas dificuldades de ordem 
técnica, as quais tem conseguido sobrepujar, usando materiais de flagrante 
agressividade e frieza, como ferro, arames, ago, contém em suas formas o 
gesto suave e firme, poético e mágico que a artista a eles imprimiu. 
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MASUMI TSUCHIMOTO 

Para colocar uma escultura ao ar livre é preciso ambiente. Deixar a escul-
tura sozinha não dá. Precisa do jardim, do prédio, em harmonia. Se o prédio 
é alto, fino, a escultura também será fina, vertical. 1 

Foto: Luiz Nazareno.

1.   Entrevista gravada pela pesquisadora Sonia Prieto para o IDART, São Paulo, 12 de 
dezembro de 1976. 
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No pequeno quintal lateral da casa e atelier do escultor Masumi Tsuchimoto, situ-
ada no bairro do Jabaquara, grandes pedaços de madeira estão envelhecendo, 
há alguns anos, expostos ao sol e a chuva, esperando que o artista a eles recorra 
para esculpir seus trabalhos, já que ele gosta do aspecto que esse material assim 
adquire. 

Com o mesmo tipo de madeira, a imbuia, ele realizou desde 1961 diversas obras. 
Logo após, portanto, da sua chegada ao Brasil que se deu em 1959 onde pas-
sou a viver, optando em 1969 pela nacionalidade brasileira. As dificuldades finan-
ceiras que teve que enfrentar no início de sua instalação em São Paulo não lhe 
permitiram comprar ferramentas elétricas especializadas para trabalhar o rígido 
material; por isso, essas primeiras esculturas foram executadas inteiramente com 
ferramentas de carpinteiro, por exemplo, o serrote para os contornos, o arco de 
pua para os orifícios. Algumas têm mais de três metros de altura. São abstratas, 
sendo constante em todas elas a inexistência de volumes redondos, ou seja: para 
vê-las não é necessário o percurso que normalmente se faz em torno de uma obra 
tridimensional. Podemos englobá-las visualmente, em sua totalidade, de um ponto 
de vista frontal. Oriundas de grossas tábuas planas são trabalhadas em relevo, 
com signos simples ai entalhados - círculos, triângulos, quadrados ou 
outros decorrentes desses - podendo haver certa policromia nos detalhes laterais 
ou nos entalhes. Com esse tipo de trabalho o escultor tornou-se conhecido aqui e 
no exterior. 

Nascido em Gifu-Ken, no Japão, de uma família de ceramistas de algumas ge-
rações, a primeira escola de arte que cursou foi de cerâmica. Mais tarde entraria 
para a Escola de Belas-Artes de Kyoto para aprender escultura, ali permanecendo 
só por poucos meses, visto que preferiu ter as mesmas aulas, particularmente, 
com 0 Prof. Uno Sango durante quatro anos. 
Após a vinda para cá ele pode desenvolver sua linguagem pessoal de escultor em 
toda a potencialidade. Ele próprio afirma que aqui, mais que no Japão, o artista 
pode trabalhar com liberdade. 2 

Junto com a escultura em madeira, numa fase mais adiantada, apareceram as 
peças em ferro ou em bronze. Tendo grande domínio ao modelar a argila, pela 
experiência anterior com a cerâmica, Tsuchimoto passou a imprimir ao barro car-
acterísticas escultóricas de grande sensibilidade. Esses trabalhos tem pequenas 
proporções, sobretudo quando sac em bronze, por causa do elevado custo para 
fundi-los e esse é um dos pontos principais que os diferem daqueles em madeira. 
Porém, a eles permaneceram ligados por algum tempo, devido a forma geral plana 
sobre a qual alguns sinais eram gravados. A essas obras se referiu um artigo 
publicado na revista Habitat: "Isto o diferencia de todos os outros escultores que 
fazem relevo, cuja obra e em geral centralizada, sem o elemento tempo. Ao con-
trário deles, Masumi 

2. Idem nota 1.



Tsuchimoto, pela seriação e conseqüência rítmica de seus extratos, trabalha 
com o elemento tempo que nos faz ver suas esculturas como uma página 
impressa, passando de uma linha para outra. Esta leveza da composição 
aberta e temporal, esta leveza da estruturação rítmica, achamos belíssima e 
originalíssima. Não conhecemos outro que realizou coisa semelhante." 3 

Aos poucos as obras em bronze adquiriram maior volume, saindo da forma 
plana, conservando, entretanto características semelhantes nos detalhes. 
Tsuchimoto passou a dar-lhes nomes, tais como Jovem, Mulher, Homem, 
sem que por isso elas fossem menos abstratas (IL. 23). 

Nas mais recentes esculturas, fundidas em alumínio, e das quais ele pretende 
editar múltiplos, esses títulos passaram a ter conotações formais figurativas, 
como se pode observar na peça Senhora Sonhando (IL. 24). 

   

3.  “Masumi Tsuchimoto”, revista Habitat 82, março/abril de 1965.
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IL. 23: Homem - Masumi Tsuchi-
moto - 1976 - bronze - 64 x 
38 cm - Foto: Luiz Nazareno

IL. 24: Senhora Sonhando  - Ma-
sumi Tsuchimoto - 1977 - aluminío 
fundido  - 44 x 18 cm - 
Foto: Luiz Nazareno



A partir de 1960 tem participado de exposições, não só no Brasil (em São 
Paulo, Salvador, Santos, Piracicaba, Campinas, Jundiaí e Rio de Janeiro), 
mas também no exterior (em cidades como Kyoto, Osaka, Tóquio, Washing-
ton, Los Angeles, New York), alem de ter sido escultor participante por três 
vezes nas bienais de São Paulo e ser integrante do Grupo Seibi, composto 
de artistas japoneses ou nisseis de São Paulo, com o qual expôs por diversas 
vezes. Das mostras individuais realizadas no país, destacam-se a da Galeria 
Astréia, São Paulo, em 1968, e as da Mini Gallery, Rio de Janeiro, em 1972, 
1974, 1976. 

Tem obras em locais públicos da cidade de São Paulo, por encomenda, so-
bretudo de arquitetos, como a que esta na Rua Peixoto Gomide, a da Rua da 
Consolação e a da Rua Haddock Lobo (IL. 25). 

IL. 25: Sem titulo - Masumi Tsuchimoto - 1973 - ferro pintado - Local: loja Aki 
(R. Haddock Lobo) - Foto: Yuji Kusuno
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MEGUMI YUASA 

Eu gostaria que a cerâmica não ficasse presa dentro de um espaço fechado, 
colocada numa estante ou coisa assim, mas que ela tivesse uma colocação 
ambiental, que tivesse a continuidade da terra. 1 

Foto: Navarro

1. Entrevista gravada pela pesquisadora Sonia Prieto para o IDART, São Paulo, 9 de dezembro 
de 1976. 
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O portão é alto, indevassável. Ao abri-lo, a visão que se tem é a de um Jardim 
verde, úmido, luminoso, povoado de volumes sutis que são as esculturas-
cerâmicas de Megumi Yuasa. 
Para chegarmos até a casa, mais ao fundo, andamos pelo caminho feito de 
forças redondas, achatadas, também em cerâmica. O gramado, macio aos 
olhos, cobre todo esse espaço. A vegetação sa íntegra as esculturas, que, 
em sua maioria, estão colocadas diretamente no chão. Algumas vezes, num 
gesto envolvente, ela faz parte de uma peça, recipiente de pequena planta 
(IL. 26). 
 
      IL. 26: Entrada do atelier de Megumi  
      Yuasa - Foto: Luiz Nazareno 

Vindos que somos da cidade de concreto em que a natureza rara está apri-
sionada em latões de ferro ou exemplificada por uma ou outra mirrada árvore, 
já que as de grande porte, pouco a pouco vão sendo derrubadas, sentimo-
nos aqui fascinados pela beleza desse ambiente que o artista criou com o 
intuito de abrigar seus trabalhos. 

A casa, que faz pensar num refúgio-ateliê, foi construída por ele com a ajuda 
de um pedreiro. Dentro dela, outras peças em cerâmica estão espalhadas 
nos cantos da sala ou no cômodo seguinte, o qual tem as funções de quarto 
e cozinha. Vamos também encontrá-las empilhadas em prateleiras, em me-
sas ou pelo piso do terceiro e último ambiente, semi-aberto para o quintal 
exterior, e que é o atelier propriamente dito.

Antes de construir a casa e esse forno que ali está, de proporções maiores 
que a dos fornos usuais, Megumi fazia sua cerâmica de quintal em quintal. 
Ergueu assim uma infinidade de fornos aqui e ali. Das necessidades técnicas 
e criativas que foram se apresentando, ele adquiriu sua experiência profis-
sional. Conta, por exemplo, que teve problemas sobre como modelar uma 
peça em tamanho maior que o da boca do forno, o que só constatou no mo-
mento de levar o trabalho para a queima. 2 

2. Idem nota 1.
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Começou a lidar com o barro no inicio da década de 60. Foi quando andou pelos 
riachos existentes nas imediações do que e hoje a Avenida Vinte e Três de Maio, 
em São Paulo, onde encontrou um tipo de barro branco. Essas primeiras ex-
periências foram realizadas em seu apartamento e, ao se dar conta, já tinha mais 
de cinqüenta trabalhos terminados, os quais em suas formas variadas eram, na 
maioria, objetos utilitários. Nessa época ainda não conscientizara, exatamente, 
a que tal atividade poderia levá-lo: "E, eu estava com uma necessidade muito 
grande de mexer com as mãos. Um pouco antes disso a gente visitava muito a 
Massao Ono, que era uma editora de livros de arte, encontrava poetas, a gente 
conversava. E era muita conversa e pouco fazer. Então me deu uma vontade 
muito grande de mexer em a/guma coisa. Foi o barro." 3 

Por isso quis, em 1966, distanciar-se um pouco de São Paulo para poder refletir 
e trabalhar. Viajou para Goiânia onde vivia seu irmão, então piloto. A trinta e qua-
tro quilômetros da cidade, ele instalou-se numa chácara, encontrando barro bom 
para cerâmica e construindo alguns fornos a lenha. Megumi confessa que, até 
hoje, prefere os primitivos fornos a lenha, pois com a queima as peças resultam 
mais rústicas, com naturais variações cromáticas e de texturas, o que também 
depende do tipo de lenha utilizada, visto que de cada uma se desprende um gás 
que influi diferentemente na superfície do objeto. 

Ao aperfeiçoar sua técnica, passou a aplicar sobre a peça modelada diversos 
óxidos, feldspato, caulim, limalhas de ferro ou outras substâncias, as quais se 
transformam sob a ação da temperatura elevada, que pode chegar a atingir mil 
e duzentos graus centígrados. 

Em 1968 Megumi se encontrava ainda em Goiânia. Já tinha conhecido Kaitaro, 
um outro ceramista nissei, que resolvera ir trabalhar com ele. Participaram juntos 
de exposições naquela cidade e em Brasilia. Mas Kaitaro, na verdade, estava 
acima de tudo interessado em caçar e pescar, como conta Megumi, o qual, por 
sua vez, via seu trabalho avolumar-se e desenvolver-se num ambiente impro-
visado. Por essa razão decidiu-se, em 1969, a voltar para São Paulo. 

Em 1970 começou a expor aos domingos na praça da República, suas peças 
que já não se limitavam a objetos de usa diário. Assim que retornou fez cerâmica 
na casa da tapeceira Inês Turazza, que possuía um forninho. Quando Kaitaro 
chegou do Araguaia, eles construíram um forno de tijolos no bairro de Santo 
Amaro, dando inicio a uma nova etapa de trabalho. 

O mais importante nessa fase de amadurecimento talvez tenha sido o conheci-
mento, travado em 1971, com a equipe de artistas da Escola Brasil: "Para mim foi 
um choque, eu nunca tinha tido contato com artistas dessa forma." Convidaram-
no a freqüentar a escola, o que ele fez durante seis meses: "E lá tinha exercícios 
de criatividade, dese- 

2. Idem nota 1.
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nho, com materiais, com música, tudo... Para mim era uma coisa completa-
mente nova." 4 
Acabou conhecendo Wesley Duke Lee que foi quem sugeriu que Megumi fiz-
esse uma apresentação de seus objetos. Devido a isso no mesmo ano, realizou 
uma exposição com Kaitaro e Yanata, outro ceramista japonês. A céu aberto, em 
pleno contato com a natureza, o local da mostra foi uma chácara no Tremembé, 
pertencente a família de José Resende Filho, que Megumi também conhecera 
na Escola Brasil. Os temas dos trabalhos giravam em torno da discussão rela-
cionada ao homem, a terra e ao vegetal. Para Megumi foi um novo começo da 
experiência de Goiás, onde ele fizera cerâmica num ambiente totalmente rural. 
Agora, também, tudo surgia de um espaço exterior, pois as obras dos três ar-
tistas foram apresentadas num jardim da chácara, as formas entrando e saindo 
da terra numa integração ousada e nova. 

A proposta escultórica de Megumi Yuasa, valendo-se da técnica da cerâmica, 
evidenciou-se, a partir daí, de modo total e abrangente Ele sempre se disse 
ceramista, mas suas preocupações vão além das simples soluções artesanais. 
Explica que espécie de relação se estabeleceu entre ele e a terra: "A um cera-
mista, assim preocupado com a linguagem, com esse material, é muito fácil, de 
repente, começar a pensar que o globo da terra é uma cerâmica. Então, é natu-
ral ele começar a pensar na terra, no relevo da terra, os vegetais sobre a terra, 
e esse tipo de relação... sem preocupação excessiva com a ecologia, ou esse 
tipo de coisa. Ele começa a sentir que é a continuidade da própria terra, e a 
cerâmica a continuidade dele. Então há um ciclo fechado nessa brincadeira." 5 

Para esse artista parece ter sido realmente importante o encontro com o pes-
soal da Escola Brasil que, segundo ele, o orientou no sentido de aprender a 
olhar um objeto, a pensar, a entender que a criatividade não a simples espon-
taneidade. Antes, Megumi trabalhava de forma quase instintiva; só a partir daí 
começou a sentir que arte envolve também um problema de opção. 

Através da própria exposição ao ar livre e do contato com as pessoas que 
comentaram seus trabalhos, ele pode conscientizar com maior profundidade o 
que vinha realizando até então. Foi após essa mostra que resolveu construir 
sua casa, de inicio junto com Yanata, o qual pouco depois desistiu da sociedade 
preferindo voltar ao Japão. Megumi já era casado e foi com a mulher que pas-
sou por inúmeras dificuldades até o término da casa-ateliê localizada na Vila 
Campestre perto do bairro do Jabaquara. 

