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Pedroso d'Horta: 
arte e antiarte 
não se misturam. 
"0 engano que se está 
cometendo hoje é apresentar 
a anti-arte dentro da 
arte moderna. São ramos 
incompatíveis que devem ser 
separados, como aconteceu 
com a acadêmica a a moderna. 
Pode-se exibir lixo de 
diferentes qualidades e 
variada composição, pode 
até haver graça no 
acasalamento de determinados 
dejetos. Isso tudo 
corresponde a uma filosofia 
de vida, a um julgamento 
do mundo atual, a uma profecia 
daquilo que nos espera. São 
idéias exponenciais de uma 
civilização, e não há motivo 
para não serem expostas. 
Mas não é aconselhável, 
em uma só exposição, 
misturar cães e gatos. 
A exposição de arte 
é uma coisa, a de anti-
arte é outra. É o que 
acontece na Bienal." 

Harry Laus: 
o que vai mal 
nesta mostra. 
"Duas coisas não funcionam 
nesta Bienal: as salas 
retrospectivas de pintura 
e a sessão brasileira, 
que é péssima. Porque as 
grandes tendências atuais 
são a arte ambiental e a 
participação do ser humano 
como parte da obra — ver 
a grande boca de Vera 
Figueiredo e a mostra 
happening de Darcy Penteado. 
Outra tendência marcante 
é o uso de material vulgar 
como terra (Mário Cravo 
Neto) e folhas (Guatemala). 
Nota-se ainda o crescimento 
das equipes: a união de 
especialistas em diversos 
setores em torno do artista 
(que cria os conceitos). 
Por isso, esta não é uma 
Bienal para colecionadores 
e os quadros pendurados 
nas paredes fogem as suas 
próprias propostas. Não 
tem o menor sentido, por 
exemplo, Manabu Mabe 
pintar cinco telas e 
colocar baías nelas." 

Zanini: hoje 
cada exposição 
é um inventário. 
"A arte de vanguarda de 
hoje se caracteriza pela 
efemeridade de seus 
resultados, que estão 
sendo sempre acrescidos 
num processo contínuo. 
Esse processo faz com que 
a obra não seja mais 
definitiva, acabada, mas 
aberta. Há uma multiplicidade 
de tendências, mas eu me 
refiro à importância da 
idéia, do conceito (às vezes 
independente da realização 
visível), que se desencadeou 
a partir de Mareei Duchamps. 
Cada vez mais o artista 
se engaja no mundo real, 
interpretando e comunicando 
esse real através da 
variedade de interpretações 
e conotações. E a 
ftinção dos museus e 
salões nesse contexto 
também deve mudar. As mostras 
periódicas precisam ter o 
caráter de recenseamento 
de inventário. Logo, deve 
haver uma adequação 
aos tempos novos". 

Walmyr Ayala: 
contra a falta 
de critérios. 
"Só entendo a Bienal como 
um laboratório, jamais 
como uma simples exposição 
de arte. Acho que deve 
continuar, mas modificada; 
com prêmios, sim, mas sem 
fazer concessões. Uma das 
coisas que condeno é a 
indefinição de critérios. 
Os críticos não podem 
escolher os artistas que 
bem lhe aprouverem nem os 
governos dos países podem 
ter a responsabilidade 
de apontar seus representantes. 
Uma das boas modificações 
desta Bienal é a escolha 
de um tema. Mas é triste 
verificar que a diretoria 
sempre inventa salas 
especiais, como agora, para 
colocar todos os amigos 
no grande e incompreensível 
painel de propostas que é 
o andar dedicado ao Brasil. 
Em vez disso, por que não 
organizar, ao lado da sala 
principal do Brasil, salas 
didáticas dos vários aspectos 
da história de nossa arte?" 

Schenberg * 
fala do futuro 
da arte 
"A arte contemporânea tem 
se caracterizado por 
uma sucessão de novas 
experiências, desde o 
comeo do século e 

com maior rapidez nos últimos 
anos. Movimentos 
que durariam 15, 
20 anos, às vezes não 
chegam a cinco. Acredito 
que as tendências que mais 
vão se acentuar a partir 
de agora são a arte mágica, 
o super-realismo e certas 
manifestações de arte 
conceituai. Os grandes 
troncos da arte contemporânea 
devem também intensificar 
a utilização da tecnologia 
na arte, como fotografia, 
cinema, audio-visual, 
computadores, raios laser, 
iluminação com holofotes, 

j v ma das características 
mais importantes da 

, ie atual é procurar 
ima participação ativa do 

j fruidor, que se torna 
j assim participante." 

