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O Itaú Cultural realizou, em 2013, a exposição Waldemar Cordeiro

In 2013, Itaú Cultural hosted the Waldemar Cordeiro – Exact Fantasy

– Fantasia Exata, que propôs uma incursão ampla pelo trabalho do artista.

exhibition, which proposed a wide journey into his output. This book brings

Esta publicação traz um registro da mostra, que teve a curadoria de

information about the show, curated by Fernando Cocchiarale and Arlindo

Fernando Cocchiarale e Arlindo Machado, e apresenta um repertório

Machado, and presents a broader repertoire of Cordeiro’s creations, includ-

maior das criações de Cordeiro, incluindo textos produzidos por ele ao

ing articles he wrote throughout his professional career.

longo da vida profissional.

Leader of the concrete art movement in São Paulo, a pioneer of the

Líder do movimento concreto em São Paulo, pioneiro no uso do

use of computer in the visual arts, Cordeiro also practiced as a landscape

computador nas artes visuais, Cordeiro foi também paisagista e trabalhou

designer and an architect. In his short period of practice, from 1948 to 1973,

com arquitetura. Em sua curta vida profissional, entre 1948 e 1973, deixou

he left a vast visual oeuvre.

uma vasta obra visual.

He wrote hundreds of theoretical articles and reviews, many of them

Ele produziu centenas de textos teóricos e críticos, muitos deles pu-

published in newspapers and catalogs of exhibitions, stating and debating

blicados em jornais e catálogos de exposições, colocando e debatendo de

tirelessly and sharply the paths taken by the Brazilian contemporary art. He

forma incansável e afiada os percursos da arte contemporânea brasileira. Em

also left his thoughts in typewritten notes or those handwritten by himself.

anotações feitas de próprio punho ou datilografadas, também registrou seu

This book is composed of a selection of such output.

pensamento. Uma seleção dessa produção compõe esta publicação.

Along with paintings, collages, montages and studies, these articles

Junto com pinturas, colagens, montagens e estudos, esses textos

were also recovered from the collection of the family as part of Itaú

foram também recuperados do acervo da família, dentro de uma ação

Cultural’s ongoing endeavor to digitize prominent collections making the

contínua do Itaú Cultural que visa à digitalização de coleções de destaque

history of the Brazilian culture.

na história da cultura brasileira.

This policy of deploying the preservation and digitization of collections

Essa política de preservação e digitalização de acervos paralela a

in parallel with the exhibitions is embedded in every action taken by Itaú Cul-

mostras é contínua nas ações do Itaú Cultural e, além de Cordeiro, alcan-

tural. Apart from Cordeiro, other icons of the Brazilian art were also within its

çou outros ícones da arte nacional, como Hélio Oiticica (2010), Leonilson

range, such as Hélio Oiticica (2010), Leonilson (2011), Lygia Clark (2012),

(2011), Lygia Clark (2012), Flávio Império (2012), Oscar Niemeyer (2014)

Flávio Império (2012), Oscar Niemeyer (2014) and Zuzu Angel (2014).

e Zuzu Angel (2014).

With the use of technology to preserve these materials, the institute

Ao utilizar a tecnologia na preservação desses materiais, o instituto
pereniza e potencializa o alcance e o entendimento dessas produções.

maximizes the reach and the understanding of the works produced while
also endowing them with an everlasting nature.

Assim, a exposição Waldemar Cordeiro – Fantasia Exata (2013) e

Thus, the Waldemar Cordeiro – Exact Fantasy exhibition (2013) and

esta publicação de mesmo título (2014) terminam por consolidar as inicia-

the publication of this book of the same name (2014) ultimately consoli-

tivas de salvaguarda do instituto, ao permitir a difusão de parte importante

date Itaú Cultural’s safeguarding initiatives. They disseminate an import-

desse conteúdo, possibilitando que o público entre em contato com obras

ant portion of this content and establish a closer contact between the au-

e textos de Waldemar Cordeiro, artista que se apresenta como figura cen-

dience and the works and articles by Waldemar Cordeiro, an artist who

tral na história da arte brasileira do século 20.

played a decisive role in the history of Brazilian art of the 20th century.
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Este livro se divide em oito partes, e cada uma delas tenta englobar uma

This book is divided into eight parts and each one of them is intended to

fase artística de Waldemar Cordeiro. Essa divisão foi estabelecida tendo por

encompass an art period in the career of Waldemar Cordeiro. This format was

base os manifestos que Cordeiro escreveu, assim como uma evidente mu-

decided on the basis of the manifestos written by Cordeiro, as well as an evident

dança visual em sua produção – nunca estanque, sempre intensa e contínua.

visual change in his works – never impervious, always intense and continuous.

Textos de Cordeiro são seguidos de reproduções visuais de suas

Texts by Cordeiro are followed by photographic reproductions of his

obras e estudos. Um retrato do artista marca o início de cada capítulo,

works and visual studies. A personal picture of his opens each chapter. Sub-

que, ao final, apresenta artigos assinados por estudiosos e pesquisadores.

sequently closed by articles signed by scholars and researchers. The contribu-

São contribuições de Adele Nelson, Ana Maria Belluzzo, Augusto de

tions come from Adele Nelson, Ana Maria Belluzzo, Augusto de Campos,

Campos, Darko Fritz, Giorgio Moscati, Givaldo Medeiros, Luis Perez-

Darko Fritz, Giorgio Moscati, Givaldo Medeiros, Luis Pérez-Oramas, Mar-

Oramas, Margit Rosen e Miriam Danowski, e dos curadores da exposição

git Rosen and Miriam Danowski, in addition to the curators of the Waldemar

Waldemar Cordeiro: Fantasia-Exata, Fernando Cocchiaralle, Arlindo

Cordeiro – Exact Fantasy exhibition, Fernando Cocchiarale, Arlindo Machado

Machado e eu, Analivia Cordeiro.

and I, Analivia Cordeiro.

Ao longo da publicação, observam-se também obras sem assinatura.

Throughout this publication, unsigned works are also found. This is the

Uma opção pela negação da autoria de uma peça única, a coerência na defe-

choice made for negation of authorship of a single piece, consistency in the de-

sa de uma arte industrial (Fase Concreta) e da arte multiplicável (Fase Obra

fense of an industrial art (Concrete Period) and the multipliable art (Open Work

Aberta) que tem seu ápice na computer-art (Fase Arteônica), quando toda a

Period), which reached the apex with the computer art (Arteônica Period), when

equipe se torna autora do trabalho.

the entire team becomes the author of the work.




Os textos de Waldemar Cordeiro foram cotejados respeitando as re-

The articles written by Waldemar Cordeiro were reproduced sticking to

gras gramaticais de cada época, assim como a pontuação e a grafia originais.

the grammar rules of the time and leaving the original spelling and punctuation

Em alguns de seus primeiros textos, ele assina seu nome iniciando-o com a

untouched. In some of his early writings, Cordeiro signs his name starting with the

letra V, de Valdimare, como era chamado na Itália, país em que viveu até os

letter V, for he was called Valdimare in Italy, the country where lived until the age

21 anos. A partir de 1960, Cordeiro não raro aboliu o uso de maiúsculas. E, no

of 21. From 1960 forward, Cordeiro would often leave capitalization out. And,

início da década de 1970, passou a assinar como professor da Universidade

in the early 1970s, he began to sign as a professor at Universidade Estadual de

Estadual de Campinas (Unicamp). Todos esses detalhes, assim como grifos e

Campinas [Campinas State University] (Unicamp). All of these details, as well

destaques, quando ocorreram, foram preservados.

as the italics or bold letters and highlights, were maintained as per their originals.

Parte representativa dessa produção são publicações do jornal paulista

A representative portion of this output is found in the newspaper

Folha da Manhã, no qual escreveu com regularidade. Muitas vezes, esses tex-

published in São Paulo, Folha da Manhã, to which Cordeiro would regularly

tos são originalmente acompanhados por imagens (fotografias e reproduções

contribute. Many times, these articles are originally accompanied by images

de obras), que não foram reproduzidas nesta publicação, motivo pelo qual as

(photographs and reproductions of works), which were not reproduced in this

respectivas legendas foram suprimidas.

publication, which is why their captions were removed.

Detalhamentos sobre denominações de mostras, exposições, ga-

Details about the names of shows, exhibitions, galleries and artistic groups

lerias e grupos artísticos citados por Cordeiro podem ser mais bem en-

quoted by Cordeiro can be better understood, when necessary, by referring

tendidos, quando necessário, por meio de consultas à Enciclopédia Itaú

to the Enciclopédia Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras [Itaú Cultural

Cultural de Arte e Cultura Brasileiras, base de dados disponibilizada gra-

Encyclopedia of Brazilian Art and Culture], a database made available to the

tuitamente no site do instituto e que reúne, em cerca de 3 mil verbetes e

public on a free-of-charge basis at the institute’s website comprising about three

mais de 12 mil imagens, informações sobre artistas, instituições, termos e

thousand entries and over twelve thousand images, information about artists,

conceitos, obras, eventos e marcos da arte brasileira. Por fim, espera-se

institutions, terms and concepts, works, events and milestones in the Brazilian art.

que este livro possa revelar e incentivar o leitor a compreender e dividir,

Finally, this book is meant to reveal and encourage the reader to understand and

por meio da obra de Waldemar Cordeiro e de seus escritos, a constru-

share, through the work of Waldemar Cordeiro and his writings, the development

ção cultural do Brasil.

of the Brazilian culture.

.
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Waldemar Cordeiro pintando painel na Igreja Senhor Bom Jesus do Brás, São Paulo
[Waldemar Cordeiro painting a panel in the Senhor Bom Jesus do Brás Church, São Paulo], 1947
imagem original: fotógrafo desconhecido
[original image: unknown photographer]
acervo família Cordeiro
[Cordeiro family’s collection]
digitalização [digitalization]: Laerte Fernandes
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ESCOLA ROMANA
ROMAN SCHOOL
SÃO PAULO, JORNAL FOLHA DA MANHÃ, 1948
SÃO PAULO, FOLHA DA MANHÃ NEWSPAPER, 1948
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CRÔNICA DE ARTE

CHRONICLE OF ART

U

A

ma escola de pintura é um conjunto de sensibilidades pictóricas,
reunidas sob uma base de gosto. Necessariamente, existe nela um

school of painting is a set of pictorial sensibilities brought together
under a basic aesthetic taste. Necessarily, it has a promoter from

promotor, pelas invenções do qual se desenvolvem todas as conquistas que

whose creative work all the achievements that subsequently will shape the

formarão, posteriormente, o movimento a que se deva chamar escolar. Se

movement to be called a ‘school’ will be developed. Should a movement

esse movimento adquirir uma proporção maior tornar-se-ia Academia. A

acquire greater proportions, then it would become an Academy. While a

Escola representa uma corrente de determinada cidade ou região, ao passe

school stands for a trend of thought in a given city or region, an Academy

que Academia é a conquista científica de todas as sensibilidade pictóricas

is the learned accomplishment reached by all the pictorial sensibilities from

de um determinado “século de arte”.

a certain “century of art.”

Século de arte, pois muitas vezes não respeita exatamente a es-

However, in many cases a century of art is not an exact match for

trutura do calendário, começando ela depois do principio de um século e

the calendar period. It may at times start after the turn of a century and

terminando sem concluir o percurso de cem anos.

end short of one hundred years later.

Existem ainda pintores que não sendo dotados de uma excessiva ge-

There are also painters who, not being endowed with remarkable

nialidade, insistem na ultra-continuidade de uma Academia fenômeno de so-

genius, insist on the everlastingness of the academy as survival shelter,

brevivência, contrária à natureza humana, a qual está sujeita a continuas evolu-

thus contradicting human nature, which is subject to continuing evolution.
Escola Romana
Roman School
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ções. A única razão que induz tais criatura a não viver a própria época - nobre

The only reason for such characters not to live in their own time –

função reservada aos homens capazes – é a sua fraqueza não confessada,

a noble function reserved for capable individuals – is their unconfessed

aliada a um desejo de não mudar uma missão que lhes não pertence.

weakness, combined with a refusal to change a mission that is not their own.

Uma importante escola de pintura existe hoje em Roma. O verda-

There is an important school of painting in Rome today. Its real

deiro criador desta escola foi Scipione - que morreu muito jovem, durante

founder was Scipione, who died very young – during World War I –,

a primeira guerra mundial - deixando como continuador de sua obra o pin-

leaving his pupil Mafai to continue his labor. Mafai enriched his work with

tor Mafai, seu aluno. Mafai enriqueceu de colorido inspirado nos pintores

coloring, drawing from the Cinquecento and from Scipione’s sanguine

do “Cinquecento” os quadros “sanguigni” de Scipione, porém conservou

paintings for inspiration. Yet, he retained a mysterious aura and human

um galo misterioso, acompanhado de uma comoção humana, que são as

poignancy, both characteristics that were inseparable from the work of his

características indivisíveis da obra de seu mestre.

master.

Ao jovem Mafai juntaram-se outros jovens e valorosos artistas, os quais,

The young Mafai appealed to other talented young artists, who

inspirados nele, tomaram rumos diversos. Hoje, a Escola Romana conta com

looked at him for inspiration and then followed different paths. Today, the

um Omiccioli, um Capogrossi e inúmeros outros pintores de destaque que,

Roman School has an Omiccioli, a Capogrossi and countless other out-

infelizmente, em face do longo isolamento da Itália, não são ainda conhecidos

standing painters, who, unfortunately, remain unknown in foreign cultural

nos meios culturais estrangeiros.

circles due to Italy’s longstanding isolation.

Em outra oportunidade, veremos quais as vantagem e os defeitos

On another occasion, I shall discuss the advantages and draw-

de uma Escola de Pintura. Mas, sem receio de errar, podemos dizer que

backs of a school of painting. However, make no mistake, a school sets

uma Escola é um marco de civilização porque assinala um nível elevado e,

a milestone for civilization, it denotes a high benchmark while sharing its

doando a sua ciência, funciona como parte passiva e se enriquece com a

acquired knowledge and acting as recipient enriched by the subjective

contribuição subjetiva do artista.

contributions of artists.

.
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EXPOSIÇÃO DE ESCULTURAS NO
MUSEU DE ARTE MODERNA
EXHIBITION OF SCULPTURES AT
THE MUSEU DE ARTE MODERNA

SÃO PAULO, JORNAL FOLHA DA MANHÃ, 1948
SÃO PAULO, FOLHA DA MANHÃ NEWSPAPER, 1948
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A FORMA ORGÂNICA – A FIGURA NÃO
PROPORCIONA UMA SENSAÇÃO ARTÍSTICA –
A SENSUALIDADE IDEAL

THE ORGANIC FORM – THE FIGURE DOES
NOT PROVIDE AN ARTISTIC SENSATION – THE
IDEAL SENSUALITY

T

W

rabalhos de da. Maria Martins se apresentam como objetos insolitos, possiveis residuos da fauna e da flora, identificaveis como ossos

roidos, fragmentos de conchas e arvores mutiladas pelo corte lutuoso do

orks by Maria Martins appear as uncommon objects, possible
remnants of fauna and flora, identifiable as gnawed bones, frag-

ments of shells and trees mutilated by the mournful cut of the thunderbolt.

raio. O acaso naturalista, apreciado através da critica artistica, aliado à te-

The naturalist randomness, appreciated through artistic criticism, allied to

matica inconfundivel da escultora, proporciona-nos uma forma organica,

the sculptor’s distinctive thematic, provides us with an organic form, fur-

guarnecida de materia porosa e de membros animados (escultura 4).

nished with porous material and animated members (sculpture 4).

Há tempos, alguem pensou que poderia fazer arte copiando as for-

In former times, someone thought they could make art by copying

mas da natureza; hoje há quem pretenda substituir a natureza pela criação

the forms of nature; today, there are those who aim to substitute nature

de formas de especies imaginarias. Acontece, porem, que a investigação

by the creation of forms of imaginary species. It just so happens, however,

cientifica esvaziou a forma fisica do misterio, da alma e de outras fanta-

that scientific investigation has emptied the physical form of its mystery,

siosas invenções. Por esta razão, em arte, voltou-se a valorizar a imagem

soul and other fanciful inventions. For this reason, in art there has been a

artistica e na escultura, em particular, a linguagem do volume nas relações

return to valuing the artistic image, and particularly in sculpture, the lan-

plasticas. Desde que a figura deixou de proporcionar uma sensação ar-

guage of the volume in the plastic relations. Ever since the figure stopped
Exposição de esculturas no Museu de Arte Moderna
EXHIBITION OF SCULPTURES AT THE MUSEU DE ARTE MODERNA
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tistica, a “prova da unidade” passou a desmascarar as extravagancias, os

providing an artistic sensation, the “unity test” began to unmask the ex-

arbitrios e os amontoados incoerentes e fortuitos de elementos meramen-

travagances, the arbitrariness and the incoherent and accidental piling up

te organicos.

of merely organic elements.

O prolongamento articulante da arvore (escultura 24) por exemplo,

The articulating prolongation of the tree (sculpture 24) for example,

ou as figuras mergulhadas entre algas penteadas (escultura 3) escapa à or-

or the figures immersed among coiffured algae (sculpture 3) escapes from

dem artistica: seus elementos não estão ligados pela harmonia e o conjun-

any artistic order: their elements are not linked by harmony and the set

to não goza de equilibrio plastico. Na realidade, trata-se ainda de plantas,

does not possess a plastic balance. In reality, the work moreover involves

de cobras, de complexos fisicos, ou melhor, do ponto de vista artistico, de

plants, snakes and physical complexes – or stating it better, from an artistic

uma congerie de materiais sem expressão alguma.

point of view, a jumble of materials without any expression.

Para aqueles que apreciam a narração na escultura, indicamos a te-

For those who appreciate narration in sculpture, we point to the

matica dos trabalhos expostos, a da peça n.o 9 em particular. Encontran-

thematic of the works shown, that of piece #9 in particular. As the shapes

do-se as formas em estado natural – isto é, não elaboradas plasticamente,

occur in a natural state – that is, they are not artistically elaborated and

portanto desprovidas de realidade – pode o assunto denunciar o funda-

therefore lacking reality – the subject can denounce the foundation of

mento de tais deformações. A este proposito, torna-se necessario dife-

such deformations. To this end, it becomes necessary to differentiate the

renciar as deformações que caracterizaram certas tendencias “modernas”

deformations that characterize certain “modern” trends, and which had

e que tinham finalidades plasticas, das que ora citamos, as quais tendem à

plastic aims, from those we cite now, which tend toward the creation of

criação dos simbolos da sensualidade ideal, extratemporal.

symbols of ideal, extratemporal sensuality.

Uma floresta sombria nasceu no Museu de Arte Moderna. Da terra

A shadowy forest was born at the Modern Art Museum (Museu

exgotada brotam caveiras (escultura 12). As dores deformam os semblantes

de Arte Moderna). Skulls sprout from the exhausted earth (sculpture 12).

e os animais não proliferam, porque os generos são multiplos e a especie ex-

The visages are deformed by pain, and the animals do not proliferate, be-

tranatural (escultura 8). As aves emprestam seu esqueleto aos peixes e vive aí

cause the genera are multiple and the species is extra-natural (sculpture

uma mulher que não se turba por ser atormentada por uma cobra, pois não

8). The birds lend their skeleton to the fish and there lives a woman who

possui olhos para ver e está coroada de chifres de veado (escultura 28).

is unruffled by the threat of a snake, because she has no eyes to see and is

Uma representação cenica que é analise inocua; figuras fantasticas
e faunescas que a lei plastica reduz a silhuetas caricaturais.
O significado do uso de diferentes materiais, aproveitados para tor-

A scenic representation which is an innocuous analysis; fantastic animal-like figures reduced by plastic principles to caricatural outlines.

nar mais “vivas” e diferenciadas as figuras, confirma o carater maquinal

The meaning of the use of different materials, used to make the

desta produção, cujas particularidades concretas poderiam ser precisas,

figures unique and more “alive,” confirms the mechanical character of this

num plano mais favoravel, através de um estudo de indole social.

production, whose concrete particularities could be precise, on a more fa-

De qualquer maneira, considerando o fundamento moral da arte, a

vorable plane, by means of a study of a social nature.

obra realmente artística passa a ser um instrumento de saneamento e melho-

In any case, considering the moral basis of art, the really artistic work

ramento moral. No caso particular, o julgamento do público dirá da utilidade

becomes an instrument of moral repair and improvement. In this particular

de tais esculturas.

case, the public’s judgment will establish the use of such sculptures.

.
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crowned by deer antlers (sculpture 28).
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A LUVA DE CHIRICO
DE CHIRICO’S GAUNTLET

SÃO PAULO, JORNAL FOLHA DA MANHÃ, 1950
SÃO PAULO, FOLHA DA MANHÃ NEWSPAPER, 1950
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POSIÇÃO DO ARTISTA ITALIANO EM FACE
DO MOVIMENTO MODERNO – PINTURA
METAFISICA E SUPRA-REALISTA

THE ITALIAN ARTIST’S POSITION IN REGARD
TO THE MODERN MOVEMENT – METAPHYSICAL
AND SUPRA-REALISTIC PAINTING

É

I

singular que a perda das funções da linguagem, que afetava os nossos artistas, seja curada por uma pessoa que vive a milhares de

quilometros de nós, pessoa cujas opiniões não atingem os problemas
que orientam nosso trabalho.

t is remarkable that the loss of function of the language of art, which
affected our artists, would be cured by a person who lives thousands of

kilometers from us, a person whose opinions do not touch on the problems
that guide our work.

De qualquer maneira, seja benvindo o “caso” De Chirico, pois este

At any rate, the “case” of De Chirico is welcome, since this artist,

artista, com sua capacidade mobilizadora, está suprimindo a agrafia, qua-

with his mobilizing ability, is suppressing the agraphia, a quality partic-

lidade particular dos críticos e, o que é pior, tambem dos nossos artistas.

ular to the critics – and, what’s even worse, to our artists as well.

O fenomeno De Chirico, que suscita ainda em todo o mundo ma-

The phenomenon of De Chirico, who still evokes amazement

ravilha e estupefação, merece ser visto mais de perto, merece ser enten-

and stupefaction all over the world, deserves closer observation, de-

dido em sua propria dimensão; é nossa opinião que esteja encerrado na

serves being understood in its own dimension; it is our opinion that

obra e no pensamento desse artista algo que, em ultima analise, poderia

this artist’s work and thought involves something which, ultimately,

ser o esteio, a causa que determinou toda a arte italiana do nosso seculo.

could be the mainstay, the cause that defined all of the Italian art of

A obra de De Chirico, pelo seu verbo profundamente dramatico,

our century.
A luva De Chirico
De Chirico’s Gauntlet
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pela nostalgia angustiosa que a caracteriza, faz parte daquela arte italiana,
que não pode pertencer ao lado positivo do movimento moderno.
Sua pintura divide-se em dois periodos, aparentemente antagonicos: o da pintura metafisica e o do supra-realismo.
A pintura chamada metafisica nasce por volta de 1911, quando o

that characterizes it, De Chirico’s work is part of that Italian art which cannot belong to the positive side of the modern movement.
His painting is divided into two apparently opposite periods: the
metaphysical and the supra-realistic.

italianissimo De Chirico chegava a Paris, proveniente de Munique. É nesta

The so-called metaphysical painting was born around 1911, when

epoca que o movimento moderno alcançava na capital francesa uma das

the very Italian painter De Chirico arrived in Paris, coming from Munich.

suas “descobertas” determinantes: o conhecimento dos valores estruturais

At that time, the modern movement was achieving one of its defining

denominado “cubismo”. “A pintura purifica-se no ocidente”. “É tempo de

“discoveries” in the French capital: the knowledge of structural values

sermos donos...”, gritavam os laicos revoltosos, e a mortalha paterna – A

denominated “cubism.” “Painting is purified in the Occident.” “It is time

concepção tradicionalista da arte, daquela arte que, em grande parte, tinha

to be owners…”, shouted the rebellious laymen, and the paternal shroud

sido italiana – aparecia seccionada, profanada por cirurgiões sacrilegos.

– the traditionalist conception of art, of that art which, in great part, had

Artistas de paises sem tradições, adoradores de fetiches, crianças gagas,

been Italian – appeared sliced up, profaned by sacrilegious surgeons.

malucos, mecanicos, eram estes os juizes implacaveis que abismavam o

Artists from countries without traditions, fetish worshipers, stuttering

cosmo. Foi esta atmosfera ameaçadora que cercou o jovem artista estran-

children, crazy people, mechanics – these were the implacable judges

geiro, o De Chirico de vinte anos, deixando-o depois nas suas nostalgicas

that were throwing the cosmos into the abyss. It was this threatening

meditações, nas suas melancolicas saudades.

atmosphere that surrounded the young foreign artist, 20-year-old De

Desenrolava-se, então, plenamente, a “luta” das formas contrarias de arte,
porem era tão aspera e rude que não deixava delinear definitivamente o objetivo
ultimo do movimento moderno. Neste momento o esforço dechiriquiano representou a resistencia ativa da tradicional concepção antropomorfica.

Chirico, leaving him afterwards in his nostalgic meditations, in his melancholic longings.
This gave rise to the “struggle” of the contrary forms of art, though
it was so rough and crude that it did not allow for the definitive delineation

“É uma arte plastica totalmente nova. Não está senão no inicio

of the ultimate goal of the modern movement. At that moment, the De

e não é ainda tão abstrata quanto o desejaria ser...”, escrevia Guillaume

Chirican effort represented the active resistance against traditional an-

Apollinaire, o teorico do cubismo, no seu livro “Les peintres cubistes”. Exis-

thropomorphic conception.

tia, portanto, uma “chance” para salvar o belo do patrimonio antigo, para
conduzir os revoltosos pelo trilho certo.
Esse é o significado que atribuimos à obra conhecida com o nome
de “pintura metafisica”, que De Chirico produziu de 1911 a 1921.
Essa pintura nasceu em contraposição ao movimento cubista: intimamente ligada à historia da arte contemporanea italiana, a pintura metafisica quis impedir ou retardar a emancipação da caducidade do mundo antigo.
Debaixo do equivoco de certos aspectos formais da pintura metafisica, escondia-se um conteudo antinomico no espirito e à tarefa do
movimento moderno.
38

By its profoundly dramatic expression, by the distressing nostalgia
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“It is a totally new plastic art. It is just beginning and is not yet as
abstract as it would want…” wrote Guillaume Apollinaire, the cubism theorist, in his book Les peintres cubistes. There was, thus, a “chance” to save
the beauty of ancient heritage, to lead the rebellious along the right path.
This is the meaning that we attribute to the work known by the name
“metaphysical painting,” which De Chirico produced from 1911 to 1921.
This painting was born in counterposition to the cubist movement:
intimately linked to the Italian contemporary art history, metaphysical
painting aimed to prevent or postpone the emancipation from the obsolescence of the ancient world.
Under the mistake of certain formal aspects of metaphysical there

As figuras geometricas, que, para os cubistas, eram o essencial do
desenho (“... pode-se dizer que a geometria está para as artes plasticas,

was a hidden essence that was antinomical to the spirit and task of the
modern movement.

assim como a gramatica para a arte do escritor...” – dizia Apollinaire) so-

Geometric figures, which for the cubists were essential elements of the

friam na pintura metafisica uma colocação diferente como simbolos ine-

drawing (“… it can be said that geometry is to the plastic arts as grammar is to

faveis gravados em aparições prospeticas. Assim as geometrias desertas

the art of the writer…” – said Apollinaire), were assigned a different position by

de De Chirico (1911), aquelas dolorosamente arcaicas de Carra (1915)

metaphysical painting as ineffable symbols recorded in perspectival appear-

e, num certo sentido, as composições plastico-prospeticas de Morandi

ances. Thus, De Chirico’s deserted geometries (1911), those painfully archaic

(1918) eram formas armadas contra o mundo moderno e que contra este

ones by Carra (1915) and, in a certain sense, Morandi’s plastic-perspectival

se elevavam de um fundamente erguido fora do tempo, na tenebrosa

compositions were forms armed against the modern world, and rose against it

zona da paixão.

from a foundation built outside of time, in the gloomy zone of passion.

Não podia a pintura metafisica, cuja voz partia do lixo da historia da

Metaphysical painting, the voice of which came from the garbage of art

arte, estabelecer o liame entre os dois mundos contrapostos, mas ela cor-

history, could not establish the connection between the two opposite worlds, but

respondeu à sua tarefa historica. Basta lembrar que foi a pintura metafisica

it rose to its historical task. It is enough to remember that it was metaphysical

que forneceu os pressupostos formais ao automatismo surrealista.

painting that provided the formal presuppositions for surrealist automatism.

Apesar de ser outra a forma por ter nascido em situações historicas

Despite being another form for having been born in a different

diferentes, a pintura supra-realista, na sua atitude fundamental, correspon-

historical context, supra-realistic painting, in its fundamental attitude, cor-

de à pintura metafisica.

responds to metaphysical painting.

O movimento moderno, caracterizado pela “descoberta” da origem

The modern movement, characterized by the “discovery” of the

da côr (fauvismo) e da origem dos valores estruturais (cubismo) encontrou

origin of color (fauvism) and of the origin of structural values (cubism),

no abstracionismo o seu significado ultimo, eliminando assim os ultimos

found in abstractionism its ultimate meaning, thus eliminating the last res-

residuos de caducidade que ainda inquinavam sua arte, completando sua

idues of the obsolescence that still contaminated its art, completing its

fase de ruptura da concepção tradicionalista e antropomorfica. Nascida,

phase of rupture from the traditionalist and anthropomorphic conception.

portanto, na epoca do abstracionismo, a pintura supra-realista, de acordo

Born, therefore, in the era of abstractionism, supra-realistic painting, in ac-

com sua “forma mentis”, outra coisa não pôde fazer senão denunciar o

cordance with its mindset, could do nothing else apart from denouncing

“erro” de toda a arte chamada moderna.

the “error” of all so-called modern art.

De tudo quanto foi dito é evidente que não concordamos com o

From everything that has been said, it is evident that we do not agree

colunista do “Diario da Noite” e seus entrevistados que consideram De

with the columnist of the newspaper Diario da Noite and his respondents,

Chirico um vulgar cabotino e sua pintura fruto de exacerbado cinismo; nós

who consider De Chirico a vulgar charlatan and his painting the result of an

vemos na obra, e, no pensamento de De Chirico, que na sua diversificação

exaggerated cynicism; in De Chirico’s work, and thought (which have kept

e evolução mantem qualidade identica, a expressão do drama vivido pelos

an identical quality throughout their diversification and evolution), we see

artistas italianos contemporaneos.

the expression of the drama experienced by contemporary Italian artists.

A luva lançada por De Chirico, através das entrevistas publicadas

The gauntlet thrown by De Chirico, by way of the interviews pub-

pelo “O Jornal”, arrastou os nossos artistas a valentias brutais e injusti-

lished in the newspaper O Jornal, dragged our artists into brutal and un-

ficadas. E, perguntamos: que esperavam que declarasse um apologista

justified gallantries. And, we ask: what did they expect an apologist and

e um militante do neotradicionalismo italiano? De qualquer maneira, a

activist of Italian neo-traditionalism to declare? In any case, De Chirico’s
A luva De Chirico
De Chirico’s Gauntlet
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exortação de De Chirico – “Temos de mergulhar em Velasquez, Rafael,

exhortation – “we need to delve into Velasquez, Rafael, Rubens, Michel-

Rubens, Miguel Angelo...” – equivale a estudar Cezanne e Van Gogh

angelo…” is equivalent to studying Cézanne and Van Gogh without un-

sem entender o sentido na historia do movimento moderno, da obra

derstanding the meaning of the modern movement’s history,, of the work

desses grandes; que se assim não fosse não se faria hoje, aqui no Brasil,

of these great artists; otherwise, here in Brazil there would not be so much

tanta guerra inutil ao abstracionismo.

futile struggle against abstractionism.

FASE Figurativa
figurative phase
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OFERECE-NOS A MOSTRA ENSEJO PARA UM
PASSEIO ATRAVÉS DO MOVIMENTO MODERNO

THE SHOW ALLOWS THE VIEWER TO TAKE A
STROLL THROUGH THE MODERN MOVEMENT

A

T

exposição do Art Club dá-nos um panorama suficiente e inedito
das tendencias da nossa arte de vanguarda. O criterio da disposi-

ção dos quadros revela seu movimento e desenvolvimento. Ora, se a lei

he Art Club’s exhibition provides a sufficient and entirely novel
overview of the trends of our avant-garde art. The criteria for the

paintings’ arrangement reveal their movement and development. If the

desse movimento é a morte do velho e o fortalecimento do novo, para en-

principle of this movement is the death of the old and the strengthening

tender-se por exemplo os quadros abstracionistas da exposição deve-se,

of the new, to understand, for example, the exhibition’s abstractionist pain-

antes, observar as modificações e as transformações da pintura “figurati-

tings, one should first observe the modifications and transformations of

vista” em São Paulo, é, assim compreender qual o aspecto dos movimen-

the “figurative” painting in São Paulo, to thereby comprehend the aspect

tos precedentes contido nessa nova forma de expressão.

of the preceding movements contained in this new form of expression.

Começando por Clovis Graciano o artista que tem permanecido

Beginning with Clovis Graciano, the artist who has maintained the

mais indiferente aos problemas que caracterizam a indagação estetica de

greatest indifference in regard to the problems that characterize the aes-

nossos dias, para terminar nas experiencias abstracioanistas de Charoux, a

thetic questioning of our days, and ending with Charoux’s abstractionist

exposição, ainda que por grandes saltos, oferece-nos a possibilidade das

experiments, the exhibition conveys a history of the modern movement

obras, por isso limitada historia do movimento moderno. Importa-nos aqui

– even if it is limited for involving great leaps. What’s important to us here
O SIGNIFICADO DA EXPOSIÇÃO DE PINTURA DO ART CLUB
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a qualidade estetica e não a intensidade das obras, por isso, limitaremos as

is the aesthetic quality and not the intensity of the works; for this reason

nossas considerações aos quadros de maior importancia nesse sentido, a

we are limiting our considerations to the most important paintings in this

fim de definir o carater desse movimento.

sense, in order to define the character of this movement.