Além das exposições citadas, ele expôs por duas vezes na Aliança Francesa de 
São Paulo. Em 1973 mostrou seus trabalhos na Galeria 

4. Idem nota 1. 
5. Idem nota 1.  



Astréia, tendo tido certa dificuldade, como relata, em distribuí-los num espaço 
fechado; a temática predominante foi a de formas orgânicas, em geral arredon-
dadas, de animais, vegetais, baseadas em sementes, crisálidas, não totalmente 
figurativas, mas reduzindo-se a uma espécie de representação simbólica de 
cada coisa; ainda presente a discussão do próprio barro e da terra em sua 
transformação. Escreveu, na ocasião, alguns de seus conceitos e pianos: "O 
conjunto das peças elaboradas durante um certo tempo vai delineando uma 
paisagem em constante mutação. É como uma floresta em que as plantas e 
os animais vivem em constante confronto. Alguns perecem e outros se desen-
volvem. O conjunto das peças, mais do que explicar coisas, representa uma 
reflexão sobre cerâmica. Gostaria de abrir caminho para que surjam mais cera-
mistas apresentando uma nova proposição de cerâmica, sem que isso implique 
a negação de toda a cerâmica tradicional." Nesses escritos também advertiu 
que é o preconceito existente em relação a essa técnica que impede o surgi-
mento de maior número de ceramistas com pesquisas criativas, limitação que 
ele próprio já experimentou: "Embora ache que a cerâmica é um material con-
temporâneo e queira usá-Ia como tal, há momentos em que se sente todo o 
peso de sua tradição, de sua longa história." Luta constante que, segundo tudo 
indica, parece ser travada não só por ceramistas, mas também por pintores, 
gravadores. Megumi esclarece ainda que tudo depende de como se utiliza um 
material tradicional, sendo que no caso da cerâmica ela pode tornar-se um ma-
terial tão contemporâneo quanto o aço inoxidável ou o acrílico. 6 

Sua principal proposta continua sendo aquela que pretende que a cerâmica 
retorne a terra, seu ambiente natural, e essa idéia tem crescido dentro dele nos 
últimos tempos (IL. 27). Pode torná-la realidade ao ser convidado para fazer 
uma escultura em ilha vizinha a Ilha Bela. Antes de realizar o trabalho ficou al-
gum tempo no local para sentir o espaço. A obra constituiu-se no comentário da 
montanha, pois ele acha que uma ilha é como uma montanha e nos fala dessa 
tentativa inicial: "É uma montanha que vai entrando na montanha - uma peça 
de uns oitenta centímetros de altura. É mais ou menos o comentário do homem 
entrando na coisa, o homem-montanha entrando na ilha; a ilha estava careca, 
deserta, e ele plantou coqueiros, plantou árvores, plantou grama, plantou tudo 
lá ... " 7 

Sua necessidade de ambientes mais abertos, onde possa integrar a escultura o 
levara, ele acredita, a encarar a própria cidade de São Paulo como um espaço. 
Para o que, entretanto, não se sente seguro, pois continua preso ao problema 
do jardim. Mais tarde ele gostaria de ir em direção ao prédio, que para ele não 
deixa de ser uma escultura, em direção aos carros, que seriam múltiplos an-
dando em direção ao homem e a toda essa movimentação. 
 
6.  Idem nota 1. 
7. Idem nota 1. 
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IL. 27: Série das Montanhas - Megumi Yuasa - 1974 - cerâmica - 72 x 100 x 47 em - Foto: 
Luiz Nazareno

Vivendo atualmente na Vila Campestre, tendo comprado um terreno para 
dentro dele fazer o seu espaço, reconhece que não se independentizou da 
posse do local. Por isso reconhece que não pode entrar devidamente na 
cidade e perceber o que ela tem de geométrico. Quer primeiro sentir-se mais 
segura no dominar o espaço periférico do campo, como fez em Goiânia. 
Outro de seus planos e trabalhar em direção a Serra do Mar, produzindo, 
assim, para esse local e não para galerias ou colecionadores. 

Além disso, pretende, dentro de um ano ou mais, enterrar uma série de 
peças para fazer um trabalho sobre o tempo, o que ocorreria com um corte 
de dez anos, não devendo faltar registros fotográficos ou cinematográficos 
da experiência. Ele vem acumulando coisas desde 1971, quando começou a 
elaborar mentalmente essa idéia. Esclarece que gostaria de ver o objeto em 
cerâmica de uma forma não mitificada como a história tem feito: “Eu queria 
discutir o tempo como uma coisa secular, sabe, porque o primeiro será o 
último dentro dessa brincadeira. " É simulado, naturalmente, não é uma pes-
quisa de arqueologia, nem nada. É um pouco a morte do objeto que eu faço. 
Eu quebraria antes ... “  E, certamente, quando se sentir menos agarrado a 
terra poderá então enfrentar a cidade com todas as suas características
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urbanas e sociológicas, já que nele é essa uma vontade premente: “Eu vou 
chegar lá na cidade." 8 

Seu trabalho vai sendo aos poucos conhecido pelo publico brasileiro. Em 
1974 participou, pela primeira vez, do Salão Paulista de Arte Contemporânea, 
obtendo o Premio Revelação, que se constituiu numa viagem ao exterior, 
quando ele esteve nos países andinos estudando a cerâmica incaica. Em 
1975 expôs com maior freqüência e então vimos suas obras na Bienal de 
São Paulo, no Salão Paulista de Arte Contemporânea, no Panorama da Arte 
Atual Brasileira. Em 1976, esteve presente no Salão Arte Agora I (Brasil 
70175), obtendo Prêmio de Aquisição, e ainda no Salão do SESC, onde 
também foi premiado. 

Hoje, sua escultura, feita em barro cozido, atrai e desperta a curiosidade das 
pessoas, que talvez não saibam que esse trabalho se iniciou com bastante 
coerência, fazendo com que o artista, aos vinte e um anos, deixasse o semi-
nário ao qual o pai, pastor evangélico, o destinara, para ele mesmo buscar 
na terra as suas raízes e dela tirar sua mensagem. 

No atelier de Megumi podemos ver a mutação que essas formas decorr-
entes da natureza estão sofrendo, numa depuração que já não admite deta-
lhes de cunho decorativo acentuado, mas que busca a essência das coisas 
(IL. 28). 

Impressionou-nos particularmente as esculturas em forma de árvores que 
ele tem modelado, as quais espalhadas por todo o ambiente, nos tamanhos 
mais diversos, talvez se constituam, de nosso ponto de vista, em parte da 
população da qual o artista necessita para ultrapassar o espaço ganho ao 
seu redor e atingir o outro, aparentemente maior, onde as estruturas de 
concreto estão substituindo definitivamente os elementos vegetais da na-
tureza. 

IL. 28: Sem título - Megumi Yuasa 
- 1976 - cerâmica - 25 x 52 em - 
Foto: Luiz Nazareno

8. Idem nota 1.
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NICOLAS VLAVIANOS 

O que me fascina na escultura é a aventura física - de um lado uma idéia em 
formação, do outro um monte de materiais inertes, mas com características 
próprias. Um indo ao encontro do outro. Nas minhas esculturas estão sem-
pre presentes dois elementos, duas forças antagônicas. O diálogo que se esta-
belece é a própria história do homem. O elemento mental e o elemento animal. 
A razão e o impulso. 1 

1. "Vlavianos", Museu de Arte Brasileira, São Paulo, 1971. 



Vlavianos, grego de nascimento, precisou percorrer locais diversos, produzir 
muitas obras, aperfeiçoar seus conhecimentos técnicos, antes de ser conhecido 
como escultor. 

Após estudar pintura com o Prof. Costas Eliades, em Atenas, partiu para Paris 
quando tinha vinte e sete anos de idade. Nessa cidade ingressou no Atelier de 
La Grande Chaumière para ter aulas de modelagem com o célebre Zadkine; 
optara pela escultura, procurando adquirir o máximo de conhecimentos técnicos 
e tardou-se ali não mais de seis meses, visto que só podia trabalhar com barro 
e gesso. Transferiu-se então para um atelier onde podia aprender a soldar o 
ferro, material que lhe parecia mais condizente com a linguagem de escultura 
que queria criar. Ele e os outros artistas que ali pesquisavam levavam suas ativi-
dades muito a sério, trabalhando nos três períodos e só saindo para jantar nos 
pequenos restaurantes vizinhos. Era uma vida sacrificada, onde a consciência 
profissional estava sempre presente e não sobrava tempo para viagens por ou 
tros países. 

Seus primeiros trabalhos foram expostos nas mostras parisienses de arte, ao 
lado de franceses e estrangeiros: em 1958 e 1959 no Salon Realites Nouvelles, 
em 1960 e 1961 no Salon de La Jeune Sculpture, o qual até hoje se realiza nas 
dependências do Museu Rodin. 

Conheceu quase todos os artistas de sua geração que, na época, trabalhavam 
em Paris, assim como alguns dos velhos mestres: Hazdu, Stalhy, Szabo e seu 
grupo. Os cinco anos que viveu em Paris lhe permitiram, no labor incansável ao 
qual se entregara, definir as bases de uma escultura que surgia em toda sua 
força. A técnica da escultura direta, soldando o ferro, prestava-se bem ao seu 
temperamento. Explica que era uma tendência de então a de soldar chapas de 
ferro para obter um trabalho com vários pIanos mas que, através de outra téc-
nica aprendida com um cubano, ele passou a soldar a peça de todos os lados, 
conseguindo produzir esculturas macias que tinham volume. 2 

Em 1960, na VI Exposição Pan-Helênica, em Atenas, seu trabalho foi muito apre-
ciado, o que ocasionou sua escolha, junto a outros artistas, para a representação 
grega na VI Bienal de São Paulo, a qual se realizaria em 1961. Como tinha um 
irmão vivendo aqui, decidiu viajar junto com as obras. Trouxe quatro esculturas 
em latão e ferro soldado, sendo que a quinta foi executada em São Paulo, nela 
utilizando alumínio fundido. Todas foram vendidas na ocasião da Bienal. 

Vlavianos gostou da cidade e acabou por se instalar definitivamente aqui. Con-
tinuou construindo peças escultóricas com metal soldado, as quais puderam 
logo ser vistas em São Paulo, na Galeria São Luís em 1962, e na Galeria Seta 
em 1964. Na primeira exposição, as obras apresentadas caracterizaram-se por 
acidentes diversos em suas superfícies, incluindo seqüências de pregos solda-
dos, pianos, texturas es- 

2.  Entrevista gravada pela pesquisadora Sonia Prieto para o IDART, São Paulo, 4 de dezembro 
de 1976. 
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triadas. O catálogo dessa mostra contém apresentação da crítica Aracy Amaral, 
que analisa essa fase em comparação com a anterior: "É uma nova dimensão 
para o artista, emergida talvez por estar ele longe do contato com o meio artís-
tico avassalador de Paris e com sua chegada ao Brasil. E suas formas desloca-
das, transpassadas, movem-se agora em soldas mais visíveis, desaparecendo 
os limites tranqüilos das composições que trouxera da Europa. As pontas agres-
sivas sugerem direções múltiplas, numa diversificação de movimento.3 

Nesse meio-tempo, acostumado a lutar pela subsistência desde a época pa-
risiense, Vlavianos dedicou-se também a atividades paralelas, pois ainda não 
vivia exclusivamente de seu trabalho de escultor, executando armas e jóias para 
teatro, trabalhando durante dois anos nas campanhas de promoção da Rhodia. 
Mais tarde, a partir de 1969, exerceria o magistério na Fundação Armando Álva-
res Penteado onde ate hoje a professor de expressão tridimensional da Fa
culdade de Artes Plásticas. 

Para ele, o processo criativo pelo qual surgem suas esculturas não pode ser 
explicado em termos de inspiração, nem separando-o da parte técnica, pois am-
bos "vão de mãos dadas" , constituindo-se o fazer num exercitar do espírito, ou 
seja "uma espécie de exercício continuo que permite chegar a esses resultados 
de poder." 4 

Tem usado mais o aço inoxidável do que qualquer outro metal, pois este per-
mite colocar as esculturas ao ar livre, sem que as mesmas sofram alterações 
ou corrosões. Sua técnica pessoal consiste em preparar as chapas, corta-Ias, 
prensa-Ias, através de moldes, para obter as formas desejadas e, então, solda-
Ias entre si. Essa prensagem ele a faz em seu atelier, no Brooklin, ou no atelier 
da Fundação Armando Álvares Penteado onde há uma prensa maior. Soldadas 
as partes, um pedaço será relacionado com o outro, tendo em mente uma forma 
determinada, o que não impede que sejam introduzidas alterações nesse rela-
cionamento. Tudo se baseia em desenhos que faz quando tem uma idéia; talvez 
daí execute uma escultura ou mais, como também nova série de desenhos, já 
que os apontamentos são um processo para encontrar soluções, para racio-
cinar. O que pode ser melhor definido por ele, visto que qualquer corte nessa 
continuidade, mesmo de uma semana, prejudica seu trabalho: "Porque o meu 
trabalho sai sempre do trabalho que eu já fiz, que eu acabei. Então, vejo aonde 
ele pode me levar, quais seriam as soluções que ele propõe." 5 

Quanto à temática, ela existe como uma motivação primeira, transformando-se 
mais tarde numa simples referência. Os temas têm uma 

3. "Nicolas Vlavianos", Galeria São Luis, São Paulo, 1962, 
4. Idem nota 2. 
5. Idem nota 2.
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raiz figurativa, visto que para Vlavianos uma peça po e ser denominada Pássaro 
ou Escultura Horizontal, outra ser Árvore ou Escultura Vertical. A árvore, como 
forma, tem interessado sobremaneira o artista, que diz: "A árvore é muito rara 
na escultura, não? Existe algumas vezes nas esculturas assírias, babilônicas, 
depois passa a aparecer algumas vezes na Idade Média, nos relevos e, muito 
pouco, vamos dizer, na escultura moderna... Agora, a arvore passou a me in-
teressar a partir do momento em que a arte já começou a ser ligada também 
aos problemas de ecologia, aos problemas da destruição da natureza, etc." E 
prossegue: "Realmente a arvore me deu aberturas extraordinárias e consegui 
fazer esculturas que não são árvores, mas as quais eu dei o nome de Árvore. 
Porque elas tem a forma, elas tem um centro, expandem-se para os lados, 
produzem frutos. Quer dizer, tem toda a estrutura interna da árvore ... " 6 

Essa idéia de estrutura central tem aparecido sempre em seus trabalhos, como 
um tronco em torno do qual as variações formais acontecem, fios enroscam-
se, contrapondo-se a planos irregulares que equilibram o todo (IL. 29). 

 IL. 29: Árvore - Nicolas Vlavianos 
 - 1974 - aço inox polido - all.: 
 174 cm -  Foto: Luiz Nazareno 

O homem, que numa das fases ele denominou "Astronauta" é também uma 
constante em sua obra, como recentemente escreveu o crítico Walter Zanini: 
"Entre as imagens mais conhecidas que tem desen- 

6. Idem nota 2.
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volvido estão os 'Personagens', figuras robotizadas, a exemplo de seus 'As-
tronautas', de concepção esquemática marcada por uma lei de frontalidade, 
todavia atenuada pelas assimetrias dos componentes formais e dos contrastes 
de matéria. A imagem humana foi sempre renovada em sua obra que se voltou 
também para o tema dos pássaros e, mais recentemente, para as 'Plantas' - 
estimulado pela natureza brasileira - o que é raro num escultor." 7 

O emprego da cor nas obras tridimensionais que cria começou a se manifestar 
em 1965, em trabalhos feitos em madeira e metal que, sob a ação do fogo, ad-
quiriam uma espécie de patina. As peças expostas em 1966 no Museu de Arte 
Moderna do Rio de Janeiro, tinham cores primarias bem vivas. Atualmente, ao 
usar o aço inoxidável, coloca num mesmo trabalho partes de ferro pintado e 
partes em aço brilhante ou escovado. Essas últimas obras puderam ser vistas 
na exposição realizada na Galeria Múltipla em 1976 (IL. 30). 

