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O Juri de Seleção da Bienal, em decisão inédita e histórica,
decidiu que esta seria a mais livre das Bienais.
Normalmente haveria um corte de 85% das obras inscritas. Valeu a pena a experiência?
"Chuvas", xilo, 1966.
Há 10 anos Livio desenha as
chuvas paraguaias.

y. xm/cm

JL

"

l í c 7v«M,/t'*>íS(
i r .

Sêt í^iá»,

e.

At**.

„<*»fnjrtv

Ot»

-"

^ ' M j t

<*.

"Ex-voto", pintura encontrada
na Basilica de Bom Jesus
de Matozinhos, Congonhas
• do Campo, desenho datado de 1900
"Cidade",
óleo de
Bandei ra,
1966, o
cearense
esquecido
que morreu
em Paris.

"A inconfidência",
xilo de Livio,
ilustração
do livro
"Pelo sertão",
de Afonso
Arinos,
1948

Quatro salas salvam esta
última Bienal nacional
Uma Bienal nacional aberta, propensa à
prospecção, à pesquisa e ao debate, é o que o
público e a critica podem ver no pavilhão do
Ibirapuera, desde sexta-feira última: a Bienal
nacional que dá seu último suspiro, após existência não das mais brilhantes, e que renascerá com outra estrutura, atualizada e revitalizada, daqui há dois" anos, quando vestir a
roupagem latino-americana.
Esta Bienal não é inteiramente um lixo cultural, nem tão deprimente e folclórica como
Marc Berkowitx taxou a de 1974. A Bienal
nacional deveria ter sido, mas nunca foi, um
laboratório de pesquisas, mostrando a arte
brasileira de vanguarda, suas tendências nascentes conceituais ou até alienadas. Tem a
salvar esta Bienal, 4 salas: 1)A excelente
retrospectiva de um artista que é um mestre
em sua simplicidade e fidelidade a si próprio,
Livio Abramo.2)A homenagem em boa hora
realizada a um artista esquecido como Antônio Bandeira. 3) A sala da Arte da Devoção
Brasileira, paradoxalmente idealizada e organizada por dois museólogos argentinos. 4)
Alguns artistas de nivel e consagrados, indicados por críticos da arte de S. Paulo, como, entre outros, Cláudio Tozzi e sua miniretrospectiva; Rubem Valentim e sua linguagem signo?ráfica-mistica; Regina Valer e
sua série de fotolinguagens; Bernardo Cld
com sua arte fantástica-catrastófica e Evandro Carlos Jardim, com suas gravuras do
realismo cotidiano.
Ao lado deles, a pequena distância, no mesmo pavimento, esta porém toda a massa de
inscritos não seiecionados, por uma decisão inédita do Juri de Seleção (Radha Abramo,
Carlos von Schmidt, Olivio Tavares de
Araújo), que um critico como Fábio Magalhães considerou "histórica". Em condições normais esses inscritos glorificados pela
inclusão numa Bienal, fatalmente seriam cortados numa ordem de 85%. No rescaldo, salvam-se artistas conscientes e de relativo
nivel, entre outros: Isamu Kojima, relevos
em papel e guache; Ciro Mena Barreto,
acrílico; Alcindo Moreira Filho, colagem;
Romildo Paiva, gravura; Maria Tomazelli
Cirne Lima, gravura; Maria Luiza Beer,
gravura; E. Tarpiniu, bico-de-pena; Angélica,
com certa graça primitiva; Odi]^ Mestriner.
pintura; Silvio Pletinos, técnica mista; Gastão de Magalhaês, conceituai; Dema, desenhos; Gretta, fotos; Bernardo Caro,, óleos; Aluisio Rocha Leão, concreto armado; Cristina
Parísi, cerâmica; e Aldir Mendes de Souza,
óleos; Beckenberger, arte-bruta; Antenos Lago Costa, desenhos Benevento, óleos.
Esta Bienal, que vai custando quase Cr$
2.500 mil aos cofres da União, Estado e Município, apresenta nos 3 andares de seu pavilhão (que terá o nome de seu criador, Francisco Matarazzo Sobrinho, também homenageado por Max Feffer na inauguração), o
seguinte quadro de artistas e obras, divididos
por categorias:
1. Artistas inscritos e aceitos pelo Juri de
Seleção: 319,1.276 obras.
2. Artistas indicados por grupo de criticos
convidados pela Bienal e pela direção desta:
17; obras, 211.
3. Retrospectiva (1928-1976) de Livio
Abramo, convite da direção da Bienal, 544
desenhos e gravuras.
4. Homenagem a Antônio Bandeira, iniciativa da direção da Bienal, organizada por
Assis Vilella Neto, 60 óleos, guaches, desenhos C1948—1967).
5. Sala "Arte e Devoção no Brasil", de íris Gori e Sérgio Barbieri,80 pinturas de "milagres" dos séculos XVIII - XIX e XX, e 90 exvotos de igrejas brasileiras.

6. Sala da Fotografia nacional e super 8,
convite da direção da Bienal, 90 inscritos, 500
fotografias.
Façamos votos que esses 2.761 trabalhos, de
430 cidadãos* sejam vistos e analisados, admirados e rejeitados pelo público, até 30 de
novembro, todos os dias, das 15 às 22 horas,
exceto às segundas-feiras. Afinal, todos tem
a seu bel prazer, como nunca até então, esta
Bienal aberta e livre que dá seu canto de cisne
mas podendo ressurgir amanhã como Fênix,
amparada pelos criticos que ousam e dirigentes que, agora, escutam. LEMK.