O surrealismo de Clovis Graciano é a forma de um sentimento vol-

Clovis Graciano’s surrealism is the form of a feeling looking to-

tado para o antigo. É o elo estabelecido através de zonas nebulosas de

wards the old. It is the link established through nebulous zones of aged

tintas envelhecidas, com a qualidade caduca da arte; é a saudade patetica,

paint, with the outmoded quality of art; it is the pathetic longing, it is the

é a prosternação naturalista, a luta contra o tempo da negação dos valo-

naturalist prostration, the struggle against the time of value negation.

res. Mas, quando a arte deixa de ser um sonho para converter-se numa

However, when art stops being a dream to become a concrete expres-

expressão concreta, isto é, quando a pintura renuncia à representação na-

sion, that is, when painting renounces naturalistic representation and

turalista e procura a regra da sua propria linguagem, nasce o quadro limpo,

seeks the rule of its own language, the clean, clear and sober painting

claro e sobrio. Nesse sentido, Rebolo e Zanini deram uma contribuição

is born. In this sense, Rebolo and Zanini have made a contribution to

ao desenvolvimento da arte em São Paulo. O esforço desses artistas não

the development of art in São Paulo. The effort of these artists was not

foi apoiado em uma teoria que resolva os problemas postos em equação

framed in a theory that solves the problems set into an equation by prac-

pela pesquisa pratica. Zanini, hoje, se bem que não chegue a sofrer a cri-

tical research. Today, even if Zanini has not suffered the crisis observed in

se que se observa na pintura de Rebolo, abandonou aquele cromatismo

Rebolo’s painting, he has abandoned that healthy chromatism to take up

sadio para dedicar-se ao estudo do claro-escuro; trocou, em suma, uma

the study of light and shadow; in short, he exchanged a plastic achieve-

conquista plastica por algo de ilusorio. “Figura em pé”, exposta nessa ex-

ment for something illusory. Figura em pé, shown at this exhibition of

posição do Art Club, é um dos mais invulgares equivocos oriundos do

the Art Club, is one of the most exceptional blunders to arise from the

movimento moderno.

modern movement.

Desse ponto, pode-se dizer, a pintura tomou dois endereços dife-

From this point, it can be stated that painting took two different

rentes: de um lado, andaram os artistas que descobriram na cor um luxu-

directions: on the one hand, there were the artists who discovered in color

rioso atributo da pintura naturalista: Flavio de Carvalho e Maria Leontina;

a luxurious attribute of naturalistic painting: Flavio de Carvalho and Maria

de outro, estão os artistas que compreendem a cor como uma das con-

Leontina; on the other, are the artists who understand color as one of the

quistas fundamentais na fundação do criterio da expressão plastica: Milton

fundamental achievements in the foundation plastic expression’s criteria:

da Costa, Mario Gruber, Aldemir Martins, Soós e Flexor. Naturalmente,

Milton da Costa, Mario Gruber, Aldemir Martins, Soós and Flexor. Natu-

existem entre eles notaveis diferenças, mas todos aceitaram a tarefa cubis-

rally, there are notable differences between them, but they all accept the

ta, isto é, procuraram através da organização dos tons a eliminar do espaço

cubist task, that is, they seek to eliminate physical space through the orga-

fisico. Aldemir, quanto às construções picassianas; Soós, exercitando-se na

nization of the color tones. Aldemir, with his Picassian constructions; Soós,

composição de estampas; Milton na esquematização de sua personagem,

working on the composition of patterns; Milton, in the schematization of

e Flexor, recorrendo por tortuosissimos caminhos a uma folha de flor. A

his character; and Flexor, recurring through winding paths to a flower leaf.

acumulação de todos esses problemas encontra-se na expressão severa

The accumulation of all these problems is found in the severe and clean

e limpida de Alfredo Volpi. Nesse quadro já é latente o significado da

expression of Alfredo Volpi. In this painting, the sense of questioning is

indagação e a procura dos meios para responde-la. Mas existe ainda algo

already latent, as is the search for means to respond to it. But there is yet

que não pode ser realizado senão com a eliminação dos últimos residu-

something that cannot be realized without the elimination of the last nat-

os naturalistas.

uralistic debris.

FASE Figurativa
figurative phase

E chegamos assim ao problema fundamental do desenvolvimen-

And we thus arrive at the fundamental problem of art devel-

to da arte: a importancia da reprodução do mundo visivel na expressão

opment: the importance of reproduction of the visible world in plastic

plastica. Até hoje, o dominio da imagem da natureza sobre a expressão

expression. Until today, the dominance of nature’s image over pictorial

pictorica parecia algo de fatal e infalivel; algo que o homem deveria seguir

expression seemed like an unfailing inevitability; something that men

incondicionalmente, sem ao menos entender a sua importancia. Estava-

should follow unconditionally, without so much as understanding its im-

mos no campo da cabala, da pedra filosofal. Mas a essa credulidade infan-

portance. We were in the field of Kabbalah, of the philosopher’s stone.

til, a essa superstição, seguiu-se um estudo metodico, assiduo e ordenado

But this infantile credulity, this superstition, was followed by a methodi-

com o objetivo de conhecer a linguagem plastica na sua intima estrutura,

cal, diligent and ordered study aimed at knowing the language of art in

nas suas leis.

its essential structure, its laws.

No caso de “Cristo” de Volpi, por exemplo, o uso da linha curva,

In the case of Volpi’s Cristo, for example, the use of curved lines,

imprecindivel à reprodução da imagem do homem, determina encaixes

indispensable for the reproduction of the human image, defines false

falsos e ilegiveis, como tambem no caso particular do arco; a curva exclui

and illegible junctions, as is also the particular case of the arc; the curve

a forma branda do conjunto. Somente quando a estrutura se desenvol-

excludes the smooth shape of the set. It is only when the structure is

ve em perpendicularidade, a pintura de Volpi atinge a harmonia. E isso

developed in perpendicularity that Volpi’s painting achieves harmony.

porque somente as translações, segundo eixos verticais e horizontais, nos

And this is only because the translations, following vertical and hori-

podem certificar daqueles entes plasticos responsaveis para a qualidade

zontal axes, can ensure the plastic entities responsible for the quality

do equilibrio.

of balance.

Mas, se a estrutura não pode basear sua significação na expressão,

However, if the structure cannot base its meaning on expression,

por manter-se ligada à reprodução do mundo visível, poderá a articulação

for remaining linked to the reproduction of the visible world, can the ton-

tonal alcançar a expressão com qualidades essencialmente plasticas? Isso

al articulation achieve an expression with essentially plastic qualities? This

seria possivel, se considerassemos a côr de maneira isolada. Porém, não é

would be possible, if we consider the color in isolation. But isn’t perhaps

talvez a estrutura obtida pelo peso das cores? E a côr fechada em dimen-

the structure obtained by the weight of the colors? And when the color is

sões incoerente não modifica o seu proprio valor? A essas perguntas os

closed in incoherent dimensions, doesn’t this change its value? The “ab-

“abstracionistas”, que são os verdadeiros pintores, respondem de maneira

stractionists,” who are the true painters, respond to these questions in the

afirmativa. E caem dentro desses termos todas as esperanças de concilia-

affirmative. And all the hopes for the reconciliation of plastic values with

ção dos valores plasticos com a reprodução do mundo visivel.

the reproduction of the visible world fall within these terms.

Os quadros abstracionistas expostos nessa mostra lançam meios

The abstractionist canvases featured at this exhibition introduce

para a expressão da nossa realidade. Aceitamos, portanto, essa contribui-

new means for expressing our reality. We therefore accept this contribu-

ção como essencial à nossa cultura.

tion as essential to our culture.

.
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oma, janeiro – Ingressei na “via” Margutta. O vento outonal é frio,
mas o ar, agradavel. Torno a ver esta rua estreita, lar de todos os ar-

tistas, irmã consciente de fulgidas celebridades e de sombras que passam
despercebidas, através de tantos martirios e ilusões.
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ome, January - I walked along via Margutta, the autumn wind cool
but the air pleasant. I revisited this narrow street, home to all artists, a

caring sister to both splendorous celebrities and shadows of people living
unnoticed through so many ordeals and illusions.

Poucos vultos cruzam o caminho.

There were only a few people about.

Detive-me alguns instantes à porta da nova sede do Arte Clube;

I paused at the Art Club’s new premises and the door opened to

a porta abriu-se, mostrando uma sala onde pendiam quadros emoldura-

show a room where framed paintings were hanging. There were many

dos. Havia muitos rostos novos, mas os velhos amigos reconheceram-me

new faces there, but old friends recognized me straightaway. After

logo. Após as manifestações que brotam espontaneamente de uma afei-

spontaneous expressions of warmth reflecting reciprocal affection, I

ção reciproca, sentei-me entre eles. Pairava ainda no ar a eletricidade de

joined them at the table. The electricity of a fiery argument was still

uma viva polemica. Reacender a discussão teria sido o melhor modo de

hovering in the air. Rekindling it would have been the best way of revis-

tornar a encontrar os queridos amigos, e esquecer o periodo de ausencia.

iting these dear friends and forgetting the period of absence. Indeed,

FASE Figurativa
figurative phase

Realmente, bastaram poucas palavras para que ela recomeçasse de modo

it took only a few words for the argument to resume with vehemence.

veemente. Ergueu-se, inicialmente a voz de Turcato, seguindo-se lhe al-

First came Turcato’s voice, followed by a few young people whom I had

guns jovens, desconhecidos para mim. Em breve, consegui distinguir os

not yet met. Soon I was able to make out opposing fields, but still not

campos opostos, mas ainda não compreendia. Havia algo que devia saber.

understand them. There was something I ought to have known. Lively

A discussão prosseguiu com vivacidade; os argumentos eram solidos, di-

discussion continued; arguments were solid, divergent and new to the

vergente e novos para as pessoas que eu conhecia.

people I knew.

Durante o jantar, no modesto recreio “Rei dos amigos”, local de en-

Over dinner at Re degli Amici, an unpretentious tavern and meeting

contro de tantos intelectuais, através do vozerio que se confundia com o

place for many intellectuals, I heard the explanation I was hoping for amid

ruido de talheres, obtive a almejada explicação.

the hubbub of voices mingling with the din of cutlery.

A exposição realizada em Roma, em maio de 1945, na Galeria do

The exhibition held in 1945 at the local Galleria del Secolo, in some

Seculo, encerrou, de certa forma, a situação criada pelas experiencias da

ways ended the situation created by the experiences of what was called

chamada “Escola Romana”; movimento que, destacando-se dos mais re-

the “Roman School”, a movement that stood apart from the most recent

centes problemas da arte, realizou decisivo “retorno”. Um decorativismo

problems of art to stage a decisive comeback. A trend towards colorful

de colorido, composto de gamas de “entoação” compunha, com uma at-

decorations, consisting of “intonation” ranges yielded, with a Seicento air,

mosfera seiscentesca o desenho oticamente correspondente à natureza.

designs that optically represented nature. Some critics strained to find

Uma parte da critica esforçou-se na busca de valores altamente poeticos,

highly poetic values that, in their view, would have oozed from dramatic at-

que teriam, a seu ver, jorrado de atmosferas dramaticas e de temas pro-

mospheres and profoundly humanistic subjects. We brought up the name

fundamente humanos. Trouxemos à baila Scipione, nosso chefe. Estabe-

of Scipione, our leader. Parallels were drawn with van Gogh, Cézanne and

leceram-se paralelos com Van Gogh, Cezanne e Gauguin. Aos primeiros

Gauguin. Earlier artists were joined by others, including younger ones, all

artistas, outros se uniram, inclusive os mais jovens, todos em tacito acordo.

in tacit agreement.

O isolamento intelectual da Italia, durante o periodo belico, favoreceu

Italy’s intellectual isolation during the war favored that artistic move-

aquele movimento artístico. Quando, porem, o pós-guerra trouxe a ideia de

ment. However, when the post-war period introduced the idea of an artis-

um fermento artistico, ele aflorou, verificando a incompreensão que ainda

tic leavening, this movement gained substance, while finding that there

existia entre os artistas e algumas camadas sociais, e a necessidade de trans-

was still incomprehension among certain artists and social groups, and a

mitir uma consciencia moderna a todos os contemporaneos. Reputou-se

need to spread modern awareness to all contemporaries. That the lan-

injusto que a linguagem dos artistas fosse compreendida somente por uma

guage of these artists was being confined to a minority was seen as unfair,

minoria e afirmou-se, então, que cabia ao povo restabelecer o seu equilibrio

so the people had to restore their spiritual equilibrium, rediscover their

espiritual, tornar a encontrar a sua moral devastada pela guerra. Realizou-se,

war-devastated morale. Hence the neo-realist exhibition held at Galleria

assim, a exposição do neo-realismo, na Galeria do Seculo, em maio de 1945.

del Secolo in May 1945.

Realmente, altos foram os objetivos visados por aquela mostra, mas

Indeed, the exhibition posed great aspirations, but artists were

ingenua a forma por que os artistas realizaram tal necessidade. Esquece-

naïve in the way they set about materializing them. They forgot to state

ram-se de dar, às suas linguagens, uma posição formal. As lutas sustenta-

a formal position for their languages. Artists have waged struggles and

das e vencidas pelos artistas, neste meio seculo, no sentido de restabelecer

won them in this half-century, in order to restore the true language of

a verdadeira linguagem da pintura, a fim de tornar a valorizar as dimensões

painting and once again appreciate the human dimension in all its pos-

humanas em todas as suas possibilidades, constituiam o legado que se

sibilities: this legacy was imperiously posed as duty for contemporary
OS PINTORES ITALIANOS BUSCAM A VERDADE
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impunha ao dever do artista contemporaneo. Urgia, pois, uma revisão, sob

artists. Revision was urgent; otherwise painting would remain confined

pena de permanecer circunscrito a uma pintura provincial.

to a provincial outlook.

A atividade iniciou-se em Milão, deslocando-se posteriormente

The activity started in Milan and later spread to Rome. Several ar-

para Roma. Varios grupos constituiram-se, todos ansiosos na busca da

tistic collectives were set up, eagerly pursuing truth. There were count-

verdade. Inumeros os “picassinos”, assim chamados porque aceitam os

less “Picassinos” – so called because they accepted Picasso’s problem

problema e os esquemas de Picasso.

and schematics.

Talvez nem todos terão compreendido o espirito desta reforma. Em

Not everyone will have understood the spirit of this reform. In fact,

verdade, não é dificil ver certos quadros, cujo esquema diverge do colori-

it is not hard to see certain paintings whose schematics differs from the

do do impressionismo lombardo.

coloring of Lombardian impressionism.

Entrementes, constitui-se importante grupo, do qual participam

Meanwhile, an important new group was set up that involved

Guttuso, Turcato e Corpora, cuja linguagem foi chamada, talvez impro-

Guttuso, Turcato and Corpora, whose language has been described as

priamente, neo-cubista. A seguir, promoveu Turcato um movimento de

neo-cubism, perhaps mistakenly. Turcato soon started an abstract paint-

pintores abstratistas, criando, então, o grupo “Forma”, a que aderiu tam-

ers’ movement and founded the “Forma” collective, of which the sculptor

bem o escultor Consagra.

Pietro Consagra was a member.

Prampolini e Severini, valorosos expoentes da pintura italiana, par-

As worthy exponents of Italian painting, Prampolini and Severini

ticipam igualmente, com novas experiencias, deste movimento renovador

also showed new experiments in this renovating movement that eschewed

que, refugindo às polemicas contingentes, nada mais almeja senão reexa-

contingent polemics and aimed at nothing less than reexamining the com-

minar a complexa herança do primeiro “novecento” e estabelecer as bases

plex legacy of the early Novecento and laying the foundation for a lan-

de uma linguagem, para depois iniciar novas investigações.

guage, to subsequently initiate new investigations.

FASE Figurativa
figurative phase
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N

ova forma de arte é a abstracionista, que resulta de uma modificação na reflexão dos valores de forma, na qual a complexidade da

natureza visível torna-se uma forma simples que tende ao conhecimento
do valor das linhas e da côr na vida do homem.

C O R D E I R O

T

he new art form is abstractionist; it arises from a change in the assessment of formal values, one in which the complexity of visible

nature yields to a simple form that tends to appreciate the value of lines
and colors for human life.

Para a pintura figurativa tridimensional o valor da forma é um mistério,

For tridimensional figurative painting, the value of form is a mystery,

enquanto que para nós, abstracionistas, é um problema; pois a expressão da pri-

whereas for us abstractionists it is a problem. The former is expressed by

meira se dá pelas vias imediatas, enquanto que para nós o problema da primeira

direct means, while for us the problem of formal value is resolved by the

se resolve com a fôrça do intelecto. Como decorrência, existe sempre na arte

power of intellect. Hence the fact that in tridimensional figurative art there

figurativa tridimensional uma participação adistrita à razão. Porisso mesmo, ar-

is always some part governed by reason. This is why artists who adopt this

tistas que se servem desta forma, jamais trabalham em estado lúcido e sua obra

form never work in a lucid state and their production can never be con-

nunca poderá ser contínua, unida, mas se desenvolve em saltos, que sempre re-

tinuous, coherent; rather, it develops by leaps and bounds, which all lead

sultarão em transcendências intransponíveis. E a imprecisão, a ausência de con-

to insurmountable transcendences. The inaccuracy and absence of con-

trôle faz destes quadros obras ilegíveis, porquanto se colocam além ou aquém

trol make these paintings illegible, since they are located beyond or below

do terreno crítico, naquela zona de penumbra das presenças inefáveis e contatos

the critical terrain, in that twilight zone of ineffable presences and mystical

místicos que demandam um sexto sentido desconhecido aos pobres mortais.

contacts that require a sixth sense unknown to mere mortals .
Ainda o abstracionismo
Still abstraCtionism
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Sòmente objetivando, despersonalizando-se uma forma pode-se fazer
dela matéria de reflexão, determinando a inteligibilidade da obra.

turn it into material for reflection, determining the intelligibility of the work.

Mas, não se pode objetivar quando se está empenhado na expres-

However, there can be no objectifying when the focus in on self-ex-

são, pois a cada esfôrço para objetivá-la, a forma escapa, encerra-se, re-

pression, since every effort to objectify form leads to it escaping, clos-

fugia-se na zona desconhecida. Sempre haverá na pintura tridimensional

ing itself up, and taking refuge in an unknown zone. There will always be

algo de imaginário, a zona desconhecida, uma forma que não poderá ser

something imaginary in tridimensional painting, namely an unknown zone,

conhecida porque nunca logrará representar num quadro plano, tôdas as

a form that will remain unknown because all its facets of a solid body can-

faces de um côrpo sólido.1

not be represented onto a single flat plane.1

Defendemos a linguagem real da pintura que se exprime com li-

We advocate the actual language of painting that expresses itself as

nhas e côres que são linhas e côres e não desejam ser nem peras nem

lines, and colors that are themselves lines and colors, they do not aspire to

homens. É preciso compreender a téla como um plano só, como um es-

be people or pears. The canvas must be taken as a single plane, as a de-

paço definido, onde a composição é uma prova de dependências, e onde

fined space in which composition is a trial of dependencies – one in which

só não é valor o que não corresponde à relação com outros elementos,

whatever does not correspond to the relationship with other elements has

porque o valor é um só, e todos os elementos devem ser equivalentes na

no value. After all, value is indivisible, and all elements must be equivalent

quantidade e na qualidade.

in quantity and quality.

Antes de terminar, direi algumas palavras a respeito de certa forma

Before concluding, I shall say a few words about a certain way of

muito em voga de classificar o abstracionismo. Algumas pessoas estão

categorizing abstractionism that is very much in vogue. Some people

de tal forma habituadas a só considerar quadros – como as outras coisas

are so accustomed to only consider paintings – as well as other objects

– através de imagens verossímeis (o que aliás é modo de pensar bastante

– through realistic images (which, by the way, is a very inefficient way

ineficiente) que tudo quanto não possa assim ser representado, parece-

of thinking), that they regard anything that cannot be thus represented

lhes ininteligível.

as unintelligible.

Acredito ainda que todos que desejam fazer uso dos sentidos, para

I also believe that anyone attempting to make use of the senses to

compreender o abstracionismo, procedem como aquêles que para ouvir

understand abstractionism is acting like those who use their eyes to hear

e sentir servem-se dos olhos. É preciso que tais pessoas compreendam

and feel. These people have to realize that imagination can never be sure

que a imaginação não poderá jamais certificá-las do que é valor, sem a

of what value is, without the intervention of information and understanding.

intervenção da informação e do entendimento.

By “these people” I mean a certain section of the public and certain

Por “tais pessoas” queremos significar certo público e certos “críticos”

.
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It is only through depersonalizing and objectifying a form that one can

“critics”, who only know how to deal with forms that have something ob-

.

que só sabem lidar com formas que têm algo de obscuro e confuso.

scure and confusing about them.

1 E ante a impotência, a impostura, o artifício desta pseudo-arte, nós os abstracionistas,
denunciamos a insociabilidade e o solipsismo da arte figurativa.

1 In opposition to the impotence, deception and artifice of this pseudo- art, we abstractionists denounce the non-sociability and solipsism of figurative art.
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abstracionismo é um ponto nodal, é um salto qualitativo determinado de um movimento de “ruptura” que pretende reivindicar a lingua-

gem real das artes plásticas.
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A

bstractionism is a nodal point, a resolute qualitative leap taken by
a movement of “rupture” that attempts to claim for itself the real

language of the visual arts.

O abstracionismo não é uma forma de arte que nasceu repentinamen-

Abstractionism is not an art form that emerged suddenly or ca-

te ou de modo casual, mas como consequência de uma série de mudanças

sually; it sprang from a series of quantitative changes in a process of

quantitativas num processo de “luta” entre as tendências contrapostas das in-

“struggle” between opposing trends of Impressionism’s interrogations to

dagações do impressionismo à nova estetica, e que como um movimento em

the new aesthetic. While moving in a spiraling course, this art form led

linha helicoidal levou do velho estado qualitativo ao novo estado qualitativo.

the way from the former qualitative state towards a new one.

A IMPORTÂNCIA DA PRESENÇA DA FIGURA
NAS ARTES PLÁSTICAS DO IMPRESSIONISMO
AO ABSTRACIONISMO

THE IMPORTANCE OF THE HUMAN FIGURE
IN VISUAL ARTS, FROM IMPRESSIONISM TO
ABSTRACTIONISM

Nos movimentos revolucionários que motivaram a ruptura da

Among the revolutionary movements that overthrew the tradi-

concepção tradicional da arte, isto é, o impressionismo, o cubismo, o ex-

tional conception of art, such as Impressionism, Cubism, Expressionism,
Abstracionismo
Abstractionism
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pressionismo, o surrealismo, etc..., podemos distinguir dois aspectos: o an-

Surrealism, etc., two aspects are particularly noteworthy: anthropomor-

tropomorfismo que é negativo e os valores de formas que são positivos.

phism as negative, and formal values that are positive. For the dialectical

Dentro da concepção dialética todos os objetos e os fenômenos “levam

conception, all objects and phenomena “always carry implicit internal

sempre implícitas contradições internas, pois todos êles têm seu lado posi-

contradictions, since all have their positive and negative sides, their past

tivo e seu lado negativo, seu passado e seu futuro, seu lado de caducidade

and future, their ephemerality and their development. From the criterion

e seu lado de desenvolvimento. Do critério que a luta entre êstes lados

of the clash between these opposing sides, the struggle between the

contrapostos, da luta entre o velho e o novo, entre o que agoniza e o que

old and the new, between the agonizing and the brand-new, between

nasce, entre o que caduca e o que se desenvolve, chega-se ao conteudo

the expiring and the developing, one reaches the internal contents of

interno do processo de desenvolvimento, ao conteudo interno da trans-

the development process, the internal content of quantitative changes

formação das mudanças quantitativas em mudanças qualitativas”.

being transformed into qualitative changes”.

RELAÇÕES COM PASSADO

RELATIONS WITH THE PAST

A ruptura com o passado não quer dizer desinterêsse para com a his-

Breaking with the past does not mean having a disregard for

tória da arte que, contràriamente, encaramos desde as suas primeiras mani-

art history. On the contrary, we look at art’s earliest expressions, or at

festações, ou pelo menos em todo o seu patrimônio conhecido, analisando-a

least its known heritage, analyzing it from the vantage point of our

segunda a nossa “forma mentis” que é conceber a arte como valores de forma

“forma mentis”, i.e., conceiving art as formal values without any type

sem nenhuma espécie de acréscimos estranhos.

of unrelated additions.

A arte faz parte da realidade objetiva, por isso tôdas as suas formas
são reguladas por lei.

All art forms are subject to the principle of cause and effect,

Tôdas as formas estão sujeitas a um princípio de causa e efeito, por-

therefore freedom to want does not exist or becomes problematic.

tanto e liberdade de querer não existe ou se torna problemática. Isto sig-

This means that the development of art is not a conglomeration of

nifica que o desenvolvimento da arte não é um conglomerado de formas

fortuitous shapes, so populist art such as Portinari’s, which attempts to

fortuitas, portanto a arte populista como a arte de Portinari, que pretende

deny values, is the expression of a brutish vitalism. It is only by reaching

negar os valores, é a expressão de um vitalismo animalesco. Só atingindo

life within the laws of art development and the study of these laws that

a vida nas leis do desenvolvimento da arte e no estudo destas leis pode-

we can activate our art and establish a critical mode for the past.

remos ativar a nossa arte e estabelecer um modo crítico para o passado.
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Art is part of objective reality, so all its forms are regulated by laws.

The failure of these “fideists” derives from their being unaware

O fracasso dêstes “fideistas” explica-se pelo desconhecimento das condi-

of the present status of art and the reactions that have driven its

ções presentes da arte e das reações que determinaram o desenvolvimento dela.

development. Regardless of history, or even going against history,

Tôda a atividade dêles independentemente da história e contra ela, visa construir

all their activity attempts to build on utopias that become detached

sôbre utopias que se desligam da vida da arte e, portanto, da vida do homem.

from the life of art and therefore from the life of man.

A fôrça e a vitalidade do abstracionismo se baseiam no fato de que

Abstractionism’s power and vitality are based on the fact that

êste toma como ponto de indagação as exigências do desenvolvimento

this art form takes as its point of inquiry the requirements of devel-

da côr no impressionismo é a vivida material da sociedade, sem nunca se

oping color in Impressionism, on the material life of society, without

desligar da vida real desta última.

ever turning away from its real life.

FASE Figurativa
figurative phase

O nosso momento histórico é a sua realidade concreta. Apesar das

Our historical period is its concrete reality. However well-mean-

boas intenções dos grandes mestres locais, a arte só poderá desenvolver-

ing the great local masters may be, art can only develop if its life

se se a sua vida atingir as exigências reais impostas pela história. Não os

meets the actual requirements of history. Not the abstract “princi-

“princípios” abstratos dêstes vagos sonhadores. O abstracionismo é, no

ples” of these vague dreamers. At this time, abstractionism is a vio-

momento, uma violenta e exacerbada necessidade que nos anima e nos

lent and overstated need that animates us and becomes part of us,

pertence independentemente da nossa vontade!

regardless of our own will!

OS REFORMISTAS CONTRA OS
REVOLUCIONÁRIOS

REFORMISTS AGAINST
REVOLUTIONARIES

A atitude dos artistas que se exercitam com formas tiradas dos di-

The attitude of artists who work with forms taken from different pe-

ferentes momentos da história da arte que precederam e motivaram o

riods in the history of art that preceded abstractionism – and gave rise to

abstracionismo é um absurdo contrário à lógica. Pois a objetivação da côr

it – is absurd and illogical. Impressionism’s objectification of color is Cub-

no impressionismo é a vivisecação do objeto do cubismo, por exemplo.

ism’s dissection of the object, for example. It was a revolutionary demand

Era uma reivindicação revolucionária que tendia à eliminação da infiltração

that tended to eliminate the influence of “sense-ism” in art. On the other

do “sensismo” na arte. De outro lado, nas condições atuais da arte, que-

hand, in the current situation of art, pursuing self-expression through these

rer exprimir-se com estas formas é contrarevolucionário, significa não ter

forms is counterrevolutionary; it denotes a failure to understand the signif-

compreendido qual era o emprenho destas concepções formais.

icance of these formal conceptions.

Fechar-se em cômodos formalismos e recusar-se a encarar dêste

To remain locked within convenient formalisms and to refuse to see

ponto de vista histórico as formas na arte significa negar a existência e o

forms in art from this historical perspective would be to deny the existence

desenvolver-se da ciência da história, significaria entender a história como

and development of the science of history, and to see history as a chaotic

um caos de acontecimentos fortuitos.

succession of chance happenings.

Ora, se o mundo se acha em incessante movimento e desenvolvi-

Now if the world is in constant motion and development, and the law

mento e se a lei dêste movimento é a extinção do velho e o fortalecimen-

of this motion determines the extinction of the old and the strengthening

to do novo é evidente que não devemos orientar-nos, especialmente os

of the new, it is clear that we– and, in particular, young people – should not

jovens, para aquelas formas que há muito chegaram ao término de seu

turn to those forms that have long reached full development. We should

desenvolvimento, mas para as outras que com êstes nasceu, desenvolveu-

turn to others that have that emerged with these people, developed next

se e que tem o futuro.

to them, and share their future.

.

.
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O BELO GEOMETRICO
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V A L D E M A R

A INDAGAÇÃO METODICA DE MILTON
DACOSTA E SEU MERITO INTELECTUAL –
EVOLUÇÃO VISUAL DA PINTURA BRASILEIRA

MILTON DACOSTA’S METHODICAL QUESTIONING
AND HIS INTELLECTUAL MERIT – THE VISUAL
EVOLUTION OF BRAZILIAN PAINTING

O

T

atual reformismo na pintura leva a imitação à valorização das
posições cubistas, por formas mais ou menos literarias ou vi-

suais. O tradicionalismo de natureza filosofica e literaria exerce, atra-
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he current reformism in painting brings imitation to the valorization of cubist positions, through more or less literary or

visual forms. Through symbol and allegory, the traditionalism of a

vés do simbolo e da alegoria, coerção sobre a forma, subjugando sua

philosophical and literary nature wields coercion over the form, sub-

pureza por ritmos descritivos. No desenvolvimento medio da arte

jugating its purity to descriptive rhythms. In the half-development of

contemporanea essa condição representava a oportunidade para a

contemporary art, this condition represented the opportunity for the

figura naturalista e para o progresso visual hostilizado; de outro lado,

naturalistic figure and for the harassed visual progress; on the other

pelo tradicionalismo optico – que se manifesta ainda hoje nas se-

hand, by optical traditionalism – which is manifested still today in the

quencias cromaticas, estruturais e tateis dos novos cubistas e de al-

chromatic, structural and tactile sequences of the new cubists and

guns abstracionistas.

some abstractionists.

FASE Figurativa
figurative phase

Milton Dacosta, expondo na Domus, tem o merito de represen-

Milton Dacosta, exhibiting at Domus, has the merit of representing

tar os dois aspectos fundamentais do atual reformismo artistico na for-

the two fundamental aspects of the current artistic reformism in the most

ma mais expressiva que tivemos oportunidade de ver entre nós. A crise

expressive way we have had the opportunity to see among us. The organi-

organizadora das artes visuais brasileiras não facilita um apanhado geral

zational crisis of Brazilian visual arts hinders an overall summary of pictorial

das criações pictoricas, sacrificando particularmente as novas tendencias.

creations, particularly sacrificing new trends. The honest appreciator is of-

O honesto apreciador é levado, não raro, a praticar injustiças de juizo em

ten led to practice unfair judgments due to the gaps that frontally affect

virtude de lacunas que afetam frontalmente sua informação. (Falhas que

their information. (Flaws that may be corrected by the 1st Official Modern

poderão ser saneadas pelo I Salão Oficial de Arte Moderna, pela I Bienal

Art Show – I Salão Oficial de Arte Moderna – by the 1st Biennial of the

do Museu de Arte Moderna e pela II Exposição Internacional do Arte

Modern Art Museum – I Bienal do Museu de Arte Moderna – and by the

Clube, que se realizará em Viena juntamente com o Congresso Interna-

2nd International Exhibition of the Art Club – II Exposição Internacional

cional De Critica de Arte.) No caso Milton Dacosta o conhecimento das

do Arte Clube – which will take place in Vienna together with the Interna-

posições de ponta do nosso progresso artistico seria imprescindivel para

tional Conference of Art Critics.) In Milton Dacosta’s case, the knowledge

captar-lhe a peculiaridade que faz dele algo mais importante do que um

of the cutting-edge positions of our artistic progress will be indispensable

pintor sensivel.

for him to capture the particularity that has made him something more

A atual pesquisa de Milton começou com a simetria do quadro n.o

important than a sensitive painter.