O universo formal saído de suas mãos tem sido consumido por aqueles que visi-
tam galerias de arte ou museus, ou pelas pessoas que tem a oportunidade de 
passar pelos locais públicos, onde suas obras se encontram. No primeiro caso, 
alem das exposições as quais já se fez referência, destacam-se as seguintes: 
as da Galeria Astréia (São

IL. 30: Planta - Nicolas Vlavianos - 1976 - ferra pintado e aço inox - Foto: Luiz Nazareno 

7. "Esculturas de Nicolas Vlavianos", Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São 
Paulo, 1977.



Paulo) em 1965 e 1972, a da Petite Galerie (Rio de Janeiro) em 1968, a do 
Museu de Arte Brasileira (São Paulo) em 1971. Também participou de algu-
mas bienais de São Paulo, da I Bienal Nacional de Artes Plásticas da Bahia em 
1966, para a qual foi convidado com sala especial, do Panorama da Arte Atual 
Brasileira de 1972 e 1975, da Bienal da Pequena Escultura (Budapeste) em 
1975, entre outras participações. Fez uma individual a convite do Itamarati, na 
Galleria d'Arte delia Casa do Brasil (Roma) em 1975, e outra no Museu de Arte 
Contemporânea da Universidade de São Paulo em 1977. 

Durante a I Bienal Nacional de Artes Plásticas (Bahia) foi notada a intenção do 
artista de tirar de seu próprio trabalho a melhor forma de expressão, como se lê 
na apresentação feita por Aracy Amaral no catálogo do evento: "Vlavianos e um 
escultor que, segundo a advertência de Tinguely, resiste ao temor ansioso de 
fixar o instantâneo, de matar aquilo que vive. Assim, sem a preocupação aflita 
de. seguir a moda, experimentar por derrubar, Vlavianos vive a transição de 
nosso tempo, atento como homem sensível, como artista." 8 

As obras realizadas para locais públicos são menos numerosas do que as de 
proporções menores que sac vistas nas galerias. As dificuldades para a ex-
ecução de esculturas de grande porte são inúmeras, sobretudo devido ao 
elevado custo do material e aos problemas de armazenagem das mesmas. O 
escultor, em geral, não tem condições de produzir esse tipo de obra se não re-
ceber uma encomenda devidamente financiada. 

No gramado em frente a Fundação Armando Álvares Penteado, ao lado de tra-
balhos de outros escultores, esta um monumento de Vlavianos, em ago inox-
idável que foi ali colocado desde o final de 1976. Essa pega escultórica tem três 
metros e meio de altura e ate que estivesse definitivamente instalada so
freu modificações em sua proporção vertical, sendo acrescida de um pedestal 
para melhor adaptar-se ao espaço urbano existente ao seu redor. Este artista 
acha que os escultores de sua geração não têm muita experiência com peças 
grandes; por isso os problemas podem surgir desde o momento da concepção 
e execução da obra ate sua colocação no local a ela destinado: "Uma peça feita 
no meu atelier tem um relacionamento que é só dela. Enquanto que no momen-
ta em que e colocada em lugar público ela começa a receber interferências de 
outras peças, de casas, de janelas, de cores, quer dizer, da própria atmosfera, 
etc. Então já se cria um sistema de relações muito complexo, que nos não te-
mos dados para poder resolver. E, real mente, essa e a parte mais interessante 
desse trabalho - tentar estabelecer parâmetros para poder trabalhar dentro da 
escala da cidade de São Paulo, e não de qualquer cidadezinha do interior." 9 

8.  "Nicolas Vlavianos", I Bienal Nacional de Artes Plásticas, Salvador, 1966/1967. 
9. Idem nota 2. 
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Em Brasília existe um painel de Vlavianos na Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Industria, medindo vinte e quatro metros de comprimento 
por quatro e meio de altura, no qual cento e oito peças foram soldadas. 
Inaugurado em junho de 1976, sem ser totalmente figurativo, esse trabalho 
evidencia a relação indústria-homem. Ele explica a função desse painel que, 
como obra de arte, deve atingir determinada camada social: "Uma obra desse 
tipo tem que ter uma linguagem clara... Quer dizer, dar a eles a possibilidade 
de culturalmente se sentirem integrados nesse trabalho nosso. Eu acho que 
o tempo de mensagens apócrifas acabou, e nos temos que ser claros, nos 
termos que pensar um pouco nas pessoas que vivem em torno de nós." 10 Um 
outro painel foi por ele realizado para o Clube Paineiras do Morumbi em São 
Paulo, finalizado nos primeiros meses de 1977. Em ferro pintado de verde, 
lembra formas vegetais que sobem por uma parede convexa, em concreto 
aparente. O que infelizmente faltou no ambiente foi a integração do decora-
dor a obra de arte, pois luminárias esféricas em plástico branco interferem 
na visão total do painel. 

Quanto ao objeto multiplicado, Vlavianos afirma que é necessário, para que 
a arte tenha acesso maior número de pessoas. Com esse espírito, ele tem 
produzido diversas series de múltiplos expostos em gale- 

IL. 31: Progresso (vista aérea da escultura na inauguração em 16/12/1976) - Nicolas Vlavia-
nos - 1976 - ferro pintado - Foto: Sonia Prieto

10.  Idem nota 2.
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rias, ou outros especialmente encomendados por firmas que, em geral, o fazem 
para no final do ano ofertarem as pequenas esculturas a seus clientes. 

Sua mais recente e grande realização foi inaugurada em 16 de dezembro de 
1976, quinze anos após sua chegada ao Brasil (IL. 31). Trata-se de um monu-
mento que ele diz simbolizar a cidade de São Paulo em seu desenvolvimento. 
E uma construção horizontal-vertical em metal pintado de vermelho, que se 
evidencia em meio a arquitetura de cores neutras das casas comerciais, na 
esquina das ruas 24 de Maio e D. José de Barros. Em pleno calçadão, portan-
to, procurando Integrar-se a mais recente solução urbanística aplicada a essa 
zona de intensa circulação de pedestres. Trata-se da primeira escultura con-
temporânea a habitar o antigo centro da cidade. Ela come«;ou a ser realizada 
em 1975, apos apresentação do projeto a Prefeitura de São Paulo, através da 
COGEP, que obteve da APLUB 11 o financiamento da construção da obra. O 
monumento já pronto ficou armazenado, por quase dois anos, na fábrica Ben-
nacchio onde fora construído, pois destinava-se a ser integrado ao projeto de 
urbanismo da EMURB. 

A escultura foi executada em chapa de ferro fundido, de uma polegada por 
sessenta e seis centímetros de largura, sendo o seu desenvolvimento total de 
cinqüenta e seis metros, e medindo, na horizontal, oito metros e meio por oito 
na vertical. Seu peso e de aproximadamente oito toneladas. Para ser montada 
no lugar aonde hoje esta, veio desmontada em três subpeças, erguidas com 
guindaste para a soldagem. Toda uma equipe de engenheiros e operários cui
dou da montagem da obra no local. Para a operação soldagem usou-se eletro-
dos especiais para garantir a efetiva estabilidade da estrutura. Esse trabalho 
foi feito desde o sábado, dia 11 de dezembro, prolongando-se ate a data da 
inauguração, pois sobre a peça soldada foi aplicado um primer, mais eficiente 
que o zarcão, para protege-Ia e, dias após o inicio da montagem, a tinta de cor 
vermelho-vivo escolhida pelo artista. Toda essa operação foi documentada pela 
pesquisadora que, alem de fotos, providenciou entrevistas in loco, durante a 
montagem e inauguração. 

Vlavianos nos elucida qual a intenção que procurou imprimir a essa obra: 
"Quando eu recebi a incumbência de fazer essa peça, levei em consideração 
o local em que ela seria colocada. Eu não queria fazer uma escultura, mas eu 
queria fazer um marco, uma espécie de signo para a cidade." 12 Ele revela ainda 
que gostaria que essa realização motivasse a colocação de outros signos, cria-
dos pelos nossos artistas, em locais públicos de São Paulo, para humanizar a 
vida do paulistano e tirá-lo do monótono e mecânico de todos os dias. 

11. Associação dos Profissionais Liberais Universitários do Brasil. 
12. Entrevista gravada pela pesquisadora Sonia Prieto para o IDART, São Paulo, 11 de dezembro 
de 1976. 
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PEDRO PINKALSKY 

Eu gosto da pedra-sabão porque ela é um material assim bem brasileiro; eu 
acho que o artista deveria se preocupar em usar coisas que estão pelo menos 
próximas a ele, do local de trabalho.1 

1. Entrevista gravada pela pesquisadora Sonia Prieto para o IDART, São Paulo, 16 de dezembro 
de 1976.



Pedro Pinkalsky e um dos mais jovens escultores paulistas. Sua preocupa-
ção com a linguagem tridimensional surgiu nas aulas de modelagem, quando 
aluno do Prof. Lazio Zinner, na Faculdade de Arquitetura do Mackenzie, por 
volta de 1964/65. 

Hoje ele trabalha principalmente com pedra-sabão. O primeiro contato com 
esse material deu-se em 1969, num Festival de Inverno de Ouro Preto. Os ob-
jetos que produziu nessa época eram de pequena dimensão, com um sentido 
mais decorativo que escultórico. Na busca do volume utilizou, no ano seguinte, 
vértebras de baleia encontradas nas praias perto de Itapuã restringindo-se, so-
bretudo, a execução de mascaras, tema já antes realizado em pedra-sabão. 

A preferência por determinados materiais ressalta a importância que tem a 
natureza em seu trabalho: pedra-sabão, ossos de baleia, madeira e, mais re-
centemente, seixos rolados. Não utilizaria jamais o aço inoxidável e o acrílico, 
por considerá-los muito frios na aparência de coisa industrial acabada que os 
caracteriza. Sua tendência é a de gostar mais do que e natural, daí a opção 
pela pedra-sabão, a qual é por ele respeitada no seu aspecto primordial: "Eu 
tento aproveitar ate hoje em escultura a forma inicial da pedra e trabalho a 
partir da mesma sem planejar muito." 2 

As formas que aparecem dessa comunhão primeira são abstratas, conser-
vando um sentido orgânico pela sua ligação com a natureza - formas arre-
dondadas que, pelo tratamento dado as superfícies, adquirem um caráter de 
maciez e de erótica muitas vezes. Foi Conceição Piló, diretora do Museu de 
Arte de Belo Horizonte, quem escreveu em 1975 sobre Pinkalsky, comentando 
esse lado da personalidade do artista: "Busca nas entranhas da terra a maté-
ria mineral para sua linguagem bela e nobre. Religiosamente extrai do âmago 
das esteatitas sua mensagem sem violências ou esbanjamentos. Enquanto 
a pródiga natureza tinge de sais ferrosos a pedra embrutecida, Pinkalsky, no 
aconchego de suas ávidas mãos, processa a mágica artesiana em profundo 
colóquio homem-natureza." 3 

Essa pedra, que ele vai buscar em Santa Rita de Oura Preto, é a mesma uti-
lizada em todo o artesanato da cidade. Ele a esculpe de forma segura, com 
a ajuda do formão, lixando-a em seguida de acordo com o efeito final que 
queira obter (IL. 32). Explica que em algumas obras chegou a passar uma 
graxa incolor apos previa aquecimento da peça, o que resultou num aspecto 
falso, como se fosse uma coisa dura, rígida, não o agradando. Nos últimos tra-
balhos apresentados em abril de 1977 na Galeria Paulo Prado em São Paulo, 
percebe-se uma outra procura: aproveitar melhor a pedra natural, valorizando 
mais a parte de textura no sentido de mostrar as características intrín- 

2.  Idem nota 1. 
3. "Pedro Pinkalsky-Esculturas", Instituto Cultural Brasil/ Estados Unidos, Belo Horizonte, 
1975. 
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      IL. 32: Amafalda I - Pedro Pinnkalsky 
-       1974 - pedra-sabão - alt.: 77 cm - 
Foto:       José Carlos Gama 

secas dessa pedra, que incluem a maleabilidade e acidentes naturais ine
rentes a matéria. 

Não se preocupa muito em dar nomes aos trabalhos. Eles acabam surgindo, 
conforme nos explica, naturalmente, ou devido a uma exposição. Mas, quando 
pedimos que citasse um trabalho que tivesse titulo, confessou: "Gosto muito 
de um que se chama Metamorfose que e uma pedra esverdeada, baseada 
na metamorfose de uma borboleta. A essência do casulo está ali na pedra ... 
" Diz ainda que o aspecto "cor" e uma das razões que o fizeram escolher a 
pedra-sabão, pois a variedade de tons e imensa, indo do verde, branco, azul 
ate quase preto. 4

Dos rios pequenos perto do Itatiaia, na divisa do Estado do Rio de Janeiro e 
São Paulo, ele extraiu seixos rolados de diversos tamanhos chegando, alguns 
a ter cinqüenta centímetros de comprimento. Mais uma vez esse escultor an-
darilho aproveitou aquilo que a natureza do local continha e colocou em seu 
caminho, no caso, pedaços de granito já trabalhados pela ação das águas. 
Envolveu-os em fita crepe para pintá-los utilizando spray. O resultado foi uma 
superfície quase toda

4. Idem nota 1.  
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IL. 33: Sem titulo - Pedro Pinnkalsky 
- 1976 - pedra-sabão Èall.: 50 em - 
Foto: Ana Maria do Espírito Santo 

coberta de negro, mas que valorizou a textura das partes que haviam sido 
protegidas da tinta. Esse processo tem para ele um sentido de anticensu-
ra. Na mesma época, iniciou uma serie de "montagens": composições com 
pedra-sabão, seixos rolados e ate mesmo areia (IL. 33). Fez questão de 
frisar, em entrevista, que um desses trabalhos foi recusado no XXV Salão 
de Arte Moderna do RIO de Janeiro. Diz que o que ele pretende com essas 
esculturas é influenciar as pessoas para, através de objetos harmoniosos, 
transmitir-lhes ao máximo um sentido estético. 5 

Na exposição realizada no Museu de Arte de São Paulo, em novembro de 
1976, foram apresentadas obras escultóricas de todas as fases pelas quais 
ele já passou. Essa mostra, muito embora para algumas pessoas parecesse 
demonstrar insegurança, devido as diversificações das formas apresenta-
das, evidenciou, na verdade, a sua persistente vontade na procura de meios 
para a expressão tridimensional. 

Além dos materiais citados, Pinkalsky aproveitou um outro tipo de material, 
fazendo trabalhos em pedaços de madeira, verdadeiros caibros carcomidos, 
que recolheu da beira do mar, procurando manter a textu- 

5. Idem nota 1.
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ra própria desse suporte. Uma dessas esculturas, denominada Natureza 
Morta, é por ele explicada: "Foi feita de um caibro que ficou muito tempo 
no mar, então ele é todo comido, todo furado. É uma montagem dando a 
impressão de uma árvore que está se quebrando, que está sendo cortada ... 
" 6 

Mas, atualmente, Pinkalsky trabalha quase somente com pedra-sabão, as 
formas abstratas se simplificaram, numa maior força de expressão e sutileza, 
impondo-se espacialmente. Foi o que pudemos notar na ultima exposição 
feita por ele na Galeria Paulo Prado, já comentada acima. A impressão geral 
que tivemos ao visitar essa mostra foi a de amadurecimento e unidade (IL. 
34).  