Em 1951, a I Bienal foi o acontecimento piástico mais importante do ano. 
Hoje, quando está sendo inaugurada a XLL, os críticos se dividem: 
para alguns, é preciso mudar tudo; para outros, há mais acertos do que 
erros nesta exposição. Mas numa coisa quase todos concordam: o Brasil 
nunca conseguirá prêmios importantes enquanto persistir a falta de critérios. 

Rafael Canogar, vencedor da última Bienal: o realismo crítico denunciando a violência. Arte pré-colombiana, destaque de 63. 65, prêmio para Vasarely e a "optical" 

Os quatro mestres homenageados 

Flávio de Carvalho 
(1899-1973) 
Ganhou o prêmio 
internacional 
da IX Bienal. 
Artista de vanguarda, 
foi arquiteto, pintor, 
desenhista, escritor, 
engenheiro, escultor e 
cenógrafo. Ficou 
conhecido por suas 
experiências que 
provocaram escândalos 
sociais, o que, 
injustamente, 
chegaram a obscurecer sua 
contribuição para ao 
desenvolvimento das 
artes brasileiras. 
Entre seus 
trabalhos de maior 
repercussão estão o 
'""Bailado do Deus Morto" 
(peça que provocou o 
fechamento do Teatro de 
Experiência) e a 
"Série Trágica", na qua! 
registrou em desenhos 
a morte da própria mãe. 

Tarsila do Amaral 
(1890-1973) 
Pintora de intensa 
participação no 
movimento modernis ta 
de 1922, procurou descobrir 
uma ar te nacional a t ravés 
do emprego de cores tropicais 
e, depois, na descoberta 
de formas novas, onde a 
deformação da f igura era, 
ins t rumento para a 
conscientização de uma 
real idade brasileira. A 
pr imeira fase recebeu o 

nome de "Pau Brasi l" e a 
segunda, mais conhecida 
o nome de "Antropofágica". 
Seu t rabalho tem sido 
exposto em museus e mostras 
didáticas. Em 1951, uma 
sala especial da Bienal 
mostrava 50 de suas obras. 
Part icipou de diversas 
bienais internacionais 
como convidada e de 
diversas mostras 
internacionais de museus t 
instituições culturais . 

Ivan Serpa (1923-1973) 
Com Aluísio Carvão, 
Lígia Clark, Palatnik 
e outros, criou o 
movimento concretista 
no Brasil, formando 
o "Grupo Frente", 
ativo de 1954 a 56. 
Extremamente técnico, 
seu trabalho conheceu 
várias tendências 
indo do figurativismo 
geométrico. Participou 
de sete bienais 
paulista (I, II, III, 
IV, VI, VII e VIII) 
e esteve presente também 
em várias bienais 
internacionais,como a 
de Veneza, na qual 
expôs três vezes. Considerado 
pela critica, senhor de 
grande prerícia e 
autor de verdadeiras 
sinfonias visuais, 
recebeu os maiores prêmios 
brasileiros das 
artes plásticas. 

Maria Martins 
(1900-1973) 
Em 1955 ganhou o 
prêmio de escul tura 
nacional. Art is ta que passou 
grande par te da vida 
no Exter ior teve 
pequena part ic ipação 
nos movimentos cul turais 
brasileiros, mas sua 
presença de escultora, 
desenhista e gravadora, 
sempre foi notada aqui. 
Participou de 
várias mostras 
e por t rês vezes foi 
ar t is ta convidada 
da Bienal. Seus trabalhos, 
além de em coleções 
part iculares, estão no 
Museu Metropolitano 
de Nova York, no Insti tuto 
de Arte de Chicago, 
no Museu de Arte 
Moderna de Fi ladélf ia 
e no Museu de 

•Arte Moderna do 
Rio de Janeiro . 

A II Bienal apresentou 54 trabalhos de Picasso, inclusive "Guernica". 