12; depois as construções se tornaram dinamicas, até o pronunciamento

Milton’s current research began with the symmetry of painting #12;

de uma consciencia visual propria. O artista realiza experiencias sobre um

later, the constructions became dynamic, until the pronouncement of his

determinado motivo geometrico, estudando-o em relação a novos e mais

own visual awareness. The artist carries out experiments on a determined

complexos conjuntos de formas. É o caso do quadro n.o 16 aproveitado

geometric motif, studying it in relation to new and more complex sets of

no quadro n.o 5. A estrutura, nas construções ortogonais, parte de cor-

forms. This is the case with painting #16, taking advantage of painting #5.

respondencias simetricas, desenvolve-se deslocando “pesos” até alcançar

In the orthogonal constructions, the structure is based on symmetric cor-

um determinado equilíbrio livre. Há a constante de uma forma privilegia-

respondences, and is developed by displacing “weights” until reaching a

da, que coincide com a figura “marciana”, por si nada mais do que um

determined free balance. There is the constancy of a privileged form, that

esquema cultural do autor. O “fundo” deveria contrabalancear possiveis

coincides with the “Martian” figure, which in and of itself is nothing more

descompensações de equilibrio. O outro tipo de estrutura é curvilineo,

than a cultural scheme of the artist. The “background” should counterbal-

mais harmonizante, embora de conteudo diferente, acentuadamente he-

ance possible balance instabilities. The other sort of structure is curvilinear,

donista. A consequencia imediata da severidade desses estudos, ainda em

more harmonizing, although with a different, sharply hedonist content.

fase inicial, é o predominio de uma logica formal. Lógica eficaz para a des-

The immediate consequence of the severity of these studies, still in an

naturalização das figuras, que, porém, de um ponto de vista artístico, limita

initial phase, is the predominance of a formal logic. An effective logic for

a jogos sintáticos o que deveria ser uma composição poetica. Enquanto

the denaturalization of the figures which, from an artistic point of view,

a sintese simplifica a figura humana, a estrutura visual tolera acrescimos,

however, limits the syntactic interplays of what should be a truly poetic

prolongamentos e emendas “naturais”.

composition. While the synthesis simplifies the human figure, the visual

Indagação metodica é levada à frente por Milton Dacosta tambem

structure tolerates additions, prolongations and “natural” amendments.

no dominio da cor. Todos os seus quadros têm uma individualidade da

Milton Dacosta also advances a methodical questioning in the realm

cor definida, de sentido experimental. Embora a “claridade” de todas as

of color. All of his paintings have a defined individuality of color, with an exO BELO GEOMETRICO
GEOMETRIC BEAUTY
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pinturas não exceda um determinado grau – baixo demais, talvez – os co-

perimental sense. Although the “clarity” of all the paintings does not surpass

loridos das respectivas obras se apresentam varios e ineditos para o autor.

a determined degree – perhaps too low – the colors of these works seem, to

A matéria classica, depurada das complicações expressionistas, facilita a

this artist, varied and unprecedented. The classical matter, refined from the ex-

percepção da estrutura e racionaliza a emoção. Existe, talvez, uma contra-

pressionist intricacies, facilitates the perception of the structure and rationalizes

dição entre o valor intelectual do desenho e os coloridos, de um olho ainda

emotion. There is, perhaps, a contradiction between the intellectual value of

sentimental e preguiçoso.

the drawing and the colors, still with a sentimental and lazy view.

De agora em diante o merito de Milton Dacosta será o de olhar

From now on, Milton Dacosta’s merit will be that of a forward rather

para a frente e não para trás. Buscar uma transformação qualitativa, de na-

than backward look. Seeking a qualitative transformation, of a visual na-

tureza visual, e deixar de considerar necessaria a harmonia com o passado

ture, while no longer considering necessary the harmony with the past that

que é passado. O seu talento dará conta, nesse sentido, do intrigadissimo

is past. In this sense, his talent will deal with the intriguing labyrinth of geo-

labirinto da beleza geometrica.

metric beauty.

.
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OS BONECOS E AS IMAGENS
RELAÇÕES COM A PINTURA E O CINEMA

CARTOON CHARACTERS AND IMAGES
RELATIONS WITH PAINTING AND CINEMA

P

I

or achar forçado tratar do carater de um genero ainda em estado
de nascimento, sem poder basear nossas observações numa forma

amadurecida, e menos ainda pretendendo tentar a critica, a analise do

was feeling obliged to analyze the nature of a genre that is still emerging, without actually being able to ponder it from a well-grounded

standpoint. Furthermore, I was unwilling to attempt a critique, i.e, an analy-

conteudo vital desse trabalho, que vagamente acena de seu fundamento

sis of the vital contents of this work that vaguely reveals its underpinning

e finalidade, chegamos a nos interessar pelo desenho animado “Melodia”

and purposes. For this reason, I have taken an interest in the cartoon Melo-

evitando definições estaveis e atribuir propriedades constantes, antes se-

dy, and eschewed unvarying definitions or the attribution of constant pro-

guindo seu movimento para dar conta, ligeiramente, da compreensão dos

perties for it; rather, I observed its movement to just about comprehend

aspectos que lhe são peculiares.

the distinguishing aspects of this genre.

A ação estetica do desenho animado parece estar sendo um tanto

The aesthetic action of cartoons seems to be somewhat prejudiced

prejudicada pelos que não sabem sobrepô-la ao edifício mecânico que a

by those unable to place it above the mechanical edifice at its service.

serve. Quando porém os bonecos inocentes tornam-se meio substancial

However, when innocent characters are turned into a substantial vehicle
O DESENHO ANIMADO
CARTOONS
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do atuar da imaginação, o animador, por sucessivas metamorfoses, avança

for the role of the imagination, the animator veers through successive

para as profundidades da plastica.

metamorphoses toward profound plastic expressions.

Tornou-se bem clara, para nós, a impossibilidade de uma identidade

We now clearly see that there can be no strictly logical identity

estritamente logica entre o desenho animado e a pintura; em caso con-

between cartoons and paintings; otherwise there would be distortion of

trario dar-se-ia a tergiversação dos detalhes, o que levaria a ignorar os

details, which would lead to our ignoring the problems of their current

problemas de suas atuais posições que, pode-se dizer, não o apresenta-

positions, which, we may add, have not yet been posed in contemporary

ram ainda no dominio da plastica contemporanea. E é sobre a vinculação

plastic art. On the link between one and the other genre, we hope to make

existente entre um e outro genero, que pretenderíamos expor algumas

some points using images from the work of Walter Disney.

considerações, servindo-nos de quadros do trabalho de Walter Disney.
Sem duvida, o movimento cinematografico deferencia-se do pic-

with physical motion that enchains correlations in successive times. This

torico pela sua comunhão com o movimento fisico que trava as correla-

characteristic activates different instruments of expression and eventually

ções em tempos sucessivos. Esta caracteristica fornece instrumentos de

leads to an entirely new aspect of plastic creation. Note that a tale is nar-

expressão diferentes e poderia concluir num aspecto inedito da plastica.

rated in full detail; the dissonances of rhythm adversely affect the plastic

Nota-se pois que também o conto é narrado em todos os pormenores,

order, annihilating artistic sensation. Breaks occur in the frames in which

os desconchavos de ritmo prejudicam a ordem plástica, aniquilando sen-

figures move, but not in the composition, or they occur when elements

sação artística. São rupturas que se dão nos quadros em que se movi-

do not conserve a unity of dimension, plane or volume, and the chromatic

mentam as figuras e não na composição, ou quando os elementos não

surfaces bear the onus of corporeality.

conservam uma unidade de dimensão, plana ou volumetrica, e os planos
cromaticos pagam as despesas da corporalidade.

On this route, cartoons have yet to be elevated to the level of artistic creation; nor have they defined their relationship with painting and

Por este caminho, o desenho animado ainda não se elevou a criação

cinema. Pictorial techniques are extensively used in cartoons, but actu-

artistica, nem definiu suas relações com a pintura e o cinema. O uso das

ally in the service of a subject that is far from finding systematization in

tecnicas pictoricas, das quais lança mão abundantemente está, na verdade,

plastic or visual terms. Drawings of characters are located in space, illumi-

o serviço de assunto longe e encontrar sistematização plastica. As figuras

nated by colored light beams, veiled by darkness or shown in backlight...

desenhadas são colocadas no espaço, iluminadas por fachos de luz colorida,

In short, they follow the lessons of sentimental expressionism, necessarily

veladas pelas trevas ou postas em contra-luz... seguem, enfim, os ensina-

mannerist, ridiculous and naturalistic. So, in our view, it is not a question of

mentos do expressionismo sentimental, forçosamente maneirado, ridiculo e

copying or reconstructing visual reality with puppets and toys, even if used

naturalista. Em suma, a nosso ver, não se trata aqui de copiar ou reconstruir

in different roles, or attempting to create fantasy through psychologism

a realidade visual com titeres e brinquedos, ainda que usados em funções

rediscovered in animal species or flora, thus remaining on the margins of

diferentes, tentando a fantasia, através do psicologismo reencontrado nas

aesthetic imagination.

especies animais e na flora, fica às margens da imaginação estetica.

We are more appreciative of the sequences connecting the open-

Apreciamos mais as sequencias que ligam os quadros do trecho

ing frames of the Roy Rogers story, in which rhythm contrasts wind and

que abre a historia de Roy Rogers, em que o ritmo, contrapondo vento

shadows to create a plastic and inventive visual fragment. At first glance, it

com sombras, cria fragmento plastico e inventivo. Num relance parece

seems that songs builds forms; however, a closer look shows that musical

que as música molda as formas; contudo, observando-se melhor, nota-se

scores pose unexpected solutions.

que as marcações musicais originam inesperadas soluções.
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Also significant is the fact that there may be a link between draw-

Significativo é tambem o fato de ser possível a ligação entre a figu-

ings of characters and real-life ones when cinematically orchestrated. It

ra desenhada e a viva, quando orquestradas cinematograficamente. Seria

would be preferable, however, if cartoons would not resort to the pro-

preferivel, porém, que o desenho animado não recorresse aos processos

cesses of photography. What need is there to draw prospective effects

da fotografia. Que necessidade há de tirar efeitos prospectivos dos objetos

of objects, when just any shape and color may be invented? To freely

quando se pode inventar toda forma e côr? Se licencioso com a alegoria,

overuse allegory, dominate and dehumanize it when there is no intention

dominar e desumanizar quando não se quer abandonar o amuleto figura-

of dropping the figurative amulet? It would be better to go for a com-

tivo, ou melhor, seria ir por aquela composição que, ainda que simbolista,

position that – although symbolistic – comes out in balanced chromatic

livra-se em equilibradas constelações cromáticas, para um novo gênero

constellations, for a new intermediate genre turning painting dynamic

intermediário que tornaria dinamica a pintura e plastico o cinema.

and cinema, plastic.

.
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CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA EXPOSIÇÃO
DE FLEXOR NO MUSEU DE ARTE MODERNA
A PINTURA “CRIME DA MALA”

CONSIDERATIONS CONCERNING FLEXOR’S
EXHIBITION AT THE MODERN ART MUSEUM
(MUSEU DE ARTE MODERNA)
THE “SUITCASE MURDER” PAINTING

D

T

izer “a linha é a expressão” é o que se chama um sofisma. A linha,
postulado da geometria, não possui requisitos formais suficientes

para ser integrada nas relações plasticas; distingui-la na pintura significa
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o say that “the line is the expression” is what is called a sophism.
The line, a postulate of geometry, does not possess sufficient formal

requirements to be integrated in plastic relations; distinguishing it in pain-

aniquilar a unidade artistica. Os pintores e criticos menos inteirados das

ting destroys the artistic unity. Painters and critics less aware of modern

imagens da pintura moderna trocam a linha pela estrutura, que é coisa

painting images mix up line and structure, which are very different. While

muito diferente. Enquanto a associação estrura-côr é simbiotica, aquela

the structure-color association is symbiotic, the line-color association is,

linha-côr, ao contrario do que se tem dito, é parasitaria.

contrary to what has been said, parasitic.

“Linha sensual, humilde, severa, angustiada”, eis aí os sinais da nova

“A sensual, humble, severe, anguished line,” those are the signs of

alegoria, a sobrevivencia da tematica fria, indiferente. Quando se começa

the new allegory, the survival of the cold, indifferent theme. When one

a acreditar que a linha é expressão, acaba-se por dizer: “Para a pintura reli-

begins to believe that the line is expression, they end up saying: “For re-

FASE Figurativa
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giosa a deformação expressiva constituiu sempre a parte mais importante.”
Da mesma forma que se pensa poder separar a figura deformada,

ligious painting, expressive deformation always constituted the most important part.”

a linha, elementos artisticamente sem realidade, da imagem plastica, as-

Just as it is thought that it is possible to separate the deformed fig-

sim, a proposito do abstracionismo, acredita-se que a pintura descritiva

ure, the line, artistically unreal elements from the plastic image, likewise,

possa abstrair dele os “mais puros instrumentos” para “fazer” objetos, nar-

for the purpose of abstractionism, it is believed that descriptive painting

rar acontecimentos.

can abstract from it the “purest tools” to “make” objects, to narrate events.

Em muitos outros pontos o prefacio à exposição de Flexor, de auto-

In many other passages, the preface to Flexor’s exhibition, written

ria de sr. Sergio Milliet, revela o fundamento naturalista das opiniões deste

by Mr. Sergio Milliet, reveals the naturalistic foundation of the opinions of

publicista, sua incompreensão do significado da arte plastica contemporâ-

such publicist and his incomprehension of the meaning of contemporary

nea, pela critica que faz à concepção figurativista.

fine art, as we can take from the way he criticizes the figurativism concept.

Tudo isso fica bem claro quando o citado critica substitui o psi-

All of this becomes very clear when the aforementioned critic sub-

cologismo pictorico, naturalista, pela interpretação alegorica do aspecto

stitutes the pictorial, naturalistic psychologism with the allegorical interpre-

geometrico do quadro, isto é, quando pretende que um elemento con-

tation of the painting’s geometric aspect, that is, when his intention is for

siderado abstrato, represente sempre um determinado sentimento, uma

an element considered abstract to always represent a determined feeling,

sensação ou até um objeto: “a predominancia da curva, num movimento

sensation, or even an object: “the predominance of the curve, in a hypo-

de hipocrita, a exagerada ternura que não chega a atingir a dignidade das

critical movement, the exaggerated tenderness that does not manage to

retas”, e ainda “a angustia das linhas quebradas”, “as linhas assemelham-se

reach the dignity of straight lines,” and furthermore, “the anguish of broken

a chicotes”, “a beleza das piramides conjugadas”, e assim por diante. O ca-

lines,” “the lines resemble whips,” “the beauty of conjugated pyramids,” and

rater idealista de tais concepções sobressai-se com inconfundivel clareza.

so on. The idealist character of such conceptions stands out with unmis-

É esse um metodo metafisico, fundamenta em concepções caducas, que,

takable clarity. This is a metaphysical method, founded in outmoded con-

camuflando-se de roupagem moderna, elegeu-se dono da arte antiga e

ceptions, which, camouflaging itself in modern clothing, elected itself as

juiz da nova.

owner of the old art and judge of the new.

Debater tais opiniões, entenda-se, interessa-nos unicamente em

Debating those opinions is only interesting to us in regard to the

relação à compreensão da arte moderna. A impopularidade de nossa arte

understanding of modern art. The unpopularity of our art creates the most

cria o problema mais pungente da cultura contemporanea. Esta condição

acute problem posed for contemporary culture. This precarious condition

precaria se deve, na maioria das vezes, à divulgação destituida de funda-

is most frequently owing to the dissemination of unfounded, inadequate

mento, às opiniões inadequadas que caracterizam os escritos do genero.

opinions, which characterize the writings in general. Since, instead of put-

Pois, em lugar de debelar as concepções superadas, acaba por fornecer-

ting outmoded conceptions aside, they wind up furnishing arguments

lhe os argumentos.

for them.

Ao apreciarmos os trabalhos de Flexor, atualmente expostos no

When we appreciate Flexor’s works, currently being shown at the

Museu de Arte Moderna, lembramo-nos do apelativo “pintura crime da

Modern Art Museum (Museu de Arte Moderna), we remember how the

mala” dado pelo sagaz publico carioca à pintura de Roberto Sambonet.

public of Rio de Janeiro nicknamed Roberto Sambonet’s work as the “suit-

Essa classificação, (assim chamamos por corresponder aos fatos), com

case murder painting” (‘pintura do crime da mala’). This classification (we

algumas variantes, poderia servir tambem ao trabalho de Sanson Flexor.

call it this since it corresponds to the facts), with some variations, can also

Aqui, porem, o processo é o inverso. O primeiro retalha o objeto enquan-

serve to refer to Sanson Flexor’s work. Here, however, the process is the
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to o segundo adapta o objeto a cortes previamente estabelecidos. Trata-

inverse. The former chops up the object while the latter adapts the object

se, nos dois casos, de um processo que nada tem a partilhar com o da

to previously established cuts. In both cases, the process has nothing to do

criação plastica.

with plastic creation.

A proposito dos quadros de Flexor, a disposição geral dos planos

In regard to Flexor’s paintings, the general arrangement of the

obedece a um esquema preconcebido. Uma maior fragmentação do pla-

planes obeys a preconceived scheme. A greater fragmentation of the

no geral é orientada pela representação dos detalhes anatomicos, pelos

overall plan is guided by the representation of anatomical details, by the

pormenores do estofo. Uma observação digna de ser anotada é que esse

details of the stuffing. It should be noted that this weaving of the rays of

tecido de raios, os do esquema em questão – por sua disposição se cru-

the scheme in question makes their arrangement intercross, determining

zam, determinando inumeros “pontos de concurso” que, pelo efeito pro-

countless “points of concurrence” which, by the effect of the perspective,

prio da perspectiva, transportam a representação fora dos limites do pla-

transport the representation beyond the limits of the painting-plane. This

no-quadro. Essa é, alias, uma das caracteristicas da cenografia, a qual cria

is one of the characteristics of stage design, which creates its complexes

seus complexos não apenas em relação à medida do palco, mas também

not only in relation to the size of the stage, but also the entire auditorium.

de todo o auditorio. Esse principio, porém, não coincide absolutamente

This principle, however, does not coincide absolutely with those of artistic

com aqueles da lei de expressão plastica que faz do plano do quadro a

expression law that makes the painting plan the foremost relation of the

relação primeira de toda margem artistica.

entire artistic shore.

Se do ponto de vista plastico essas figuras, por sua mecanicidade,

If, from the plastic point of view, these figures become totally in-

se tornam totalmente inexpressivas, para as finalidades da pintura fisico-

expressive due to their mechanics, for the purposes of physical-figurative

figurativista elas são elemento funcional na construção de um objeto que

painting they are a functional element in the construction of an object

lembre os da estatuaria cubista. Trata-se, porém, somente de uma aparen-

that recalls those of cubist statuary. This is in appearance only, however,

cia, pois, longe de aceitar o rigor estilistico imposto pelas tarefas dos cubis-

since far from accepting the stylistic rigor imposed by the cubists’ aims, the

tas, o pintor procura animar suas figuras, tornar “vivos” seus personagens.

painter seeks to animate his figures, making his characters to “come alive.”

Assim, a madeira apresenta suas fibras, as facetas da cabeça cobrem-se de

Thus, the wood presents its fibers, the facets of the head are covered by

cabelos e o sangue é solto em gotas.

hair, and drops of blood are released.

A côr, mais um elemento do mesmo fato, por sua qualidade cro-

Color, a further element of the same fact, due to its chromatic qual-

matica, não se articula no sentido plastico mas, limitada ao estreito domi-

ity, is not articulated in the plastic sense but, limited to the strict domain of

nio da atmosfera, do claro-escuro, concorre para dar atribuições especiais

the atmosphere, of light and shadow, competes to give special attributions

à narração.

to the narration.

Para que serve, enfim, perguntamos, ornar a frieza das figuras geo-

Ultimately, we ask what purpose is served by decorating the cold

metricas de toda sorte de pictoricismo, permea-las de cores graduadas,

geometric figures with every sort of pictorialness, permeating them with

embebe-las da materia preciosa das rachaduras, satura-las de um jogo

gradual colors, steeping them in the precious material of fissures, saturat-

empolgado de grafia? Há maneiras menos retoricas e mais eficientes de

ing them with a thrilling interplay of graphic signs? There are less rhetorical

representar a natureza. Por outro lado, uma figura geometrica pode ser

and more efficient ways to represent nature. On the other hand, a geo-

elemento de relação plastica, mas a imagem plastica, absolutamente, não

metric figure can be the element of a plastic relation, but the plastic image

é uma figura geometrica.

is in no way a geometric figure.

.
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que particularmente caracteriza o grupo das calcografias de Fayga
Ostrower, atualmente expostas no Museu de Arte Moderna, é seu

carater experimental no sentido tecnico. Apoiando-se nas pesquisas da
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W

hat particularly characterizes the group of engravings by Fayga
Ostrower, now being shown at the Modern Art Museum (Mu-

seu de Arte Moderna), is their experimental character in the technical

mordedura do acido e por meios graficos diretos tenta a jovem artista

sense. Supported by research in etching and the use of direct graphic me-

modos compositivos que se relacionam intimamente com aquelas formas

dia, the young artist works with compositional modes closely related with

da arte plastica contemporanea que não se endereçam ainda para a

those forms of contemporary plastic art which are no longer aimed at the

liquidação dos expressionistas e aceitam as tendencias revolucionarias –

liquidation of the expressionists and accept the less dynamic aspects of

abstracionistas – no que têm de menos dinamico.

revolutionary, abstractionist trends.

Evidenciam esses trabalhos uma intensissima preocupação tecni-

These works evince an extremely intense technical concern that

ca que chega ao paroxismo da virtuosidade. Um amor ao material que

reaches paroxysms of virtuosity. A love for the material that ultimately sub-

acaba por subjugar os movimentos esteticos de libertação expressional.

jugates aesthetic movements of expressive freedom. These processes, on

Esses processos, de outro lado, se afiguram tambem como a filtragem de

the other hand, also act as a filtering of graphic representations accumu-

representações graficas acumuladas na memoria e que somente a experi-

lated in memory, which only practical experimentation can clarify, ordering

mentação pratica as esclarece, as ordena na formação otica da artista. Tal-

them in the artist’s optical formation. It is, perhaps, the intimate texture of

vez a textura intima de um estilo a vir. O que, porem, transtorna a clareza

a style yet to come. What upsets the clarity of this movement, however, is
FAYGA OSTROWER
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desse movimento é a educação expressionista, resumida na companhia

the expressionist education, summarized in company of the figure, which

da figura, que desvia a tessitura grafica substituindo-a por sombreados

deviates the graphic texture, substituting it by hermetic shadows. The pa-

ermeticos. As figuras pateticas aconselham penumbras deslumbrantes:

thetic figures call for dazzling twilights: a black bodywork that could never,

uma negra funilaria que nunca e de maneira nenhuma poderá substituir os

in any way, substitute the measured cogs of plastic language.

denticulos medidos da linguagem plastica.

In engraving #48, the rhythmic beauty conveys a clear image. By

Na gravura 48 a beleza ritmica verte uma imagem nitida. Ao com-

comparing this work with engraving #49, we have two extreme and con-

parar este trabalho com a gravura 49 teremos dois elementos extremos e

trasting elements, where the movement of one excludes the other; the

contrastantes, sendo que o movimento de um exclui o outro; a nota musical

musical note and the thunder, poetry and allegory, aesthetic affirmation

e o estrondo, a poesia e a alegoria, a afirmação estetica e o repudio dos pro-

and the repudiation of the very postulates of engraving. All the other

prios postulados da gravura. Todos os outros trabalhos expostos podem ser

artworks shown can be considered intermediate moments of these two

considerados momentos intermediarios desses dois aspectos, seja nos seus

aspects, whether in their constructive positions or in the valorization of

endereços construtivos ou na valorização das preciosidades tateis.

tactile preciosities.

Nas xilogravuras, entretanto, os elementos intelectuais se tornam ain-

In the woodcuts, however, intellectual elements become even more

da mais preponderantes. Aqui a linguagem do genero é mais correta, mas o

predominant. Here, the language of the genre is more correct, but the cold

estudo frio e apressado não logra vida artistica para o objeto. As pequenas

and hasty study does not manage to impart artistic life to the object. The

gravuras, entalhadas, talvez, em sobras de material, e para as quais não fora

small engravings, perhaps carved in scraps of material, and for which the

programada a classe de beleza, tiveram mais exito. (Os trabalhos n.o 1 e 17)

class of beauty was not planned, had greater success. (Works #1 and #17.)

O que se nota é o grande número de trabalhos expostos, que bem

The notably large number of works shown could have very well

poderiam ter sido reduzidos mediante seleção mais rigorosa. Ainda pes-

been reduced by a more rigorous selection. Technical research justified

quisas tecnicas justificariam a exposição, mas a maioria dos desenhos são

the exhibition, but most drawings are totally lacking in artistic interest. The

totalmente faltos de interesse artistico. A forma simples e frugal do de-

simple and frugal form of drawing #73 saves the mannerism of the draw-

senho n. 73 salva o maneirismo dos desenhos expostos e alivia desse pe-

ings shown, and is a relief from the pedantic virtuosity that tirelessly exper-

dante virtuosismo que experimenta incansavelmente tecnicas e busca os

iments with techniques and seeks the most refined degrees of craftsman-

graus mais requintados do artezanato. Distingue-se tambem um pequeno

ship. Another outstanding work is the small drawing – hanging between

desenho – pinturado entre o 84 e o 69 – cuja essencialidade tecnica deve

#84 and #69 – whose technical essentialness owes its manners to plastic

suas maneiras à beleza plastica e não à retorica de processos ocos e sem

beauty and not to the rhetoric of hollow processes without technical ends.

finalidades tecnicas.

It is common nowadays to camouflage formal anarchy by arbitrary

É comum em nossos dias camuflar o anarquismo formal por jogos

graphical or pictorial games that the less-aware public calls abstractionist.

arbitrarios graficos ou pictoricos que o publico menos advertido chama de

The artists should be advised to be more consistent with themselves. Pre-

abstracionistas. Deveria intimar-se os artistas a serem mais consequentes

tending to demonstrate that one “knows how to do abstractionism” does not

consigo mesmos. Pretender demonstrar que se “sabe fazer abstracionismo”

mean anything and reveals that the artist does not understand what abstrac-

não significa nada e evidencia que não se compreendeu o que é abstracio-

tionism is, nor even what plastic art is, after all. These changes of style should

nismo e nem o que é arte plastica afinal. Essas mudanças de estilo devem

be matured in the radical portion of our optical formation. These are seri-

ser maturadas no que há de radical na nossa formação otica. Tarefas essas

ous and decisive tasks that subtract themselves, and a playful or self-seek-

graves e decisivas que se subtraem e uma exibição ludica ou interesseira.

ing exhibition.

.
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UMA EXPOSIÇÃO DE ARTES PLASTICAS QUE
LEVA LATENTE A BELICOSIDADE POLEMICA

A VISUAL ARTS EXHIBITION THAT LATENTLY
BEARS CONTROVERSIAL HOSTILITY

A

T

Divisão de Expansão Cultural do Departamento de Cultura da
Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura de São Paulo inau-

gurou no Teatro Municipal uma exposição de pintura e escultura brasileira

he Cultural Expansion Division of the Department of Culture of the
Education and Culture Office and Culture of the São Paulo Prefec-

ture has inaugurated an exhibition of Brazilian contemporary painting and

contemporanea. A mostra, integrada por 26 artistas, apresenta um pano-

sculpture at the Municipal Theater (Teatro Municipal). The show, featuring

rama das artes plasticas de vanguarda e proporciona uma visão do movi-

26 artists, presents an overview of avant-garde visual arts and gives a look

mento artistico paulista no seu atual estado de desenvolvimento.

at the São Paulo artistic movement in its current state of development.

No ambiente ornamentado do “foyer” do Municipal, quase amea-

In the Theater’s ornamented foyer, nearly threatened by the Gon-

çados pelos motivos gongoricos dos moldurões dourados, ao pé dos capi-

goristic golden frames, below the capitals and luxurious crystal chande-

teis, dos marmores e dos luxuosissimos lustres de cristal, estão ordenados

liers, amidst the marbles, about sixty works of young Brazilian art are

cerca de sessenta trabalhos da jovem arte brasileira. Apesar da moldura

arranged. Despite the hybrid framing that surrounds them, and the

hibrida que os envolve, a despeito da ornamentação do local que em seus

ornamentation of the setting with flourishes that include paroxysms of
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rebusques chega ao paroxismo do mau gosto – simbolo vivente de uma

bad taste – a surviving symbol from an already long outmoded rhetoric

retorica já há muito tempo caduca – se alinharam os modernos, criando

– they are aligned with the modern movement, creating a set of geo-

um conjunto de formas geometricas e cores vibrantes, uma parada que

metric shapes and vibrant colors, a display that latently contains contro-

encerra, latente, a belicosidade polemica.

versial hostility.

Se a presença da magnificencia dos ornados suntuosos ao lado da

If the magnificence of sumptuous ornamentation alongside the

palavra simples da poesia dos nossos artistas contemporaneos apresenta

simple word of the poetry of our contemporary artists presents richness,

um rico, bem o previram os organizadores, que acompanharão a mostra

this was foreseen by the organizers, who will accompany the show by a

por um ciclo de manifestações artistico-culturais que alicerçarão a apre-

series of artistic-cultural manifestations that will garner the appreciation of

ciação do publico, ao qual é dirigido este esforço.

the public, to which this effort is directed.

Todas as modalidades da arte moderna paulista estão aí represen-

All the modalities of São Paulo modern art are represented there:

tadas: do maneirismo cansado de Di Cavalcanti aos sistemas estruturais

from Di Cavalcanti’s tired mannerism to Bonadei’s structural systems;

de Bonadei; do intimismo patetico, e já familiar, de Segall ao abstracionis-

from Segall’s pathetic and already familiar intimism to Cordeiro’s neoplas-

mo neoplasticista de Cordeiro; o grande espantalho de Portinari domi-

tic abstractionism; Portinari’s big scarecrow dominates the room; Volpi’s

na a sala; a mulata beiçuda de Volpi, o retrato de Flávio de Carvalho, os

thick-lipped mulatto woman, Flávio de Carvalho’s portrait, the paintings

quadros de Osvald de Andrade Filho, Tarsila, de Charoux e muitos outros

by Osvald de Andrade Filho, Tarsila, Charoux and many other artists are

artistas mandaram seus trabalhos nesse convenio na casa da retorica, da

featured in this convention at the house of eloquence, of ostentation. It is

ostentação. Mais uma iniciativa do Teatro Municipal, que teve a apoio dos

a further incentive of the Municipal Theater, which enjoyed the support of

nossos melhores artistas e aguarda o aplauso do publico.

our best artists and is waiting the applause of the public.
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historia da pintura no Brasil não pode deixar de ser um aspecto da
historia evolutiva da visualidade brasileira, que se radica mais fundo

do que a historia do mero problema da evolução-imitativa. O que deixa
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he history of painting in Brazil cannot help but be an aspect of
the evolutionary history of Brazilian visuality, which is more dee-

ply rooted than the history of the mere problem of the imitative-evolu-

margem tambem para um estudo sociologico, é a averiguação das causas

tion. The verification of external causes for the ideological judgment of

externas para o julgamento ideologico da obra de arte. As disciplinas que

the work of art also offers space for a sociological study. The disciplines

servem a esse fim são, como se sabe, a ciencia da arte, a historia e a critica,

that serve towards this end are, as it is known, art science, along with

que respectivamente buscam a essencia, evolução e valor da obra.

history and critique, which respectively seek the essence, evolution and

Isso vem a proposito da exposição retrospectiva de da Tarsila do

value of artwork.

Amaral que está provocando demonstrações invulgares daquele “metodo

This has to do with the retrospective exhibition of Tarsila do Ama-

historico e descritivo” que na verdade acaba por deslumbrar-se em como-

ral, which is giving rise to extraordinary demonstrations of that “historical

vedoras reevocações e espedaça e supera os proprios limites do doutri-

and descriptive method” which actually ends up being dazzled by dra-

nismo retorico.

matic re-evocations, shattering and surpassing the very limits of rhetori-

Para nós que não nos interessamos em julgar a interpretação do

cal doctrinism.

principio da autodeterminação da arte nacional pelos movimentos “an-

For us who are not interested in judging the interpretation of the

tropofagico” e “Pau-Brasil”, nem fazer romance da exibição de “vale-tudo”

self-determination principle of national art by the anthropophagic and
TARSILA DO AMARAL
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que foi a “Semana de Arte Moderna” de 1922 e ainda menos desejamos

Pau-Brasil movements, nor in spinning a fable about the “anything goes”

meter-nos em casos pessoais – que aliás estão sendo elevados repetida-

exhibition that was the Modern Art Week of 1922, and much less in getting

mente à praça – para nós, repetimos, torna-se mais util o interesse vol-

ourselves mixed up in personal cases – which are, however, being elevated

tado pelo aspecto artistico, que corresponde mais ao alcance de nossas

repeatedly to the public forum – for us, we repeat, it becomes more use-

possibilidades, explorar o carater imanente dos trabalhos de da. Tarsila do

ful to be interested in the artistic aspect, which corresponds more to the

Amaral, ficando, assim no dominio da autonomia relativa da estetica. E

reach of our possibilities, exploring the immanent character of the works

o faremos sem perder de vista o que criam hoje os nossos jovens artistas,

by Tarsila do Amaral, thus staying within the realm of relative autonomy of

mantendo uma relação estreita com as atuais formas do progresso da arte.

aesthetics. And we do this without losing sight of what our young artists

O que, evidentemente, não esgotará o problema.

are creating today, maintaining a close relation with the current forms of

Foi facil para da. Tarsila do Amaral, que é fazendeira, importar diretamente de Paris noções sobre cubismo, que na epoca já era materia de

It was easy for Tarsila do Amaral, who is a farmer, to directly import

ensino das academias particulares. Aqui as doutrinas pouco assimiladas se

notions about cubism from Paris, which, at that time, was already a subject

tornaram uma disciplina coercitiva, dando lugar a equivocos paradoxais

taught in private academies. Here, the little-assimilated doctrines became

até que a pintora, depois de cerca de trinta anos, retorna às suas posições

a coercive discipline, giving rise to paradoxical mistakes until the painter

originarias. É esta a falencia de um movimento extremamente persona-

returned to her original positions, after about thirty years. This is the failure

lista, que encontra em elementos literarios sua unica justificação. O que

of an extremely personalistic movement, which finds its only justification in

houve de fato foi o enfraquecimento crescente do entusiasmo inicial que

literary elements. What in fact took place was the progressive weakening

se anulou na decepção crepuscular da monotonia da repetição. O cara-

of the initial enthusiasm, which was annulled in the twilight deception of

ter das pinturas atuais de da Tarsila do Amaral testemunha, em termos

repetitive monotony. The character of Tarsila do Amaral’s current paint-

inequivocos, a compreensão que a pintora teve das tendencias da arte

ings unequivocally bears witness to the painter’s understanding of trends

contemporanea européia e brasileira.

in European and Brazilian contemporary art.

Procuraremos na exposição seguir a ordem cronologica o que não

In the exhibition, we sought to follow the chronological order, which

será facil para o publico que visitará a mostra no museu de Arte Moderna,

will not be easy for the public that will visit the show at the Modern Art

pela defeituosa ordenação dos quadros e pelos numerosos erros do catalogo.