Este escultor, que terminou seus estudos de arquitetura em 1969, data que 
coincide com suas primeiras experiências escultóricas, diz que como arqui 
teto gostaria de fazer "uma escultura de morar" onde o funcional fosse uma 
decorrência da parte estética. Não lhe agrada a ,dela da escultura ser colo-
cada como acessório decorativo de um prédio, por exemplo, mas acha valido 
que se o faça em locais públicos, como em um jardim ou em ruas por onde 
passe muita gente; o que 

      IL. 34: Sem titulo - Pedro Pin-
      kalsky - pedra-sabão - Foto: 
      Yuji Kusuno

6. Idem nota 1. 
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para ele tem maior sentido, visto que um número mais elevado de pessoas 
teria a possibilidade de usufruir do trabalho de arte, o qual preencheria a 
função de ressensibilizar o ser humano.7 

Sua ligação com o Estado de Minas Gerais é muito intensa, pois não somente 
vai a Ouro Preto buscar o principal material de trabalho, a pedra-sabão, mas 
também participa de exposições ali e em Belo Horizonte. Em Ouro Preto ele 
e um dos principais responsáveis pela criação do I Salão do Aleijadinho, real-
izado em novembro de 1976 na Casa dos Contos, durante a programação da 
Semana do Aleijadinho. Além do mais, no IV Salão Global de Inverno de Belo 
Horizonte apresentou projeto para "um monumento às perdidas montanhas 
de Minas Gerais", assim explicado no catálogo, denotando a preocupação 
do artista com a ecologia: "Minas, onde a fé (do nosso tempo: $) remove 
montanhas - em memória das montanhas de Minas Gerais. Objetivo: Aviso 
e advertência contra a destruição da natureza (fauna, flora e terra) feito na 
cidade de Belo Horizonte, onde a destruição das montanhas, que formavam 
os 'belos horizontes', é visível para todos." 8 

A respeito desse projeto escreveu a critica mineira Maria do Carmo, no Diário 
do Comercio de Belo Horizonte: "Pinkalsky, dada esta integração com Minas 
Gerais, passou a sentir e vivenciar os nossos problemas prementes. Sendo 
um artista que trabalha a pedra, não poderia ficar indiferente a destruição 
das montanhas, não apenas a Serra do Curral e ao minério, mas aquelas de 
rochas vivas que sofrem a devastação de britadoras, seja para construções 
ou para exportações." 9 A partir de tal projeto, o artista iniciou uma nova fase, 
que e uma serie de esculturas de montanhas cortadas, onde a rusticidade 
do material aparece com maior evidencia, deixando, de uma vez, de lado 
as antigas preocupações com o polimento da pedra. Revelando-se nova-
mente original em sua criatividade, mas também consciente dos problemas 
da época, ele tem procurado com seu trabalho não só nos legar formas de 
grande beleza estética mas também nos alertar. 

 
7. Idem nota 1. 
8. "Pedro Pinkalsky-Ivone Couto", IV Salso Global de Inverno de Belo Horizonte, 1976. 
9. "Pedro Pinkalsky-Esculturas em pedra-sabão", Diário do Comercio, Belo Horiizonte, 13 de
agosto de 1976, p. 6. 
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YUTAKA TOYOTA 

Dentro do reflexo eu queria entrar nos ambientes, ai eu descobri esse 
aço espelhado Também eu gosto muito da cor dentro da escultura, sabe? 
Essas cores trazem a mente para outra dimensão. 1 

1. Entrevista gravada pela pesquisadora Sonia Prieto para o IDART, São Paulo, 7 de dezembro 
de 1976.

Foto: Yutaka Toyota



Quando chegou a São Paulo, vindo do Japão, era pintor. Mais tarde, ele se tor-
naria escultor e se naturalizaria brasileiro. Yutaka Toyota tem, contudo, voltado 
ao seu país de origem, mas por breves períodos, porque no Brasil pode dar 
vazão, através da arte, ao seu pensamento formado dentro da filosofia oriental, 
o qual só teve condições de expressar plenamente aqui, onde os horizontes 
mais amplos são, para esse artista, uma realidade. Antes disso, aconteceram 
muitas idas e vindas por paises diversos, ate que as idéias, conjugadas a sua 
melhor forma de transmissão, amadurecessem. 

Os estudos que fez no Japão, de 1950 a 1954, deram-lhe, ao cursar a Universi-
dade de Tóquio, conhecimentos artesanais - quando optou pelo aprendizado da 
pintura em charão - e noções de desenho industrial e técnico. Entretanto, não 
deixou de se dedicar a pintura a óleo, atividade que iniciara desde a adolescên-
cia, em contato com um tio pintor, tendo sido mesmo premiado, com a idade de 
dezesseis anos, ao expor uma paisagem no Salão do Estado de Yamagata. 

Em 1954, foi trabalhar no Instituto de Pesquisas Industriais de Shiizuoka, perto 
de T6quio, onde permaneceu por três anos. Ali, as pesquisas estavam volta-
das para o estudo dos pigmentos, dos materiais, o que lhe permitiu, lá dentro 
mesmo, desenvolver-se no conhecimento do desenho industrial e na produção 
em série de móveis e outros objetos. Foi esse mesmo instituto que o enviou ao 
Brasil, em 1957, incumbido de, junto com outros colegas, orientar a implantação 
de uma fábrica de máquinas de costura em Moji das Cruzes. 

Só veio definitivamente para cá em 1960, tendo tido, no principio de sua vida 
em São Paulo, uma pequena fabrica de m6veis decorados em charão. A pin-
tura à óleo não fora abandonada por ele, passando de temas figurativos para 
abstratos com predominância de elementos circulares. Optando, final mente, 
pela pintura como profissão, ele foi um ano depois viver em Buenos Aires, onde 
esperava ampliar seus conhecimentos. Acompanhou-o a esposa, uma jovem 
nissei com a qual se casara pouco depois de instalar-se em São Paulo. 

Na Argentina também só ficou um ano e, ao voltar, era um pintor informal cujos 
trabalhos se baseavam na caligrafia japonesa. Essas pinturas foram expostas, 
de 1963 a 1965, nas seguintes galerias de arte brasileiras: Ambiente, São Luis, 
Goeldi. E também nas VII e VIII Bienais de São Paulo, nos XII e XIII Salões de 
Arte Moderna, e em outras coletivas realizadas em diversos Estados. 

Yutaka Toyota não encontrara ainda seu verdadeiro caminho; no entanto os 
estudos e opções ocorridos serviram para sedimentar as bases dessa procura. 

Em 1965 viajou para a Itália com a mulher, indo viver em Florença, quando foi 
amparado por Pietro Maria Bardi, que não só procurou orientá-lo, como tam-
bém acolheu o casal na Villa Benevieni, onde ficava Assis Chateaubriand. Ali 
o artista permaneceu seis meses, fazendo pesquisas pictóricas, com a preo-
cupação maior pela variedade 
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de texturas, procurando enriquecer a superfície pintada. Por interferência de 
Bardl expôs esses trabalhos no final de 1965 na Galleria d'Arte delia Casa do 
Brasil em Roma. 

Ao sentir que em Florença não teria muitas possibilidades para desenvolver-se, 
optou pela mudança para a cidade de Milão, onde o ambiente artístico sempre 
se atualizava. Ali, acabou trabalhando com volumes e abandonando a pintura. 
Buscava, cada vez mais, soluções espaciais em suas criações, fato que o fez 
identificar-se com Lucio Fontana e seu grupo; estes há muito - através do óp-
tico, do cinético ou de outras soluções - se preocupavam em alcançar novas 
dimensões no trabalho de arte. Foi assim que Toyota trocou a técnica da pintura 
pela utilização do alumínio, e depois pela do aço inoxidável. Ele queria buscar 
a melhor forma de obter reflexos e fazer com que as imagens refletidas se 
deformassem e revelassem outras possibilidades dimensionais: Eu pensei em 
espelho, mas espelho não dava deformações, essas coisas. Porque eu queria 
deformar. Sabe por que? No mundo não e sempre assim de frente. Às vezes há 
outra coisa o negativo, o misterioso ... " 2 

Os primeiros relevos eram feitos sobre uma base de madeira na qual ele colava 
um pedaço de metal gravado com linhas que lembravam uma esfera amas-
sada; decorrência dos antigos círculos da pintura abstrata, então deformados 
ao demonstrar certa angustia própria de uma fase de procura e sacrifícios. Mais 
tarde, a própria base possibilitou o aparecimento de formas côncavas e convex-
as, que refletiam as formas existentes no ambiente onde a obra se encontrasse. 
Nesses trabalhos ele obteve também imagens invertidas com a utilização do 
metal côncavo, querendo assim nos fazer sentir a gravidade c6smica; sempre 
ligado ao zen-budismo, conforme ele faz questão de afirmar, na busca de ou
tras dimensões e numa interação à sua época, rica em pesquisas científicas.  

Esses trabalhos foram muito bem acolhidos em algumas exposições das quais 
participou na Itália, até que em 1968, voltou ao Brasil passando a viver defini-
tivamente em São Paulo com sua mulher e filho. 

Aplicando as novas experiências, participou de diversas mostras realizadas em 
algumas capitais brasileiras. O público, a principio estranhou aquela nova fase 
de Toyota, o seu abandono do bidimensional pelo tridimensional. Ele saíra do 
Brasil três anos antes como pintor e voltava com objetos que o poderiam clas-
sificar como escultor. A grande revelação deu-se na X Bienal de São Paulo em 
1969, onde Toyota, com maior segurança mostrou o resultado daquele período 
de pesquisas. Ficou patente uma tendência óptico-cinética em seus objetos e 
ambientes vistos então. O interesse dos visitantes foi grande, já que eles eram 
convidados a de certa forma, participar de tais obras - tanto na sala escura 
denominada "Espaço Positivo-Negativo", como em relação aos objetos que 
conti- 

2. Idem nota 1.
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nham movimento em potencial, ou seja, que ocorria mediante o desloca-
mento do espectador. No caso da grande esfera em acrílico, pintada com 
listras brancas e pretas, adaptada a uma base côncava, o movimento era 
oriundo de pequeno motor ao qual a obra se ligava por um eixo. Nessa bi-
enal ele foi contemplado com dois grandes prêmios: o Prêmio de Aquisição 
do Itamarati e o Prêmio Banco de Boston. 

No mesmo ano, escreveu o crítico Jayme Maurício, do Rio de Janeiro, a re-
speito do artista: "Os campos técnicos de Toyota, para usar uma expressão 
mais precisa, vão da imagem plana ao relevo e a construção, numa pro-
posta integrada de pintura, desenho em metal (que pela repetição chega ao 
módulo), escultura, m6bile e reflexos 6pticos dinâmicos que aspiram ao op-
tical. Seu espaço é bem construído, muitas vezes elegantemente construído 
- não fosse ele um oriental ocidentalizado -, de modo a atingir variações 
vitais, transformações ricas e uma grande solidez estrutural que se esconde 
por trás do refinamento plástico exterior - como em certa arquitetura, que 
esconde e teme a estrutura. Toyota ensaia ainda o problema da participa-
ção, não ambiental ou táctil, mas visual e transformável." 3 

Yutaka Toyota se afirmaria, doravante, como escultor, aperfeiçoando essa 
linguagem, tanto do ponto de vista técnico como conceitual. O vocabulário 
formal, baseado, sobretudo em curvas côncavas, o fez 

IL. 35: Sem título – Yutaka Toyota – aço inox – Foto: Yuji Kusuno

3. "Toyota, campos técnicos e artísticos", Correia da Manhã, Rio de Janeiro, 21 de maio de 
1969. 
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abandonar, aos poucos, o gravado sobre metal; depurou-se bastante, enfim, 
não tendo mais características nem de desenho nem de pintura (IL. 35). 

Toda essa transformação não impediu que continuasse a empregar cor em 
seus relevos, com finalidade diversa da pictórica. Ele pretende assim, levar 
o espectador a sentir uma quarta dimensão - por isso a cor esta presente em 
algumas faces dessas esculturas, multiplicando-se nos reflexos. Tal utilização 
não é sempre obrigatória, pois com os volumes atinge também essa dinâmica 
espacial, jogando com faces opacas e brilhantes. 

De 1970 a 1976 suas obras foram expostas, com grande Constancia, em indi-
viduais realizadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Assunção, Medelin, Washing-
ton e em coletivas internacionalmente importantes. 

A solicitação dos arquitetos surgiu, natural mente, ao pressentirem que suas 
esculturas poderiam, por suas características formais contemporâneas, esta-
belecer um dialogo e integração junto à arquitetura atual. Os exemplos mais 
significativos de realizações junto a arquitetos são: na frente de um edifício 
situado a Rua Joaquim Eugênio de Lima, em São Paulo, uma escultura em for-
ma de torre giratória, que se move sob a ação natural do vento, intersecionada 
em três partes fabricadas em aço inoxidável e alumínio, com cores quentes 
inseridas lateralmente: no interior da agencia da Caixa Econômica Federal que 
fica no Conjunto Nacional, em São Paulo, um grande painel, em ago inoxidável 
(IL. 36); no crematório de Vila Alpina, em São Paulo, os três painéis que se inte-
gram, neste caso de forma mais completa, a arquitetura de linhas simples e em 
concreto aparente - talvez devido àquela preocupação cósmica própria desse 
artista, advinda da meditação budista, seja de que essas obras tragam em seu 
âmago a mensagem condizente com o local (IL. 37). 

IL. 36: Espaço Sem Título - Yuta-
ka Toyota - 1976 - chapa de aço e 
madeira compensada - 500 x 800 
x 15 em - Local: Caixa Econômica 
Federal (Av. Paulista) Foto: Yuji 
Kusuno 

IL. 37: Espaço Cósmico 74 - Yu-
taka Toyota - 1974 - aço inox e 
madeira compensada - 300 x 300 
x 60 em - Local: Crematório de 
Vila Alpina - Foto: Yuji Kusuno 
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Mais recentemente, Toyota foi convidado a realizar um grande monumento 
para a cidade de Tendo (onde ele nasceu, e que se localiza no Estado japonês 
de Yamagata), trabalhando pela primeira vez com o bronze. 

Arquitetos brasileiros como Sergio Bernardes e Oscar Niemeyer, compreen-
deram a obra de Toyota, o que constatamos pelas referências que este último 
fez a respeito, denotando a atração experimentada pela simplicidade bem-
acabada dessas esculturas: "Vejo-as, às vezes, numa escala maior, como 
grandes sinais metálicos cheios de brilho e luz, e as sinto tão belas que as 
gostaria de ver incorporadas a nossa arquitetura." 4 

4. Depoimento escrito por Oscar Niemeyer em dezembro de 1976, dirigido ao escultor.
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O PAPEL DA ESCULTURA NA 
PAISAGEM URBANA DE 

SÃO PAULO 

A escultura não acompanhou o crescimento vertiginoso da cidade de São 
Paulo. Refiro-me a obras colocadas ao ar livre e não aquelas que podem ser 
vistas em museus, galerias e bienais. Abriram-se novas avenidas e elevados, 
surgiram edifícios altíssimos, com características arquitetônicas funcionais, 
construídos com materiais os mais atuais. 