A de 1953 foi a melhor Bienal 
A I Bienal, em 1951, foi o acontecimento plástico mais 

impor tante do ano no Brasil. Pela primeira vez pôde-se ver, 
em São Paulo, t rabalhos reunidos de Lèger, Picasso, Max 
Ernst, De Kooning, Calder, Moore, Pollock, Morandi, Giaconi-
metti, Lipchitz. A grande tendência mundial era o abstracio-
nismo, mas venceu a Bienal um pintor cubista, o f rancês 
Roger Chastel, com a tela Namorado do Café. 

A II Bienal, em 1953 foi uma das maiores e, segundo 
muitos críticos, a melhor. Teve salas especiais para o Futuris-
mo e o Cubismo e apresntou, além de 54 trabalhos de Picasso, 
incusive Guernica, obras de Klee, Ensor, Gropius e Mondrian. 
Venceu o escultor cubista f rancês Henri Laurens. 

Na III Bienal, em 1955, a sala mais importante foi a. 
do México, com trabalhos de Orozco, Rivera e Tamayo. O 
vencedor foi Lèger, que morrera um mês antes de inaugu-
ração. O figurativo dominou a IV Bienal, em 57. O vencedor 
foi Giorgio Morandi, pintor figurativo. Salas mais importan-
tes: Expressionismo Alemão e Quatro Séculos de Gravura 
Francesa Em 1959, na V Bienal, o abst ra to voltou ao primei-
ro prêmio, com a escultora inglesa Barbara Hepworth. As 
salas especiais foram para Van Gogh, Mies van der Rohe 
e Port inari . 

A VI Bienal, em 61, é gera lmente considerada a mais 
f raca de todas. Única sala de destaque: a de Villon. Maria 
Helena Vieira da Silva, pintora por tuguesa natural izada fran-
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tempo. São 68 

artistas e 
40 propostas. 

cesa — segunda e últ ima mulher a vencer a Bienal — re-
cebeu o grande prêmio. Em 1963, ao ser inaugurada a VII 
mo'stra,a Bienal passava por uma de suas grandes crises. 
Só teve um destaque: a sala de a r t e pré-colombiana. Pela 
pr imeira vez, o grande prêmio ficava na América, com o 
norte-americano Adolph Gotlieb. 

Em 1965, a Bienal revitalizou-se. Apresentou uma impor-
tan te sala de Surrealismo e Arte Fantástica, com 60 ar t is tas 
de todo o mundo. Dividiu o grande prêmio en t re a optical 
art do f rancês Vasarely e o pintor italiano Burri. Mostrou 
os grandes nomes da ainda recente Pop Art, a Nova Fi-
guração e a Op Art. 

Na IX Bienal em 1967, já se falava em ar te ambiental , 
a r te de participação, ecológica e conceituai. Venceu-a o inglês 
Richard Smith, com suas pinturas-objetos. A X Bienal foi 
a "Bienal do Boicote": art ista brasileiros e várias delegações 
es t rangeiras ret i raram-se do Ibi rapuera e,. em alguns casos, 
nem mesmo enviaram obras. Venceu Herich Hauser, escultor 
alemão da linha mini mal art. 

A Bienal passada em 1971, aceitou p lenamente os novos 
conceitos estéticos: ar te ambiental , conceituai, instantânea. 
O vencedor, porém, foi o espanhol Rafael Canogar, com seu 
realismo crítico, denunciando a violência. Os brasileiros, 
pela pr imeira vez, foram selecionados pela Pré-Bienal. 

O Brasil está representado na Bienal 
por 68 artistas, 40 propostas e 16 salas espe-
ciais. Os 68 art is tas foram selecionados por 
seis jú r i s d i ferentes — um em São Paulo, 
um na Guanabara, um no Paraná, um em 
Minas Gerais, um no Ceará e um na Bahia. 
A grande maior ia das propostas — que re-
presentam o setor pr incipal da Bienal — 
foi realizada por equipes. 

Nas salas especiais, são homenageados 
quatro art is tas mortos recentemente (Flávio 
de Carvalho, Maria Martins, Ivan Serpa e 
Tarsila do Amaral) . 