Livio e
Bandeira,
as atrações
"Exilado da arte", "operário da cultura"
(Geraldo Ferraz), "extraordinário e puro artista" (Sérgio Milliet), um "artista bissexto
autodidata" (ele proprio se define), Livio
Abramo está completando este ano 50 anos de
mestria no desenho e na gravura, quando a
Bienal realiza a maior retrospectiva de sua
obra — 544 trabalhos, de primorosa técnica,
expostos no 1.° pavimento.
Livio diz a Artes Visuais, ser importante
para ele mostrar o conjunto de sua obra na
Bienal, "entidade que sempre defendi, com
seus acertos ou erros".
— "Aqui estão desenhos e gravuras desde
meu início, quando gravei um toco de madeira com navalha, em Araraquara... Inspirava-me no expressionismo, então. As
minhas diversas fases, a "Social", a "Paulista", a "Urbana", a dos "Retratos", a do "Rio
de Janeiro", a do livro "Pelo sertão", a das
"Viagens à Europa", a das "Festas", a dos
"Bichos", a do "Paraguai", todas estão aqui.
Os trabalhos me pertencem e nenhum está à
venda."
— Influências?
— "Tive, claro, a do mestre Oswaldo Goeldi. Segall, só em 2 desenhos, aliás, podem ser
vistos. Dizem que sou sempre um realista —
Mágico. Sou, sim, um artista teimosamente
autodidata e exemplarmente bissexto"...
— E a Escola de Grabados do Paraguai?
— "Vai bem. Nestes 15 anos, já formou uns
6 artistas de nível. Na última Bienal internacional, um deles, aliás, uma mulher, ganhou o primeiro prêmio.
— Já não está na hora de voltar ao Brasil?
— "Ainda não. Ou melhor, quem sabe"...
— Como vê a arte brasileira atual?
— "Não vi. Estou chegando".
Livio Abramo é apresentado, nesta Bienal,
por Geraldo Ferraz, com que celebra também uma convivência amiga e artística de
mais de 50 anos. Diz o crítico exilado na
Ilhaverde, Guarujá:
"Livio, como Goeldi, é um baluarte e um
desbravador na arte nacional... Faz uma arte
nascida de impulsos, de paixões, de impressões humanas e sociais... Livio tem essa
poderosa força de convicção que emanará
sempre da opção livre em busca da verdade".
Antonio Bandeira, cearense, "radiosa figura humana, monumento cultural brasileiro
em Paris" (Fábio Magalhães), um dos abstratos mais importantes do pais, está recebendo homenagem desta Bienal, com sala especial onde estão 60 óleos, guaches e desenhos. O artista é apresentado no catálogo por

seu dileto amigo, desde Fortaleza, Aldemir
Martins.
Assis Villela Neto, a quem coube organizar
a Sala, e que conheceu Bandeira durante os
anos parisienses, depõe a Artes Visuais:
- "Um "senhor" pintor cearense de nascimento, mas universal pela inspiração —
"que nunca quis pegar no pesado" como dizia
o pai. Sabino. Ultimo filho de 8 irmãos, os do
sexo masculino trabalhadores na fundição
paterna, em Fortaleza. Nada, pois, fazia
pressentir sua carreira internacional, co-|
meçada com uma simples bolsa de estudos |
nos fins dos anos 40. Ele é citado em importantes livroos dde arte da Europa, elogiosamente. Levantada a cronologia de sua obra
— Baidenra não tem ninguém por ele a não
ser isso — e o pintor seria definivitamente
situado, entre nós sobretudo, mas internacionalmente também, no panorama das artes
plásticas. Um grande pintor injustiçado ainda. Foi figurativo muito pouco tempo, abstrato (totalmente abstrato), antes de Vieiral
da Silva (portuguesa naturalizada francesa,!
que morou no Brasil durante a última guerra, [
"Prix de Arts et des Lettres" do governo francês, o mesmo dado a Picasso) e ao mesmo
tempo que Wols e Bryen, em Paris, três nomes merecidamente "enormes" hoje. Com
Wols e Bryen Antonio Bandeira fundaria um
movimento que não teve seqüência, o "Banbrywols", pois Wols morreu no começo dos
anos 50 e tão jovem como Bandeira. Ambosl
tiveram a premunição da morte e ambos)
morreram acidentalmente Wols de uma intoxicação, porque parara de beber — Ban-i
deira um choque anafiláctico, quando de umaj
simples anestesia, porque voltara a beber...
Os quatro — Vieira da Silva, Wols, Bandeira,
Bryen — se influenciaram reciprocamente."

Arquiteto
não quer ser
só construtor
Quatro mil profissionais, dos 12 mil existentes no país, participam do 9.° Congresso
Brasileiro de Arquitetos, realizado conjuntamente à Bienal de Artes Plásticas, no
Ibirapuera, promovido pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil — Departamento de São
Paulo, em colaboração com a Fundação
Bienal e o Sindicato dos Arquitetos. O certame tem apoio oficial e versa sobre o tema |
"O arquiteto e sua atuação profissional perspectivas".
Paralelamente ao certame, duas exposições ocupam todo o andar térreo do pavilhão
da Bienal: "Arquitetura Brasil 76", onde são
apresentados obras e trabalhos de arquitetos;
e a mostra "Exposição de Estudantes", com
os trabalhos de estudantes que mais se destacaram em cada escola de arquitetura do
país. Os trabalhos de ambas concorem a
vários prêmios ofertados pela secretaria estadual da Cultura, num total de Cr$ 300 mil • I
Benno Perelmutter, presidente do IAB —
SP, diz-nos que além dos debates sobre a
situação profissional e social dos arquitetos,
"nós estaremos mostrando publicamente que
nossa atuação não se resume na construção
de prédios, e que temos muito para oferecer à
coletividade". Cem empresas fabricantes de
materiais e equipamentos de construção mos-"
tram ainda recentes lançamentos industriaisj
e inovações tecnológicas do setor.