A construção do metro foi transformando a feição urbana da cidade. Re-
centemente, apareceram os calçadões no centro mais tradicional, como uma 
solução para o pedestre, pois a megalópole começava a ser proibida para 
o seu livre trânsito. A Avenida Paulista, antes bastante arborizada, perdeu 
quase todos os casarões e palacetes; prédios moderníssimos e de muitos 
andares tomaram o lugar das antigas habitações. 

A evolução da arquitetura" é visível e mesmo algumas tentativas de soluções 
urbanísticas. Porém, as praças públicas, insuficientes ainda para o tamanho 
da cidade, como necessárias áreas de lazer, onde o verde deve sempre es-
tar presente, não adquiriram o mesmo aspecto hodierno, conservando seus 
antigos monumentos escult6ricos. Fato de suma importância, o manter essas 
esculturas nos lugares aos quais originariamente foram destinadas, pois elas 
já fazem parte da história e da memória afetiva da cidade. Entretanto, tem-se 
assistido a algumas mudanças de local de tais obras e até a retirada de algu-
mas para o depósito da Prefeitura. Pode-se citar como exemplo a remoção 
que sofreu o imenso monumento a Francisco de Paula Ramos de Azevedo 
(o engenheiro do princípio do século responsável pela construção do Teatro 
Municipal de São Paulo), levado da Avenida Tiradentes próximo da Avenida 
da Luz, onde sempre esteve, para os fundos da Cidade Universitária, perto 
da Escola Politécnica - numa tentativa de relacioná-lo com a Faculdade de 
Engenharia, onde esta, na verdade, totalmente esquecido, sem se integrar 
ao ambiente. Perdeu a função que possuía dentro de um dos bairros mais 
antigos; ali ele fazia parte de um conjunto harmonioso, de um espaço urbano 
onde a arquitetura da época e a escultura tinham os mesmos significados 
estéticos. 
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A ausência da escultura contemporânea em São Paulo é incompreensível, 
numa metrópole em que os demais setores tem acompanhado a marcha 
dos tempos. 

Em diversos locais da cidade existem obras escultóricas, porém concebi-
das principalmente nas primeiras décadas deste século. Sobretudo porque 
o interesse por esse tipo de estatuária, a maioria com função histórica - de 
homenagem ou celebração -, outras mais decorativas ou representando ale-
gorias, surgiu, entre nós, no final do século XIX, quando "São Paulo config-
urou-se como uma cidade no sentido europeu da palavra" 1 Devido ao café, 
houve o inicio de uma industrialização e certo interesse cultural e artístico 
(prova disso foi o empenho de homens públicos - como em 1903, do pre-
feito Dr. Antonio Prado - na construção do Teatro Municipal, a exemplo dos 
grandes centros, o qual foi inaugurado em 1911). Esse interesse recrudes-
ceu "sobretudo na época que antecede as comemorações do centenário da 
independência do Brasil, quando uma série de monumentos comemorativos 
surgem na cidade de São Paulo." 2  A ereção

  IL. 38: Monumento a Duque 
  de Caxias - Victor Brecheret 
  Foto: Yuji Kusuno 

1. Entrevista com Aracy Amaral, gravada pela pesquisadora Sonia Prieto para a IDART, São 
Paulo, 7 de junho de 1977. 

2. Idem nota 1. 
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do próprio Monumento do Ipiranga, típico no seu sentido de exaltação históri-
ca celebrativa, deu-se nessa época, após o concurso de 1919/20, ganho pelo 
escultor Ettore Chimenes. 

Essas obras tem um estilo neoclássico ou acadêmico em seu ecletismo, pro-
veniente de um gosto bem fin de siècle e, em sua maioria, foram fundidas em 
bronze. São bustos, estatuas, grupos que podem ser vistos por toda parte, 
inclusive nos cemitérios da cidade. As esculturas mais conhecidas localizam-
se onde o trânsito e intenso, como na Praça da Republica, Praça D. José Gas-
par, Praça Buenos Aires, Praga Princesa Isabel, onde se ergue com maior 
imponência que os demais, o monumento a Duque de Caxias (IL. 38), de 
autoria de Victor Brecheret. O paulistano também já se familiarizou com as 
esculturas que estão no espaço verde lateral ao Vale do Anhangabaú - à es-
querda do Teatro Municipal (IL. 39) e a ele relacionadas pela temática - as 
quais seu autor, Luis Brizzolara, imprimiu um tratamento formal dramático (IL. 
40). Figuras isoladas existem várias, como é o caso do Índio Caçador (IL. 
41); de João Batista Ferri, na Av. Vieira de Carvalho; do Giuseppe Verdi, de 
Amadeu Zani no Vale do Anhangabaú (IL. 42); do nu feminino denominado 
Sumarita ou Ascenção, de Charita Brandt, na Praça Guianas; do Fernão Dias 
Paes, de Luis Brizzolara, a entrada do Parque Siqueira Campos, em frente 
ao MASP. No Largo São Francisco, três obras coexistem no pequeno jardim: 
duas do escultor William Zadig, sendo uma delas um busto feito em 1912 
(segundo indica a 

IL. 39: Esculturas de Luiz Brizzolara ao lado do Teatro Municipal - Foto: Sonia Prieto 
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IL. 41: Índio Caçador - João Batista Ferri - bronze - Foto: Sonia Prieto

IL. 40: Tosca- Luiz Brizzolara - bronze -
 Foto: Sonia Prieto

IL. 42: Giuseppe Verdi - Amadeu Zani - 
bronze - Foto: Sonia Prieto
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gravação imprimida na parte inferior), mas ali instalado há pouco tempo, sem 
qualquer sentido de proporção com o espaço, porque se trata de uma peça 
volumosa mas que perdeu o valor escultórico que tem, ao ser colocada direta-
mente sobre o solo; a terceira pe o Idílio (IL. 43), de M. Di Palma, francamente 
inspirada no Beijo de Rodin, cuja localização definitiva foi algo atribulada, pois, 
devido ao caráter "imoral" a ela atribuído por algumas famílias paulistanas, 
sofreu uma peregrinação por diversos lugares até ser levada pelos estudantes 
de direito para ornar a entrada da sua faculdade. 

Além dessas esculturas acadêmicas temos outras, relativamente recentes, de 
cunho mais moderno, mas ainda figurativas, algumas com a mesma função 
das anteriormente citadas. Espalhadas por locais públicos, algumas obras de 
Brecheret como Depois do Banho no Largo do Arouche, as Graças na Galeria 
Prestes Maia, e o Monumento as Bandeiras (IL. 44) na entrada do Parque Ibira-
puera. Conjunto escultórico encomendado pelo governo paulista em 1920, mas 
só inaugurado em 1954, por ocasião das comemorações do IV Centenário de 
São Paulo, mas que hoje, devido ao tráfego constante ao seu redor, mantém 
as pessoas afastadas, sem poderem admirar a obra mais de perto, o que para 
Walter Zanini significa "uma entropia do pragmatismo do 

IL. 43: Idílio - M. Di Palma -  bronze - 
Foto: Sonia Prieto

IL. 44: Monumento às Bandeiras - Victor 
Brecheret - Foto: Yuji Kusuno 

IL. 45: Mãe Preta - Julio Guerra 
- bronze - Foto: Yuji Kusuno
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monumento." 3 De Júlio Guerra, dois trabalhos, que são o bandeirante Bor-
ba Gato, o qual serve de ponto de referência na Av. Santo Amaro, e a Mãe 
Preta (IL. 45) no Largo do Paissandu que todos os anos no dia 13 de maio, 
é homenageada pela população negra da cidade que a seus pés deposita 
flores e acende velas (uma das poucas esculturas realmente "consumidas" 
pelo povo em seu significado histórico). Em torno à Biblioteca Pública Munici-
pal, toda uma homenagem a poetas e músicos tem sido prestada através de 
bustos ou estátuas, ofertadas a cidade por instituições representantes das 
diversas colônias aqui radicadas - italiana, portuguesa, espanhola, alemã e 
polonesa; destaca-se ali uma escultura alongada, sintética, representando 
Dante Alighieri (IL. 46), doada a municipalidade em 1956 pelo Instituto Cul-
tural Ítalo-Brasileiro, cujo autor é Bruno Giorgi, o qual também executou 
uma herma de Mário de Andrade (IL. 47), obra de grande sensibilidade no 
seu modelado. Os demais monumentos são em geral mais acadêmicos e, 
entre eles deve-se citar o Cervantes, de Rafael Galvez. 

Digna de nota a iniciativa da Fundação Armando Álvares Penteado, que fez 
colocar no gramado, em frente ao edifício principal destinado 

4. Entrevista feita pela pesquisadora Sonia Prieto para o IDART, São Paulo, junho de 1977. 

IL. 46: Dante - Bruno Giorgi - mármore 
travertino - Foto: Yuji Kusuno 

IL. 47: Mário de Andrade - Bruno Giorgi - 
1948 - bronze - Foto: Yuji Kusuno 
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a suas faculdades, no Pacaembu na Rua Alagoas, diversas esculturas (IL. 
48) de autoria de artistas brasileiros contemporâneos, com características es-
tilísticas total mente abstratas. Elas fazem parte do acervo do Museu de Arte 
Brasileira, localizado também naquele prédio e foram esculpidas por Caci-
poré Torres, Nicolas Vlavianos, Sergio Camargo, Franz Weissmann e Bruno 
Giorgi. Trata-se de uma tentativa válida de integrar o trabalho tridimensional 
no espaço aberto, e torná-lo visível a um número maior de pessoas; apesar de 
que o acúmulo que porventura venha a acontecer tornaria esse espaço con-
fuso. Contudo, essa ala externa do museu não pode ser considerada um local 
público no sentido da configuração urbana de ruas e praças da cidade. 

Há mais algumas contribuições particulares, atuais, que consistem na colo-
cação de esculturas em frente as fachadas de edifícios. Temos assim, um 
trabalho de Liuba Wolf na calçada do Edifício Grande Avenida (Av. Paulista); 
uma obra de Toyota de acabamento estético aprimorado, elegante em sua 
verticalidade, na Rua Joaquim Eugênio de Lima (IL. 49); a Fonte Totêmica, 
de Calabrone, na Rua dos Franceses; um trabalho de Masumi Tsuchimoto na 
Rua Haddock Lobo; outro de Franz Weissmann na Av. Paulista (IL. 50), onde, 
mais adiante, há duas esculturas em granito do pernambucano José Claudio 
da Silva (IL. 51); e ainda varias obras de Caciporé, em diversos locais, princi-
pal mente na entrada de bancos. A localização de obras escultóricas torna-se 
freqüente hoje no centro moderno que se tornou a Av. Paulista e suas imedia-
ções. 

IL. 48: Esculturas do Museu de Arte Brasileira - Fundação Armando Álvares Penteado - Foto: 
Yuji Kusuno
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IL. 49: Espaço Cósmlco 75 - Yutaka 
Toyota - 1975 - aço inox e alumínio - 
300 x 80 x 80 em - Local: R. Joaquim 
Eugênio de Lima - Foto: Yutaka 
Toyota 

IL. 50: Sem título – Frans Weissmann – Local: Av. Paulista – Foto: Sonia Prieto
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Mas não é suficiente esse mínimo visível concernente a uma expressão artít-
stica contemporânea. O ideal seria que a iniciativa partisse dos órgãos públi-
cos; entretanto, ainda é pequena sua contribuição na atualidade. O único 
gesto que se fez ultimamente, realizado pela COGEP e EMURB, financiado 
pela APLUB, causou bastante impacto. Foi a colocação de uma grande es-
cultura de Nicolas Vlavianos na esquina das ruas D. José de Barros com 24 
de Maio, sobre o calçadão que ali acabava de ser construído em dezembro 
de 1976 (IL. 52). A montagem da obra no local - que para ali foi levada 
em três partes -  chamou a atenção dos transeuntes, pois toda a implan-
tação, soldagem, pintura e acabamento da mesma levou três dias. Como 
esta pesquisa se iniciava, pudemos fazer a documentação do evento com 
fotos e entrevistas, ali permanecendo pesquisadora e fotógrafo, no primeiro 
dia, durante oito horas seguidas. A contemporaneidade da forma criada por 
Vlavianos, em ferro pintado de vermelho, no seu dinamismo loquaz, fez com 
que, espontaneamente, fosse batizada com o nome de Progresso, numa 
homenagem a cidade (IL. 53). Esse monumento mostra bem o sentido atual 
da escultura, pois, a medida que o conceito de arte contemporânea integra-
tiva com a arquitetura e a paisagem foi-se desenvolvendo, diluiu-se o caráter 
histórico anterior da escultura para fazer com que as peças hoje criadas 
tenham um outro caráter mais simbólico e interligado a problemática geral. 
A única coisa que se reprova nessa obra é onde está circunscrita: seu ta-
manho exige um maior local, o que a valorizaria, visto que a escultura é, por 
essência, a arte do espaço. 

IL. 51: Sem titulo - José Cláudio da Silva - granito - Local: Av. Paulista - Foto: Yuji Kusuno 
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Constata-se assim que, a não ser uma ou outra tentativa de integrar a obra 
tridimensional a paisagem urbana, pouco se tem feito nesse sentido. E quase 
sempre não se deu a real integração arquitetural obra de arte. 

Esse problema do espaço preocupa alguns críticos de arte de São Paulo, 
dada a dificuldade de aqui existir uma liberdade no inter-relacionamento da 
escultura com o espaço a ela destinado, visto que a cidade cresceu anar-
quicamente. 

Para Casimiro de Mendonça, em seu artigo "A escultura em busca dos grandes 
espaços", o ser humano necessitaria do estímulo que uma obra escultórica 
pode provocar, principalmente quando sufocado na cidade grande, em meio 
ao acumulo de edifícios, carente de áreas verdes, onde as chances nesse 
sentido são menores. Faz-se então necessária a presença da arte para "O 
homem comum, que tem poucos estímulos visuais, alem das cores de sua 
teve, do painel do seu carro ou da mesa do escritório". E, prossegue ele, "e 
nesse sentido que a escultura tem que se afirmar, não como um motivo a mais 
de prazer estético ou para decorar a casa de um colecionador; ela precisa 
modificar o espaço, o ambiente que o homem percorre e vivencia, e usar essa 
possibilidade de modificar seu comportamento." 4 

Já Walter Zanini acha que as esculturas dentro da cidade deveriam ter varias 
expressões e estar ligadas ao problema arquitetônico. Compreende-se, so-
bretudo, que uma cidade que nasceu de um violento 

IL. 52: Progresso – Nicolas Vlavianos – 1976 – ferro pintado – Foto:Sonia Prieto

4. "A escultura em busca dos grandes espaços", Folha da Tarde Ilustrada, São Paulo, 30 de 
junho de 1975. 
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IL. 53: Montagem da escultura de 
Nicolas Vlavianos - 1976 - Foto: Luiz 
Nazareno 

esforço de implantação, com contrastes que são equivalentes as diversas raças, 
necessitasse de elementos de equilíbrio no seu todo elemento, que viriam en-
riquecer esse tecido humano, pois, para Zanini, o posicionamento das esculturas 
deveria obedecer a critérios rigorosos, de forma que elas não se limitassem a 
preencher espaços. Comenta ele: "Antes havia boa qualidade misturada a má 
qualidade e uma certa falta de planejamento. Hoje o que se vê é um vazio quase 
total. Não é que a gente queira preencher todos os espaços, o que resultaria 
numa poluição visual; não é o caso de saturar os jardins. Hoje vários pontos de 
São Paulo deveriam compreender esculturas que tornassem esses locais menos 
anônimos. Trata-se de uma cidade que não tem presença visual e psicológica 
demarcada." 1. Compreende-se, dessa maneira, que com um programa plane-
jado inteligente, sem improvisos, as esculturas poderiam contribuir para que a 
cidade ganhasse mais personalidade. 