Os art is tas convidados que expõem nas 
salas especiais são estes: 

Manabu Mabe. P in tor e tapeceiro ja-
ponês radicado no Brasil , ficou conhecido 
pelo seu abstracionismo gestual, caligráfico, 
densamente carregado de expressão e sensi-
bilidade. Na Bienal, mostra t rabalhos recen-
tes em que re torna , em parte, ao figurativis-
mo. 

Isabel Pons. Pintora, desenhista e gra-
vadora nascida na Espanha, apresenta na 
Bienal, didat icamente, a mesma gravura em 
diversos estágios de desenvolvimento, mos-
t rando como um art ista t rabalha. 

lone Saldanha. P intora gaúcha, ca-
minhou do abstracionismo até a geometr ia 
pura, te rminando pelas formas geométr icas 
l ibertadas no espaço. Mostra um conjunto 
de bambus pintados em sua sala na Bienal. 

Carybé. Pintor e desenhista argent ino 
radicado na Bahia, usa temas simples, pro-
curando re t r a t a r aspectos da vida do povo; 
seu desenho tem uma grande força, extraída 
de sua composição simples e de seu traço 
decidido. 

Wega Nery. P in tor e desenhista conhe-
cido por seu desenho ext remamente livre 
e harmonioso, apresenta na Bienal uma 
série de p in turas sobre o título Ecologia 
— uma novidade, pois ra ramente t raba lha 
sobre paisagens reais. 

Mário Cravo Neto. Art is ta jovem, mos t ra 
na Bienal um trabalho que ocupa um grande 
espaço com areia e barro, representando 
um dos quatro elementos fundamenta is : 
te r ra , água, fogo e ar. 

Felícia Leiner. Escultora polonesa ra-
dicada no Brasil, começou usando como 
forma básica a f igura humana e evoluiu 
lentamente para uma escultura de constru-
ção de planos e de agregamento de partes. 

Lívio Abramo. O pintor, gravador e 
desenhista exerceu grande influência sobre 
a gravura brasileira, t ransmit indo a toda 
uma geração de gravadores seu conceito 
de ar te e sua dedicação. 

Fernando Odriozola. A pintura do pintor 
e desenhista espanhol radicado no Brasil 
destaca-se pelo apr imoramento técnico e pe-
las suas grandes possibilidades de utilização 
de material. 

Anatol Wladislav. Pintor e desenhista 
polonês radicado no Brasil, tem variado 
do abstracionsimo ao concretismo, para de-
senhos com conotações de pop-art. Sua sala 
na Bienal apresenta p inturas em tons suaves, 
onde as cores e os planos interpenetram-se 
em harmonias tonais e discretas. 

Além das salas desses dez ar t is tas e 
das que homenageiam os qua t ro ar t is tas 
mortos recentemente , há duas outras salas 
especiais. Uma reúne um grupo de ar t is tas 
sob o t í tulo geral de Arte Construída, mos-
t rando t rabalhos de, ent re outros, Ligia 
Clark, Iva Serpa, Aluisio Carvão, Lothar 
Charoux, Arcangelo Ianelli, Maurício No-
gueira Lima, Ubi Bava, Rubem Valentin 
e Abelardo Zaluar. A outra é a sala de ar te 
concreta. 

Os 68 artistas selecionados são: Hannah 

Brant, Maria Tomaselli Cirne Lima, Henr ique 
Fuhro, Carlos E.M. Lacerda, Romanita Mar-
tins, Sulamita Mereines, Qdila Mestriner, 
Emi Mori, Edgar Rocha, G e r a l a o j o s é d o s " 
Santos, Armando Sendin, Cláudio Medeiro 
Silveira, Yukio Suzuki, Neusa Arcanchy, Nel-
son Augusto, Thais de Azambuja, Thereza 
Brunnet , Yvonne Canti, Neide Dias de Sá, 
Evany Fanzeres, Francisco Fer re i ra , Vera 
Figueiredo, Ivan Freitas, João Carlos Galvão, 
Ivens, Mauro Kleiman, Carlos Leão, Carlos 
Roberto Maciel Levy, Fernando Lisboa, Luiz, 
Ronaldo do Rego Macedo, Anne Maiken, 
Antônio Palmeira , Sílvia Crist ina Pe re i r a 
Nunes, Inácio Rodrigues, Naná Viego, Es-
thergilda, Sara Ávila, Lucy Borges, Watbot, 
Cláudio Martins e Olinda Dias, Mareio Túlio 
Rezende, Roberto Vieira, Manfredo Souza 
Neto, Ângelo Pignataro, Benjamim, Décio 
Paiva, Noviello, Itina Cogolli, Carlos Morias 
Morais, Heloísa Juaçaba, Breno, Derossy, 
Arderson e Ana Medeiros, Rhabelo, Bené, 
Messias das Carrancas, Rosa Barreto, Solange 
Gusmão, Edison Luís e equipe, Francisco 
Neves, Juarez Paraíso, Jamison Pedra. Osmar 
Pinheiro Jr., Odil Campos, Osmar Chromiec, 
Antônio Mir, Carlos Júlio de Moura, Fran-
cisco Neves, Halo Qualisoni, Susana Rocha, 
Teixeira Neto, Vitorina Sagboni Teixeira, 
Bia Wouk, Zimmermann. 