Museum, due to the defective ordering of the paintings and numerous

As contingencias da Semana de Arte “Moderna” sugeriram uma

mistakes in the catalog.

nota excentrica para o sensibilismo naturalista oitocentista de pintura que

The contingencies of the Week of Modern Art gave rise to an ec-

encontrou uma transposição em tons mais ressoantes. Mas o “modernis-

centric note for the naturalistic sensibility of 19th-century painting that

mo” começou com as aulas de André Lhote – o pintor que deu um jeito

found a transposition in more resounding tones. But “modernism” be-

para comercializar a teoria cubista. Resultou um cubismo caseiro que tinha

gan with classes taught by André Lhote – the painter who found a way

muito mais em comum com Pedro Alexandrinho do que com Picasso –

to commercialize cubist theory. The result was a homemade cubism that

quadro n.o 30.

had much more in common with Pedro Alexandrinho than with Picasso –

Terminada bruscamente sua paixão pela pintura de Lhote, a jovem
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art progress. Which, evidently, will not exhaust the problem.

painting #30.

brasileira passou a ter aulas com Fernand Leger, que é artista de maiores

Abruptly ending her passion for Lhote’s painting, the young Brazil-

meritos. Longe de querer encontrar qualquer relação artistica entre esses

ian began to take classes with Fernand Leger, an artist of greater merits.

quadros e a obra de Leger – que logicamente não poderia responsabilizar-

Far from wanting to find some artistic relation between these paintings
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se pelas parodias de seus alunos – é claro que a convivencia com o mestre

and the work of Leger – who logically cannot be made responsible for the

bretão foi um fato de importancia fundamental para o trabalho da pintora.

parodies of his students – it is clear that the time the painter spent with the

O que não deu a compreensão plastica tentou-se, substituir pela

Breton master was of fundamental importance for her work.

narrativa sentimental. A literatura veio em socorro da pintura e, através de

What was not given to artistic understanding was substituted

temas nativistas, aconselhou uma interpretação inadequada das qualidades

by sentimental narrative. Literature came to the painting’s aid and,

formais de uma arte em transição. Há dois aspectos inconciliaveis na pintu-

through nativistic themes, suggested an unsuitable interpretation of

ra de Leger: corpos tridimensionais, modeladissimos e planos ortogonais.

formal qualities of an art in transition. There are two irreconcilable as-

(Para uma referencia ver os quadros 41 e 42). Caracteristica esta do cubismo

pects of Leger’s painting: intensively modeled tridimensional bodies,

orfico : “As obras dos artistas orficos devem apresentar simultaneamente um

and orthogonal planes. (For reference, see paintings 41 and 42). This

prazer estetico puro, uma construção que aferra os sentidos e um significa-

is a characteristic of Orphic cubism: “The works of the Orphic artists

do sublime, isto é o sujeito.” (Apollinaire). Na pintura de da. Tarsila o volume

should simultaneously present a pure aesthetic pleasure, a construction

acabou por engolir o plano, dando-se assim uma maneira que serviu para os

that anchors the senses, and a sublime meaning, this is the subject.”

aproveitamentos mais disparatados, como no “Cristo” – 71.

(Apollinaire). In Tarsila’s painting, the volume wound up swallowing the

Cerca de 1928 começa a fase sobre a qual, dizem, se estriba o significado da atividade da pintora. Na verdade, porem, o divorcio com a “ide-

plane, thus providing a manner that served for the most preposterous
uses, as in Cristo – painting #71.

alidade” determinou um decrescendo sem solução em direção à alegoria.

Around 1928, the artist began the phase which, they say, provides

Tentou-se assim uma reconstituição estilizada da natureza que não renun-

support for the meaning of her activity in painting. Actually, however, the

ciava à aparencia fisica. As formas volumetricas, gravitantes na disposi-

divorce with “ideality” resulted in a decline towards allegory, for which there

ção espacial-perspectiva, no jogo artificial de profundidades encontram

was no solution. She sought, thus, to bring about a stylized reconstitution

maneiras que muito se aproximam às do desenho animado. O colorido é

of nature that did not renounce its physical appearance. Gravitating in the

simbolico e seu movimento é o do aparecer e desaparecer – 52 – 53 – 54.

spatial-perspective arrangement, in the artificial interplay of depths, the

Perdem-se assim os contatos com os problemas propriamente artisticos

volumetric forms find manners that are very close to those of animated

e constroem-se “maquetes” da natureza – 55. É engraçada a adaptação

drawing. The coloration is symbolic and its movement is that of appearing

de resquicios do intelectualismo francês aos temas pitorescos. (O melhor

and disappearing – 52, 53, 54. Contacts with properly artistic problems

desses quadros é o 59). Em suma fazem-se figuras humanas, faz-se a flora

are thus lost, and “scale models” of nature are constructed – 55. It is funny

por maneiras sempre mais grotescas até chegar à caricatura dos trés tite-

how vestiges of French intellectualism are adapted to picturesque themes.

res nas botas – quadro 60.

(The best of these paintings is 59). In short, human figures are made, the

A ausencia de compromissos esteticos fez sentir a falta do modelo
vivo. A fantasia havia renunciado às construções logicas da figura fisica, en-

flower is made in always grotesque ways until reaching the caricature of
three puppets in the boots – painting #60.

quanto que os elementos formais perambulavam sem destino. Os modelos

The absence of aesthetic commitments creates a tangible sense of

foram reencontrados aproximativamente em 1933 e serviram aos temas so-

absence of the live model. Fantasy had renounced to logical construc-

ciais. Antes colocados em grupos – 62 – depois em atitude sentimental – 63.

tions of the physical figure, while formal elements wandered aimlessly. The

Mas tambem a paixão socialista apagou-se e a filha prodiga foi

models were re-encountered in approximately 1933 and served for social

para os temas religiosos buscando, talvez, a absolvição para o peca-

themes. At first they were placed in groups – 62 – afterwards in a senti-

do materialista.

mental attitude – 63.
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Entretanto verificou-se uma mudança na forma. Os elementos
intelectuais, que não passavam talvez de um “aplique” da consciencia

to religious themes seeking, perhaps, absolution for her materialist sin.

da pintora, começaram a dar evidentes sinais de abalo. A disciplina

Meanwhile, a change in form took place. Intellectual elements, which

formal deixava transparecer movimentos sensoriais – 68 – 72. A car-

perhaps were no more than an “appliqué” of the painter’s conscience, be-

ga romantica vem a corrigir a organização geometrica e a perspecti-

gan to give evident signs of crumbling. Formal discipline allowed sensorial

va lança figuras no espaço, sendo que a fisionomia tatil da pintura se

movements to appear – 68, 72. Romantic charge came to correct geomet-

engorda pela pressão do sentimento. Tambem esta tentativa, porem,

ric organization and the perspective launched figures into the composition

era destinada a perecer e os impulsos emocionais, esgotaram-se na

space, the painting’s tactile physiognomy being fattened by the pressure

alegoria erotica.

of feeling. Nevertheless, this attempt was also destined to perish and emo-

Quiçá a extensão do legado que, forçosamente, quiseram atribuir a

tional impulses were exhausted in erotic allegory.

obra de da. Tarsila do Amaral torne hoje mais intragavel a pauperie ago-

Perhaps the extension of the legacy that they forcibly wished to attri-

nica dos ultimos trabalhos da pintora. De qualquer maneira, não será o

bute to Tarsila do Amaral’s oeuvre has today become more unsuited to the

louvor entusiastico com que os aficionados amigos a brindam saudosa e

agonizing poverty of the painter’s latest works. In any case, the enthusiastic

generosamente, que falsificará o verdadeiro significado dessas pinturas

worship her friends/fans will wistfully and generously proffer will not be what

que as novas gerações enterram nos anais do heroismo da batalha muni-

will falsify the true meaning of these paintings, that the new generations bury

cipal das artes plasticas.

in the annals of heroism of the municipal battle of visual arts.

.
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But socialist passion also faded and the prodigal daughter went on
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THREE ACES AND A “JOKER”
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O

s dois primeiros são “pompier”, o terceiro ainda naturalista e o ultimo “coringa”.

Dentro dos limites provincianos em que giram na artes plasticas en-

C O R D E I R O

T

he first two are “artistes pompiers”, the third is still a naturalist, while
the latter is a “joker.”
Within the provincial boundaries of the Brazilian visual arts, it was

tre nós, foi facil ao sr Paulo Rossi, conseguir uma nomeada que chegou a

easy for Sr. Paulo Rossi to achieve a reputation that would confuse the

confundir os ingenuos. Mas, basta olhar com corajosa franqueza – aliás tão

naïve. But a brave and frank look – which is so severely lacking in the indig-

ausente da critica indigena – para verificar-se a inutilidade do amadorismo

enous critique – is enough to verify the amateurism uselessness which the

de que o referido tornou-se o usufrutuario mais audaz, apoiado na com-

aforementioned has become the boldest user, supported by the compla-

placencia dos tolerantes.

cency of tolerant people.

A esterilidade de sua disciplina escolastica, a impotencia revelada

The sterility of his scholastic discipline, the powerlessness revealed

nas interminaveis mastigações e repisamentos, nunca poderão fazer des-

in the endless ruminations and restarts, could never turn these Jaraguá

tes cartões postais do Jaraguá e das florzinhas empalhadas a mais remota

postcards and the little stuffed flowers into the most remote and anodyne

e anodina pintura naturalista.

naturalist painting.

Diferente, em alguns aspectos, é o caso do sr Gonsalez Rebolo

Differing from this in certain respects is the case of Sr. Gonsalez

que, embora raramente, consegue dominar os meios para atingir uma ex-

Rebolo who, though rarely, manages to dominate the means to reach a

pressão espontanea. Aqui, a monotonia do cromatismo, a inutilidade, sob

spontaneous expression. Here, the monotony of the chromatism, the useTRÊS AZES E UM “CORINGA”
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o ponto de vista estrutural, do “sensismo”, bem revelam a sujeição deste

lessness from the structural point of view, of the “sensism,” clearly reveal

artista a canones, por demais envelhecidos. Primario ainda nas normas,

this artist’s subjection to canons, no matter how old they may be. Strong in

debil nas resoluções, a obra deste artista não passa de um epifenomeno

norms but weak in resolutions, this artist’s work of is nothing more than an

da nossa produção artistica.

epiphenomenon of our artistic production.

É inutil pretender ressuscitar certo lixo da historia da arte. E, lamentavelmente, é essa a caracteristica do trabalho destes dois pintores.
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It is useless to aim to resuscitate a certain trash from the history of art.
And, regrettably, this is the characteristic of the work of these two painters.

Outro é o valor dos problemas da pintura de Mario Zanini, que se

Another matter altogether is value of the problems in the painting by

diferencia pelo respeito a certos fatos da historia da arte; pelas faculdades

Mario Zanini, who is different in regard to certain facts of the history of art;

que fazem dele um artista, um pintor consciente. Tambem ainda preso –

by the faculties that make him an aware painter and artist. Also still attached

será esta uma condição para ele insuperável? – ao despotismo naturalista,

– will this be an unsurpassable condition for him? – to the naturalist despo-

Zanini tenta, dentro de certa formulação romantica, conciliar as sequen-

tism, Zanini attempts, within a certain romantic formulation, to reconcile the

cias tonais entre os estreitos limites da imagem natural. E desta adapta-

tonal sequences within the strict limits of the natural image. And this adap-

ção do problema da expressão plastica nascem as imprecisões da materia

tation of the plastic expression problem gives rise to thick and little-refined

espessa e pouco depurada, prejudicando as relações de quantidade entre

material imprecisions, harming the relations of quantity among the colors,

as cores, e desvirtuando a construção do quadro, o que acarreta certos

and perverting the construction of the painting, which bears certain natural-

aspectos naturalistas: claro-escuro, profundidade no espaço, etc.

ist aspects: light-and-dark, spatial depth, etc.

De qualquer maneira a aceitação de um dado da regra plastica abriu

In any case, the acceptance of a plastic order principal opened new

ao artista novos horizontes e aconselhou-lhe uma revisão das relações en-

horizons to the artist and recommended that he review the relations be-

tre a representação naturalista e este processo plastico. Tal é o sentido

tween naturalist representation and this plastic process. The meaning of

das imagens que ultimamente interessam ao pintor. Mas, evidentemente,

images is such that they are recently interesting to the painter. But there

ha ainda muito de superfluo nessas pinturas que chegam a lembrar-nos

is evidently much of the superfluous in these paintings that remind us of

“lazanhas” ao molho verde ou bonecos feitos de “sorvete” misto. Prova de

green-sauce “lasagnas” or dolls made of mixed “ice cream.” This proves

que não são os preconceitos que guiam a realidade da arte.

that it is not the preconceptions that guide the reality of art.

O capricho dos organizadores apresenta nesta exposição uma serie

On a whim, the exhibition’s organizers are presenting a series of

de telas – trabalhos velhos e pouco representativos – de Alfredo Volpi. O

canvases – old and little-representative works – by Alfredo Volpi. The

valor deste artista que não tem absolutamente nada a partilhar com a qua-

value of this artist who has absolutely nothing to share with the quality

lidade dos pintores já mencionados, não pode ser avaliado com o exame

of the aforementioned painters, cannot be evaluated through the critical

critico destes trabalhos. Seria, pois, impossivel formular apreciações sem

examination of these works. It would therefore be impossible to formulate

levar em consideração a produção total do artista.

opinions without taking the artist’s overall oeuvre into account.

Certo interesse declarado pelas imagens “grotescas”, que recortam

A certain declared interest for “grotesque” images, which cut space

o espaço pela crueldade da forma e o equilibrio daquelas relações plasti-

by the cruelty of form and the balance of those plastic relations of planes

cas de planos encontrados entre as construções da cidade velha, singula-

encountered among the constructions of the old city, singularize the pe-

rizam o periodo condicionado à luta entre os termos da expressão e certo

riod conditioned to the struggle between the terms of the expression and

rigorismo naturalista, historicista. Tudo isso intimamente ligado à substan-

a certain naturalist, historicist rigor. All of this is intimately linked to the

cia da jovem historia da arte brasileira, e que somente poderá ser avaliada

substance of the young history of Brazilian art, and can only be evaluated
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com a conquista do primeiro objetivo: a expressão historicamente verda-

with the conquest of the first goal: the historically true expression. We do

deira. Não perdemos a esperança fundada de que será este grande artista

not lose the well-founded hope that this great artist will be one of the rare

um dos raros capazes de levar a sua indagação no sentido de libertar-se da

ones able to direct his questioning in the sense of breaking free from the

arte alogica da narração e marcar com a sua obra, uma etapa para a qual

alogical art of narration and, by way of his work, to stake out a phase to

todos nós concorremos.

which we will all converge.

Curioso é que esta exposição e o criterio que a regulou proporcio-

It is curious that this exhibition and the criterion that determined it

nam-nos, tambem, a possibilidade de tratar aqui de alguns problemas de

also provide us with the possibility to consider some problems of an artistic

natureza artistica e pratica, dignos de uma reflexão realmente seria, aliás já

and practical nature, worthy of a really serious reflection, already noted by

notada por outros pintores e escritores de arte.

other painters and writers of art.

No confuso ambiente da arte e da vida artistica paulistana varios

In the confused environment of art and the artistic life of São Paulo

são os fatos que sobressaem em seu aspecto paradoxal. E esta exposição,

there are various factors that stand out in their paradoxical aspect. And this

nesse sentido, oferece um exemplo bem tipico. Apesar da “ingenua” ha-

exhibition, in this sense, offers a very typical example. Despite the “ingen-

bilidade dos organizadores, que quiserem, contra a veracidade dos fatos,

uous” ability of the organizers, who wished, out of keeping with the truth

apresentar tais quadros como propriedade da galeria, é evidente que o

of the facts, to present these paintings as a property of the gallery, it is

objetivo desta mostra, cujo significado bem se identifica com certa po-

evident that the aim of this show – whose meaning is identified with a cer-

litiquice caduca e o cinismo inconsciente proprio dos comerciantes, é a

tain worn-out, petty politics and the unconscious cynicism of art dealers

manutenção da confusão e da irresponsabilidade.

themselves – is to maintain confusion and irresponsibility.

Não podemos atinar com os motivos que levaram os proprietarios

We cannot guess the reasons that led the owners of Domus gallery

da galeria “Domus” a organizar uma exposição onde figuram pintores

to hold an exhibition that features pseudo-amateur painters like Sr. Paulo

pseudo-amadores como o sr Paulo Rossi e artistas do valor de Alfredo

Rossi and valuable artists such as Alfredo Volpi. And, what consequently

Volpi. E, por conseguinte o que bem denuncia o filisteismo destes indi-

reveals the philistinism of these individuals is the question: what was the

viduos, é a pergunta: qual foi a norma da estipulação dos preços? Para o

rule for pricing? The cheapest painting by the former watercolorist, Paulo

quadro mais barato do ex-aquarelista, Paulo Rossi requer-se uma soma

Rossi, is priced higher than the most expensive painting by Mario Zanini.

muito maior do que para a do quadro mais caro de Mario Zanini. O maior

The highest price of the exhibition – just look – is the painting of little

preço da exposição – veja-se – é o do quadro de florzinhas de autoria do

flowers produced by Sr. Paulo Rossi, which reaches the absurd price of

sr Paulo Rossi que alcança o absurdo de oito mil cruzeiros.

eight thousand cruzeiros.

Isso tudo acontece quando verdadeiros artistas não percebem o

All of this takes place when true artists do not perceive the great

grande perigo existente no fato de substituir uma atitude de principio por

danger existing in the fact of substituting an attitude of principle for rela-

relações de “amizade” e se prestam de “coringa” no jogo de pessoas de

tions of “friendship” and serving as “joker” in the game of people of utter

absoluta incompetencia, levada a empresas audaciosas.

incompetence, engaged in audacious enterprises.

.
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IMPÕE-SE UMA REVISÃO DE VALORES NA
PINTURA E NA ESCULTURA NACIONAIS
BRAZILIAN PAINTING AND SCULPTURE NEED
VALUES REVIEWED
SÃO PAULO, JORNAL FOLHA DA MANHÃ, 17 DE FEVEREIRO DE 1950
SÃO PAULO, FOLHA DA MANHÃ NEWSPAPER, FEBRUARY 17TH, 1950

V A L D E M A R

A REALIDADE PRESENTE E A CRITICA
DOGMATICA DO “MODERNISMO ENTUSIASTA”

PRESENT REALITY AND DOGMATIC CRITICISM
OF ‘ENTHUSIASTIC MODERNISM’

C

T

hegou o momento em que, em intima comunhão com os fatos, torna-se necessario traçar uma direção na luta pela expressão artistica.

No periodo passado, caracterizado por certos contactos retardados com alguns
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he time has come to set a course in the struggle for artistic expression, in close communion with events. In the previous period, cha-

racterized by belated contacts with some aspects of the artistic problem,

elementos do problema artistico, a arte e a vida artistica local desenvolveram-se

local art and artistic life evolved more or less peacefully. It was the period

de maneira mais ou menos pacifica. Foi o periodo do apologismo retorico, do

of rhetorical apologies, the presumptuousness of those recently back from

pernosticismo dos recem-chegados de viagens à França, da obstinada desco-

France, and the obstinate discovery of ‘naive’ talents – in short, a period of

berta de talentos “ingenuos”, o periodo, enfim, do “modernismo entusiasta”.

‘enthusiastic modernism.’

O estudo critico das tecnicas das formas da historia da arte, a inda-

Critical studies of formal techniques in the history of art, well-ground-

gação fundada das posições de vanguardas, as relações com o problema

ed inquiry into avant-garde stances, and the relations involving the prob-

geral da arte, eram questões relegadas ao ultimo plano, ou, talvez, total-

lem of art in general were all issues relegated to the background, or per-

mente ignoradas.

haps totally ignored.
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A atividade dos participantes desse periodo se limitou à manuten-

The activity of artists in this period was limited to the continu-

ção da oposição à pintura e à escultura “academicas”, papel nem sempre

ously opposing ‘academic’ painting and sculpture, a role not always jus-

justificado à luz dos fatos. Tal maneira de encarar o problema não permitiu

tified in light of the facts. This approach to the problem failed to yield

um desenvolvimento eficaz das artes plasticas. Os pensamentos fragmen-

real development for the visual arts. Fragmentary ideas, frail opinions,

tarios, as opiniões frageis, as elocubrações frias e as repetições enfadonhas

aloof lucubration and tiresome repetitions prevented the emergence

impediram o aparecimento de “grupos” e de tendencias bem definidas,

of ‘groups’ and clearly defined trends that could aim for some sort of

que tivessem o objetivo, através de certa recuperação de cultura, de resol-

cultural revival in the hope of solving the problem of painting in his-

ver o problema da pintura dentro de termos historicos.

torical terms.

A grande culpa dos “modernistas entusiastas” consiste, principalmen-

The great fault of the ‘enthusiastic modernists’ was not to have

te, não em haverem travado, no seu tempo, uma luta destituida de funda-

waged an unfounded struggle or created so many pulpits and kingdoms

mento e de haverem criado pulpitos e reinados em quantidade, mas em

in their time. Rather, it is mainly in their present-day exaggeration of the

exagerarem hoje a importancia dessa situação, considerando irremoviveis os

importance of this situation, seeing thrones as immovable and, on reach-

tronos e pretendendo, ao chegar o periodo das lutas decisivas pela vida da

ing the period of decisive struggles for the life of new art, claiming for

arte nova, reivindicar para si o poder soberano de abafar, com certo verbalis-

themselves the sovereign power to smother the importance of new tasks

mo oco e difamante, a importancia das novas tarefas, das novas atividades.

and activities, in a certain hollow and insulting verbiage.

Uma arte inteiriça e uma critica fiel pode, no entanto, surgir no pe-

Nevertheless, a wholesome art and loyal critics may emerge in the

riodo da afirmação abstracionista, quando, então, o problema da destrui-

period of abstractionist affirmation, when the problem of destroying nat-

ção dos residuos naturalistas passa a ser um fato, quando o trabalho pela

uralistic residues becomes an accomplished fact, when work for artistic

compreensão artistica torna-se um dos problemas mais palpitantes, quando

understanding becomes one of the most pressing problems, and when

o significado de certas “modificações” figurativistas se apresentam perfeita-

the meaning of certain figurative ‘modifications’ are shown to be perfectly

mente definido. Nunca se esteve, como agora, tão em dia com as questões

defined. Never before has there been such close contact with the issues

que animam os artistas de alem-mar. E não se pode negar a contribuição

that drive artists in other countries. Newcomers have unarguably contrib-

dos recem-vindos para a focalização do problema da expressão artistica

uted to our focus on the problem of artistic expression today. All that is re-

atual. Basta que o trabalho não se limite à restauração de determinados for-

quired is that the work not be limited to reviving certain formulae. Rather,

mularios, mas que os entenda, com espirito critico, no seu aspecto tecnico,

it must understand them critically, regarding their technical aspects, and

e os desenvolva, completando-os de toda realidade nacional, para que se

develop them, completing them with the full reality of the nation, thus

chegue a uma contribuição valida à resolução do problema geral da arte.

making a valid contribution to the resolution of the general problem of art.

Para que isso aconteça, precisamos impedir que a importancia fun-

To this end, we must keep the fundamental importance of these

damental de tais problemas seja deturpada por certa critica que se recusa

issues from being distorted by a certain kind of criticism that refuses to be

a integrar-se nas transformações destroçadoras dos faceis comodismos, e

part of the devastating transformations of the easy self-indulgence, and

que procura restaurar o vicio naturalista através da apologia do anacronis-

which attempts to revive the naturalistic habit by calling upon the anach-

mo, da caducidade na pintura.

ronism and obsolescence of painting.

Salientamos o perigo desta critica, desconhecedora dos fatos, des-

We point out the danger of this type of criticism that, while ignoring

ligada dos movimentos, ausente dos problemas postos em equação pela

facts, taking no part in movements, and remaining aloof from issues posed

pesquisa pratica, despojada das experiencias dos artistas, pobre por seu

by practical research, uninformed by artists’ experiences, and impoverIMPÕE-SE UMA REVISÃO DE VALORES NA PINTURA E NA ESCULTURA NACIONAIS
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egocentrismo e que nunca atinge a genese da obra produzida e que, por

ished by its self-centeredness that never reaches the genesis of the work

tanto, acaba por ser inutil à criação e à compreensão artisticas.

produced, eventually is of no use for artistic creation and understanding.

Tudo isso nos convence, cada vez mais, da urgente necessidade de

All of this increasingly persuades us of the urgent need for a reex-

uma total revisão dos “valores” consagrados da pintura e da escultura na-

amination of established ‘values’ of Brazilian painting and sculpture and,

cional e, muito mais ainda, de uma atualização dos metodos de apreciação

even more so, the updating of artwork evaluation methods starting with a

da obra de arte com a revisão da critica nacional.

revision of Brazilian art criticism.

.
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RELAÇÃO ENTRE ESCULTURA, PINTURA
E ARQUITETURA – A PROPOSITO DE UM
ARTIGO DO SR. SERGIO MILLIET

SCULPTURE, PAINTING AND ARCHITECTURE
– THEIR INTER-RELATIONS, IN RESPONSE TO
AN ARTICLE BY MR. SERGIO MILLIET

S

M

ubordinado ao titulo de “Escultura Funcional”, publicou o sr. Sergio
Milliet um artigo que nos proporciona o ensejo de trazer ao debate

publico alguns temas relacionados com os fatos da escultura atual, das

r. Sergio Milliet’s article titled ‘Functional Sculpture’ poses an
opportunity to bring up a public discussion of certain issues rela-

ted to contemporary sculpture and the relations between sculpture, pain-

relações entre a escultura, a pintura e a arquitetura, considerações, enfim,

ting and architecture – in short, certain points concerning the question of

sobre o problema plastico de nossa epoca.

visual (or plastic) art in our period.

É sabido que os meios expressivos da escultura são suficientes para

Sculpture obviously does not have sufficient expressive means to

a conquista da imagem plastica. Pretender estabelecer uma diferença en-

conquer the plastic image. Attempting to establish a difference between

tre a linguagem pictorica e escultorica, como intentou o sr. Sergio Milliet,

pictorial and sculptural language, as Mr. Sergio Milliet does, means yield-

significa abandonar-se ao critério naturalista, significa medir as possibili-

ing to the naturalistic criterion and gauging the potential for “allegorical

dades de “representação alegorica” das duas formas de expressão. E, por

representation” of these two forms of expression. Hence the related fact
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conseguinte, isso se relaciona com o fato de o sr. Sergio Milliet falar de

that Mr. Sergio Milliet talks of expression and the “field of plastic art,”

expressão e de “campo plastico”, citando claro-escuro e perspectiva, que

mentioning chiaroscuro and perspective, which are regulated by scien-

são regulados por criterios cientificos. Na concepção plastica os meios

tific criteria. In the plastic conception, sculpture has the same expres-

expressivos da escultura equivalem aos meios expressivos da pintura,

sive means as painting, despite using different materials, for sculpture

levando-se em consideração a diferença de material empregado, pois a

is developed in tridimensional space, while painting is conditioned by

escultura se desenvolve nas três dimensões do espaço enquanto a pintura

the plane.

está condicionada ao plano.
Ao contrario do que afirma o sr. Sergio Milliet, a historia da arte

sculpture has always developed alongside painting, or rather that both

ensina que o desenvolvimento da escultura sempre foi paralelo ao da

means of expression have always shared solutions to the problem of plastic

pintura, ou melhor, que o problema da expressão plastica sempre foi

expression. Their sharing is noted most clearly in relation to the “fantasies

resolvido em comum por essas duas maneiras de expressão. E essa con-

and daydreams” that seem to characterize painting in our time, in his opin-

vivencia se nota mais nitidamente em relação às “fantasias e devaneios”

ion. Everything I am saying here is confirmed by the fact that almost all

que na opinião do articulista, parecem caracterizar a pintura de nossos

the most representative painters of the modern movement have used the

dias. Tudo quanto digo confirma-se pelo fato de quase todos os pinto-

material of sculpture in forms that reflect their own aesthetic intuition. To

res mais representativos do movimento moderno terem com o material

mention just a few of them: Daumier, Degas, Matisse, Modigliani, Picasso,

proprio da escultura, construido as formas da propria intuição estetica.

Boccioni, Max Ernst, and Moholy-Nagy.

Basta citar Daumier, Degas, Matisse, Modigliani, Picasso, Boccioni, Max
Ernst, Moholy-Nagy e outros.
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Contrary to Mr. Sergio Milliet’s assertion, art history shows that

With or without architecture’s “appeal”, the fact is that sculpture too
has been emancipated from objects and has conquered “brilliantly, too

A verdade é que com o “apelo” ou sem o “apelo” da arquitetura,

brilliantly, the domains of the imagination “ (?). In pointing to a certain

tambem a escultura libertou-se do objeto, conquistando “brilhantemente,

verbalism in its character, let us recall the neo-plasticist sculpture of Van-

demasiado brilhantemente, os dominios da imaginação” (?). Lembramos,

tongerloo, the neo-formalistic work of Arp and Brancusi, the constructivist

para mostrar o carater de certo verbalismo, a escultura neoplasticista de

pieces of Moholy-Nagy and Gabo, the fantastic structures of Giacom-

Vantongerloo, a neoformalistica de Arp e Brancusi, as construtivistas de

etti, the signs of Pietro Consagra, and so many other plastic-sculptural

Moholy-Nagy e Gabo, as estruturas fantásticas de Giacometti, os sinais

manifestations as different pictorial interpretations of the plastic quality of

de Consagra e outras tantas manifestações plastico-esculturais quantas as

our period.

diferentes interpretações pictoricas da qualidade plastica de nossa epoca.

This conjoining of architecture and sculpture did not take place out-

A conjunção arquitetura-escultura não se realizou fora dos domi-

side the domains of architecture. There was no conventional or arbitrary

nios da arquitetura, não foi uma aproximação convencional e arbitraria,

rapprochement on the contrary, it worked within the construction-sculp-

pelo contrário, operou-se dentro da sintese construção e escultura. Ad-

ture synthesis. We find it strange that Mr. Milliet, who has made much of

miramo-nos com o fato de o sr. Milliet, que, por varias vezes, já fez praça,

his enthusiasm for the abstractionist revolution on several occasions, at

pelo menos ultimamente, do seu entusiasmo pela revolução abstracionis-

least recently, has only been able to discover a “technical dazzle” in to-

ta, só saber descobrir na arquitetura de hoje uma “obnubilação tecnica”.

day’s architecture.

Toda arquitetura moderna, de William Morris aos nossos dias, ar-

All modern architecture, from William Morris to our day, has taken

mou-se, passo a passo, com a escultura e a pintura contra a passividade

up arms with sculpture and painting against naturalistic passivity in equal

naturalista. O movimento dos “funcionalistas”, por exemplo, nascido por

measure. The “functionalist” movement, for example, which emerged

FASE Figurativa
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volta de 1920, tomou posição contra todos os estilos da arquitetura tradi-

around 1920, took a stand against all styles of traditionalist architecture

cionalista, negando qualquer intimidade entre arquitetura e arte. Mas, tal

and rejected any close relation between architecture and art. But such an

posição de intransigencia – é necessário explicar – era mantida em rela-

intransigent position – it must be explained – was maintained in relation

ção à arte antropomorfica, a toda manifestação naturalista. E isso é con-

to anthropomorphic art, to all naturalistic expression. This is confirmed by

firmado pelo fato de que, apesar das declarações nihilistas de que todas

the fact that despite the nihilists’ declarations that all forms are dictated

as formas são ditadas pela tecnica e pela utilidade, os funcionalistas não

by technique and utility, the functionalists did not cease to show interest

se deixaram de interessar pela tecnolatria cubista, pelas estruturas e pelo

in Cubist idolatry of technique, structures, and abstractionist chromatics.

cromatismo abstracionista. Bem revelam as contruções daquele tempo o

Constructions of that time clearly reveal the study of formulas from the

estudo dos formularios da nova concepção estetica: os equilíbrios livres e

new aesthetic design: free and asymmetric equilibrium, interpenetrating

assimetricos, planos interpenetrantes, etc. Pode-se afirmar, pelo contrario,

planes, etc. On the contrary, we may say that the architecture that “ap-

que a arquitetura que “apela” a uma escultura figurativista não pertence a

peals” to a figurativist sculpture is not part of modern architecture, which

arquitetura moderna, que se caracteriza pela emancipação da influencia

is characterized by emancipation from the historicist influence of Greek

historicista da arte grega e gotica.

and Gothic art.

Aqueles que pretendem embelezar a arquitetura, grudando na

Those wishing to embellish architecture by attaching certain bas-

construção certas representações bastardas, são os que entendem tam-

tard representations to constructions are also those who believe that archi-

bem a arquitetura como “obnubilação tecnica”.

tecture is “technical dazzle”.

Definir a beleza da arquitetura como plastica nada mais é do que

Defining the beauty of architecture as plastic is no more than con-

considerar a arquitetura uma forma de expressão; significa enriquecer a

sidering architecture to be a form of expression; it means enriching artistic

expressão artistica de uma contribuição valiosissima.

expression with a very valuable contribution.

Quando se considera o problema plastico não é possivel estabele-

When pondering the plastic problem, hegemonies cannot be

cer hegemonias entre as atividades humanas que tendem à resolução do

ranked across human activities that tend to solve this question. The mod-

mesmo. A concepção moderna nos ensinou a aceitar todas as soluções

ern concept taught us to accept all solutions even if they come from ac-

ainda que provenham de atividades, que, na concepção tradicionalista,

tivities that are devoid of any consideration from the point of view of the

são destituidas de toda a consideração.

traditionalist conception.

O certo é que o neoplasticismo doou o fantasma poetico aos fun-

The fact is that neo-plasticism bequeathed the poetic phantasm

cionalistas, as construções indicaram as possibilidades do novo material

to the functionalists; constructions showed the constructivist sculptors

aos escultores construtivistas e Mondrian ensinou a Le Corbusier, Gropius

the potential of new material; Mondrian showed Le Corbusier, Gropius

a Moholy-Nagy, Arp a Niemeyer e desse tecido de valores dados e adqui-

showed Moholy-Nagy, and Arp showed Niemeyer. From this tissue of giv-

ridos surge a expressão plastica de nossa epoca.

en and acquired values came the plastic expression of our period.

A escultura, a pintura e a arquitetura são divisões escolasticas do

.

indivisível: o plastico é sempre pintura, escultura e arquitetura.