Nesse planejamento, havendo possibilidade, o ideal seria que o escultor iniciasse 
o projeto da obra encomendada, sem perder de vista a arquitetura do local; e, no 
caso de uma concepção mais ampla onde houvesse a intervenção do urbanista 
ou arquiteto, como nos calçadões, que o planejamento se fizesse de forma in-
tegrada; porque o acúmulo de elementos, "com lâmpadas, vegetação, bancos, 
determinado tipo de lajota ou de pedras para o solo pode resultar também num 
kitsch mesmo que a presença de grandes artistas seja solicitada", como lembra 
Aracy Amaral, acrescentando: "O artista trabalhando junto com o arquiteto desde 
o nascimento do projeto e a única solução para que essa ordenação ocorra, 
desde a concepção até a organização 

5. Idem nota 3.
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daquele espaço". Para a diretora da Pinacoteca de São Paulo, a nova escultura 
deve integrar-se no espaço urbano, mas não significando status ou a serviço 
dele como ocorre no Shopping Center Ibirapuera, em que ela se confunde com 
a decoração e vitrines. A participação do escultor deve existir "com uma atu-
ação que vise também a uma comunicação visual, que vise a um momento de 
perplexidade para o transeunte, tirando-o não apenas do ramerrão do seu tra-
jeto, que não fale a ele do passado, mas que seja apenas uma nova forma que 
informe inclusive esse transeunte." 6 

A cidade possui alguns espaços disponíveis, e seria interessante convidar artis-
tas para neles integrarem trabalhos escultóricos. Entretanto, ainda não se cultiva 
esse Mbito. O Parque Ibirapuera que é um reduto do verde, com seus gramados, 
arvores e lagos e o qual nos fins de semana é freqüentado por adultos e crian-
ças, poderia abrigar esculturas contemporâneas; o que ali existe são trabalhos 
acadêmicos, alguns inclusive instalados há pouco tempo, sendo que nenhum 
signo da atualidade se recorta em sua paisagem. E de se perguntar por que a 
colocação de tais obras perdura. Para Walter Zanini são "poluentes visuais da 
cidade esses bustos que ainda aparecem"; ele acredita que isso se deve "a pes-
soas que não estão a altura de uma decisão de escolha e assim contribuem para 
a proliferação." 7 Se existisse uma verdadeira orientação, de preferência feita por 
especialistas, poderiam evitar tais acontecimentos, pois o que ocorre e que, em 
geral, essas obras são doadas a cidade por instituições que continuam acred-
itando nos modelos artísticos do passado, praticamente os únicos a povoarem 
praças e outros locais públicos. 

No amplo terreno ocupado pela Cidade Universitária, também poderia estar pre-
sente a escultura de hoje, visto que a arquitetura e o plano urbanístico do local 
se harmonizariam num conjunto coerente. Entretanto, o artista ainda não par-
ticipou da ocupação desse espaço, ausência inexplicável, com a qual também 
se surpreende Aracy Amaral: "Na Cidade Universitária inexiste total mente essa 
preocupação, o artista não penetra ali, fora aquela torre de Elizabeth Nobling, 
que e uma torre sineira que não pertence a uma igreja, e cujo sino não toca para 
nenhum encontro da comunidade. .. Esse monumento não tem nada a ver, assim 
como também uma fonte que existe lá, muito versalhesca, muito fim do século 
XVII ou XVII!." 8 

Confirma-se assim a opinião de Zanini em relação aos critérios caseiros na es-
colha de monumentos. 
Já o artista plástico José Resende acha que "a arte está isolada", que "um con-
fronto direto publico/obra no espaço urbano carece de significado, pois o re
pertório necessário para sua leitura permanece enclausurado pelo domínio de 
um pequeno grupo que detém sua propriedade." 9 

6. Idem nota 1. 
7. Idem nota 3. 
8. Idem nota 1. 
9. José Resende: "Ausência da escultura", revista Malasartes, 1976. 
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Menos pessimista, deve-se recordar, é a posição do crítico Casimiro de Men-
donça, cujas idéias se aproximam daquelas da escultora Lucia Fleury, quando 
ele afirma que "afinal o que é preciso preservar e estimular são os sentidos do 
homem e, neste processo, novas formas podem ser mais atuantes para a recu-
peração de sua sensibilidade e a tomada de consciência do espaço físico." 10 

A implantação da escultura de Vlavianos no centro de São Paulo, dentro da 
realidade que se pode constatar através deste estudo, constituiu-se numa ini-
ciativa arrojada, embora se pudesse dizer, já não sem tardar ... Espera-se que 
seja o inicio de uma série de gestos semelhantes, com êxito evidenciado por 
um planejamento adequado. Podendo-se aproveitar áreas que surgem devido 
às obras públicas que se terminam, como a transformação que o metro pro-
vocou nas superfícies sob as quais esta sendo construído. Ou as margens do 
rio Tiete, futuro parque ecológico da cidade, cujo projeto ao que parece, não 
tardará a se desenvolver. 

Quando a escultura contemporânea sair das quatro paredes do museu ela 
adquirirá vida própria, interferindo na paisagem e estimulando, quem sabe, o 
raciocínio do homem, dos mais diversos modos: imprevisível, integrada, har-
moniosa em relação as formas circunvizinhas, suave ou abrupta. Mas, se pos-
sível, a de se desejar, existindo independente e uma: um certo espaço ao seu 
redor a necessário, pois quando se agrupam muitas pegas a sensação a de 
amontoado e o resultado, no melhor dos casos, mostra uma replica do que 
ocorre numa sala de exposições. 

Quanto à função da escultura, parece-nos que durante os anos 70 ela deva 
ser diversa da que se instaurou há meio século. Intrínseca a própria obra, a 
função primordial seria a de expressar uma problemática estática reveladora 
talvez dos conflitos da humanidade em nossos dias e da busca de soluções, 
não se atendo mais ao retrato exterior, mas sintetizando um apelo ou uma pro-
cura de equilíbrio mais universal, no que a criatividade de cada artista puder 
transmitir. A função dentro do espaço urbano seria a de fazer a arte participar 
do cotidiano e ser fruída por maior número de pessoas, contribuindo para o 
desenvolvimento mental de cada indivíduo, reencontrando, enfim,o papel que 
ela já teve na Antiguidade. 

Com muita propriedade, disse Sérgio Milliet em 1955: "Escultura é, sem dúvida, 
-jogo de planos e volumes em espaço tridimensional. Mas é também movimen-
to, ritmo, matéria, sensibilidade, expressão. As definições variam, ampliam-se 
ou se delimitam severamente segundo a escola, e igualmente a personali-
dade do artista. A intenção deste a que impõe, em última instância, a definição 
válida." 11 

10. "A escultura em busca dos grandes espaços", Folha da Tarde Ilustrada, São Paulo, 30 de 
junho de 1975. 
11. Caciporé Torres, Museu de Arte Moderna de São Paulo, 1955. 174
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"Uma brasileira na Bienal de Carrara", Folha de São Paulo, 26 de maio de 
1962, s.p. 
"Uma nova igreja em São Paulo", Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 27 de 
julho de 1963, s.p. 
"Um itinerário em escultura", O Estado de São Paulo, 4 de setembro de 
1970, s.p. 
"Uma arte famosa, que vive do inverno de Paris e São Paulo", Jornal da 
Tarde, São Paulo, 28 de setembro de 1974, s.p. 
"Um grego que marcou sua presença no Brasil", Ultima Hora, São Paulo, 18 
de outubro de 1976, s.p. . 
"Vlavianos e o espaçovivo", Última Hora, São Paulo, 13 de maio de 1973, 
s.p. 
"Vlavianos: fidelidade ao metal", Folha da Tarde, São Paulo, 18 de outubro 
de 1976, s.p. 
"Vitalidade paulista", Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 22 de agosto de 
1970, s.p. 
"Voltou entusiasmado", Folha de São Paulo, 18 de fevereiro de 1962, s.p. 
"Visite a Bienal de Santos", Tribuna, Santos, 11 de julho de 1971, p.2.
"Yutaka Toyota", revista Dominical, Cali, Colômbia, 20 de dezembro de 
1970, s.p. 
"Yuasa mostra seu trabalho", Cidade de Santos, 8 de outubro de 1970, 
p.11.



186

CATÁLOGOS E 
CONVITES DE EXPOSIÇÕES

Armando Sendin-Pinturas; Karoly Pichler-Esculturas, Documenta Galeria 
de Arte, São Paulo, 1973. 
Arte Aplicada no MASP, Museu de Arte de São Paulo, São Paulo, 1976. 
Artistes Brésiliens, Galerie Ziegler, Geneve, 1974. 
Baravelli - Fajardo - Nasser - Resende, Petite Galerie, Rio de Janeiro, 
1968. 
Baravelli - Fajardo - Nasser - Resende, Museu de Arte Moderna, Rio de 
Janeiro, 1970. 
Caciporé Torres, Museu de Arte Moderna, São Paulo, 1955. 
Calabrone 1970, Galeria de Arte Alberto Bonfiglioli, São Paulo, 1970. 
Calabrone, Galeria de Arte Copacabana Palace, Rio de Janeiro, 1972. 
Calabrone - Bijoux et Sculptures, Palais Eynard, Geneve, 1977. 
Calabrone - Mini Sculture - Incisioni - Gioielli, Centro Culturale San Barto-
lomeo, Bergamo, 1977. 
Calabrone, sculpteur Brasilien, Galerie du Theatre, Geneve, 1977. 
Calabrone. II Pasquino, Galeria Intemazionale d'Arte Modema, Roma, 
1976. 
Clélia Cotrim, Renina Katz, Francisco Brennand, Leopoldo Raimo, Ga
leria de Arte das Folhas, São Paulo, 1959. 
Décio Ambrosio, Galeria de Arte Ipanema, São Paulo, 1975. 
Décio Duarte Ambrosio, Museu de Arte de São Paulo, 1974. 
Décio Duarte Ambrosio, Galeria de Arte Ipanema, 1974. 
XI Mostra Internazionale di Scultura all'Aperto, Fondazione Pagani, Mu-
seo d'Arte Modema, Legnano, Castellanza, 1975. 
XVII Salon de Mai, Musee d'Art Modeme de la Ville de Paris, Paris, 1958. 
Escultura Brasileira Contemporânea, IBM (promoção: Skultura Galeria de 
Arte), São Paulo, 1977. 
Exposição de Artistas Jovens, Museu de Arte Contemporânea da Universi-
dade de São Paulo, São Paulo, 1965. 
Esculturas de Karoly Pichler, Salão de Exposição do Teatro das Nações, 
São Paulo, s.d.
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Edo Rocha, Galeria Ars Móbile, São Paulo, 1970. 
Esculturas de Nicolas Vlavianos, Museu de Arte Contemporânea da Uni-
versidade de São Paulo, São Paulo, 1977. 
Exposição Pedro Pinkalsky, Galeria Paulo Prado, São Paulo, 1977. 
Esculturas de Lucia Fleury de Oliveira e Gravuras de Odetto Guersoni, 
Documenta Galeria de Arte, São Paulo, 1970. 
Escultores, Galeria de Arte Ipanema, Rio de Janeiro, 1973. 
Exposição Liuba, Galeria Domus, São Paulo, 1950. 
Esculturas-Cerâmicas: Megumi, Kaitaro, Yanata, Rua Eduardo, nº 55, 
Tremembé, São Paulo, 1971. 
Felícia, Escultora, Museu de Arte Moderna, São Paulo, 1961. 
Felicia Leirner/Esculturas, VII Bienal de São Paulo, Sala Especial, São 
Paulo, 1965. 
Grupo 6, Centro de Ciências, Letras e Artes de Campinas, Campinas, 
1964. 
José Resende, Museu de Arte de São Paulo, São Paulo, 1974. 
Japanese Artists in América, Museu Nacional de Arte Moderna, Kyioto, 
1973 e Tóquio, 1974. 
Karoly Pichler, Galleria d'Arte delia Casa do Brasil, Roma, 1977. 
Karoly Pichler, Sculptures, Galerie Debret, Paris, 1977. 
Luiz Paulo Baravelli - Pinturas 72/75, Museu de Arte Moderna, Rio de Ja-
neiro, 1975. 
L. P. Baravelli - 35 Espaços - Desenhos e Pinturas, Galeria Astréia, São 
Paulo, 1974. 
L. P. Baravelli - Pinturas Recentes, Galeria Luisa Strina, São Paulo, 1977. 
Litografia - Ivone Couto; Escultura - Pedro Pinkalsky, Fundação de Arte 
de Ouro Preto, Ouro Preto. 1975. 
Lucia Fleury - Esculturas, Museu de Arte Brasileira, São Paulo, 1971. 
Lucia Fleury, Galeria da Aliança Francesa, Santos, 1973. 
Liuba - Sculptures, Galeria Cavalero, Cannes, 1970. 
Liuba - Esculturas - Desenhos, Galeria de Arte São Luis, São Paulo, 
1962. 
Liuba - Esculturas e Desenhos, Galeria Ambiente, São Paulo, 1969. 
Liuba - Sculptures, Dessins, Musée Municipal, Saint-Paul de Vence, 
1968. 
Liuba - Esculturas, Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro, 1965. 
Liuba - Sculptures and Drawings, Galeria Achim Moeller Ltd., Londres, 
1972. 
Megumi, Galeria Azul, Goiânia, 1968. 
Megumi - Cerâmica, Galeria da Aliança Francesa, São Paulo, 1970. 
Megumi Yuasa - Esculturas, Galeria Astréia, São Paulo, 1973. 
Mário Cravo, Skultura Galeria de Arte, São Paulo, 1977. 
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Marilia Kranz - Pinturas, Esculturas, Documenta Galeria de Arte, São Pau-
lo, 1977. 
Mostra de Esculturas na Semana do Aleijadinho, Casa dos Contos, Ouro 
Preto, 1976. 
Masumi Tsuchimoto of Brazil, Nippon Club, Nova York, 1969. 
Mari Yoshimoto - Esculturas, Multiplos, Móbiles, Jóias, Sociedade Ami-
gos do Museu Nacional de Belas-Artes, Rio de Janeiro, 1971. 
Mari Yoshimoto - Esculturas, SESC, São Paulo, 1969. 
Nicolas Vlavianos, Galeria Seta, São Paulo, 1964. 
Nicolas Vlavianos, Galeria de Arte São Luis, São Paulo, 1962. 
Nicolas Vlavianos/19'74, Galeria Múltipla, São Paulo, 1974. 
Nicolas Vlavianos, Petite Galerie, Rio de Janeiro, 1968. 
Objetos - Esculturas e Múltiplos, A Ponte Galeria de Arte, São Paulo, 
1975. 
Panorama de Arte Atual Brasileira - Escultura, Objeto, Museu de Arte 
Moderna, São Paulo, 1972. 
Panorama de Arte Atual Brasileira - Escultura, Objeto, Museu de Arte 
Moderna, Sao Paulo, 1975. 
Pedro Pinkalsky - Esculturas, Instituto Cultural Brasil-Estados Unidos, Belo 
Horizonte, 1975. 
Peintures de Paniaras - Sculptures de Vlavianos, Institut Frangais d' Ath-
emes, Atenas, 1961. 
I Exposição de Escultura ao Ar Livre, SESC, Rio de Janeiro, 1977. 4 Jo-
vens/Síntese, Galeria Collectio, São Paulo, 1973. 
V Salão Nacional de Arte Universitária, Cidade Universitária, Belo Hori-
zonte, 1974. 
V Salão Paulista de Arte Contemporânea, Fundação Bienal de São Paulo, 
São Paulo, 1974. 
VI Salão Paulista de Arte Contemporânea, Paço das Artes, São Paulo, 
1975. 
7 Artistes Bresiliens, Galerie du XXème Siècle, Paris, 1963. 
Toyota, Galeria Copacabana Palace, Rio de Janeiro, 1969. 
Toyota - Pinturas e Objetos, Galeria Astréia, São Paulo, 1970. 
Toyota, Galeria Vernissage, Rio de Janeiro, 1973. 
Toyota - Obras Recentes, Galeria Grupo B, Rio -de Janeiro, 1972. 
Toyota of Brazil, Organization of American States, Washington, D. C., 
1972. 
Toyota - el "Arte-Objeto". Misión Cultural Brasileña, Assunção, 1970. 
Toyota, Sincron Galleria Arte Contemporânea, Brescia, 1967. 
Toyota - Esculturas-Objeto, Galeria Bonino, Rio de Janeiro, 1976. 
Tsuchimoto of Brazil, Pan American Union, Washington, D. C., 1969. 
Vlavianos, Museu de Arte Brasileira, São Paulo, 1971. 
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Vlavianos, Galeria Múltipla, São Paulo, 1976. 
Vlavianos - Esculturas, Galeria Astreia, São Paulo, 1972. 
Vlavianos, Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro, 1966. 
Yutaka Toyota, Galeria de Bellas Artes, Festival de Arte de Cali, Colom-
bia, 1970. 
Yutaka Toyota, Studio B, Bérgamo, 1967. 