Algumas das 40 propostas e seus autores 
são os seguintes: A Morte do Circo, por 
Carlos Morais, Aderson Medeiros, Anna e 
Haroldo Serra; Anti-Comunicação, por Márcia 
Demange, Rosa Jonas e Jorge Jonas; Arrais, 
por Roberto Galvão, Nelson Bezerra e Joa-
quim de Sousa; Arte do Corpo, por Aldir 
Mendes, Vicente Borelli e Alberto Mendes 
Filho; Arte-Natureza, por Bela Chinzon, Luigi 
Zanotto, Myrian Barcellos, Rosa Jonas, Tuly 
Ribeiro e Tadeu Arantes; Através das Possi-
bilidades, por Maria Luiza Favero, Emilia 
Okubo, Edmilson Tinoco Jr., Nelson T. Ya-
maga, Ciro Saito e Gueisa Grassman; Audio-
visual, por Ronald Claver; Audio-Visual, por 
Beatriz Dantas, Paulo Emílio e Luiz Eduardo 
F o n s e c a ; Consc iência-Transformação, por 
Cláudia Pentagna Bruno, Eliana Villaça, José 
Luiz Bartolo, Marilu Winograd e Marina 
Bartholo; Endocrania e Seus Desatinos Cósmi-
cos, por Mariselda Bumajny, Antônio Carlos 
Assunção da Silva, Gerson Zannini, Ivo 
Coelho e com diversas participações especiais; 
Espaço Racional, por Takashi Fukushima; 
Etsedron, por Edison da Luz, Matilde Matos, 
Wenceslau dos Santos, Joel Barbosa Wellin-
gton Leal, Riberto Carlos Barbosa e Ângelo 
Bispo com Grupo de Danças Populares e 
Grupo de Dança Contemporânea da Univer-
sidade Federa l da Bahia; Foco-Mobile, por 
Marcos Mazzoni, Álvaro Abreu, Roberto Tos-
tes Martins e Roberto Mauro Lima; Hierogli-
fos, por Paulo Fogaça; Homenagem ao Mito 
do Super-Herói, por Hamilton de Souza e 
Sumiko Arimori ; Imagem e Televisão ,pelo 
Insti tuto de Ar tes e Comunicações da P U C 
Campinas, com lida M. de Barros, Gerson 
P. de Barros, Sandra da Silva C. Morani, 
Maria Silvia M. de Barros, Vladimir Fera, 
Berenice H.V. de Toledo, Fernando J. Gi-
menes, Helda Barracco, Luigi Zanatto e 
Bernardo Caro; Pontos de Vistas, por Lydia 
Okumura, Genilson Soares e Francisco 
Inarra; Projeto Objetivo 2, por Fernando 
Bini, Ivens Fontoura, Lauro Andrade, Márcia 
Simões, Márcio dos Santos e Renato Schimith; 
Reflexos, por Sérgio Augusto Porto; Steps, 
por Roberto Campadella, Roberto Miller, 
Signovo, Ruth Rachou, Rogério Duprat , Décio 
Pignatari , José e Odilon Cavalcanti; Proposta 
do Amor de Darcy Penteado, Olnéy Kruse, 
Abelardo Figueiredo, Ennes Silveira Mello, 
Apoio e André Midani. 