Sculpture, painting and architecture are scholastic divisions of the
indivisible: plastic art is always painting, sculpture and architecture.

.
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ASPECTOS DO PROCESSO DE DIFERENCIAÇÃO
ENTRE O ARTISTICO E O EXTRA-ARTISTICO
– PELA FORMAÇÃO PLASTICA CONTRA O
NATURALISMO E O SURREALISMO

ASPECTS OF THE PROCESS OF
DIFFERENTIATION BETWEEN ARTISTIC AND
EXTRA-ARTISTIC – FOR VISUAL-ART EDUCATION,
AGAINST NATURALISM AND SURREALISM

O

T

Museu de Arte Moderna – o instituto que até hoje mais contribuiu, entre nós, para a difusão da arte de vanguarda – apresen-

ta-nos agora a exposição de seu segundo acervo. Trata-se de um certo
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he Modern Art Museum (Museu de Arte Moderna) has done
more than other Brazilian institutions to publicize avant-garde

art. At this time, it is exhibiting its second collection, which com-

numero de obras de artistas que muito se empenharam na solução do

prises a number of works by artists who have been engaged in sol-

problema da pintura. Com exceção de Gino Beverini, deslocado na expo-

ving the problem of painting. Except for Gino Beverini, who is out

sição, pois seria mais proprio vê-lo em conjunto com as obras dos artistas

of place here and would be more adequately included with Italian

italianos, aplaudimos o criterio adotado pelo Museu de Arte Moderna,

artists, the museum’s criterion is praiseworthy for enabling exhibition

que nos concede a possibilidade de seguir a diversificação de um aspecto

viewers to follow the diversification of a specific aspect of the mo-

do movimento moderno.

dernist movement.
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Ao tempo dos simbolistas-intimistas, dos neo-impressionistas divi-

In the day of intimist symbolists, divisive neo-Impressionists and

sionistas e dos “fauvas”, a pintura de Albert Gleizes significava uma contri-

fauves, the painting of Albert Gleizes was an important contribution to

buição importante ao cubismo cientifico; maior, porem, talvez tenha sido

‘scientific cubism’. However, perhaps an even greater contribution to this

a contribuição prestada a essa tendência por Jean Metzinger, muito bem

trend came from Jean Metzinger, who is ably represented at the exhibi-

representado na mostra com uma tela de 1912. Imbuido de suas expe-

tion by a painting dated 1912. Imbued with his divisive neo-Impressionist

riencias neo-impressionista e divisionista, Metzinger foi ao encontro de

experiences, along with Picasso and Braque, Metzinger enriched the fruit

Picasso e de Braque, enriquecendo com a disciplina da nova regra e com

of the new reasoning with both, the discipline of the new school and neo–

as minucias neo-impressionistas o fruto da nova logica.

Impressionist minutiae.

Ao mesmo resultado chegaram aqueles cubistas que, como André

Cubists such as André Lhote arrived at the same destination in their

Lhote, pretenderam fazer dos valores plasticos um atributo do objeto na-

quest to turn visual values into attributes of the natural object. However,

tural, mas que para demonstrar suas teses, usaram tantos argumentos e

on demonstrating their theses, those artists deployed so many arguments

mediações que, em vez de ligar, separaram a arte daquela imagem.

and mediations that they separated art from that image, rather than con-

Exposto assim, pelos cubistas, o esquema geral do metodo, os no-

necting it.

vos artistas, em seguida, desenvolvem um trabalho mais particularizado,

The cubists had shown the general outline for a method that young-

demonstrando como a oposição da expressão plastica em relação à ima-

er artists then went on to develop in more detail, and demonstrate just

gem naturalista se vai especificando no processo da criação artistica.

how the opposition of visual-art expression to naturalistic imagery gradu-

Nesse sentido ainda grande foi a contribuição e a utilidade do neo-

ally would be specified in the course of artistic creation.

formalismo, que mostrou como o “erro” naturalista encontra sua razão de

In this respect, another major and quite useful contribution came

ser na distinção da linguagem plastica, na expressão pictorica e escultural.

from neo-formalism, which showed how the rationale for the naturalist ‘mis-

Ao contrario dos outros movimentos contemporaneos, o neo-formalismo

take’ came from the distinction of plastic language in pictorial and sculptural

dirigiu sua indagação não para aquela forma particular da natureza, cujo ca-

expression. Unlike other contemporary movements, neo-formalism did not

rater distintivo seria dado, nem pela natureza, e sim pelo elemento distinti-

pursue that particular form of nature whose distinctive character would be

vo, pelo carater por excelencia fisico do objeto natural. Essa tendencia, aqui

imparted not by nature, but by the distinctive element, by the character of

representada pelo plastico “Formas Expressivas”, de Arp, de acordo com o

the natural object, which is physical par excellence. This trend is represented

seu principio seletivo, construiu a natureza, com o equilibrio que a carate-

here by Arp’s ‘expressive forms’ that, in accordance with his selective prin-

riza, sem a imagem do homem, da fauna e da flora. Chegou desse modo

ciple, constructed nature with its characteristic equilibrium and without im-

à criação de meras imagens, privadas de valor filosofico, religioso, historico

ages of human beings, fauna or flora. Thus, the artist arrived to the creation

e moral. Mas se esta é, por si, coisa inutil no desenvolvimento organico e

of mere images stripped of any philosophical, moral, religious, or historical

unitario da pintura e da escultura, concorreu, por outro lado, para por a nu os

worth. While of no use in itself for the organic and unitary development of

caracteres do naturalismo, para o estabelecimento da norma plastica.

painting and sculpture, on the other hand this creation did help unveil the

Tambem a obra de Fernando Leger participa do processo de dis-

character of naturalism and set the standard for visual art.

tinção entre o artistico e o extra-artistico, e, como todas as outras formas

Ferdinand Léger’s work has taken part in the process of distinguishing

das quais, nesse artigo, passaremos a falar, foi condicionada à exacerbada

artistic from extra-artistic. Like other forms to be addressed in this article, it

duvida que acarretou a ofensiva contra a passividade naturalista. Leger in-

has been affected by the exacerbated uncertainty that triggered the offen-

tegrou o movimento cubista na tendencia critica, levou suas experiencias

sive against naturalistic passivity. Léger embraced the cubist movement’s
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até à porta do abstracionismo para depois reverter à concepção antropo-

critical thinking and took his experiments to the brink of abstractionism be-

morfica suas aquisições fundadas na articulação da côr no sentido plastico.

fore leading his acquisitions – grounded on the articulation of color, in the

A esse último período, “neo-realista”, pertencem suas telas expostas atual-

plastic sense –, back to anthropomorphic conception. The paintings now on

mente no Museu de Arte Moderna.

shown at Modern Art Museum belong to his latter ‘neo-realist’ period.

Entre as vitimas causadas pelo “salto” abstracionista, incluimos os

The casualties of the abstractionist ‘leap’ include members of

elementos que compõem a nova geração francesa, aqui bastante repre-

France’s younger generation, which is well represented here. We refer to

sentada. Referimo-nos àquela pintura não-figurativista e não-abstracionis-

that non-figurative and yet non-abstractionist painting that has left behind

ta, que perde o sabor naturalista e não alcança o criterio plastico. É essa

its naturalistic flavor but not yet met the plastic criterion. It is reflected in

pintura feita pela originalidade de Alfred Manassier, pelo mecanismo da

the originality of Alfred Manassier; Jean Bazaine’s elliptical and highly col-

composição elitica e coloridissima de Jean Bazaine pela triangulação dis-

ored composition; Gérard Singler’s disciplined triangulation, and Jean Le

ciplinada de Gerard Singler, pela volta, com Jean Le Moal, ao sabor his-

Moal’s return to a historicist taste, to a painting that resembles the fresco,

toricista, ao quadro que parece afresco, à côr que parece antiga à pintura

to color that looks dated, to a painting almost representing natural image,

que quase representa a imagem natural, à imagem vitima dos problemas

and to the image as victim of the problems of painting. The insolence of

da pintura. A petulancia desses artistas caracteriza bem a atual crise da

these artists clearly characterizes the current crisis of the ‘Paris School.’.

“Escola de Paris”.
Alberto Magnelli é um dos tantos magos que celebram profecias

events, who continue to nibble at the unrecoverable edges of major devel-

sobre acontecimentos já realizados, que ficam mastigando as margens

opments in the history of art. In his canvas Turbulent Language, Magnelli

não recuperaveis dos grandes fatos da historia da arte. É, enfim, Magnelli,

is a Picasso undressed and turned into shadow. Abstracting cubist struc-

na tela “Linguagem Turbulenta”, um Picasso desvestido e feito sombra.

tures, he places them in space and lends them their tempestuous aspects

Abstrai esse artista as estruturas cubistas para colocá-las no espaço e atri-

of decomposed matter. In contact with the air, surfaces are covered with

buir-lhes seus tempestuosos de materia decomposta. Em contacto com o

relief and acquire light and depth, thus becoming human sculptures or

ar, os planos cobrem-se de relevo, adquirem luz e profundidade tornam-se

archaic objects.

esculturas humanas ou objeto arcaico.
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Alberto Magnelli is one of the many sorcerers to prophesize past

On the opposite path, Wassily Kandinsky became a naturalist

Pelo caminho inverso, Wassily Kandinsky se faz naturalista por meio

through pictorial language. He took the object into the domain of art,

da linguagem pictorica, levou o objeto ao dominio da arte, definiu-o e o

defining it and making it artistic. With pristine hands, he transposed

fez artistico. Com mãos virgens transpôs a natureza a um reino de lumino-

nature to a realm of luminous serenity without adding to its forms or

sa serenidade, sem acrescentar e nem mutilar suas formas. Fragmentos de

disfiguring them. Fragments of skies, drops of milk, golden earrings

céus, gotas de leite, brincos dourados com anéis, portas e ladrilhos colo-

and rings, color tiles and doors: things that lose their extrinsic value to

ridos: coisas que perdem seu valor extrínseco para obedecer ao processo

conform to the creative process that builds figures and spaces on the

criador que vai edificando, na balança do equilibrio, as figuras e os espaços.

scales of equilibrium.

Mas, quando chega o momento do sonho, do pesadelo, do processo

Yet, when the time comes for dreams or nightmares, the subcon-

automatico do pensamento, da obsessão, da morbidez luxuriosa, deixa-se o

scious process of thought , obsession, or luxurious morbidity, the domain

domínio do homem para descer na “bolgia” do surrealismo. E, nas imagens de

of man is left behind to descend into the ‘ditches ‘ of surrealism. And also

Max Ernst, nas manchas patologicas de Andre Masson, no boneco de Picabia,

into the images of Max Ernst, the pathological blotches of Andre Masson,

nos cenarios de Cristofanetti, no intimismo de Chagall, nos volumes osseos de

Picabia’s doll, Cristofanetti’s scenes, Chagall’s ‘intimism’, Tanguy’s bony
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Tanguy, no fantasma de Picasso, e, vindo de outro fundamento, da produção

volumes, Picasso’s ghost, or from another angle De Chirico’s production,

dechirichiana, e ainda na obra de Miro – de maneira diferente por certa for-

or Miró’s work – in a different way, due to a certain visual-art formulation

mulação plastica – o surrealismo se identifica sempre com a esterilidade e o

– surrealism has always identified with the sterility and cynicism of the nat-

cinismo da representação naturalista. Por ser por sua determinação, e, de fato,

uralistic representation. Through its own resolve, and actually spurning all

alheio a toda formação moral e estetica, o surrealismo torna-se uma união

moral or aesthetic training, surrealism becomes an extrinsic, conventional,

extrinseca, convencional, arbitraria, uma imagem superflua e fastidiosa.

and arbitrary union, a superfluous and tedious image.

Para concluir satisfatoriamente as considerações que formulamos

For a satisfactory conclusion to the considerations formulated in

nesse nosso passeio através das formas reunidas na exposição do segundo

this perusal of forms shown at the exhibition of Modern Art Museum’s

acervo do Museu de Arte Moderna, precisariamos contemplar uma tela

second collection, we ought to view a Piet Mondrian painting that sadly

de Piet Mondrian, ainda lamentavelmente inedito em São Paulo. Mondian

has never been shown in São Paulo. Mondrian condensed in his oeuvre

condensou a sua obra a solução progressista de todos os problemas con-

a progressive solution to all problems posed in this fruitful period of art

tidos nesse periodo fecundo da história da arte, tanto nos comedimentos

history, both in the valuable moderation of the stronger artists and in the

valiosos dos mais fortes como nas modificações arbitrarias que afetaram

arbitrary modifications that affected the problem of art in the failed at-

o problema da arte nas inuteis tentativas de fazer proprios da concepção

tempts at appropriating certain formulae into the new aesthetic vision of

naturalista certos formularios da nova visão estetica.

naturalistic conception.

.

.
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REFUTADA INTEGRALMENTE

NEVER, THROUGHOUT ALL TIME, WILL THE
WORK OF JOSÉ FERRAZ DE ALMEIDA JUNIOR
BE WHOLLY REFUTED

S

I

ua personalidade artistica, ainda hoje “moderna”, se considerada em
relação ao trabalho de certos pintores contemporaneos, maturou-

se de um fundamento realmente estetico. Plastico, pelo pouco caso feito
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f his artistic personality, which is “modern” even today, is considered in
relation to the work of certain contemporary painters, it will be seen

to have matured from a truly aesthetic foundation. His pictorial practice

à contemplação das harmonias de formas naturais, seu fazer pitorico é

is plastic in light of the little consideration paid to harmonies of natural

aquele que cria potentes equilibrios humanos. Sentimos ao contato das

forms, and creates powerful human balances. The chromatic correlations

correlações cromaticas que caracterizam sua obra, o sentido da revolta

that characterize his work convey the feeling of the sense of revolt that be-

que começou, no Brasil, nesse tempo e que ainda hoje em todo o mundo

gan at that time in Brazil, and which yet today, around the world, is aimed

se processa contra tudo quanto há de conformismo, de ilusorio e de enga-

against all conformism, everything illusory or deceptive in the realm of the

nador no dominio da vida da arte.

life of art.
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Não será, declaramos desde já, nos estreitos limites da pedante-

We state from the outset that it is not in the strict limits of the pedant-

ria de um Vitor Meireles, do temperamento plateal de Pedro Americo,

ry of a Vitor Meireles, nor in the elevated temperament of Pedro Americo,

e tanto menos no carater maquinal de “Juventude Morta” de Gonzaga

and much less in the machinelike character of Juventude Morta by Gonzaga

Duque, que iremos encontrar o elemento determinante para explicação

Duque that we will find the determinant element for the historical explana-

historica da obra de Almeida Junior. Enlangueciam na Academia das Ar-

tion of Almeida Junior. The indications of the “French Mission” languished

tes as indicações da “Missão Francesa”, e as lições européias, recebidas por

in the Academy of Arts (Academia das Artes), and the European lessons

alguns felizardos premios de viagem, eram digeridas de maneira afobada

received by some fortunate travel-prizewinners, were learned hastily and

e improdutiva. Este o clima artistico em que floreceu a intuição plastica do

unproductively. It was in this artistic climate that the plastic intuition of the

pintor ituano, em que a falhada integração da sociedade do tempo com

painter from the city of Itu flourished, at the same time that society’s failure

as formas novas da cultura, foi a causa do freamento, por uma vintena de

to become integrated with new forms of culture resulted in a 20-year-long

anos, da evolução da arte nacional brasileira.

stunting of the development Brazilian national art’s development.

Passando em revista quanto foi escrito sobre a obra de Almeida Ju-

Reviewing the wealth of writing concerning Almeida Junior’s work,

nior observamos que, mesmo recentemente, os ensaistas quase sempre,

we note that, even recently, the essayists have nearly always, and more or

de maneira mais ou menos declarada, limitaram sua apreciação à tematica

less explicitly, limited their appreciation to his figurative themes, believing

figurativa e, julgando que na pintura o problema da arte nacional se resol-

that, in painting, the problem of national art is solved by paging through

vesse folhando uma antologia de costumes e caracteristicas geograficas

an anthology of customs and indigenous geographic characteristics, and

indigenas, decretaram a brasilidade de suas obras. Não chegaram, sequer,

have thus decreed the Brazilian character of his works. They have not

a diferenciar o periodo em que o pintor patricio, nas academias estran-

even differentiated the period in which this fellow countryman and painter

geiras, retratava modelos franceses para assunto brasileiro. – “Derrubador

portrayed French models in foreign academies, using them for a Brazil-

Brasileiro”, – os quadros que são mera exercitações de “mestiere”, daquele

ian theme, as he did in Derrubador Brasileiro. The paintings that are mere

que foi o período da honesta e sobria tecnica de Almeida Junior, dividiram

exercises of mestiere, from Almeida Junior’s period of honest and sober

sua obra em fases cujos limites são fornecidos pelos dados anagraficos

technique, divide his oeuvre into phases whose limits are defined more by

antes que pelos fatos artisticos.

anagraphical data than by artistic facts.

Muito se apressaram os irredutiveis francesistas em encontrar pa-

The unbending Francophiles hastily sought to find foreign paternities

ternidades estrangeiras para sua arte. Puvis Chavanne, Coubert e pode-

for their art. Puvis Chavanne, Coubert, and we could also cite the Italian

riamos citar tambem os “puristas” italianos, podem ter suscitado interesse

“purists,” may have partially kindled the interest of our artist, but for as much

da parte do nosso artista, mas por quanto fundadas possam ser tais obser-

as such observations have a basis, it must be admitted that, as long as it

vações, deve admitir-se que, desde que não se tratou de uma “macaquea-

did not involve a “mimicry,” in light of essentially critical relations between

ção”, antes de relações essencialmente criticas entre duas culturas diferen-

two different and organically linked cultures, and considering the expressive

tes e organicamente vinculadas, e em se considerar a força expressiva dos

power of the works in question, such assertions largely miss the mark.

trabalhos em questão, tais asserções perdem grande parte do seu valor.
Voltemos assim ao tempo em que vigorava o formalismo classicista
e o verismo imparcial e falemos da tecnica artistica que os combateu.

We thus return to the time at which the classicist formalism and impartial Verismo reigned, and we speak of the artistic technique that struggled against them.

O otimismo da harmonia desnaturalizada de Almeida Junior surgin-

Almeida Junior’s denatured harmony, arising from the plastic me-

do da mediação plastica dos termos da figurativa do seculo XIX, é estig-

diation of figurative terms of the 19th century, is stigmatized by that vivid
ALMEIDA JUNIOR
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matizado por aquele vivido significado humano que, vitorioso de uma se-

human meaning which, having won out over a series of crises, is a distinc-

rie de crises, integra-se, como elemento distintivo, em nossa vida artistica.

tive yet integral part of our artistic life.

O pintor através da formulação da planoplastica, libertou as forças

Through his two-dimensional plastic formulation, the painter freed

humanas encerradas “dentro” da corporalidade das figuras do naturalismo

human forces closed “within” the corporeality of the figures of the natural-

da época; deu forma a um sentimento que o “psicologismo” denunciava

ism of that time; he gave form to a feeling that “psychologism”denounced

em sua linguagem gaga sem quantidades e totalmente incondicionada;

in its stuttering artistic language, without quantities and utterly uncondi-

demonstrou como era arbitrario e artificioso pretender, com a reprodução

tioned; he demonstrated how it was arbitrary and cunning to resort to the

pitorica de determinadas particularidades anatomicas de um homem, re-

pictorial reproduction of determined anatomical particularities of a man

produzir tambem o seu estado psicologico, derrotando desta maneira as

with the aim to also reproduce his psychological state, thus overcoming

arbitrariedades da causalidade intima ou mística, para chegar à atividade,

arbitrariness of intimate or mystic causality, to arrive at the activity, the

à funcionalidade da arte.

functionality of art.

Sua técnica superou a contradição da incomunicabilidade, do in-

His technique surpassed the contradiction of incommunicability,

traduzivel do idolo naturalista. De suas mãos escapa o vazio porque os

of the naturalistic idol’s untranslatable content. The void escapes from his

corpos perdem relevo para fixar sobre o plano as camadas cromaticas de

hands because the bodies lose relief to fix chromatic layers of his artistic

sua ação artistica caracterizada pela superação da tensão entre o aspecto

action on the plane – an action characterized by overcoming the tension

da figura e o imperativo da expressão, pela transfiguração da forma pelas

between the figure’s appearance and the expression imperative, by the

relações plasticas.

transfiguration of form by means of plastic relations.

Entenda-se claramente, que a evolução da obra de Almeida Junior

It is clearly understood that the development of Almeida Junior’s

absolutamente não reside nos quadros dos nossos atuais oitocentistas,

work absolutely does not lie in the paintings of our current 19th-century

que só ficaram com o lado caduco de sua pintura, mas as criações dos

artists, who only remained with the outmoded side of his painting, but rath-

modernos, dos abstracionistas que se apossaram do lado positivo e o de-

er in the creations of modernists, of abstractionists who took possession of

senvolveram para torná-lo uma imagem real do mundo de hoje.

the positive side and developed it to make it a real image of today’s world.

Almeida Junior, voltamos a frisar, libertou sua pintura das figuras-

We once again state that Almeida Junior freed his paintings from

atomo, do claro-escuro, da perspectiva, da anatomia e outros processos

the atom-figures, from light and shadow, from perspective, from anato-

naturalistas enquanto tais, e com o material fornecido pela cultura plastica

my and other naturalistic processes as such, and then used the material

geral da epoca procedeu, através da sintese estetica conteudo e forma, no

furnished by the general artistic culture of the era to proceed, by way of

caminho pelo qual o homem atua sobre a natureza, sobre si mesmo.

subject/shape aesthetic synthesis, along the path by which man acts on

A tecnica artistica, marco altissimo da civilização condicionada à
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nature, on himself.

situação economica-politica do Brasil do seculo XIX, encontrou em José

The artistic technique, a high mark of the civilization conditioned on

Ferraz de Almeida Junior seu maior e, talvez, unico artifice. O progresso

the economic-political situation of 19th-century Brazil, found in José Ferraz

da manifestação artistica brasileira, – que em seu aspecto geral e sistema-

de Almeida Junior its greatest and, perhaps, only inventor. The progress of

tico, é a solução de uma contradição entre a faculdade artistica do homem

Brazilian artistic manifestation – which in its general and systematic aspect is

e o fato de que o senso estetico existe exclusivamento no homem, que

the solution of a contradiction between man’s artistic faculty and the fact that

tem vidas e conhecimentos limitados – deve à ideologia plastica e liberta-

aesthetic sense exists exclusively in man, who has limited lives and knowl-

dora do pintor ituano o motor de sua vitória.

edge – owes much to the painter from Itu’s plastic and liberating ideology.
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Estes são os elementos artisticos das produções do pintor referen-

These are the artistic elements of the painter’s production in the

tes aos ultimos seis anos de sua vida. Baseando-nos nos quadros de Al-

last six years of his life. Taking as our basis the paintings by Almeida Junior

meida Junior expostos na Pinacoteca do Estado, por ocasião do primeiro

shown at the State Art Gallery (Pinacoteca do Estado) on the occasion of

centenario de seu nascimento, delimitamos o periodo dos quadros criados

the artist’s centennial birthday, we delimit the period of paintings created

de 1893 em diante, ao qual chamariamos de “fase rosa”, tendo presente

from 1893 onward, which we will call the “pink phase,” noting that not all the

que não todos os quadros realizados nesse Ciclo pelo pintor ituano são

paintings realized in this cycle by the painter from Itu are attributable to his

atribuiveis às suas atividades estreitamente artisticas. Assim, o “Batismo

strictly artistic activities. Thus, Batismo de Jesus (1895) was not executed

de Jesus” (1895) não foi executado dentro do espirito desta fase; sua fa-

within the spirit of this phase; its making is no more than a banal, academic,

tura não passa de uma banal representação academica, absolutamente

absolutely inexpressive academic representation. Likewise, it can be as-

inexpressiva. Da mesma forma, é presumivel que toda a serie de retratos

sumed that the entire series of portraits was made with the aim to earn

tenha sido realizada com finalidades de lucro, como tambem alguns qua-

money, as were some canvases painted upon his return from his trip to

dros pintados quando da volta de sua viagem à Europa – o “Importuno”,

Europe – Importuno, and the allegory Pintura.

a alegoria “Pintura”.

Concerning the paintings that precede the “pink phase,” we have

Sobre os quadros que precedem à “fase rosa”, pouco ou nada te-

little or nothing to say: Caipiras Negaceando and Cristo Crucificado – as

riamos a dizer: “Caipiras Negaceando”, o “Cristo Crucificado” e a propria

well as Leitura, produced in 1892 – are the result of a facile formalism

“Leitura”, executado em 1892, constituem fruto de facil formalismo – aliás

(though not always well-mastered) deriving from the sterility of academ-

nem sempre bem dominado – da esterilidade das disciplinas academicas.

ic disciplines.

Pondo enfase naquela que foi a verdadeira indagação estetica do

To emphasize the nature of the artist’s true aesthetic question-

artista, na fase rosa, demoremo-nos na consideração dos aspectos formais

ing during his pink phase , we will consider at length the formal aspects

do “Caipira Picando Fumo”. Debatidos entre a lucidez da materia “espa-

of Caipira Picando Fumo. Debated between the lucidity of the material

tulada” e as superficies caladas, os elementos expressivos solucionam uma

applied with a spatula and the mute surfaces, expressive elements solve

parte importante do problema artistico da epoca. Pela filtragem das cores

an important part of the artistic problem of that time. As physical colors

físicas através da reflexão plastica, edificam com planos hibridos, uma ima-

are filtered by plastic reflection, they build an integral image with hybrid

gem integra. “Amolação Interrompida”, uma tecnica magra, dir-se-ia um

planes. Amolação Interrompida, a thin technique, could be described as

quadro “feio”. Distingue-se nele, contudo, costuras tonais ricas de emotivi-

an “ugly” painting. Nevertheless, it presents an interweaving of tones rich

dade e invenção; as dissonancias de sua materia, às vezes arida, às vezes

in emotion and invention, along with dissonances of its sometimes arid,

formosa, em complementação da côr.

sometimes splendid material, complementing the color.

Insistiremos sobretudo em sua obra de maior empenho o grande

We will insist above all that his most painstaking work is the large

quadro “Partida da Monção”. Esta pintura “tem qualquer coisa de dife-

painting Partida da Monção. This painting “has something different about

rente”, como dizia na epoca Miranda de Azevedo. A essencialidade eli-

it,” as Miranda de Azevedo said at the time. Its essentialness eliminates the

mina do quadro o papel da figura. A disposição geral trava as relações

role of figure from the painting. The overall arrangement establishes the

fundamentais entre os perfis dos objetos não vivos – mais moldaveis para

fundamental relationships among the profiles of nonliving objects – which

a estruturação – e os largos planos da paisagem, tornando os rostos a

are more moldable for structuring – and the wide planes of landscape,

“não-côr”. Isto explica, para os naturalistas, a monotonia dos coloridos e

making the faces “non-color.” For the naturalists, this explains the monot-

o maneirismo das fisionomias. Particularmente, o plano da arvore grande,

ony of colorings and the mannerism of physiognomies. Particularly, the
ALMEIDA JUNIOR
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pela sua elaboração pictorica, é testemunha inconteste do alcance da tec-

large tree’s plane, for its pictorial elaboration, is an incontestable witness to

nica de Almeida Junior.

the reach of Almeida Junior’s technique.

Tal obra adquire maior significado se apreciada em relação ao qua-

This work takes on greater meaning when appreciated in relation to

do “Independencia ou Morte”, de Pedro Americo. Para melhor explicas

the painting Independencia ou Morte, by Pedro Americo. To better explain

nossos argumentos, ousariamos atualizar uma comparação: a “Partida da

our arguments, we dare to propose an updated comparison: Partida da

Monção” está para a “Independencia ou Morte” assim como um quadro

Monção is to Independencia ou Morte as a painting by Portinari is to an

de Portinari está para uma figura de reclame da “Coca-Cola”.

advertisement for Coca-Cola.

Não é divinizando o homem Almeida Junior e nem eternizando sua

It is neither to deify the man Almeida Junior, nor to eternalize his

ordem plastica que tornaremos sua obra util à explicação de nosso presen-

plastic order, that we make his work useful for the explanation of our pres-

te, para a solução dos atuais problemas artistico-culturais. Para que não se

ent, for the solution of current artistic-cultural problems. To prevent his

volte a classifica-lo como pintor de retratos, de historia e de costumes, é

being classified once again as a painter of portraits, of history and customs,

que exprimimos nosso pezar pelo fato da homenagem do governo de São

we express our regret about how the homage by São Paulo’s government

Paulo, na decorrencia do primeiro centenário do nascimento de Almeida

on the occasion of the first centennial of Almeida Junior’s birth has be-

Junior, ter-se tornado a festa dos academicos, confiando as comemora-

come a festival of academicians, entrusting celebrations to people whose

ções a pessoas de competencia inadequada a pintores “pompier”.

competence is unqualified for painters of l’art Pompier.

.
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A LUTA CONTRA A ESTATUARIA – O
ABSTRACIONISMO ORFICO E O NEOPLASTICISMO – “CONTRATO SOCIAL” E A
ARTE DE VANGUARDA

THE FIGHT AGAINST STATUARY – ORPHIC
ABSTRACTIONISM AND NEOPLASTICISM –
THE “SOCIAL CONTRACT” AND AVANTGARDE ART

A

T

pateticidade das ruínas de longinquos mundos poéticos da cidade
do Salvador não chegou a impedir o aparecimento da escultura de

Mario Cravo, que surge em toda sua funcionalidade como estetica antiretorica, anti-tradicional.

he patheticalness of the ruins of faraway poetic worlds of the city of
Salvador did not prevent the appearance of Mario Cravo’s sculp-

ture, which emerges in all its functionality as anti-rhetorical, anti-traditional aesthetics.

Devolvendo-lhe seu lugar proeminente entre as artes, Cravo, tor-

Restoring its prominent place among the arts, Cravo transformed

nou a escultura uma força viva, militante para a recuperação cultural de

sculpture into a living, activist force for the cultural recovery of our artistic

nossos meios artisticos através da luta contra a estatuaria e a critica ao

media through the struggle against statuary and the criticism of pictorial

escultoricismo pitorico e sentimental.

and sentimental sculpturalism.
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Transfigurando a flora, descobrindo em estreito coloquio com o

Transfiguring the flora, discovering a close dialogue with the exot-

material formas exoticas, moldando na pedra sabão orgãos artisticos, o

ic material forms, shaping artistic organs in soapstone, the sculptor con-

escultor constroi no espaço um ritmo resultante de simetrias complexas,

structs in space a rhythm arising from complex symmetries, obtained by

obtidas por sapientes compensações que, pelo desenvolvimento elitico

discerning compensations – a rhythm which through the elliptical devel-

da invenção plastica inicial, alcança a elevada modulação artistica. É este

opment of the initial plastic invention reaches a high level of elevated artis-

um abstracionismo orfico, que cria sistemas plasticos novos com elemen-

tic modulation. This is an Orphic abstractionism, which creates new plastic

tos tirados do mundo visivel.

systems with elements taken from the visible world.

Encontrando-se com a disposição mais intima da configuração ex-

By encountering the more intimate arrangement of the outer con-

terior dos objetos naturais e separando pela inspeção sensivel, os sem-

figuration of the natural objects, and separating the likenesses of things

blantes das coisas torna-os, pela atuação humana, sinais plasticos devol-

through sensitive inspection, the artist makes them plastic signs through

vendo-os à natureza em nova relação.

human action, returning them to nature in a new relation.

Se permanece ainda um sentido vivo nestes objetos, se o suporte

If there still remains any living sense in these objects, if the support

não desenvolve harmoniosamente o tema, é porque subsiste a qualidade

does not harmoniously develop the theme, it is because the physical qual-

fisica na forma helicoidal. É esta a etapa ultima do simbolismo que já se

ity subsists in the helical form. It is this last stage of symbolism that hastens

apressa a declarar seu divorcio com a figura naturalista e criando formas

to declare its divorce from the naturalistic figure, and, creating forms un-

que nenhuma morfologia havia previsto, anula-se na ordem plastica.

foreseen by any morphology, is annulled in the plastic order.

É sem duvida a obra de Cravo, talvez o unico escultor nacional que

Certainly the work of Cravo, perhaps the only Brazilian sculptor who

pensa historicamente, o trabalho mais importante da escultura contem-

thinks historically, is the most important work of indigenous contemporary

poranea indigena. Sua escultura não se nutre da pretensão da estatuaria

sculpture. His sculpture is not driven by any vanity as official statuary, but

oficial mas é uma livre forma poetica que renuncia às atmosferas de mito,

is rather a free poetic form that renounces the atmospheres of myth, of

de sugestões literarias, para flutuar à luz do sol, nos parque infantis, nas

literary suggestions, to float in the light of the sun, in the playgrounds, in

extensas praças da cidade moderna.

the wide public squares of the modern city.

Com os instrumentos de analise fornecidos pela tendencia

With the instruments of analysis furnished by the neoplastic trend,

neo-plasticista, poderiamos proceder à critica de alguns aspectos dos

we can proceed to criticize some aspects of the complexes which, in the

complexos que, no dominio do não-figurativo, tendem para as estruturas

nonfigurative realm, tend towards oval structures – Brancusi – more than

ovais – Brancusi – antes que para a construção horizontal e vertical do

towards the horizontal and vertical construction of the artistic object

objeto artistico – Mondrian.

– Mondrian.

Encarada em seu valor historico a afirmação de Brancusi de que

Considered in its historical value, Brancusi’s statement that “the oval

“O oval é a primeira forma aberta ao homem” é a critica àqueles artistas

is the first form open to man” is the criticism of those artists who aimed to

que pretendiam resolver o problema da linguagem plastica substituindo

resolve the problem of the plastic language substituting the natural figure

a figura natural pela figura geometrica. O oval, cuja personalidade formal

by the geometric one. The oval, whose formal personality provides infinite

proporciona infinitos aspectos (cada um pode traçá-lo como melhor en-

aspects (which can be traced in accordance to how one best understands

dente: mais alto, mais largo ou mais baixo) é nos confins da morfoplastica,

it: higher, wider or lower) lies within the confines of morpho-plasticity, the

a mais eficaz contradição à pontas frias do cubo perfeito, à centricidade

most effective contradiction to the cold points of the perfect cube, to the

mecanica da esfera. Se consideramos, porém, o oval como elemento de

mechanical centricity of the sphere. If we consider, however, the oval as an
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correlações ritmicas certificaremo-nos da irredutivel permeticidade desta

element of rhythmic correlations, we will confirm the irreducible permea-

forma, de sua indiferença pela continuidade plastica da obra.

bility of this form, its indifference for the work’s plastic continuity.