Livros: 

ASHTON, Dore: Modern american sculpture, Abrams, Nova York, 1968. 
BURNHAM, J.: Beyond modern sculpture, George Braziller, Nova York, 
1969. 
BENOIST, L.: Histoire de la sculpture, s.e., Paris, 1965. 
BARR, Jr. A. H.: Cubism and abstract, The Museum of Modern Art, Nova 
York, 1936. 
CHARBONNEAUX, Jean: Rodin, Fernand Hazan, Paris, s.d. 
FOCILLON, Henri: Vie des formes, Presses Universitaires de France, 
Paris, 1964. 
GIEDION-Welker, Carola: Contemporary sculpture: an evolution in 
volume and space, Faber & Faber, Londres, 1960. 
GISCHIA, Leon: La sculpture en France depuis Rodin, Ed. du Seuil, 
Paris, 1945. 
READ, Herbert Edward: A concise history of modern sculpture, Thames 
and Hudson, Londres, 1964. 
SELZ, Jean: Découverte de la sculpture moderne, Guilde du Livre, Lau-
sanne, 1963. 
SEUPHOR, Michel: La sculpture de ce siecle: dictionnaire de la sculp-
ture moderne, Ed. du Griffon, Neuchatel, 1959. 
VALENTINER, Wilhelm Reinhold: Origins of modern sculpture, Wittem-
born, Nova York, 1964. 
ZANINI, Walter: Tendências da escultura moderna, Cultrix, São Paulo, 
1971. 
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INVENTÁRIO DA PESQUISA

PESQUISA: A SITUAÇÃO ATUAL DA ESCULTURA NA CIDADE DE SÃO 
PAULO 

Supervisores da Área: RAFAEL BUONGERMINO NETIO (até julho 1977)/
RADHA ABRAMO (a partir agosto 1977) 

Pesquisadora: SONIA PRIETO

Data: novembro 1976 a novembro 1977 

Objetivos: Determinar quais os principais escultores que vivem e atuam na 
cidade de São Paulo, documentando métodos de trabalho concepções e 
tendências/o papel da escultura na paisagem urbana da cidade.

1.  PAPÉIS IMPRESSOS 
1.2.1.1. Periódicos
1.2.A  Jornais       A/1a
1.2.A.1  Suplemento Literário Minas Gerais, 14.10.72 p.9
1.2.A.2  A Tribuna (2 exemplares) 7/71 
1.2.A.3  Folha da Tarde, 30.7.1972 
1.2.A.4  A Folha Ilustrada do Centro Campestre II 19/3 a 3/4
1.2.B  Revistas       A/1 a 
1.2.B.1  Malasartes, v. I set. out. nov. 1975
1.2.B.2  Malasartes, V. II dez. jan. fev. 1976 
1.2.B.3  Malasartes, V. III abril, maio, jun. 1976 
1.2.B.4  Casa Vogue, nº 23 
1.2.B.5  Veja, 22.10.75, p. 121 
1.2.B.6  Planeta, dez. 1975, nº 39 
1.2.B.6  Visão, 5.8.74, p. 66 
1.3  Catálogos       A/1a 
1.3.D.1  Luiz Paulo Baravelli - exposições (11) 
1.3.D.2  José Resende - exposições (1) 
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1.3.D.3   Felícia Leirner - exposições (3)
1.3.D.4   Domenico Calabrone - exposições (5) 
1.3.D.5   Clélia Cotrim - exposição (1) 
1.3.D.6   Décio Ambrósio - exposições (8) 
1.3.D.7   Edo Rocha - exposição (1) 
1.3.D.8   Karoly Pichler - exposições (5) 
1.3.D.9   Liuba Wolf - exposições (9) 
1.3.D.10   Lúcia Fleury - exposição (1) 
1.3.D.11   Mari loshimoto - exposições (2) 
1.3.D.12   Pedro Pinkalsky - exposições (8) 
1.3.D.13  Nicolas Vlavianos - exposições (22)  
1.3.D.14   Yutaka Toyota - exposições (22) 
1.3.D.15   Masumi Tsuchimoto - exposições (3)
1.3.D.16   Panorama de Arte Atual Brasileira - exposições (2)
1.3.D.17   Exposição de Escultura ao Ar Livre - exposição (1)
1.3.D.18   Mário Cravo Filho - exposições (2) 
1.3.D.19   Marília Kranz - exposição (1) 
1.3.D.20   Mário Cravo Neto - exposição (1) 
1.3.D.21   Alberto Frioli - exposições (4)
1.3.D.22   Escultura Brasileira Contemporânea IBM exposição (1)
1.3.D.23   Galeria Skultura - inauguração - 1976 (1)
1.5.    Folhetos      A/1 a
1.5.A.1   Exemplar de anúncio da obra O Cavaleiro do Apoca-
   lipse - de autoria de Alberto Frioli
1.5.A.2   Pronunciamento, USP s/ Alberto Frioli 
1.5.A.3   Palestra do Dr. Murilo Antunes Alves (s/Frioli)
1.6    Cartazes      A/1a
1.6.A.1   Baravelli e outros - exposição no MAM - RJ e MAC-
USP,    1970 
1.6.A.2   Calabrone - exposição Galerie du Théâtre, Genève  
   1977 
1.6.A.3   Edo Rocha- exposição Galeria Ars Mobile - SP 1970
1.6.A.4   Semana do Aleijadinho - exposição de esculturas - 
Ouro    Preto/76
1.6.A.5   Construhab - Espaço Vivo, São Paulo -maio 73
1.6.A.6   Toyota - esculturas em Tendo (Yamagata) Japão julho  
   77
1.8    Press-releases (outros)    A/1 a
1.8.A.1   Escultura no calçadão, inauguração do espaço e da  
   obra artística - Gabinete do Prefeito - com 20 páginas. 
1.8.A.2   Marília Kranz - Galeria Documenta, abril 77 
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2.    PAPÉIS DATILOGRAFADOS

2.1   Memoriais     A/1a 
2.1.A    Memorial final (2 páginas)
2.2    Depoimentos 
2.2.A.1   Depoimentos de artistas (11) 
2.4    Entrevistas transcritas 
2.4.A.1   Alberto Frioli (28 páginas) 
2.4.A.2    Caciporé Torres (24) 
2.4.A.3   Clélia Cotrim (28) 
2.4.A.4   Décio Ambrosio (16) 
2.4.A.5   Domenico Calabrone (20) 
2.4.A.6   Edo Rocha (30) 
2.4.A.7   José Resende (44) 
2.4.A.8   Karoly Pichler (34) 
2.4.A.9   Luiz Paulo Baravelli (19) 
2.4.A.10   Pedro Pinkalsky (18) 
2.4.A.11   Mari loshimoto (38) 
2.4.A.12   Masumi Tsuchimoto (22) 
2.4.A.13   Montagem escultura Vlavianos (31) 
2.4.A.14   Megumi luasa (38) 
2.4.A.15   Yutaka Toyota (34) 
2.4.A.16   Nicolas Vlavianos (53) 
2.4.A.17   Nicolas Vlavianos (25) 
2.4.A.18   Lúcia Fleury (38) 
2.4.A.19   Aracy Amaral (25 aprox.) 
2.5    Relatórios 
2.5.A.1   Relatórios de atividades (10) 
2.5.B.1   Texto final (167) 
2.6    Correspondência 
2.6.A.1   Carta de Alberto Frioli (1) 
2.10    Outros 
2.10.A    Catalogação de fotos (89) 
2.10.B    Planejamento (15)
2.10.C    Relação de endereços de escultores (3)
2.10.D    Relação de nomes de escultores (4)

3.    PAPÉIS DESENHADOS
3.5.A    Gráficos (2) 
 
4.    PAPÉIS REPRODUÇÕES 
4.1    Xerox (imprensa, currículos, fotos)  A/1a
4.1.A.1   Alberto Frioli (16) 
4.1.A.2   Karoly Pichler (18) 
4.1.A.3   Megumi luasa (94) 
4.1.A.4   Masumi Tsuchimoto (13) 
4.1.A.5   Pedro Pinkalsky (7)
4.1.A.6   Décio Ambrosio (32)
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4.1.A.7   José Resende (68) 
4.1.A.8   Caciporé Torres (57) 
4.1.A.9   Domenico S. Calabrone (20) 
4.1.A.10   Lúcia Fleury (87) 
4.1.A.11   Yutaka Toyota (76) 
4.1.A.12   Nicolas Vlavianos (157) 
4.1.A.13   Felicia Leimer (4)
4.1.A.14   Clélia Cotrim (22) 
4.1.A.15   Edo Rocha (4) 
4.1.A.16   Alberto Frioli (16) 
4.1.A.17   Luiz Paulo Baravelli (54) 
4.1.A.18   Mari loshimoto (39) 
4.1.A.19   Liuba Wolf (53) 
4.1.A.20   Galeria Skultura (11) 
4.1 .A. 21   José Antonio van Acker (8) 
4.1.A.22   Renato Brunello (6) 
4.1.A.23   Escola Brasil (50) 
4.6    Ampliações fotográficas 
   (obras escultóricas, artistas, galerias de arte)     A/1a
4.6.A    Ampliações preto e branco 
4.6.A.1   Karoly Pichler - cópias - 9x12 (27) 
4.6.A.2   Megumi luasa - cópias - 18x24 (19)
4.6.A.3   Masumi Tsuchimoto - cópias - 18x24 (18) 
4.6.A.4   Pedro Pinkalsky - cópias - 9x12 (11)/18x24 (17)
4.6.A.5   Décio Ambrósio - cópias - 18x24 (10) 
4.6.A.6   José Resende - cópias - 9x12 (5)/18x24 (18)
4.6.A.7   Caciporé Torres - cópias - 9x12 (3)/18x24 (20)
4.6.A.8   Domenico S. Calabrone - cópias - 6x9 (1)1 9x12 (11)
4.6.A.9   Lúcia Fleury - cópias - 9x12 (1)/18x24 (23) 
4.6.A.10  Yutaka Toyota - cópias - 9x9 (5)/17x17 (1) 18x24 (3) 
4.6.A.11   Nicolas Vlavianos - cópias - 18x24 (50) 
4.6.A.12   Felicia Leimer - cópias - 18x24 (19) 
4.6.A.13   Clélia Cotrim - cópias - 6x9 (7)/9x12 (9) 12x18 (2) 
4.6.A.14   Alberto Frioli - cópias - 18x24 (13) 
4.6.A.15   Luiz Paulo Baravelli - cópias - 18x24 (26) 
4.6.A.16   Mari loshimoto - cópias - 9x12 (12) 
4.6.A.17   Liuba Wolf - cópias - 18x24 (7) 
4.6.A.18   Esculturas em praças e locais públicos de São Paulo 
-    cópias - 18x24 (89)
4.6.A.19   Mário Cravo Filho - cópias - 18x24 (14)
4.6.A.20   Marília Kranz – cópias - 18x24 (12) 
4.6.A.21   José Antônio van Acker - cópias - 18x24 (7) 
4.6.A.22   Renato Brunello - cópias - 9x12 (3)/18x24 (1)
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4.6.B    Ampliações cores     A/1a 
4.6.B.1   Pedro Pinkalsky - cópias - 18x24 (3) 
4.6.B.2   Caciporé Torres - cópias - 9x12 (2)/6x9 (1) 
4.6.B.3   Lúcia Fleury - cópias - 6x9 (5) 
4.6.B.4   Yutaka Toyota - cópias - 6x9 (8) 
4.6.B.5   Clélia Cotrim - cópias - 6x9 (1)/9x12 (3) 
4.6.B.6   Alberto Frioli - cópias - (1) 
4.7    Outros       A/1a 
4.7.A.1   Contatos 35 mm (273) 
4.7.B.1   Contatos 6x6 (8) 

5.    ÁUDIO
5.1.A    Fitas cassete      C/1a
5.1.A.1   16 fitas de 90 mm com entrevistas gravadas com escul 
   tores ou críticos de arte (fitas nºs 36, 34, 58, 5, 2, 35,  
   40, 45, 4, 48, 39, 38, 37, 33, 19, 42)

6.    VISUAL      A/1a
6.1    Negativos
6.1.A    35 mm, preto e branco (415) 6x6, preto e branco (8)
6.1.B 6.4   Diapositivos
6.4.A.1   Karoly Pichler (24) 
6.4.A.2   Megumi Iuasa (25) 
6.4.A.3   Masumi Tsuchimoto (10) 
6.4.A.4   Pedro Pinkalsky (14) 
6.4.A.5   Décio Ambrósio (4) 
6.4.A.6   José Resende (99) 
6.4.A.7   Caciporé Torres (17)
6.4.A.8   Domenico S. Calabrone (5) 
6.4.A.9   Lúcia Fleury (30) 
6.4.A.10   Yutaka Toyota (11) 
6.4.A.11   Nicolas Vlavianos (128); e duplicatas (90)
6.4.A.12   Felicia Leirner (2)
6.4.A.13   Alberto Frioli (5)
6.4.A.14  Luiz Paulo Baravelli (12)  
6.4.A.15   Mari loshimoto - duplicatas (18) 
6.4.A.16   Liuba Wolf (17) 
6.4.A.17   Esculturas em pragas e locais públicos (28) 
6.4.A.18   Acervo Galeria Skultura (14) 
6.4.A.19   Mário Cravo Filho (11) 
6.4.A.20   Marília Kranz (12)
6.4.A.21   Mário Cravo Neto (20) 
6.5    Cromos 
6.5.1    Karoly Pichler (3) 
6.5.2    Clélia Cotrim (1) 
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INVENTÁRIOS DE OUTRAS 
PESQUISAS DA ÁREA DE 

ARTES PLÁSTICAS 
PESQUISA: LINGUAGENS CONVENCIONAIS EM SAO PAULO/1976 

Supervisores da Área: RAFAEL BUONGERMINO NETTO (até julho 1977)/
RADHA ABRAMO (a partir agosto 1977) 

Pesquisadoras: DAISY VALLE MACHADO PECCININI/RADHA ABRAMO/
REGINA HELENA FERREIRA DA SILVA/SONIA PRIETO 

Data: fevereiro a junho 1976 

Objetivos: Focalizar a atividade artística convencional em São Paulo, no primeiro 
semestre de 1976. 