“O meio plastico deve ser o plano ou o prisma retangular – diz

“The plastic medium should be the flat plane or the rectangular

Mondrian em “Pontos fundamentais do Neo-Plasticismo” e continua: “...

prism” – Mondrian stated in his “Fundamental Points of Neo-Plasticism” –

o espaço vazio tem valor de não-côr. A dualidade da oposição no meio

and continues: “… empty space counts as non-color. The duality of oppos-

plastico é exigida pelo menos na composição. O equilibrio constante é

ing elements in the plastic medium is required at least in the composition.

atingido pela posição de relação e exprimido pela linha reta (limite do

The constant balance is achieved through the position of relation and ex-

meio plástico) em sua principal oposição retangular)... Na natureza as re-

pressed by the straight line (limit of the plastic means) in its main rectangu-

lações são veladas pela materia que aparece como forma e como côr... no

lar opposition… In nature, relations are veiled by the material that appears

passado a arte era à maneira da natureza... até chegar ao tempo presente,

as shape and as color… in the past, art sought the manner of nature… until

àplastica das correlações em si... a propria composição tornou-se “a ex-

reaching the current aplastic time of correlations in and of themselves…

pressão plastica, a imagem”.

the composition itself became the plastic expression, the image.”

O formalismo do livre jogo do oval, que provem de um fundamento hedonista, é o desnorteamento através da atitude expressionista.

The formalism of the free interplay of the oval, which springs from
a hedonistic basis, is the disorientation through the expressionist attitude.

De qualquer maneira Cravo coordena seus volumes de acordo

In any case, Cravo coordinates his volumes according to his aes-

com sua regra estetica, criando sua obra sub especie plastica sem procurar

thetic rule, creating his own plastic subspecies without seeking compensa-

compensações de ordem subjetivas.

tions of a subjective order.

As reações do publico às formas da nova geração ainda que pressen-

The reactions of the public to the new generation forms, even though

tindo a importancia das pesquisas, são testemunha inconteste da ruptura do

they have a sense of the research’s importance, are an incontestable witness

“contrato social” pela arte de vanguarda. Os artistas novos, para participar

of the rupture of the “social contract” by avant-garde art. To participate in

da vida, estão forçados a fraturar as cadeias imorais, crueis e mentirosas, que

life, new artists are forced to shatter the immoral, cruel and deceitful chains

pretendem amarrá-los aos residuos das concepções passadas: são constran-

that seek to bind them to the residues of past conceptions: they are forced

gidos a entrar em conflito com o “contrato social”, cuja pressão se exerce

to conflict with the “social contract,” whose pressure is exercised today on

hoje, sobre os atos mais legitimos e normais. Entendendo que maior seria

the most legitimate and normal acts. Understanding that the guilt of giving

a culpa da abdicação, os novos artistas brasileiros orientam-se na luta para

up would be greater, new Brazilian artists orient themselves in the struggle

a vitoria da plastica contemporanea e, removendo através de um processo

for contemporary plastic order, and by way of a slow and painstaking process

lento e penoso, as raizes estereis da cultura artistica envelhecida e caduca,

they are removing the sterile roots of the aged and outmoded artistic cul-

tendem à superação do atual “contrato social”.

ture, tending to overcome the current “social contract”.

.

.
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“ATIVIDADE DA NOVA E NOVISSIMA
GERAÇÕES LEVARÁ A ARTE ITALIANA AO
PLANO DE LINGUAGEM MUNDIAL”
“ACTIVITY OF NEW AND VERY NEW
GENERATIONS WILL LEAD ITALIAN ART TO THE
PLANE OF WORLDWIDE LANGUAGE”
SÃO PAULO, JORNAL FOLHA DA MANHÃ, 25 DE JUNHO DE 1950
SÃO PAULO, FOLHA DA MANHÃ NEWSPAPER, JUNE 25TH, 1950
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(VI CEPRESI D EN TE D O A RTE-CLU B E D E SÃO PAU LO)
(VI CEPRESI D EN T O F SÃO PAU LO A RT CLU B )

RADICAL REVISÃO CRITICA DAS
PRODUÇÕES DAS ULTIMAS DECADAS –
PARTICIPAÇÃO ROMANA PARA A SOLUÇÃO
DO PROBLEMA ARTISTICO PENINSULAR

A RADICAL REVIEW LAST DECADES’
PRODUCTION – ROMAN PARTICIPATION
FOR THE SOLUTION OF THE PENINSULAR
ARTISTIC PROBLEM

U

S

ltrapassado o período da “Autarquia”, a arte italiana, reatando suas
relações européias, promove uma radical revisão critica de quanto

fôra criado nas ultimas decadas.
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urpassing its period of “autarchy,” resuming its European relations,
Italian art is carrying out a radical critical review of how much has

been created in the last decades.

A ressurreição de formularios de estilos antigos, bem como o des-

The resurrection of frameworks of ancient styles, coupled with the

virtuamento naturalista, caracteristicas dominantes na figurativa italiana,

naturalistic distortion (which are dominant characteristics in Italian figura-

originaram o criterio com que, em nome do “encanto eterno”, se decre-

tive art), gave rise to the criterion which, in the name of “eternal charm,”

tou o aniquilamento da tendencia “futurista” pela fantasia ociosa da figura

decreed the annihilation of the “futuristic” trend by the idle fantasy of the
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“metafica”. Assim, no tempo da marcha das colunas fascistas sobre Roma,

metaphical figure. Thus, during the time that the fascist columns marched

a arte capitulava diante da retorica figurativa do “Novecento”.

through Rome, art surrendered to the “Novecento” figurative rhetoric.

O protesto do neo-impressionismo caseiro da “Escola Romana” –

The protest of home-baked neo-impressionism of the “Roman

exemplo: Tamburi – e, depois, o do grupo de Como – o mais artistico – e,

School” (for example, Tamburi) and, later, that of Como’s group (the

ainda, a obra de Morandi, Severini e Prampolini, que não se conforma-

most artistic one) and, furthermore, the work of Morandi, Severini and

va com a pintura “de museu” do neo-classicismo imperante, constituiram

Prampolini (who did not agree with the “museum” painting of prevailing

uma força artistica viva – a reserva promotora do processo historico da

neoclassicism) constituted a living artistic force – the reserve that promot-

arte contemporanea italiana. Não só proclamaram a crise do “arcaismo”

ed historical process in Italian contemporary art. They proclaimed not only

e da patetica emulação “nacionalista” como tambem iniciaram a ruptura

the crisis of “archaism” and of the pathetic “nationalistic” emulation, but

com esses preconceitos doutrinários.

also began the rupture from these dogmatic preconceptions.

Finalmente, neste após-guerra, os artistas italianos, guiados por

Finally, in this postwar period and guided by new contents, Italian

novos conteudos, iriam arrancar a sua teoria da experiencia do movimen-

artists strove to kick-start their theory of the experience of worldwide ar-

to artistico mundial, em seu aspecto geral e, estabelecendo regras mais

tistic movement in its general aspect, and, by establishing rules founded

fundadas com a arte antiga, levariam suas indagações, com segurança e

more on ancient art, to confidently and to firmly bring their questionings

firmeza de orientação, para a nossa atualidade historica.

to our historical present.

Se as passagens afobadas e inadequadas pelas sugestões da “Guerni-

If the flustered and awkward transitions set off by the suggestions

ca” não deram resultados inovadores, serviram, no entanto, para proporcionar

of Guernica did not produce innovative results, they nevertheless served

um conhecimento mais profundo da estrutura da linguagem plastica. Consi-

to provide a deeper understanding of the structure of plastic language. In

derando que a forma historicamente verdadeira só é possível de acordo com

light of the fact that the historically true form is only possible in accordance

as leis da expressão, e da compreensão plastica, estas novas condições, em

with laws of expression, and of plastic understanding, these new conditions

concomitancia com certo problema ideologico, constituiram o fundamento

– concomitantly with a certain ideological problem – provided the basis

do rapido e progressivo desenvolvimento da arte italiana moderna.

for quick and progressive development of Italian modern art.

Os trabalhos aqui reunidos, se bem que em termos abreviados, são

The works brought together here, albeit briefly, bear authentic wit-

testemunho autentico dos novos endereços plasticos italianos. São aspec-

ness to the new Italian plastic positions. They are aspects that characterize

tos que caracterizam a participação romana para a solução do problema

Roman contribution towards the solution of the peninsular artistic problem.

artistico peninsular.

As it is generally known, the physical figure does not distinguish

Como é do conhecimento geral, a figura fisica não distingue as diferentes

different artistic eras. The neoclassical, naturalistic deceits and the ne-

epocas artisticas. Os despistamentos neoclassicos-naturalistas e as necessidades

cessities given by new facts, particularly in what concerns structural

dadas pelos novos fatos, particularmente no que concerne ao renovamento es-

renewal, made the figure an obstacle for the development of plastic

trutural, tornam a figura obstaculo para o desenvolvimento da expressão plasti-

expression. Therefore, the “leap” taken by new techniques finds its

ca. Portanto, o “salto” praticado pelas novas tecnicas encontra sua justificativa na

justification in the differentiation of the plastic image from every ex-

diferenciação da imagem plastica de todo elemento extra-artistico. Esta diferen-

tra-artistic element. This differentiation is aimed at ensuring the action

ciação tem por objetivo garantir a ação estetica sobre a vida social.

of aesthetics on social life.

O grupo “Forma” – com Accardi, Attardi, Consagra, Perilli, Sanfilippo

The Forma group – with Accardi, Attardi, Consagra, Perilli, Sanfilippo

e Turcano, organizado há três anos em Roma – assumiu em relação à arte

and Turcano, organized three years ago in Rome – assumed a “moral” atti-

“Atividade da nova e novissima gerações levará a arte italiana ao plano de linguagem mundial”
“Activity of new and very new generations will lead Italian art to the plane of worldwide language”
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uma atitude “moral”. A atividade da nova e novissima gerações tende a levar

tude in relation to art. The activity of new and very new generations tends to

a arte italiana ao pleno da atual linguagem mundial, promovendo uma luta

lead Italian art to the plane of current worldwide language, fostering a constant

incessante contra tudo quanto há de metafisico e transcendente na arte.

struggle against everything that is metaphysical and transcendent in art.

Os renovadores transpõem para o dominio da pintura a construção

The renovators transpose sculptural construction to the realm of

escultural, articulam quantidades cromaticas e deixam as dimensões e a

painting – they articulate chromatic quantities and let the dimensions and

posição dos planos denunciarem, através da “não côr”, a forma e a figura

position of the planes denounce, through the “non-color”, form and figure

da corporalidade. Pelos diferentes caminhos da morfo plastica dirigem-se,

of corporeality. Along different paths of the morpho-plasticity they are

de maneira organizada e sistematica, para a superação da crise figurativis-

headed on an organized and systematic basis towards surpassing the figu-

ta, com exatas e reais formulações artisticas.

rative crisis, with exact and real artistic formulations.

As imagens de Prampolini, que no mesmo plano se sobrepõem pela

Prampolini’s images, which are overlaid on the same plane by spatial

multiplicação espacial; as superficies hibridas da estrutura fluida de Turcato,

multiplication; the hybrid surfaces of Turcato’s fluid structure, which artistic

que a edição artistica torna elementos de um complexo singular; as belas

editing transforms into elements of a unique compound; Dorazio’s beau-

formas balançadas de Dorazio; o sensibilismo plastico de Guerrini; os per-

tiful balanced forms; Guerrini’s plastic sensitivity; Sterpini’s Gongoresque

fis gongoricos de Sterpini; a obra do escultor Consagra, intentando separar

profiles; the work of the sculptor Consagra, aiming to separate tragic

do sistema plastico picassiano “sinais” tragicos pela linguagem correta das

“signs” from the Picassian plastic system through the correct language of

proporções e exprimindo seu fundamento “moral” em sintese estetica; Perilli

proportions and expressing their “moral” foundation in aesthetic synthe-

olhando para os espaços vazio de Magnelli e Manísco para os “futuristas”

sis; Perilli looking at Magnelli’s empty spaces and Manísco looking at the

– eis como se desdobram os diferentes aspectos deste drama verdadeira-

“futurists” – this is how different aspects of this truly artistic, truly human

mente artistico, verdadeiramente humano. Nesse sentido os artistas novos

drama are unfolding. In this sense, the new artists act on plastic tradition,

atuam na tradução plastica, sobre a tradição figurativista e através da supe-

on figurative tradition, and through the progressist surpassing of contra-

ração progressista das contradições inerentes ao naturalismo contempora-

dictions inherent to contemporary naturalism, in favor of a shining Italian

neo, em favor de um luminoso ressurgimento artistico italiano.

artistic resurgence.

.
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O VERBO PLASTICO E A ALEGORIA
NA PINTURA
PLASTIC LANGUAGE AND
ALLEGORY IN PAINTING
SÃO PAULO, JORNAL FOLHA DA MANHÃ, 1950
SÃO PAULO, FOLHA DA MANHÃ NEWSPAPER, 1950
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A PROPOSITO DA EXPOSIÇÃO INDIVIDUAL
DE MARIA LEONTINA FRANCO – RELAÇÕES
ENTRE O DESENHO GEOMETRICO E A
PINTURA MODERNA

THE PURPOSE OF THE SOLO SHOW BY
MARIA LEONTINA FRANCO – RELATIONS
BETWEEN GEOMETRIC DRAWING AND
MODERN PAINTING

H

T

á pintores que pretendem, com a figura, representar a expressão,
depreciando, desta maneira, o carater unitario da imagem artistica.

São os militantes do alegorismo.

here are painters who resort to the figure with the aim of representing expression, in this way depreciating the unitary character of the

artistic image. They are the activists of allegorism.

A constante dada pelas máscaras alvissimas, suspensas na atmosfe-

The lazy allegorism of Maria Leontina Franco’s pictorial manifesta-

ra permeada de reflexos de luzes sanguineas, define o alegorismo ocioso

tion is defined by the consistent presence of the snow-white masks, sus-

da manifestação pictorica de Maria Leontina Franco.

pended in the atmosphere permeated by reflections of sanguineous lights.

A estratificação entre as imagens narcisicas, que, em seus esquemas

The stratification between narcissistic images, whose physiognom-

fisionomicos, levam marcada a autenticidade da autora, e os elementos

ic schemes bear the author’s authenticity, and the expressionist elements

expressionistas, bem caracteriza a aproximação arbitraria do simbolismo.

aptly characterizes the arbitrary approximation of symbolism. Analogy

A analogia e a evocação do simbolo refogam ao dominio da arte.

and evocation of the symbol simmer in the realm of art.
O VERBO PLASTICO E A ALEGORIA NA PINTURA
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E nesse entrechoque que veemente, a materia logra-se, maceram-se

Matter arises in this violent collision, the planes are frenetically mac-

freneticamente os planos. A hegemonia do sensualismo, extremamente casu-

erated. The hegemony of haphazard sensualism finds its reason for being

al, encontra sua razão de ser no modelado multicor, na iluminação do objeto

in the multicolored modeling, in the illumination of the object through es-

através de filtros estabelecidos; tudo por conta da corporalidade do modelo.

tablished filters; everything due to the corporeality of the model.

Mas sabe-se que a pintura é outra coisa. E bem o percebemos

But it is known that painting is another thing. And this is clear when

quando a pintora orienta seu trabalho para fazê-lo artisticamente, quando

the painter orients her work to make it artistically, when she eliminates the

elimina os fantasmas angustiados, as figuras reevocadas, certa ideografia

anguished ghosts, the re-evoked figures, a certain ideography of archaic

de saber arcaico, quando, em suma, troca o dualismo figurativista por reais

knowledge, when, in short, she exchanges the figurativist dualism for real,

formulações expressivas.

expressive formulations.

A essencialidade formal do quadro número 24 afirma que somen-

The formal essentialness of painting #24 affirms that only with

te com o verbo plastico se alcança a mais intensa expressão pictorica, e

plastic language is the most intense pictorial expression achieved, and

quando falta a atuação artistica somos arrastados à descrição: as lumino-

when artistic activity is lacking we are dragged to description: the mar-

sidades marmoreas dos perfis deste hospicio e, em todo elemento que se

moreal luminosities of the profiles of this asylum and, with every element

subtrai à harmonia estética, a invasão de certa individualidade anarquista.

that is subtracted from aesthetic harmony, the invasion of a certain anar-

Maria Leontina Franco é um dos raros artistas jovens que atualmente operam em nosso meio. Na opinião de muitos, e tambem na nossa,

Maria Leontina Franco is one of the rare young artists who currently

esta pintora progrediu bastante nos ultimos tempos. Todavia, ainda não

operate in our midst. In the opinion of many, and also in ours, this painter

chegou a focalizar os fatos artisticos da atual situação histórica, isto é, a

has recently taken great strides. Nevertheless, she has still not focused on

importancia do subsidio das atuais tendencias de vanguarda para o de-

artistic facts of the current historical situation, that is, the importance of

senvolvimento da arte.

the contribution of current avant-garde trends to the development of art.

Não queremos, com isto, dizer que para superar tais lacunas a pin-

With this, we do not mean to say that, to overcome such gaps, the

tora terá de endereçar seu trabalho para faceis facturas geometrizantes,

painter would need to resort to easy geometrizing techniques, frequently

frequentemente tomadas como postulado moderno. Respeitar a estru-

taken as a modern postulate. Respecting the structuring of the plane does

turação do plano não quer dizer, forçosamente, triangularizar a superficie

not necessarily mean the triangulation of the painting’s surface.

do quadro.

The plane on which geometry inscribes its figures is conventional,

O plano no qual a geometria inscreve suas figuras é convencional,

while the plastic plane is extremely real. Therefore the amorphous, geo-

enquanto o plano plástico é extremamente real. Portanto o amorfo, ge-

metrically speaking, can be non-amorphous in art, and geometric formal-

ometricamente falando, pode não ser amorfo em arte, e o geometrico

ism can be tantamount to naturalism.

formalista tanto quanto o naturalismo.

This is why we do not appreciate those canvasses singularized by

É esta a razão pela qual não apreciamos aquelas telas singularizadas

replacing optical documentation of physical elements by angular forms or

pela substituição da documentação optica dos elementos físicos por seg-

segments, which are just as arbitrary, from the structural point of view, as

mentos ou formas angulosas, tão arbitrarias, do ponto de vista estrutural,

the fortuitous images of nature.

quanto às imagens casuais da natureza.
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chist individuality.

The problem should be understood in accordance with a certain

O problema deve ser entendido de acordo com certa matéria humana,

human matter, the first matter of art. Studying, for example, the cubist

a materia primeira da arte. Estudar – por exemplo – a tendencia cubista não

trend – not in its outer appearance, parodying its complex – but above
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em sua aparencia exterior, parodiando seu complexo, mas antes assimilar, atra-

all assimilating its technical signification through a well-founded method-

vés de uma apreciação metodologica fundada, sua significação tecnica.

ological appreciation.

Em resumo, trata-se de suprimir toda a aparência supra-real através
da resolução estritamente plastica da expressão.

In short, this involves suppressing all the supra-real appearance
through the strictly plastic resolution of expression.

Chegamos, assim, ao fundo da questão, que interessa a grande

We thus arrive at the core of the question, which is of interest to

parte da produção artistica indigena. Se não quisermos ser oprimidos

a large part of the indigenous artistic production. If we don’t want to be

por postulados envelhecidos do “belo ornato”, retorico, temos de pro-

oppressed by aged postulates of the rhetorical, “beautiful ornamentation,”

mover uma renovação da propria obra desde as raízes. E isto se con-

we need to bring about a renewal of the work itself from the roots upward.

segue, na realização artística, através da diferenciação entre o real e

And this is achieved, in artistic realization, through differentiating between

o pseudo-expressivo.

the real and the pseudo-expressive.

.
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A NOVA GERAÇÃO ACADEMICA
THE NEW ACADEMIC GENERATION

SÃO PAULO, JORNAL FOLHA DA MANHÃ, 7 DE MARÇO DE 1950
SÃO PAULO, FOLHA DA MANHÃ NEWSPAPER, MARCH 7TH, 1950

V A L D E M A R

A PROPOSITO DA PRIMEIRA EXPOSIÇÃO DOS
ARTISTAS RESIDENTES DO BRÁS

CONCERNING THE 1ST SHOW OF RESIDENT
ARTISTS AT BRÁS

F

E

ugindo, aparentemente, a certa atitude de principio que anima em geral,
nossas notas abordaremos agora a arte comumente denominada aca-

demica ou “pompier”, procurando, através de apreciações e considerações

scaping, apparently, from a certain generally held attitude of principle, in our notes we now approach the art commonly denominated

as academic or as l’art Pompier, seeking through concrete considerations

concretas, encarar a qualidade de seus problemas e os diferentes aspectos

and appreciations to shed light on the quality of its problems and different

que a condicionam, servindo de pretexto à 1.a Exposição de Pintura dos Artis-

aspects that condition it, serving as a pretext to the 1st Show of Resident

tas Residentes no Brás, louvavel iniciativa da Seção de Arte do Departamento

Artists at Brás (1ª Exposição de Artistas Residentes no Brás), a praisewor-

de Cultura e Ação Social da Reitoria da Universidade de São Paulo.

thy initiative of the Art Section of the Culture and Social Action Depart-

A pintura que tende à conquista do ilusorio, regulada por criterios
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ment of São Paulo University Rectorate.

cientificos, tais como a perspectiva, anatomia e teoria das sombras e que

The painting that aims to conquer the illusory, ruled by scientific cri-

molda a sua tematica de acordo com as apreciações efemeras do publico

teria, such as perspective, anatomy and the theory of shadows, and which

complacente, cujas adaptações encontram sua causa nos fins lucrativos,

molds its themes in accordance with ephemeral appreciations of the com-
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é desprovida de todo interesse em relação à realidade. Nossa atenção,

placent public, with its profit-oriented adaptations, is bereft of any interest in

neste caso, volta-se exclusivamente para o trabalho dos mais jovens, para

regard to reality. In this case, our attention is focused exclusively on the work

aquelas pintura que encerram algo que, em ultima analise, contradiz o ma-

of the youngest artists, on those paintings that involve something which, in

neirismo comerciavel. E, desde que este algo reconduz a um dos aspectos

the last analysis, contradicts the marketable mannerism. And, since this leads

que caracterizam o “Movimento Moderno”, em sua fase inicial, pode ser

back to one of the aspects that characterize the “modern movement,” in its

considerado importante materia de estudo.

initial phase, it can be considered an important matter for study.

Voltemos, assim, a encarar estes fenomenos artisticos; tornemos a

We thus come back to face these artistic phenomena; we return to

estudá-los com criterios fundados na conquista da linguagem plastica-in-

study them with criteria founded on the conquest of the integral-plastic lan-

tegral. Veremos, talvez, neste trabalho, que a questão de distinção entre

guage. In this work, we will perhaps see that the question of distinction be-

artistico e academico não pode ser liquidada definitivamente, pois os fatos

tween artistic and academic cannot be definitively liquidated, since the facts

denunciam em certo modernismo as novas posições academicas e na pin-

denounce new academic positions with certain modernism, and still useful ma-

tura “pompier” matéria ainda utilizavel. Isto porque é academico o traba-

terial in l’art Pompier paintings. This situation is owing to the academic basis of

lho inutil à solução progressista do problema da arte.

the useless work towards the progressist solution for the problem of art.

O pouco caso tido por este problema determinou a redução dos

The dearth of attention paid to this problem has led to weakening our

efetivos de nosso ambiente artistico e a falta quase completa de elemen-

artistic environment and the nearly complete lack of young elements. To

tos jovens. O perigo dessa situação deve ser seriamente considerado para

avoid the deactivation of art in our country, the danger of this situation should

não arquivar a arte em nosso país. Fique, pois, bem entendido que esse

be seriously considered. It is therefore clear that this fact is not resolved by the

fato não se resolve com a mulplicação de salas de exposição, com ma-

multiplication of exhibition rooms, with resounding manifestations; all of this

nifestações retumbantes; tudo isso nos leva a pensar na necessidade de

leads us to think about the need of facing the problem of art, the problem of

encarar o problema da arte, o problema do artista e as relações e conse-

the artist, and the relations and consequences that this involves.

quencias que este acarreta.

Solving this problem will require that new generations be prevented

Um dos pontos fundamentais deste problema é a necessidade de

from orienting their work based on conceptions already at the end of their

impedir que as novas gerações se orientem para as concepções já no ter-

development. There is, thus, an urgent need to criticize the teaching meth-

mino do seu desenvolvimento. Urge, portanto, criticar os metodos de ensi-

ods of academies, to denounce the fainthearted character of various “fine

namento das academias, denunciar o carater imbele das diferentes associa-

arts” associations, in order to foster the historical understanding of art.

ções de “belas-artes”, a fim de proporcionar a compreensão historica da arte.

In order to be valid, the laying of the foundations for the work of the

A fundação dos alicerces da obra da novíssima geração, para ser va-

newest generation will need to be couched in the critical study of past forms’

lida, terá que se basear no estudo critico das tecnicas das formas passadas,

techniques, through the criterion furnished by plastic norm. This implies

através do criterio fornecido pela norma plastica. O que significa assimilar

assimilating the importance of essential postulates of the “modern move-

a importancia dos postulados fundamentais do “Movimento Moderno”, a

ment”: the discovery of color-light (fauvism), the discovery of the structural

descoberta da côr-luz (fauvismo), a descoberta dos elementos estruturais

elements (cubism) and of technolatry (the morpho-plastic period). Once

(cubismo) e da tecnolatria (período morfoplastico). Definido o domínio

the plastic domain has been defined, it will be proper to liquidate the entire

da plastica, caberá então liquidar todo elemento naturalista, e com a cria-

naturalistic element, and with the creation of new systems of plastic relations,

ção de novos sistemas de relações plasticas, marchar para a expressão ar-

march towards the artistic expression of our concrete reality.

tistica de nossa realidade concreta.

Substituting chromatic language by corporeality, resolving modelA NOVA GERAÇÃO ACADEMICA
THE NEW ACADEMIC GENERATION

97

Substituir a linguagem cromatica pela corporalidade, resolver o mode-

ing by pursuing the profiles of objects with shadows, making shades brown

lado perseguindo os perfis dos objetos com sombras, fazer o escuro marrom

and lights with thick material, and dividing the plane taking into consid-

e as luzes com materia espessa, dividir o plano tendo em consideração o pro-

eration optical process of the reproduction of the natural object are the

cesso otico da reprodução do objeto natural, são os objetivos e os metodos

goals and methods of the traditional academic painting and, with some

da pintura academica tradicionalista e, com algumas variantes, da “moderna”.

variations, of “modern” painting as well.

De acordo com estes principios, Benedito José de Andrade – qua-

In accordance with these principles, Benedito José de Andrade –

dro n.o 3 – encontrou um verbo expressivo. Através de costuras tonais

painting #3 – found a very expressive artistic language. By way of sub-

submissas, este modesto pintor consegue, quando a representação é me-

missive tonal splices, this modest painter is able, when the representation

nos pedante, uma sensivel composição cromatica. Outro foi o assunto es-

is less pedantic, to achieve a sensitive chromatic composition. Another

colhido por Luís Bruno da Silva – quadro n.o 31 – o qual faz do tema uma

one was the subject chosen by Luís Bruno da Silva – painting #31 –which

tarefa artistica. Apreciamos nesse quadro, os toque livres que formam as

makes the theme an artistic task. In this painting, we appreciate the light

imagens menos importantes da representação. Materia mais aproveitá-

touches that form the less important images of the representation. A more

vel oferece o trabalho de Durval Pereira, que conta apenas cinco anos de

useful material is offered by the work of Durval Pereira, who has had just

aprendizagem. Arrebatado à expressão por uma violencia temperamental

five years of art training. With a rash expression given by a temperamental

empenhada na sistematização da luz – quadro n.o 9 – o trabalho deste

violence committed to the systematization of light – painting #9 – the

jovem seria mais valioso, se procedesse livre de certo maneirismo mono-

work of this young artist would be more valuable if he proceeded free of a

cromatico naturalista, se procurasse a côr no sentido artístico. Chegar a

certain naturalistic monochromatic mannerism, if he sought for color in the

planos coloridos, compostos de materia limpa e orientados para o equili-

artistic sense. To arrive at colored planes, composed of clean material and

brio, e não pinceladas fortuidas e casuais, sem tomar em conta que o céu

oriented for balance, and not fortuitous, unplanned brushstrokes, without

é azul e as casas ocres.

taking into account that the sky is blue and the houses ocher.

A nota viva da exposição, entretanto, é dada pelo auto-retrato do

The lively note of the exhibition, however, lies in the self-portrait by

jovem Francisco Priore, quadro n.o 14 – caracterizado pela formulação de

young artist Francisco Priore (painting #14), characterized by the formu-

tonalidades distintas das usuais. A terra queimada, tabu do modelado aca-

lation of unusual tonalities. Burned earth, a taboo of academic modeling,

demico, é substituida por uma teoria preciosa de cinzentos e arroxeados

is substituted by a precious theory of grays and cold purplish tones. This

frios. Não o desenho, que não divide o plano pela sensação, mas a filtra-

work’s quality lies not in the drawing, which does not divide the plane by

gem tonal é a qualidade desta obra.

sensation, but in the tonal filtering.

Notamos ainda os curiosos perfis dos barcos de Dias Filho – quadro

We also note the curious outlines of boats by Dias Filho (painting

n.o 25 – por sua construção sombria e eficaz, a facilidade de Salvador San-

#25) for their dark and efficient construction, the facility of Salvador San-

tisteban – quadro n.o 42 – as geometrias da estação de João Fortunato,

tisteban (painting #42), the geometries of the station by João Fortunato,

a penetração de Salvador Rodriguez Junior e outras obras singularizadas

the penetration of Salvador Rodriguez Junior and other works that are

por aspectos lançados no dominio da esperança.

singularized by aspects launched in the domain of hope.

São estas as vítimas do naturalismo em seu estado originário, as

.

quantidades recuperaveis de uma concepção caduca.
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These are the victims of naturalism in its original state, the recover-

.

able quantities of an outmoded conception.
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W A L D E M A R

I

mprescindível é que se faça um exame crítico da situação atual da organização da cultura. A verificação de conteúdo e significado do pro-

cesso adotado de comunicação e divulgação das idéias reveste-se, neste
momento, da mais alta importância.

C O R D E I R O

C

onducting a critical examination of the current status of culture’s
organization is essential. Checking content and meaning of the

adopted process of communication and dissemination of ideas is, at this
point, of the highest importance.

No campo das artes visuais, a estrutura da organização, considerada

In the field of visual arts, the structure of the organization, consid-

no se conjunto, sofreu modificações profundas, aliás previstas, por estarem

ered as a whole, went through deep changes, in fact as expected, for being

implícitas na “linha dos fatos”. O perigo “corporativista”, denunciado ami-

implicit in the “line of the facts.” The “collectivist” danger, often reported by

úde pelos artistas, é hoje realidade, anunciando a mais cruel das ditaduras.

artists, is a reality today, announcing the cruelest of dictatorships.

A organização particular da cultura, escudada pela legislação libera-

The private organization of culture, protected under a liberal leg-

lista, está permitindo ao poder econômico intervir diretamente no campo

islation, has allowed the economic power to intervene directly in the field

da arte. Os artistas – os operários da arte encontram-se desarmados e

of the arts. The artists - the art workers are unarmed and at the mercy of

entregues aos arbítrios dos usurários. Êsses, sob as roupagens de falsos

the discretion of misers. These, disguised as false patrons, use the artworks

mecenas, usam as obras de arte dentro de esquemas promocionais, po-

in promotional, political, diplomatic, social schemes and even for psycho-

líticos, diplomáticos, sociais e até para auto-justificações psicológicas. A

logical self-justification. Discrimination mutilates the artists and reach the

discriminação mutila os artistas, atingindo os mais conscientes. A premia-

most conscious of them. Awarding prizes is a means of corruption with
AUTO-GOVÊRNO DA CULTURA
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ção é o meio de corrupção de duplo córte, contra os artistas e contra os

a double-sided knife affecting both artists and the legitimate interests of

interêsses legítimos da sociedade.

the society.

Os museus são particulares, as galerias são particulares, os prêmios

The museums are private, the galleries are private, the awards are

são particulares, os jornais são particulares e o dinheiro público destinado

private, the newspapers are private and the public money allocated to cul-

à cultura também é usado por organizações particulares.

ture is also used by private organizations.

A arte, que precisa de museus, de galerias e de jornais, está fican-

Art, which needs museums, galleries and newspapers, is becoming

do propriedade particular. Pertence a algumas pessoas, que, não raro, por

a private property. It belongs to some people, who often on a whim, igno-

capricho, ignorância ou cinismo, a recusam, pondo no lixo o que o artista

rance or cynicism, refuse it by putting away what the artist created with

criou com todo o seu ser. O percurso, aparentemente simples, entre o ar-

all his soul. The seemingly simple journey from the artist to the people is

tista e o povo é, na realidade, um longo labirinto, cheio de perigos mortais.

actually a long Maze full of mortal perils.

A arte moderna constrói os princípios da imagem para a sensibilidade

Modern art builds the principles of image for the historically current

històricamente atual. O conteúdo vivo da arte moderna deve chegar ao seu

sensitivity. The living content of modern art must reach its real recipient.

destinatário legítimo. Os artistas não podem continuar mudos, sob pena de

The artists cannot keep silent on pain of becoming deaf, too. However,

ficarem surdos também. Mas a condição fundamental para o grande diálogo,

the fundamental condition for the great dialog is to free art of the golden

é livrar a arte dessa moldura de ouro, que é o seu cárcere; negar que a arte seja

frame, which is its prison; deny that art is a luxury product, whose melan-

um produto de luxo, cujo destino melancólico seja a propriedade particular.

cholic destination is the private property.

Constatar a grave crise atual é o ponto de partida. A união de to-

Being aware of the serious crisis today is the starting point. Gather-

dos os artistas em tôrno de princípios e a colaboração ativa de escritores,

ing all the artists around principles and the active collaboration of demo-

cientistas e estudantes democráticos é o meio. A estratégia é convencer

cratic writers, scientists and students is the means. The strategy is to con-

os govêrnos a não delegar mais poderes a entidades particulares, e realizar

vince governments to no longer delegate powers to private institutions

êles mesmos o que deve ser feito impreterìvelmente, isto é, proporcionar

and have them perform themselves what needs to be unfailingly done,

as condições adequadas para o auto-govêrno da cultura.

that is, provide appropriate conditions for the self-ruling of culture.
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W A L D E M A R

A PROPOSITO DOS ENSAIOS DE MARIA
EUGENIA FRANCO, GERALDO FERRAZ E
SERGIO MILLIET SOBRE A EXPOSIÇÃO
RETROSPECTIVA DE BRUNO GIORGI

O

C O R D E I R O

CONCERNING THE ESSAYS BY MARIA
EUGENIA FRANCO, GERALDO FERRAZ AND
SERGIO MILLIET ABOUT BRUNO GIORGI’S
RETROSPECTIVE EXHIBITION

“Suponhamos que a imitação resulte perfeita: o que teremos

“Suppose that the copy has a perfect result: we get two

ganho será dois exemplares em vez de um” (Goethe)

works instead of one” (Goethe)

s adversarios da estetica são os criticos que querem legislar e o publico que não está disposto a admitir indicações acerca do que se

deve considerar artistico. Mas o maior inimigo da estética é a sua propria im-

T

he adversaries of aesthetics are critics who want to legislate and the
public that is not willing to admit indications about what should be

considered artistic. But the greatest enemy of aesthetics is its methodolo-

perfeição metodologica. Particularmente há falta de um principio unificador

gical imperfection. Particularly, there it is no unifying principle for the disor-

para os desordenados conhecimentos agrupados pelas pesquisas: um crite-

dered knowledge grouped by research: in short, no universally valid criteria

rio universalmente valido, em suma, que conduza as tendências metafisicas

to lead metaphysical and empirical trends, the normative and descriptive,

e as empiricas, as normativas e as descritivas, a uma sintese historica superior.

to a superior historical synthesis. The constant struggle of artistic beauty
Ensaio de classificação de metodos de juizo estetico
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A luta constante da beleza artistica contra a beleza natural é o sentido da

against natural beauty is the path of art history. But the canons of aesthetic

historia da arte. Mas os canones do juizo estetico variam com as epocas,

judgment vary in accordance with eras, nationalities, and cultures, in such

com as nacionalidades, com as culturas, de tal modo que o dilema da relati-

a way that the dilemma of relativity of judgment and aesthetic experience

vidade de juizo e da experiencia estetica somente poderá ser inteiramente

can only be entirely explained when one takes into account the original

explicado quando se tiver em conta as causas originarias das concepções

causes of aesthetic conceptions, which, ultimately, establishes a relation of

esteticas, o que, em última instancia, estabelece uma relação de condiciona-

conditioning between the life of aesthetics and the concrete life of man.

mento entre a vida da estetica e a vida concreta do homem.
Este nosso despretensioso trabalho visa a proporcionar ao publico

attempt to classify the critical methods of three scholars of visual arts. We

uma tentativa de classificação dos metodos criticos de três estudiosos de

are not referring to the entire oeuvre of the illustrious writers; rather, we will

artes plasticas. Referir-nos-emos não à obra toda dos ilustres publicistas;

focus particularly on their respective essays about the recent retrospective

antes estudaremos, particularmente, seus respectivos ensaios sobre a re-

exhibition by Bruno Giorgi.

cente exposição retrospectiva de Bruno Giorgi.

Apart from their expressive value, the works by Bruno Giorgi pres-

Os trabalhos de Bruno Giorgi, prescindindo de seu valor expres-

ent – as does every phenomenon in movement – two aspects: the alle-

sivo, apresentam dois aspectos – como, de resto, todo fenomeno em

gorical, imitative, and the formal, plastic. We thus see which aspects were

movimento – o alegorico, imitativo e o formal, plastico. Veremos então

taken into consideration by the critic and what his/her interpretation was.

quais foram os aspectos tomados em consideração pela critica e qual foi
sua interpretação.
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This unpretentious work of ours aims to provide the public with an

In Mr. Geraldo Ferraz’s interpretation, the decomposition of the
natural object by the artistic process reaches the limits of imitation.

Na interpretação do sr. Geraldo Ferraz a decomposição do objeto

Descriptive elements find their image in the “serene figure emerged

natural pelo processo artistico atinge os limites da imitação. Os elemen-

from a current of lava”, which is what, after all, results from “the quiv-

tos descritivos encontram sua imagem na “serena figura emergida de uma

ers of material possession”. If the writer’s judgment involves a contra-

corrente de lava”, que é o que enfim resulta dos “estremecimentos de uma

diction, it is of a plastic nature involving elements of style (the true

posse de materia”. Se há no juizo do escritor uma contradição é a da plas-

prerogative of the artist’s possibilities) – a contradiction between “the

tica. Se entre “o gosto pelas superficies asperas da fundição, pela patina,

taste for the roughness of cast surfaces, for patina, for the embroi-

pelos bordados de uma franja de pedra”, entre essas “modulações”, enfim, e

dery of a stone fringe”, in short, between these “modulations” and the

a indicação – seja tambem sintetica – do nu humano, há a contradição dos

likewise synthetic indication of human nudity. On a different tack, the

elementos de estilo – o verdadeiro apanágio das possibilidades do artista.

writer arrives at the fundamental part of judgement in these terms: “In

Diversamente o articulista chega à parte fundamental do juizo nestes ter-

the seated figure, in the unfinished gesture tending towards an escape

mos: “Na figura sentada, no gesto inconcluido de uma forma a tender para a

into the abstract… And I should point out that this is not Bruno Giorgi’s

fuga abstrata... E devo assinalar que não é esse o caminho de Bruno Giorgi.”

path”.And here the writer, by his critical method, selects the aspects

E aqui o escritor, pelo seu metodo critico, seleciona os aspectos e formula:

and formulates: “He, anatomically and ideally, re-creates a synthetic

“Ele recria anatomica e idealmente uma indicação sintetica do nu humano,

indication of the nude human, but does not produce a distancing from

mas não produz um afastamento dele tão grande que seja uma simples re-

it as far as a simple deduced relation…” Here, the interpretation of the

lação deduzida...” A interpretação do elemento figurativo deve aqui seus

figurative element owes its approach to the theory of selective im-

modos à teoria da imitação, mas exatamente esse metodo pertence à teoria

itation. To maintain its value and its rights in relation to the model,

seletiva da imitação. Para manter seu valor e seus direitos em relação ao mo-

this theory differentiates artistic imitation from simple imitation. The
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delo, esta teoria diferencia a imitação artistica da simples imitação. O apa-

appearance of the aesthetic object, which owes its manners to imita-

rencial do objeto estetico, que deve suas maneiras à imitação, apoia-se em

tion, is couched in formal principles, laying claim to the nature of the

principios formais reivindicando para si a natureza da imagem. A doutrina

image. During the development of aesthetics, the doctrine of imitation

da imitação, durante o desenvolvimento da estetica, adquiriu várias formas,

acquired various forms, as we will have the occasion to see over the

como teremos ocasião de ver no decurso do trabalho.

course of the work.

Estreitando mais as relações do objeto estudado com a natureza

Further narrowing the relations of the object studied with imitated

imitada, o critico Maria Eugenia Franco, passa, em primeiro lugar, a ca-

nature, critic Maria Eugenia Franco begins by characterizing the periods

racterizar os periodos em que o escultor “se apegara à tradição classica

in which the sculptor “had clung to classical tradition through Maillol”. –

através de Maillol”. – o que significa tambem compreender a obra do es-

Which also signifies understanding the French sculptor’s work in its less

cultor francês no que tinha de menos plástico e negar, ao mesmo tempo,

plastic content while simultaneously denying the historical problems of the

os problemas historicos dos estilos. Lemos – “Durante longos anos, Bruno

styles. We read – “For many years, Bruno Giorgi sculpted figures in various

Giorgi esculpiu figuras em diversas posições e atitudes, os mesmos corpos

positions and attitudes, the same adolescent bodies with wide hips and

adolescentes de largos quadris e pernas fortes.” Evidentemente trata-se

strong legs.” This evidently involves somatic characters and not aesthetic

de caracteres somáticos e não de elementos esteticos. E pela teoria da

elements. And by the theory of aesthetic appearance that aims to make

aparencia estetica que pretende tornar a aparencia artistica analoga à apa-

artistic appearance analogous to the appearance of real life , and wishes to

rencia da vida real, e quer obrigar a considerar real um homem feito de

oblige real consideration of a man made of mud, she continuous further

barro, continua, mais adiante: “Suas admiraveis cabeças, sempre tão fiéis

along: “His admirable heads, always so faithful to the portrayed person’s

à semelhança exterior e interior do retratado...”, o que é ajustar e não criar.

outer and inner likeness…” – which is to adjust, not to create.

O artista aceitou afinal a problematica moderna e então “come-

The artist finally accepted the modern problem and then “began –

çou – note-se, somente então – a negar à figura humana sua forma real”,

note, only then – to deny the human figure its real form, but Bruno Giorgi

mas Bruno Giorgi é por demais realista – entenda-se tambem naturalista –

is too realistic – here one should also understand naturalistic – to manage

para conseguir fugir ao real, e a forma descorporificada – a corporalidade

to escape from the real, and the disembodied form – corporeality is the

é elemento tecnico fundamental do trabalho imitativo – toma corpo mes-

fundamental technique of imitative work – it embodies even so”. The se-

mo assim”. O aspecto selecionado continua sendo o figurativo, imitativo.

lected aspect continues being the figurative, the imitative.

“Bruno Giorgi já possuia uma personalidade artistica muito defini-

“Bruno Giorgi already possesses a very defined artistic personal-

da, para conseguir trair-se a si proprio por muito tempo”. Considerando a

ity to manage to betray himself for a long time”. Considering the life of

vida da cultura em formas tão imoveis e definitivas, como se explicaria o

culture in such mobile and definitive forms, what would explain the rapid

rapido e variado desenvolvimento da obra dos mestres contemporâneos

and varied development of the work of contemporary masters – for exam-

– Picasso verbi-gratia?

ple, Picasso?

“... essa convicção de que, intimamente, não é senão um classico,

“… this conviction that, intimately, it is nothing else but classical, is

é que lentamente o levará à uma volta ao seu proprio estilo, porem den-

what will slowly lead him back to his own style, though within another for-

tro de uma outra concepção formal”. Que poderíamos considerar uma

mal conception”. Which we could consider as an allegorical manner ac-

maneira alegorica pelo argumento convincente da escritora: “Uma bela

cording to the writer’s convincing argument: “A beautiful sculpture… with

escultura... a da figura fina e longa, ondina metamorfoseada em mulher

a thin, long figure, a water sprite metamorphosed into a woman as though

como se fora a ondina de um poeta.”

it were the water sprite of a poet”.
Ensaio de classificação de metodos de juizo estetico
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Admite, em conclusão, da Maria Eugenia Franco que as ultimas ex-

In her conclusion, Maria Eugenia Franco admits that his most recent

periencias chegaram mesmo a modificar as concepções do escultor. As-

experiments have managed to modify the sculptor’s conceptions. Thus: –

sim: – “Retomará uma estatua antiga, descarnará a estatua, tirará os largos

“He will reclaim an ancient statue, strip away its flesh, take away the wide

quadris e as pernas vigorosas, transformando-a nessa deliciosa figura que

hips and vigorous legs, and transform it into this delicious figure of Ado-

é a “Adolescente” em que o corpo parece apenas presente para indicar

lescente, in which the body appears to be present only to indicate an inner

uma alma interior – a da adolescente, claro – ao contrário de suas primei-

soul – that of the adolescent, clearly – unlike his first adolescents, replete

ras adolescentes, cheias de plenitude e vida fisica.” Uma verdadeira leva

with fullness and physical life”. A true wave of adolescents that refine the

de adolescentes que trazem a limpo o carater normativo, de fundamento

normative, fundamentally heteronymous basis of this method of the last

heteronomo, desse metodo da ultima floração do principio da imitação.

flourishing of imitation principle.

O trabalho do sr. Sergio Milliet atende diretamente às condições do

Mr. Sergio Milliet’s work treats directly on the conditions of the

proprio objeto estetico. Aceita o critico as últimas fases do escultor como

aesthetic object itself. The critic accepts the sculptor’s last phases as evi-

o evidenciar de aspectos já precedentemente existentes na sua obra, e

dencing previously existing aspects in his work, which have now taken on a

que adquirem hoje carater mais pronunciado e sensivel, sendo que “no

more pronounced and sensitive character, it being the case that “in reality

real têm somente um ponto de partida”.

there is only one starting point”.

Mais adiante torna-se explicita a interpretação do aspecto imitati-

Further along, the interpretation of the imitative aspect becomes

vo: “Enquanto não se libertou do assunto, suas figuras foram um pretexto

explicit: “While he did not free himself from the subject, his figures were

à apresentação de planos e ritmos; agora nada mais o perturba na livre

a pretext for the presentation of planes and rhythms; now nothing else

expansão de seu temperamento”. O metodo impulsiona neste caso os

perturbs him in the free expansion of his temperament”. In this case, the

elementos formais até suas ultimas possibilidades, superando tambem o

method drives formal elements to their ultimate possibilities, also surpass-

alcance da natureza do proprio objeto.

ing the scope of the nature of the object itself.

Na segunda parte do artigo o escritor, interpretando Charles Gué-

In the second part of the article, interpreting Charles Guérin – in the

rin – no verso “harmoniosa mentira do corpo” – dá alguns retoques ao seu

line “harmonious deceit of the body” – the writer touches up his method

metodo de juiz estetico.

of aesthetic judgment.

Como noto, entre as doutrinas que aceitam o objeto artistico como

I have noted that, among the doctrines that accept the artistic ob-

ponto de partida há diferentes tendencias: novas formas, dos conceitos

ject as a starting point, there are different trends: new forms, of the funda-

fundamentais da historia da arte.

mental concepts of art history.

Mentiras e verdades relativas são momentos fundamentais do processo de diferenciação, entre o artistico e o extra-artistico.
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Relative truths and lies are fundamental moments of the process of
differentiation, between the artistic and the extra-artistic.

“O que há de mentiroso no corpo é a solicitação. Enquanto a carne

“The deceptive aspect of the body is allurement. While the flesh

atrai, há apenas uma mentira que as linhas e os ritmos tornam harmoniosa.

attracts, there is only a lie that the lines and rhythms make harmonious. As

Desde que se suprima o elemento anatomico ficam os elementos da har-

long as the anatomical element is suppressed, the elements of harmony re-

monia, que por serem os mais autenticos, os permanentes, fazem da men-

main, which, for being more authentic and permanent, make the seductive

tira sedutora uma verdade essencial”. A esta sistematização dos termos da

lie into an essential truth”. Against this systematization of the terms of aes-

diferenciação estetica poderiamos alegar que a harmonia do esquema otico

thetic differentiation we can assert that the harmony of the optical scheme

do corpo fisico falta de realidade, de verdade artistica, por aquela mesma

of the physical body lacks reality, artistic truth, for that same permanence
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permanencia que seduz o critico. A mentira do corpo está na sua aparencia

which appeals to the critic. The body’s deception consists in its invariable

invariável, na sua indiferença em relação a visualidade dinamica do homem.

appearance, in its indifference in regard to man’s dynamic visuality.

Esse metodo, que se funda numa verdade permanente – que no

This method, which is based on a permanent truth – which is essen-

fundo é hoje uma estrondosa mentira – e que tenta chegar a normas cer-

tially a resounding lie – and which strives to reach certain definitive norms

tas e definitivas sobre o valor estetico, classificar-se-ia de objetivo-norma-

concerning aesthetic value, would be classified as objective-normative,

tivo, e pertence ao grupo das esteticas axiologicas.

and belongs to the group of axiological aesthetics.

.

.
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A ATUALIDADE DO FUTURISMO
A MOSTRA DE WLADYSIAW NA
GALERIA DOMUS

THE CURRENTNESS OF FUTURISM
THE SHOW BY WLADYSIAW AT
GALERIA DOMUS

H

T

á numerosos endereços na arte plastica contemporanea que apela
mais ao “futurismo” do que ao “cubismo” – tendencia vital da pintura

moderna, embora recebam as denominações de “néo-cubismo”, “post-
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here are many positions in contemporary visual arts that appeal
more to “futurism” than to “cubism” – a vital trend of modern pain-

ting – even though they are referred to as “neo-cubism,” “post-cubism”

cubismo” ou “arte não-figurativa”, seu conceito estatico se fundamenta

or “non-figurative art,” and their static concept is founded on the inter-

na interpretação da realidade exterior pelo estilo futurista do movimento.

pretation of external reality by the movement’s futuristic style. The static

Os contornos estaticos do objeto encontram aqui seu prolongamento

contours of the object are here found in their natural prolongation – the

natural – as chamadas “linhas-força” – que tende a uma representação

so-called “lines of force” – that tends towards a dynamic representation of

dinamica da natureza. Explicam os teoricos futuristas a este proposito:

nature. futuristic theoreticians explain this aim: “We conceive the object

“Nós concebemos o objeto como nucleo (construção centripeta), do qual

as a nucleus (centripetal construction), from which the forces extend (li-

partem as forças (linhas, formas), que o definem no ambiente (construção

nes, shapes), which define it in the setting (centrifugal construction), and
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centrifuga), e determinam seu carater essencial”. Apareceu assim, desde

determine its essential character.” Since that time the “object-setting” has

aquele tempo, o “objeto-ambiente” e fixou-se uma “unidade indivisivel”

appeared in this way, and an “indivisible unity” was established for the outer

para os elementos exteriores. Teve depois a critica ocasião de afirmar que

elements. This was followed by the critical occasion of affirming that a nu-

não se tinha chegado a criar um nucleo de “direções”, antes se estudou

cleus of “directions” had not yet been created; prior to this, the direction of

a direção do objeto no ambiente. Enalteceram os futuristas o movimento

the object in the setting was studied. The futurists praised the movement

como dinamismo estetico, mas se contentaram com a representação do

as aesthetic dynamism, but were satisfied with the representation of the

movimento das coisas no espaço fisico. Pondo de lado o destino historico

objects’ movements through physical space. Putting aside the historical

do futurismo, cuja consideração não cabe neste artigo, pode-se encontrar

destiny of futurism, the consideration of which lies outside the scope of

equivoco analogo nos endereços acima mencionados, que pertencem, de

this article, one can find an analogous mistake in the above-mentioned

origem, à chamada “Escola de Paris”. A arte moderna francesa, depois de

positions, which derived from the so-called “Paris School”. French modern

haver chefiado a fase da crise figurativista, é a primeira a demorar-se nas

art, after having led the figurative crisis phase, was the first to focus on

seleções interpretativas do tema naturalista, evitando desta maneira um

the interpretive selections of the naturalistic theme, in this way avoiding

empenho demasiado comprometedor com as novas tarefas esteticas. Esta

an endeavor overly committed to the new aesthetic tasks. This attitude

atitude valeu-lhe uma forte influencia sobre os que se iniciam no estudo da

earned it a strong influence on those that began to study shape structure.

estrutura da forma. Sua ação sobre a arte italiana neste ultimo após-guerra foi

Its effect on Italian art, in the most recent postwar period, was decisive for

decisiva para a renovação da pintura e escultura peninsulares. Respeitando

the renovation of peninsular painting and sculpture. Respecting the proper

as devidas proporções, poderiamos comparar o atual momento das artes

proportions, we could compare the current moment in Brazilian visual arts

plasticas brasileiras com a situação das italianas em 1945. Pode-se, portanto,

with the situation of the Italians in 1945. It can, therefore, be stated that, in

afirmar que, em relação a aspectos menos favorecidos da cultura brasileira,

relation to the less-favored aspects of Brazilian culture, the futuristic point

o ponto de vista futurista possui ainda certa atualidade.

of view still has a certain currentness.

A reação, em essencia positiva, contra as inuteis variações do mo-

The essentially positive reaction against useless variations of the

tivo “Cezanniano”, a emancipação do sensibilismo zoologico do expres-

“Cezannian” motif, the emancipation of the zoological sensibility of ul-

sionismo ultra-alegorico e ainda o julgamento severo do “tabu” da pintura

tra-allegorical expressionism and, moreover, the severe judgment of the

“ingenua” e popularesca vêm caracterizando as novas posições de van-

“taboo” of “naïve” and folkish painting has been characterizing new posi-

guarda. As buscas neste sentido, embora pessoais, são já abundantes. Um

tions of the avant-garde. The searches in this direction, although personal,

agrupamento por tendencias favoreceria sem duvida o movimento, agora

are already numerous. A grouping by trends would doubtlessly favor the

descentralizado e limitado nas suas possibilidades.

movement, now decentralized and limited in its possibilities.

A uniformidade do carater fundamental da arte plastica contem-

The uniformity of the fundamental character of national contem-

poranea nacional não favorece o surto de tendencias demarcadas. Assim

porary visual art does not favor the outbreak of demarcated trends. Like-

tambem a falta do elemento polemico, que é muitas vezes o motor da

wise, the lack of the controversial element, which is sometimes the driver

vida artistica, poderia justificar-se pelo fato de serem os nossos artistas de

of artistic life, could be warranted by the fact that our artists have an ex-

formação extremamente emocional, sem os necessarios conhecimentos

tremely emotional bent, without necessary theoretical knowledge. In this

teoricos. Neste sentido o espantalho abstracionista, que não passa, por

sense, the abstractionist scarecrow, which up to now is nothing more than

enquanto, de um fantasma metafisico, poderia, em um futuro proximo,

a metaphysical ghost, could, in the near future, kindle fertile debates able

provocar debates ferteis e suscetiveis de dar uma nova fisionomia à vida

to give a new physiognomy to artistic life, by way of groups and trends.
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artistica, através de grupos e tendencias. Neste proceder da estetica visual

In this procedure of Brazilian visual aesthetics, there are phenomena that

brasileira, há fenomenos que se devem impor à atenção do publico, e que

should be raised for the public’s attention, and which could establish cer-

poderiam estabelecer pontos certos de contato.

tain points of contact.

A exposição de Wladyslaw, atualmente na Galeria Domus, per-

The exhibition by Wladyslaw, currently at Domus Gallery, belongs,

tence, ainda que indiretamente, ao quadro deste movimento. Seu rigor,

albeit indirectly, to the context of this movement. Its still scholastic rigor

ainda escolastico, e metodos instintivos não chegam a dar um justo papel

and instinctive methods do not manage to lend a deserved role to sen-

à sensibilidade. Por esta razão uma analise qualitativa dos trabalhos de

sibility. For this reason, a qualitative analysis of Wladyslaw’s works would

Wladyslaw não daria a verdadeira medida de seu sentido. De resto, deve-

not give the true measure of their meaning. Moreover, one should always

se desconfiar sempre da maneira de diferenciar as obras de arte somente

be suspicious of the way of differentiating artworks only as good or bad.

como boas ou más. A “boa” pintura não brota “ex novo”, e é a historia que

The “good” painting does not spring up “ex novo”, and history is what gives

dá a dimensão da ordem entre os fatos artisticos. Assim, hoje pode ser

the dimension of the order between artistic facts. Thus, today a mediocre

melhor um mediocre futurista do que um preciosissimo impressionista.

futurist can be better than a very precious impressionist

.
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BODE EXPIATORIO DE UMA CRITICA QUE
NÃO QUER CRITICAR – DEVOLVAMOS O
ABSTRACIONISMO À ESTETICA.

THE SCAPEGOAT OF A CRITICISM THAT
DOES NOT WISH TO CRITICIZE – WE RETURN
ABSTRACTIONISM TO AESTHETICS.

O

T

atual estado de desenvolvimento, entretanto, a polemica deslocou-se do

development, however, the controversy has shifted from the fundamental

tema fundamental e desliza para as esferas do sofisma estetico com a pre-

theme and has slid to other spheres of aesthetic sophism with the preci-

cisa intenção de levar o debate para um terreno insidioso e arbitrario. Che-

se intention of taking the debate to an insidious and arbitrary terrain. By

ga-se dessa forma malabaristica, por uma literatura vulgar de “slogans”, a

such juggling, by a vulgar literature of “slogans,” an artistic trend has been

responsabilizar pelos defeitos apontados na I Bienal, uma tendencia ar-

blamed for the defects identified in the 1st Bienal: abstractionism. This cri-

tistica: o abstracionismo. Essa critica de um lado é totalmente inocua, de

ticism is on the one hand totally harmless, on the other it conveys certain

s resultados da premiação da I Bienal do Museu de Arte Moderna
de São Paulo estão sendo amplamente debatidos em um dialogo,

por vezes indireto, que se avoluma e ganha extensão nacional. No seu

he results of the awarding of the I Bienal do Museu de Arte Moderna
de São Paulo are being widely debated in a sometimes indirect dia-

logue that is growing and gaining nationwide scope. In its actual state of

A culpa é do abstracionismo
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outro veicula certas desforras do misoneismo que pretende aproveitar-se

retaliatory thrusts of the misoneism that aims to take advantage of the

das contingencias para desacreditar uma estetica que, no plano teoretico,

contingencies to discredit an aesthetics that it has not managed to topple

não chega a derribar.

on the theoretical plane.

Exemplo tipico do que afirmamos é dado pelo artigo “Valores da

A typical example of what we are stating is found in the article

Arte e o Juri da Bienal” de autoria do sr. Mario Barata, publicado no n.o 29

“Valores da Arte e o Juri da Bienal” by Sr. Mario Barata, published in the

do “Jornal de Letras”. O articulista prefere a eloquencia emocional à apre-

29th issue of Jornal de Letras. The writer prefers emotional eloquence to

ciação realista. De inicio, declara que “a Bienal deve ser paulatinamente

realistic appreciation. At the outset, he declares that “the Bienal should

melhorada”, mas logo opina: “uma organização desse tipo possui, todavia,

be gradually improved,” but soon opines: “an organization of this sort pos-

seu calcanhar de Aquiles na justeza e equilibrio de julgamento”; conclui as-

sesses, however, its Achilles’ heel in the fairness and balance of judgment”;

sim que o calcanhar foi vulnerado por culpa do Juri de Premiação, ou, tal-

he thus concludes that the heel was wounded for fault of the awards jury,

vez, mais particularmente, pelos membros estrangeiros do juri, ou apenas

or, perhaps, more particularly, by the foreign members of the jury, or only

pelos que entre eles são abstracionistas. Uma abstração que reduz a um os

by those among them who are abstractionists. An abstraction that reduc-

culpados. Individualizado por meio desse sofisma o inimigo, o escritor, que

es the guilty parties to just one. Individualized by way of this sophism the

no fundo sabe que moinhos de vento não matam dom-quixotes, lança-se

enemy, the writer, who at rock-bottom knows that windmills do not kill Don

contra o abstracionismo, que vê de todo lado, até em Chastel.

Quixotes, launches himself against abstractionism, which he sees on all

O sr. Barata reclama em seguida a falta de “reconhecimento do valor artistico”, “das qualidade plasticas”, mas logo confunde Baumeister com

Sr. Barata goes on to complain about the lack of “recognition of ar-

Miró, chama Gleyzes de abstrato, Max Bill de esnobe e pretenderia que

tistic value,” “of plastic qualities,” but soon confuses Baumeister with Miró,

o primeiro premio tivesse sido conferido a Permeke, como se vivessemos

calls Gleyzes abstract, Max Bill a snob, and wishes that the first prize had

ainda no começo do seculo. “O juri não gostou da pintura de Portinari, Di

gone to Permeke, as though we were still living at the turn of the century.

Cavalcanti, Lasar Segall», disse, muito justamente Mario Barata, mas in-

“The jury did not like the painting of Portinari, Di Cavalcanti, Lasar Segall,”

terpreta: «em virtude da parcialidade tendenciosa com que recusaram arte

Mario Barata says, but interprets: “in virtue of the tendentious partiality

de conteudo humano (?) e só apreciavam o abstracionismo”; seria o abs-

with which they refused art with a human (?) content and only appreciated

tracionismo de Maria Leontina ou o de Tarsila do Amaral? Se ele pretendia

abstractionism”; would it be the abstractionism of Maria Leontina or of

referir-se ao abstracionismo dos limões de DI Prete, a situação então se

Tarsila do Amaral? If he intends to refer to the abstractionsim of Di Prete’s

tornaria até humoristica. Na escultura foram premiados Brecheret e Giogi,

lemons, the situation would then become downright humorous. In sculp-

“porque os premiados apresentaram algumas obras de tendencia abstra-

ture, awards were given to Brecheret and Giogi, “because the award win-

ta”, explica o persistente autor. E no caso de Goeldi, primeiro premio de

ners presented some works of the abstract trend,” explains the persistent

gravura? A resposta seria sempre a mesma: a culpa é do abstracionismo.

author. And in the case of Goeldi, who won the first prize in printmaking?

O critico lida mal com os fatos; em compensação é pior quando

His answer is always same: abstractionism is to blame.

teoriza. Exige do juri criar “um exemplo antiabstracionista”, em obsequio,

The critic does not handle the facts well, but is even worse when he

talvez, ao que ele mesmo afirma de inicio: “O critico consciente de suas

theorizes. He demands that the jury create “an anti-abstractionist example,

responsabilidades deve apoiar a arte onde quer que se encontre e não

to accommodate what he states at the outset: “The critic who is aware of

uma determinada tendencia com exclusão das outras” (grifado por nós).

his responsibilities should support art wherever he finds it and not a deter-

A nota dispensa ulteriores comentarios, entretanto não nos escapa
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sides, even in Chastel.
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mined trend in exclusion of the others” (emphasis ours).

a gravidade dessa atitude, em parte ja generalizada. Conhecemos o pin-

The note dispenses with further commentaries, however the gravity

gue-pongue niilista do nosso meio artistico, sempre propenso a posições

of this attitude, partly generalized, does not escape us. We know the nihilist

extremas. O problema do abstracionismo deve ser devolvido à estetica.

ping-pong of our artistic medium, tending to always take extreme positions.

Depois, se se pretender estudar o seu desenvolvimento historico, proce-

The problem of abstractionism should be returned to aesthetics. After-

da-se então com a devida seriedade. Não se justifica de maneira alguma

wards, if one aims to study its historical development, one should proceed

esta propaganda contra a nossa tendencia artistica; uma cruzada fanatica

with due seriousness. Nothing justifies in any way this propaganda against

que, albergando tambem mediocres e oportunistas, podera tornar-se no-

our artistic trend; a fanatic crusade which, also containing mediocre and

civa para os seus proprios fautores.

opportunistic individuals can become harmful to its own promoters.

.

.
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OS PRECONCEITOS ARTISTICOS DA IMITAÇÃO E
DO SENTIDO – FUNDAMENTO E SUPERAÇÃO DA
TEORIA DA DUPLICIDADE DO FATO ARTISTICO

ARTISTIC PREJUDICES AGAINST IMITATION
AND SENSE – PRINCIPLES AND OVERCOMING
THE THEORY OF DOUBLE ARTISTIC EVENT

O

A

preconceito artistico fez ver por um oculo a obra de arte. No momento, o mais corrente é o do naturalismo, que entende por arte

rtistic bias has led to the examination of artworks with a spyglass.
Currently, the most widespread bias is towards naturalism, which

a imitação da aparencia da fauna, da flora e da figura humana. Em virtude

views the artwork as a replicated image of wildlife, plant life and the hu-

dos rigidos canones desta suposta beleza, que se baseia na observação

man figure. By virtue of the rigid canons of this supposed beauty that

fisica, diante de um obra de arte somos privados da sensação propriamen-

relies on physical observation, when standing before a work of art we

te dita e o substituimos por um processo esteril de reconhecimento, de

are deprived of sensation itself, and replace it with a sterile process

associação e de comparação. Os nossos sentidos neutralizados pelo pre-

of recognition, association and comparison. Neutralized by the bias,

conceito não percebem a energia causal do quadro, as relações de cores,

our senses do not perceive the causal power of the picture, the color

os conjuntos estruturais dosados para uma determinada reação fisiologica;

relationships, the structural assemblies gauged for a given physiologic

antes é o intelecto, o raciocinio que deveriam traçar relações logicas, pra-

reaction. Rather, it is the intellect, i.e., reasoning that should draw logi-
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ticas, entre o objeto representado – um trabalhador – e os fatos da vida, a

cs, practical relationships between the represented object – a worker –

situação da classe trabalhadora. Não teremos, portanto, a expressão mas

and the facts of life, the status of the working class. Therefore, we shall

uma copia da natureza, que não obstante aprimorada nunca alcançará a

not have an expression, but a copy of nature that, however enhanced,

perfeição do seu modelo. Não teremos igualmente a forma moral, pois

will never reach the perfection of its model. Neither will we have the

figura natural não tem realidade. Com o auxilio da anatomia e da pers-

moral order, because the figure natural has no reality. With the help

pectiva todos podem desenhar uma cabeça; mas desenhar uma cabeça,

of anatomy and perspective, everyone can draw a head. But, is the

um rosto ou uma massa de povo é exprimir um conteudo humano? Não,

drawing of a head, a face or a crowd an expression of human content?

porque a figura do homem é sempre a mesma enquanto que o conteudo

No, because the human figure is always the same, while the content

(as impressões) se desenvolve. O nariz do homem é ainda como na Re-

(impressions) develops. A human nose remains the same as in the Re-

nascença: a nossa experiencia atual, contudo, é diferente; desenhar, por-

naissance; our current experience, however, is different. Therefore, to

tanto, um nariz ou um nu de mulher, ou um trabalhador, não é representar

draw a nose or a naked woman, or an employee, is not to represent our

a nossa epoca, a nossa individualidade.

epoch, our individuality.