Por "linguagens convencionais" foram entendidos os trabalhos que utilizassem 
uma técnica ou processo produtivo mais ou menos enraizados numa tradição 
cultural, ou seja, obras que fossem resultado de práxis artística cuja origem 
remonta a um passado mais ou menos distante na história de nossa cultura, 
como o desenho, a pintura, a gravura. 

1.    PAPÉIS IMPRESSOS

1.3. D.1.   Catálogo retrospectiva de Alfredo Volpi - 1975
1.3. D.2.   Catálogo exposição de Evandro Carlos Jardim   
   MASP/1973
1.3.D.3.   Catálogo exposição de Evandro Carlos Jardim - Gal.  
   Seta - 1976 

2.    PAPÉIS DATILOGRAFADOS
2.4.1.    Entrevistas datilografadas com Evandro Carlos Jardim 
(05) 
2.4.2.   Entrevistas datilografadas com Alfredo Volpi (09) . 
2.4.3/6.   Entrevistas transcritas de fita cassete com Alfredo Volpi  
   (F. 01 /76, F. 08/76, F. 09/76, F. 10/76) 
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2.4.7.    Entrevista transcrita de fita cassete com Mario Schen 
   berg (F. 20/76, F.21/76) 
2.4.8.    Entrevista transcrita de fita cassete com Gerard Loeb  
   (F. 05/76)
2.4.9.    Entrevista transcrita de fita cassete com Arthur Oc  
   távio Camargo Pacheco (F. 22/76)
2.4.10.   Entrevista transcrita de fita cassete com Evandro Car-
los    Jardim (F. 03/76)
2.5.1/9.   Relatórios de pesquisas sobre Millôr Fernandes 
2.5.10/11.   Relatórios de pesquisas sobre Alfredo Volpi
2.5.12/20.   Relatórios de pesquisas sobre Evandro Carlos Jardim 
2.5.21.   Texto de introdução a pesquisa "Linguagens Conven 
   cionais x Linguagens Experimentais"
2.5.22.   Texto final sobre Alfredo Volpi 
2.5.23.   Texto final sobre Evandro Carlos Jardim 
2.5.24.   Texto final sobre Millôr Fernandes 
2.10.A.1/2   Catalogação de slides sobre Millôr Fernandes 
2.10.A.3/4.   Catalogação de slides sobre Alfredo Volpi 
2.10.A.5/9.   Catalogação de slides sobre Evandro Carlos Jardim 

4.    PAPÉIS REPRODUÇÕES
4.1.1/12.   Xerox sobre Millôr Fernandes 
4.1.13/20.   Xerox sobre Alfredo Volpi 
4.1.21/115.  Xerox sobre Evandro Carlos Jardim  
4.6.1/155.   Fotos em preto e branco sobre Alfredo Volpi 
4.6.156/269.   Fotos em preto e branco sobre Evandro Carlos   
   Jardim
4.7.A.    Contatos sobre Jardim e Volpi (326)

5.    ÁUDIO
5.1.A.1/4.   Entrevistas gravadas em fita cassete com Alfredo Vol 
   pi (F. 01 /76, F. 08/76, F. 09/76, F. 10/76)
5.1.A.5.  Entrevista gravada em fitas cassete com Mario 
Schen   berg (F.20/76, F.21/76)
5.1.A.7.   Entrevista gravada em fita cassete com Gerard Loeb  
   (F .05/76)
5.1.A.8.   Entrevista gravada em fita cassete com Arthur Oc  
   távio Camargo Pacheco (F. 22/76)
5.1.A.9   Entrevista gravada em fita cassete com Evandro   
   Jardim (F.03/76)

6.    VISUAL
6.1.A.1/132.   Negativos sobre Evandro Carlos Jardim 
6.1.A.133/304.  Negativos sobre Alfredo Volpi 
6.1.8.1/22.   Negativos sobre processo de trabalho de Jardim 
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6.4.A.1/389.   Slides de trabalhos de Millor Fernandes na revista   
   Veja 
6.4.A.390/809.  Slides de trabalhos de Millor Fernandes na revista O  
   Cruzeiro 
6.4.A.81 0/848.  Slides sobre Alfredo Volpi 
6.4.A.849/1344.  Slides sobre Evandro Carlos Jardim 
6.5.1/304.   Cromos de trabalhos sobre Alfredo Volpi 
6.7.A.    Filme sobre comemorações de oitenta anos de Alfre 
   do Volpi 
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PESQUISA: O ENSINO DAS ARTES PLÁSTICAS EM SÃO PAULO/ 1976 

Supervisores da Área: RAFAEL BUONGERMINO NETTO (até julho 1977) / 
RADHA ABRAMO (a partir agosto 1977) 

Pesquisadoras: MARIA VANESSA REGO DE BARROS CAVALCANTII REGI-
NA HELENA FERREIRA DA SILVA

Data: agosto 1976 a janeiro 1977

Objetivos: A pesquisa pretende apresentar a aplicação do ensino das artes 
plásticas em São Paulo durante 0 segundo semestre de 1976 nos níveis pré-
escolar, 1.°, 2.° e 3.° graus, nas três categorias escolares: oficiais, particulares 
e livres.

1 .    PAPÉIS IMPRESSOS

1.1.1.    Brejon, Moysés: Estrutura e funcionamento do ensi 
   no de 1.° e 2.° graus
1.1.2.   Profissões e cursos de formação no Estado de São  
   Paulo - 2.° e 3.° graus - 2.a ed., Instituto Roberto Si  
   monsen, 1971  
1.2.A.1/2.   Artigos sobre legislação que rege o ensino artístico
1.2.A.3/4.   Artigos sobre criatividade
1.2.B.    Suplemento da Manchete sobre educação
1.2.C.1/4.   Publicações sobre atividades artísticas em escolas
1.2.C.5/24.  Publicações sobre teoria da educação 
1.3.E.    Catálogo da Escola Panamericana de Arte 
1.4.1/7.   Manuais sobre a legislação que rege o ensino artístico
1.4.8.    Regimento da Escola de Artes Plásticas da FAAP
1.5.1/30.   Folhetos sobre escolas
1.6.    Cartaz do Ateliê Arte e Expressão

2.    PAPÉIS DATILOGRAFADOS
2.4.1.                        Entrevista transcrita de fita cassete com Cecília Al  
   godoal e Lamark Guerner Gonzales (F. 55)
2.4.2.                       Entrevista transcrita de fita cassete com Maria Luiza  
   Locatelli Garcia (F. 52)
2.4.3.   Entrevista transcrita de fita cassete com Mere Isabel  
   Sophia (F. 43)
2.4.4.   Entrevista transcrita de fita cassete com Heloísa Fur  
   tado, M. Inês Americano, Mariângela Fiorini, Lúcia 
   Gonçalves de Freitas (F. 57) .
2.4.5.   Entrevista transcrita de fita cassete com Alda Mauro (F.  
   56)   
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2.4.6.   Entrevista transcrita de fita cassete com Ana Mae Bar 
   bosa (F. 25)
2.4.7.   Entrevista transcrita de fita cassete com José de Ar  
   ruda Penteado (F. 24) 
2.4.8.    Entrevista transcrita de fita cassete com Rosa Pam  
   plona (F. 32)
2.4.10.   Entrevista transcrita de fita cassete com Paulo Portella  
   (F. 27)
2.4.11.    Entrevista transcrita de fita cassete com o proprietário  
   da Escola CRIE (F. 28)
2.4.12.   Entrevista transcrita de fita cassete com Fanny Abra  
   movitch (F. 31) 
2.4.13.   Entrevista transcrita de fita cassete com Heloísa He
   lena Bertozzo (F. 53) 
2.4.14.   Entrevista transcrita de fita cassete com Oswaldo D'  
   Amore (F. 51) 
2.4.15.   Entrevista transcrita de fita cassete com Marília Noro
   nha (F. 47)
2.5.1/27.   Relatórios parciais relativos à pesquisa 
2.5.28/30.   Anteprojetos e relatórios de evolução da pesquisa
2.5.31    Texto final (74 páginas datilografadas)
2.8.   Roteiro de negativos e contatos

4.    PAPÉIS REPRODUÇÕES
4.1.1 146.   Xerox de apostilas do Centro de Educação e Arte (Fan 
   ny Abramovich)
4.1.47/74.   Xerox de documentos relativos às escolas 
4.4.1/3.   Apostilas sobre educação artística das escolas estuda 
   das
4.6.1/13.   Fotos da Oficina Pedagógica do GREI
4.6.14/23.   Fotos do curso de desenho da Pinacoteca do Estado

5.    ÁUDIO
5.1.A .1.   Entrevista gravada em fita cassete com Cecília Algodo 
   al e Lemark Guerner Gonzales (F. 55)
5.1.A.2.   Entrevista gravada em fita cassete com Maria Luiza   
   Locatelli Garcia (F. 52)
5.1.A.3.  Entrevista gravada em fita cassete com Mere Isabel   
   Sophia (F. 43)
5.1.A.4.  Entrevista gravada em fita cassete com Heloisa Fur ta
   do, M. Inês Americano, Mariângela Fiorini, Lucia Gon 
   çalves  de Freitas (F. 57)
5.1.A.5.  Entrevista gravada em fita cassete com Alda Mauro   
   (F. 56) 
5.1.A.6.  Entrevista gravada em fita cassete com Ana Mae Barbo 
   sa (F. 25) . 
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5.1.A.7. Entrevista gravada em fita cassete com José Arruda   
  Penteado (F.24)
5.1.A.8. Entrevista gravada em fita cassete com Rosa Pamplona 
  (F. 32)
5.1.A.9. Entrevista em fita cassete com Rosa Maria Sampaio (F.29)
5.1.A.10. Entrevista gravada em fita cassete com Paulo Portela   
  (F.27)
5.1.A.11. Entrevista gravada em fita cassete com proprietária da Esco 
  la CRIE (F.28)
5.1.A.12. Entrevista gravada em fita cassete com Fanny Abromovich   
  (F.31)
5.1.A.13. Entrevista gravada em fita cassete com Heloísa Helena Ber  
  tozzo (F.53)
5.1.A.14. Entrevista gravada em fita cassete com Oswaldo D’Amore   
  (F.51)
5.1.A.15. Entrevista gravada em fita cassete com Marília Noronha   
  (F.47)
5.1.A.16. Entrevista gravada em fita cassete com Sylvania Daher e Lui 
  gi Neviani (F.30)
5.1.A.17. Entrevista gravada em fita cassete com Radha Abramo e M.  
  Célia Nunes (F.46)
5.1.A.18. Entrevista gravada em fita cassete com alunos da    
  FAAP (F.54)

5.             VISUAL

6.1.A.1/178. Negativos/contatos de escolas estudadas
6.4.A.9. slides sobre atividades na Oficina Pedagógica do GREI

8.  OUTROS

8.9.  Trabalhos de alunos e modelos de fichas das escolas
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PESQUISA: GALERIAS DE ARTE DE SÃO PAULO

Supervisores da Área: RAFAEL BUONGERMINO NETTO ( até julho 1977)/
RADHA ABRAMO (a partir agosto 1977)

Pesquisadora: REGINA HELENA FERREIRA DA SILVA

Data: março a dezembro 1977

Objetivos: Observação sobre a atuação das galerias de arte dentro do mercado 
de arte. Observação sobre as características e funções dessas entidades dentro 
do campão das artes visuais.
Cadastramento.

MATERIAL LÍQUIDO:

pasta contendo o Projeto de Pesquisa
pastas contendo os questionários aplicados
fichas cadastrais das galerias pesquisadas
fichário das galerias
pasta contendo o texto final
3 fitas cassete (2 para entrevista com Renato Magalhães Gouvêa e 1 para entre-
vista com Antônio Maluf)
50 fotos (25 branco/preto e 25 slides) para ilustrações (aproveitadas do acervo da 
Área de Artes Plásticas do IDART)
Pesquisas projetadas ou recentemente iniciadas pela Área de Artes Plásticas den-
tro do programa geral da Área de Levantamento e Análise da Expressão Plástica 
nas Décadas de 40-50-60-70;

1. “O Sindicato dos Artistas Plásticos” a cargo da pesquisadora Lisbeth Re-
bollo Gonçalves, que pretende analisar o fenômeno dentro do chamado período de 
consolidação da arte moderna em S. Paulo, abrangendo o período 1936-1949.
2. “Álbum Iconográfico – Evandro Carlos Jardim” a cargo da pesquisadora 
Sonia Prieto, que visa, além do aproveitamento do importante material visual que 
a Área de Artes Plásticas possui sobre o artista, destacar a presença de Evandro 
Carlos Jardim desde a metade dos anos 50 até o presente, situando-se no espaço 
histórico 1956-1976.
3. “Tendências e Produção Artística na Década de 70 – Projeto I – Iconografia/
Iconologia dos anos 78/79”, a ser realizada pela pesquisadora Maria Vanessa R. 
de B. Cavalcanti que pretende dedicar-se ao estudo iconológico de obras de artis-
tas nacionais que se apresentem em exposições individuais na cidade de S. Paulo, 
de maio de 78 a novembro de 79, fornecendo traços que caracterizem o sistema de 
significações nas Artes Plásticas, nesses dois últimos anos da década.
4. “Tendências e Produção Artística na Década de 70 – Projeto II: Fatos Só-
cio-Culturais”, a ser desenvolvida pela pesquisadora Maria Beatriz Portugal Albu-
querque, que visa ao levantamento dos fatos
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sócio-culturais mais significativos ocorridos nas décadas de 50-60-70, através 
de entrevistas com personalidades multiplicadoras de opinião, obtendo, assim, 
na fonte, uma informação viva desses acontecimentos, uma vez que tais pes-
soas surgem como participantes ou espectadoras privilegiadas desse período. 

5. "Tendência e Produção Artística na Década de 70 - Projeto III: Iconogra-
fia dos anos 70"  a cargo de Radha Abramo, visando ao registro da iconografia 
desse período, segundo critérios científicos que possam fundamentar análises 
mais profundas a serem desenvolvidas futuramente. A iconografia surge pois, 
mais que como objetivo de pesquisa, como instrumento que nos possibilitara 
detectar e analisar o processo cultural dos anos 70. 
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