Mas, então, como podemos exprimir-nos? Há uma outra classe de

Then, how can we express ourselves? There is another kind of beau-

beleza, criada, inventada pelo homem para o homem. Uma beleza cuja

ty, created, invented by man for man. A beauty whose power we feel when

potencia sentimos quando não usamos o oculo do preconceito; percebe-

we do not use the spyglass of prejudice, we sense it when admiring a build-

mo-la admirando um edificio, o perfil de um carro, as cores de um traje –

ing, the profile of a car, the colors of a costume – a message that needs

uma mensagem que não precisa de intermediarios pedantes, de literatura

no pedantic middleman, nor canons of literature. The visual beauty of an

nem de canones. A beleza visual de um ambiente nos arrebata sem ser a

environment is overwhelming, not just the sea; a gem enraptures us, not

do mar; uma jóia nos extasia, sem ser parecida com uma bela mulher.

just a beautiful woman.

O preconceito do naturalismo artistico é acompanhado pelo pre-

Bias of artistic naturalism comes together with the bias of “mean-

conceito do “sentido”. É fácil explicar-se. Desde que não há invenção es-

ing.” It is easy to explain. Given that there is no aesthetic invention, and

tetica, desde que aproveitamos a forma fisica, a construção do espaço da

provided we take physical form, the construction of life, and a concep-

vida, uma concepção de tempo que é uma simples sequencia de aconte-

tion of time that is a simple sequence of events, space can only use pup-

cimentos, só resta empregar as figuras de teatrinho para narrar historias.

pet show characters to narrate stories. In practice, we find that a ‘sense’,

Na pratica verificamos que um “sentido”, isto é, uma narração conceptual,

i.e., a conceptual narrative, may have different artistic representations,

pode ter diferentes representações artisticas, e uma representação artisti-

and an artistic representation in different directions. In other words, a

ca, em diferentes sentidos. Queremos dizer, uma determinada construção

certain pictorial construction, for example, can host, regardless, the

pictorica, por exemplo, pode hospedar, indiferentemente, a figura de uma

figure of an elegant lady or a worker. The reciprocal is true: the figure

senhora elegante ou a de um trabalhador; a reciproca é verdadeira: a figu-

of a worker can be painted in different ways, forming a symmetrical or

ra de um trabalhador pode ser pintada de diferentes maneiras, formando

asymmetrical structure, a coordination of warm or cold colors, etc. This

uma estrutura simetrica ou assimetrica, uma harmonia de cores quentes

demonstrates once more the irreconcilable opposition between art as

ou frias, etc. Isso vem demonstrar mais uma vez a oposição inconciliavel

aesthetic representation, and meaning, as narrative; it also shows its re-

entre arte, como representação estetica, e sentido, como narração; de-

spective autonomies.

monstra tambem sua autonomia respectiva.
Traçamos até agora diferenças fundamentais entre naturalismo, ou

Thus far, we have outlined fundamental differences between naturalism, or academic art, and pure aesthetics, or abstractionism. There are
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arte academica, e estetica pura, ou abstracionismo. Há tambem momen-

also intermediate moments between these two positions. Adherents of

tos intermediarios entre estas duas posições. Os partidarios do naturalis-

naturalism establish different degrees of modernism, using imitation as a

mo estabelecem diferentes graus de modernismo, usando como termo de

benchmark. Increasing degrees of modernism decreases sense until reach-

comparação a imitação. Aumentando os graus de modernismo diminui o

ing abstraction, which is (to them) an arbitrary set of colors. Anyone who

sentido, até chegar ao abstracionismo que é para eles um jogo arbitrario

has a strictly aesthetic conception of art will recognize different degrees

de cores. Os que têm uma concepção estritamente estetica da arte reco-

of expression, which declines to the point of disappearing as it approaches

nhecem diferentes graus de expressividade, que declina até desaparecer

naturalism. This is seen from an aesthetic point of view, a false distinction,

na medida em que se aproxima do naturalismo. É esta vista sob um ponto

but that accurately corresponds to common sense. The intermediate po-

de vista estetico, uma diferenciação falsa, mas que corresponde fielmen-

sitions between naturalism and abstraction are advocated by the theory of

te ao senso comum. As posições intermediarias entre o naturalismo e o

the double applied to artistic events.

abstracionismo são defendidas pela teoria da duplicidade do fato artistico.

The theory of the double artistic event distinguishes two expres-

A teoria da duplicidade do fato artistico distingue no dominio da

sions in the domain of the artwork: the first, conceptual, naturalist, the oth-

obra de arte duas expressões: a primeira, conceptual, naturalista; a outra,

er visual, intuitive. The relations between these two art forms, within art

visual, intuitiva. As relações entre essas duas artes, na propria arte, nunca

itself, were never properly explained, and could not be. This artistic theory

foram devidamente esclarecidas, e não o poderiam ser. Esta teoria artistica

is founded on a scientific theory of matter that – while studying relations

tem fundamento numa teoria cientifica da materia que, estudando as re-

between nature and thought, the function of categories of time and space

lações entre natureza e pensamento, a função das categorias de tempo e

in the process from sensation to thought – differentiates two natures with-

espaço no processo que vai da sensação ao pensamento, diferencia duas

in nature itself: causal nature and apparent nature. This theory has been

naturezas na propria natureza: a natureza causal e a natureza aparente.

superseded by relativistic conception of matter. Furthermore, the theory

Essa teoria foi superada pela concepção relativistica da materia, como

of the double artistic event was overcome by “concretist” art – an exten-

tambem a teoria da duplicidade do fato artistico foi superada pela arte

sion of abstractionism –, which establishes a relationship with nature that

“concretista” – que é um prolongamento do abstracionismo – a qual esta-

solves that duality.

belece com a natureza uma relação que resolve aquela dualidade.
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These days, when modern art is decidedly in the limelight, the

Nestes dias, em que a arte moderna está decididamente em cartaz,

bias of naturalism reveals itself to be quite profound and widespread.

podemos verificar quão profundo e extenso é em nosso meio o precon-

However, this revelation is not enough to discourage conscious advo-

ceito do naturalismo. Mas isso não chega a desanimar os defensores cons-

cates of avant-garde art, as they also know that naturalistic art derives

cientes da arte de vanguarda, os quais sabem ser tambem a naturalista

from an intellectual attitude, removable through the renewal of culture.

uma atitude intelectual, removivel com a renovação da cultura. O fato de

These advocates are encouraged by the fact that an artistic concep-

que uma concepção artistica possa encontrar tão ampla difusão até inte-

tion can be so widely disseminated to integrate, as a living being, their

grar, como ente vivo, a propria existencia, os encoraja.

very existence.

.

.

“PONTE DEL RIALTO (VENEZA)”, DE PAULO C. ROSSI (1.o Sa-

“PONTE DEL RIALTO (VENICE)”, PAUL C. ROSSI (1st São

lão Paulista de Arte Moderna, atualmente instalado na Galeria Prestes Maia) –

Paulo Salon of Modern Art, currently installed in Gallery Prestes Maia) -

É este um quadro naturalista, que imita uma paisagem veneziana. A pintura

Here is a naturalist picture that imitates a Venetian landscape. The paint-

pretende dar a mesma sensação que a “Ponte del Rialto” proporcionaria vis-

ing aims to give the same feel as the “Ponte del Rialto” would provide if
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ta por este mesmo angulo, como se a sensação fosse apenas um registro de

seen from the same standpoint, as if the feeling were just a record of facts.

fatos. Os objetos que ocupam este pedaço de natureza obedecem à ordem

The objects that occupy this portion of nature obey the order of linear

da perspectiva linear, que é a construção do espaço da vida.

perspective, which is the construction of life space.

“MARINHA”, DE ALFREDO VOLPI (1.o Salão Paulista de Arte

“MARINHA” [Seascape], Alfredo Volpi (1st São Paulo Salon of

Moderna) – Este quadro representa, no desenvolvimento historico da arte

Modern Art) - This picture represents the historical development of Bra-

contemporanea brasileira, um momento intermediario entre o naturalismo e

zilian contemporary art, an intermediate stage between naturalism and

o abstracionismo. O autor procurou conciliar o “sentido” – casas com barco

abstraction. The artist sought to reconcile “meaning” – homes and boat

em praia deserta – e a expressão plastica – uma construção bidimensional

on a deserted beach – and plastic expression – the two-dimensional (flat)

(plana) da claridade com movimento ortogonal. Isto é, as impressões de Vol-

construction involving clarity and orthogonal motion. In other words, Vol-

pi diante da paisagem foram filtradas, na percepção sensorial, pelas noções

pi’s impressions of the landscape were filtered, in his sensory perception,

esteticas que repudiam, como não artisticas, a copia do mundo exterior, sua

by aesthetic notions that rejected, as non-artistic, the reproduction of the

corporalidade, sua disposição perpestica e a sucessão util dos seus elemen-

outside world, its physicality, its perspectival disposition and the useful

tos. O artista aproveitou as casas, a praia, o barco, as nuvens e o azul do céu

succession of their elements. The artist took the houses, the beach, the

para criar um sistema harmonico de planos coloridos. A expressividade desta

boat, the clouds and the blue sky to create a harmonious system of colored

criação deve ser percebida intuitivamente.

planes. The expressiveness of this creation is to be perceived intuitively.

“PINTURA IV”, DE LUIS SACILLOTTO (1.o Salão Paulista de Arte

“PINTURA IV” [Painting IV] BY LUIS SACILLOTTO (1st São Pau-

Moderna) – É este um quadro abstracionista. O artista não teve necessida-

lo Salon of Modern Art) – This is an abstractionist picture. The artist did not

de das impressões diretas de uma paisagem; antes, aproveitou o conteudo

draw impressions directly from the actual scene; rather, he drew the con-

(impressões) da sua atividade humana concreta. Formou as impressões

tent (impressions) from his own life experience. His impressions developed

dentro da concepção artistica «neo-plasticista», que se exprime pelo mo-

within the “neoplastic” artistic conception, which is expressed by the motion

vimento de planos coloridos que agem por articulação ou oposição. Aqui

of colored planes that act jointly or in opposition. He conducted a mindful

a pesquisa é consciente e, desenvolvendo um tema geometrico, alcança à

research and, by developing a geometric theme, achieved the “form-idea”,

«forma-idéia», que é a sintese de noções cientificas e intuições justaveis.

which is the synthesis of scientific concepts and justified intuitions.

ARTE MODERNA E NATURALISMO
MODERN ART AND NATURALISM
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W A L D E M A R

A ARTE NA HISTÓRIA: AS VELEIDADES
HERÉTICAS DOS BURGUÊSES ITALIANOS E
A HEGÊMONIA INTELECTUAL DA IGREJA NO
HUMANISMO E NA CONTRA-REFORMA.
A HISTÓRIA DA ARTE: O FUNDAMENTO
CIENTÍFICO DO NATURALISMO
RENASCENTISTA E A FUNÇÃO COSMOPOLITA
DOS INTELECTUAIS ITALIANOS.
A ARTE : A “CIÊNCIA DA PINTURA” E O MÉTODO
PARA REPRESENTAR O MUNDO EXTERIOR
SOBRE UMA SUPERFÍCIE A DUAS DIMENSÕES.

ART IN HISTORY: THE ITALIAN
BOURGEOISIE’S HERETICAL PRETENSIONS
AND THE CHURCH’S INTELLECTUAL
HEGEMONY DURING HUMANISM AND THE
COUNTER-REFORMATION. HISTORY OF ART:
THE SCIENTIFIC BASIS OF RENAISSANCE
NATURALISM AND COSMOPOLITAN
FUNCTION OF ITALIAN INTELLECTUALS.
ART: “SCIENCE OF PAINTING” AS THE
METHOD OF REPRESENTING THE OUTSIDE
WORLD ON A TWO-DIMENSIONAL SURFACE.

N

T

o mundo inteiro comemora-se o V centenário do nascimento de
Leonardo da Vinci.
A humanidade do século XX assim como a Enciclopédia france-

he fifth centenary of Leonardo da Vinci’s birth has been celebrated
all the over the world.
Like the 18th-century French Encyclopedia, 20th-century humanity

sa no 1700, tributa honras a uma grande individualidade, e a si própria,

honors a great individual and itself by lauding human potentiality and set-

elegendo a potencialidade humana, fundamentando nas realizações do

ting its aspirations for the future based on the achievements of the past.

passado suas aspirações para o futuro.
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C O R D E I R O

To represent the figure of Leonardo is to experience our own re-

Representar a figura de Leonardo é viver a nossa própria realidade. Res-

ality. Respecting historical proportions. However, the idea that we have

peitemos as proporções históricas. Contudo, a idéia que cada um de nós se for-

all been informed by da Vinci’s genius arises from an ideal that he him-

ma sôbre o gênio de da Vinci, decorre de um ideal que elaborou para si mesmo.

self devised.
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UM QUESTINÁRIO POR ITINERÁRIO

A QUESTIONNAIRE BY ITINERARY

Por quê Leonardo não chegou a realizar nem a centésima parte do

Why was Leonardo unable to materialize even a hundredth of what

que ideara? Por quê não encontrou amparo e meios nas cortes Italianas e

he hoped to do? Why was he unable to get support from Italian courts?

o papa Leão X chamara-o de incapaz? Por quê serviu aos francêses e foi

Why did Pope Leo X describe him as incapable? Why did he work for the

morrer no Castelo de Cloux? A história dos núcleos burguêses italianos,

French and end his days at Cloux Castle? The answers are to be found in

desde o seu aparecimento, nos dará as respectivas respostas.

the history of the Italian bourgeois.

OS “BURGUESES”

“BOURGEOISIE”

O tosco comerciante do século XI, que pernoitava nos “burgos”,

The unrefined 11th-century traders who stayed overnight in

ordinariamente era de origem um desadaptado. Filho de camponeses,

burgs (walled market-towns) were often misfits by origin. The off-

vítima da organização rural, dava-se ao comércio, atirado pela ideia de

spring of peasants, victims of rural organization, they took to trade

fabulosos lucros. Às vezes enriquecia, mas ficava sempre um analfabeto.

drawn by the idea of fabulous profits. Some became wealthy but re-

Em seguida a prática do comércio, já internacional, requeria saber ler e

mained illiterate forever. However, soon trading became international

escrever. Os filhos dos “burguêses” frequentaram escolas. Alguns pararam

and required reading and writing. Children of the “bourgeoisie “ start-

no abecedario outros alcançaram estudos técnicos.

ed to attend schools. Some learned the alphabet alone; others went on

Os nobres feudatários eram dedicados à arte da guerra e da galanteria. Os verdadeiros detentores da cultura eram os eclesiásticos. A Igreja
tinha a hegemonia intelectual e portanto a política.
Também quando a expansão comercial alcançara os limites

to technical studies.
Feudal lords took to the art of war and gallantry. The true guardians
of culture were ecclesiastics. The Church held intellectual – and therefore
political – hegemony.

do mundo então conhecido, quando surgiram os Comuns, desen-

Foreign trade grew to reach the boundaries of the known world

volveu-se a indústria, restabelecera-se o direito romano, criara-se o

when the communes emerged as industry developed and Roman law was

crédito, dera-se impulso à ciência laica, ficara assentada a vitória da

reintroduced, credit was devised, lending impetus to secular science and

língua vulgar,..etc., a categoria intelectual eclesiástica mantinha sua

consolidating the triumph of Italic colloquial language, etc. Ecclesiastical

hegemonia. Esta situação manifestou-se ressaltante na Italia, onde

groups retained their intellectual hegemony. This situation was highlighted

se perpetuou.

in Italy, where it was perpetuated.

TENDÊNCIAS DOS INTELECTUAIS BURGUESES
ITALIANOS

FACTIONS AMONG ITALY’S BOURGEOIS
INTELLECTUALS

Qual a relação dos intelectuais dos Comuns com a hegemonia

How did the intellectuals of the communes relate to the hege-

da Igreja? Havia então duas tendencias. A “guelfa” cuidava dos proble-

mony of the Church? There were two factions. The Guelphs took care

mas particulares dos respectivos núcleos burguêses e deixava à Igreja

of the particular problems of their own bourgeois groups while leaving

as questões gerais, nacionais. A “gibelina”, em sentido lato, preconiza-

overarching national issues in the hands of the Church, whereas the GhiLEONARDO DA VINCI
LEONARDO DA VINCI
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va a unidade nacional e situava o problema da Igreja, – considerada

bellines on the whole called for national unity. The Church – then seen

uma organização internacional e cosmopolita, – como problema na-

as a cosmopolitan international organization – was posed as a negative

cional negativo.

problem for the nation.

O guelfismo, federalismo sem centro federal, desenvolvia inte-

“Guelphism” was federalism without a federal center and it

lectuais do tipo “orgânico”. Seu maior representante foi Leon Batis-

developed “organic” intellectuals; foremost among them was Leon

ta Alberti (1404-1472). A tendência gibelina deu intelectuais do tipo

Batista Alberti (1404-1472). The Ghibelline intellectuals were more

“tradicional”, que não tiveram função determinante nos destinos dos

“traditional” and played no role in determining the fate of Italy’s

núcleos burguêses italianos. Dante Aliguieri (1265-1321) representou a

bourgeois groups. Dante Alighieri (1265-1321) represented the

fase semi-feudal, mas o gibelinismo teve sua maior figura em Nicoló

semi-feudal stage, but the greatest of the Ghibellines was Niccolò

Macchiavelli, (1469-1527)

Machiavelli (1469-1527).

O PROBLEMA DA UNIDADE NACIONAL

THE PROBLEM OF NATIONAL UNITY

A falência da tese gibelina acarretou a ruína econômica e social

The failure of the Ghibelline thesis led to economic and social

dos grupos burguêses italianos. A criação da nação italiana era uma

ruin for Italian bourgeois groups. Nation-building was a vital issue for

questão vital. A língua vulgar fundava a comunidade de idioma; a nova

Italy. Colloquial language initiated a community of speech; the new

forma de produção, manufatureira, e as características do comércio, o

mode of production, manufacturing, and the characteristics of com-

progresso técnico e os primeiros sintomas do capitalismo moderno ga-

merce, technical progress and the early shoots of modern capitalism

rantiam uma comunidade de vida econômica; a ciência, as discussões

ensured a community of economic life; science, theological discus-

teológicas, a literatura e as artes davam os traços de uma comunidade

sions, literature and the arts, as the features of a community of psychol-

psicológica e de cultura. Só faltava uma unidade territorial para alcançar

ogy and culture. All that was missing was its own territory to ensure all

todas as condições necessárias para constituir a nação italiana. Mas a

the conditions required to build the Italian nation as such. But territorial

unidade não veio e a Itália ficou por séculos ao léu, à disposição das

unity was delayed for centuries and Italy drifted at the mercy of foreign

invasões estrangeiras. Explorada e empobrecida sòmente quatro séculos

invaders. An exploited and impoverished Italy took another four centu-

mais tarde reencontraria sua dignidade.

ries to recover its dignity.

OS INTELECTUAIS E OS “SIMPLES”

INTELLECTUALS AND COMMONERS

Os intelectuais buscavam um contacto com os “simples”. As novas

Intellectuals sought contact with the commoners. New ideas got

idéias teriam tido maior correspondência no povo do que o éco apagado

more of an echo among the common folk than the elite, who cautiously

que suscitaram nas elites, tornadas prudentes pelos lucros e atemorizadas

sought their own profits and were scared of the possibly of being pun-

por eventuais castigos. A defesa da língua vulgar tendia a forjar um meio

ished. Advocating use of the Italic colloquial language tended to forge a

de expressão de anseios comuns. A oposição à nova cultura que, forçosa-

common means of expressing aspirations. Opposition to the new culture

mente, se apresentava herética e nacionalista, não demorou e surgiu vio-

necessarily appeared to be heretical and nationalistic, but did not take long

lenta. Teatro dessa luta foi o Humanismo.

to emerge, and did so violently. Humanism was the theater of this struggle.

FASE Figurativa
figurative phase

O HUMANISMO

HUMANISM

“O Humanismo – escreve Toffanin no “che cosa fu l’ Umanesimo” –

Toffanin’s “Che cosa fu l’Umanesimo” noted that humanism had

foi um tempo ficado famoso por ter alongada a distância entre o restante

gained notoriety for having widened the gap between men of culture and

dos homens e aquêles de cultura”. De início, o paganismo mereceu as críti-

the rest. Initially, ecclesiastical writers criticized paganism. The demagogic

cas dos eclesiásticos. O frei demagógico, Savanarola, investira furioso contra

friar Savonarola raged against the fact that young people were taught more

o fato que se falasse aos jovens mais em Vênus e Júpiter do que em Cristo

about Venus and Jupiter than Christ and the Holy Spirit. All scholars of Ro-

e o Espírito Santo. O Papa Paulo II chamava heréticos todos aquêles que

manitas were labeled heretics by Pope Paul II. Then the church’s attitude

se dedicavam aos estudos da “romanitas”. Em seguida a atitude da Igreja

changed profoundly. Humanism was looked upon sympathetically and en-

mudou profundamente. Considerou com simpatia o Humanismo e estimu-

couraged when Cicero was proclaimed a prophet of Christianity and faith

lou-o quando êste proclamava Cícero profeta do cristianismo e fortalecia

strengthened by the testimony of the ancients. Von Pastor’s “Storia dei Papi”

a fé pelo testemunho dos antigos. Conforme escreve Pastor, na “storia dei

notes that there was “a false pagan Renaissance and a true Christian one”.

Papi”, havia “o falso renascimento pagão, e o verdadeiro e cristão”.

To avoid the movement falling into in heresy, in accordance with

Para evitar que o movimento desentupisse , de acôrdo com as as-

communal aspirations, using colloquial language, the Church established

pirações comunais, e por meio da língua vulgar, na heresia, a Igreja esta-

the premise that only through the golden-age of Latin language could

beleceu a premissa de que sòmente pela áurea língua latina a sabedoria

wisdom find “its point of juncture with Revelation”. Fidelity to Cicero was

poderia encontrar “o seu ponto de enxerto com a Revelacão”. A fideli-

to thus conserve the “rupture” between the “communes” and intellectuals.

dade a Cícero devia assim conservar a “ruptura” entre os “simples” e os

Toffanin wrote that “a passion for the ancient world underpinned the at-

intelectuais. “Aquela paixão pelo mundo antigo – escreve Toffanin – pela

tempt to replace the people’s actual language with a dead one.”

qual com uma lingua morta tenta-se substituir uma popular”.

COLLOQUIAL LANGUAGE
O VULGAR
However, the language of the people was not to be defeated. In earnTodavia a língua popular não se deixou debelar. Venceu embora na

ing recognition, though, it lost its historical content. There were two main ten-

consagração perdesse o seu conteúdo histórico. Havia duas tendências

dencies in relation to the problem of the vernacular: one led by Dante, which

fundamentais em relação ao problema da língua vulgar: uma liderada por

proposed a Latin-based common language. The other, represented by Guido

Dante, que propunha a adopção de um vulgar fundamentado na língua

Cavalcanti, claimed that to be cultured there was no need for “liberal studies”

latina; outra, representada por Guido Cavalcanti, afirmava que para ser

and that the vernacular could be perfect without the assistance of Virgil.

culto não se precisasse ter cursado os “liberais estudos”, e que a língua
vulgar pudesse ser perfeita sem o auxilio de Virgílio.

A CONTRA-REFORMA

COUNTER-REFORMATION
The Counter-Reformation fostered a Jesuit synthesis of humanistic tendencies. Although Saint Augustine saw a clear division between

A Contra-Reforma promoveu uma síntese jesuítica das tendências

Christian doctrine and liberal science, reconciliation was now an accom-

humanísticas. Enquanto em Santo Agostino era claro o dissídio entre a

plished fact. They agreed to use the vernacular but theological culture
LEONARDO DA VINCI
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doutrina cristã e a ciência liberal, agora a conciliação é já um fato consu-

was reinstated. The hegemony of the ecclesiastical intellectuals as a group

mado. Ficou assentado o uso do vulgar mas foi restaurada a cultura teo-

was perpetuated.

lógica. Perpetuava-se a hegemonia da categoria intelectual eclesiástica.

CONSEQUENCES OF COUNTER-REFORMATION
CONSEQUÊNCIAS DA CONTRA-REFORMA
In economic and social terms, this led to the destruction of the bourNo plano econômico e social, levou ao aniquilamento do espirito de
empreendimento burguês. Transformou banqueiros, grandes industriais e
comerciantes em proprietários terreiros, em broncos fazendeiros.

geois spirit of enterprise. Bankers, big industrialists and merchants became
landowners, coarse farmers.
Culturally, Italian intellectuals developed a cosmopolitan spirit that

No plano cultural, desenvolveu o espírito cosmopolita dos intelectuais

determined their exodus. As a universal organization educating intellectu-

italianos e determinou seu êxodo. Como organismo universal, que preparava

als throughout the Catholic world, the Church forced Italian intellectuals

intelectuais para todo o mundo católico, a Igreja obrigou os intelectuais italianos

to play a cosmopolitan role. On the other hand all those who did not bow

a uma função cosmopolita. De outro lado constrangia a emigrar todos aquêles

to Counter-Reformation discipline were shamed into migrating, as in the

que não se assujeitavam à disciplina contra-reformista. É este o caso de Le-

case of Leonardo da Vinci and Christopher Columbus. Those who re-

onardo da Vinci e de Cristóvão Colombo. Os que ficaram, refugiaram-se na

mained took refuge in the moral formation of “art for art’s sake”. Michelan-

formação moral “arte pela arte”. A Miguel Angelo só importava trabalhar, e para

gelo just wanted to work, and to do so would have sold his services to the

conseguí-lo se teria vendido até ao Grão Turco, como uma vez ameaçou.

Turkish grand vizier, and once threatened to do so.

A HERESIA

HERESY

A heresia representava a luta ideologica comunal contra a he-

Heresy represented the ideological struggle of the communes

gemonia intelectual e política da Igreja. Na cultura, “a literatura vul-

against the Church’s intellectual and political hegemony. In culture,

gar – escreve Toffanin – saiu impetuosamente do seio da civilização

Toffanin described “vulgar literature as emerging impetuously from the

comunal e independente do classicismo, é índice de uma sociedade

bosom of classicism’s independent communal civilization, a sign of a

em que a levedura herética fermentava: levedura que, se enfraquecia,

society in which heretical yeast was fermenting: were it to weaken, the

suas massas o obséquio à autoridade eclesiástica, tornava-se um fran-

obsequies of the masses to ecclesiastical authority would become a

co destaque da “romanitas””. Na arte a heresia era intrínseca ao natu-

brazen highpoint of Romanitas”. In art, heresy was intrinsic to scientific

ralismo científico. Frei Savanarola condenou àsperamente o “naturalis-

naturalism. Savonarola harshly condemned “naturalism” and works by

mo” e as queimadas de 1497 e “98 levaram consigo obras de Botticelli,

Botticelli, Verrocchio and Pollaiolo were burned in 1497 and 1498.

Pollaiolo e Verrocchio.

CLANDESTINITY AND RENAISSANCE ART
CLANDESTINIDADE E ARTE RENASCENTISTA
The essence of Renaissance art was latent and camouflaged by
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O conteúdo essencial da arte renascentista formou-se latente, ca-

theological themes. An aesthetic founded on scientific notions and con-

muflado pela temática teológica. Uma estética que se fundava em noções

ceptions was in itself apostasy. The statement of the inductive method

FASE Figurativa
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e concepções cientificas era por sì apostasia. A afirmação do método

advocated by Leonardo – “experience is the mother of reason” – was to

indutivo preconizado por Leonardo – “a experiência é a mãe da razão –

aim a mortal blow at Christian metaphysics.

constituia golpe mortal para a metafísica cristã.

THE BOURGEOISIE IN FRANCE
A BURGUESIA NA FRANÇA
The French bourgeoisie were to exchange local autonomy for naA burguesia francesa trocara as autonomias locais para a unidade

tional unity. It also needed a category of intellectuals from another class, the

nacional. Também precisou de uma categoria de intelectuais de outra

nobility. Thus it wielded power indirectly, through the monarchy. The Italian

classe, da nobreza. Desfrutava, portanto, de um poder indireto, através da

bourgeoisie was in a very different situation. The French nobility was drawn

monarquia. Mas a situação era profundamente diferente da da burgue-

to the hugely profitable bourgeois economy, thus soon absorbed and trans-

sia italiana. A nobreza francesa, atirada pelos grandes lucros da economia

formed, whereas the Italian bourgeoisie was unable to absorb or transform

burguêsa, foi por esta logo absorvida e transformada, ao passo que a bur-

the cosmopolitan international ecclesiastical layer of intellectuals, who were

guesia italiana não poderia absorver e transformar a categoria intelectual

moreover big landowners and holders of great financial wealth.

eclesiástica, internacional e cosmopolita, e além do mais, dona de latifúndios e de grande riqueza financeira.

LEONARDO E A FRANÇA

LEONARDO AND FRANCE
Not a few Italian intellectuals looked to the foreign powers for a force
capable of achieving national unity. Leonardo worked as enthusiastically for

Não poucos intelectuais italianos viram nas potências estrangeiras a

the French monarchy as for the Italian bourgeoisie. He did very little for the

fôrça capaz de realizar a unidade nacional. Leonardo trabalhava com igual

Church. When the counter-reformation’s coercion exacerbated and the

zelo tanto para a burguesia italiana como para a monarquia francesa. Pou-

power of the Italian dukes was diminishing, he took refuge in France. Were it

co, muito pouco realizou para a Igreja. E quando exacerbou-se a coerção

not for his nationalist ideas that endeared him to the French, it would be the

contrareformística, e os duques italianos vinham perdendo sua potencia,

need for an environment in which science was not persecuted or confined

refugiou-se em terra francêsa. Se não for o ideal nacionalista a aproximá-lo

by superstition, and free-thinking progress was encouraged.

dos franceses, será então a necessidade de um ambiente onde a ciência
não fôsse perseguida, a superstição não a limitasse, e o progresso do pen-

LEONARDO’S LIFE

samento livre fôsse antes estimulado.
Leonardo’s lifetime illustrates the dramatic existence of the great

A VIDA DE LEONARDO

Italian figures of the Renaissance.
From 1483 to 1499, the Magnificent Lorenzo sent Leonardo into the

A vida de Leonardo ilustra a existência dramática das grandes figuras italianas da Renascença.

service of Ludovico Sforza, known as “The Moor”, in Milan, where he worked
with hydraulic structures, engineering and all manner of military apparatus.

No período que vai do 1483 e 1499, Leonardo é cedido pelo Mag-

When Louis XII defeated The Moor in 1497 and victoriously entered Milan,

nifico Lourenço a Ludovico Sforza, “O Mouro”. Em Milão realiza obras de

Leonardo offered him his services. He then worked for Ligny, who claimed his

hidráulica, engenharia e providencia todo aparelhamento bélico. Quando

private domains in Naples. From 1500-1516, which was known as his “errant”
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em 1497 Luiz II derrota O Mouro e entra vitorioso em Milão, Leonardo

period, Leonardo was with Cesar Borgia. He was appointed engineer to Val-

oferece-lhe seus serviços. Em seguida trabalha para Ligny, que reivindicava

entino and conducted experiments with a mixture of carbon, sulfur and salt-

seus domínios privados em Nápolis. No período chamado da vida errante,

peter as gunpowder. Around 1507, he entered the service of the young French

1500-1516 Leonardo está com Cesar Borgia. É nomeado engenheiro do

nobleman Charles d’ Amboise, Seigneur de Chaumont, Grand Master of

Valentino e leva a termo pesquizas relativas a uma mistura de carbono,

France, and governor of Milan. Soon afterwards, he was appointed “peintre et

enxofre e salitre para pólvora de canhão. Por volta de 1507 entra a serviço

ingénieur ordinaire” to Louis XII with a steady income. By 1508, he was building

do jovem francês Carlos d’Amboise, senhor de Chaumont, Grão Mestre

military fortifications in Milan. He rectified the courses of the Adda River and

e governador de Milão. Logo depois é nomeado “peintre et ingenier or-

the Martezana canal. By 1513, he was at the Vatican. However, Pope Leo X

dinaire” de Luiz II, e percebe ordenado fixo. Em 1508 edifica fortificações

preferred Raphael and Michelangelo and harbored suspicions of Leonardo’s

militares em Milão. Sistematiza o curso do Adda e do canal da Martezana.

scientific investigations. Unnerved by too much intellect, the pope banned the

Em 1513 encontra-se no Vaticano. O Papa Leão X porém prefere Rafael

study of anatomy. From the stifling atmosphere of Rome in 1517, Leonardo

e Miguel Angelo e suspeita das pesquizas científicas de Leonardo. De-

set sail for France, alone but for his faithful disciple Francisco Melzie. Francis

masiado intelecto incomoda-o, e passa a vetar-lhe o estudo da anatomia.

I welcomed him with honor and provided him protection. Leonardo took up

Irrespirável o clima de Roma, Leonardo, em 1517, acompanhado sòmente

residence at Castle Cloux until his death in 1519.

pelo fiel discípulo Francisco Melzie, embarca para a França. Francisco I recebe-o com honras, e proporciona-lhe proteção. Leonardo passa a residir

ACADEMIC CRITICS

no Castelo de Cloux onde permanece até a morte, 1519.
Academic critics erected a barrier of prejudice between science

OS CRÍTICOS ACADÊMICOS

and Leonardo’s art. At times, they claimed the latter was to blame for the
painter’s alleged flaws. Or vice versa. Hairsplitting pedantry sacrificed any

Os críticos acadêmicos interpõem uma barreira de preconceitos en-

comprehension of Leonardo’s art, and that of the entire Renaissance.

tre a ciência e a arte de Leonardo. Às vezes culpam a primeira por supostas
imperfeicões do pintor. Ou ao contrário. Estas diferenciações pedantes sa-

SCIENTIFIC NATURALISM

crificam a compreensão da arte de Leonardo, como de tôda a Renascença.
Renaissance naturalism was historically bound to man’s first scientif-

O NATURALISMO CIENTÍFICO

ic contacts with the outside world. Artists and scientists, L. B. Alberti, Pier
della Francesca, L. Pacioli, Leonardo and many others, created a way of

O naturalismo renascentista está històricamente vinculado aos pri-

representing the outside world on a two-dimensional surface

meiros contatos científicos do homem com o mundo exterior. Artistas e

Renaissance naturalism must not be mistaken for current naturalism.

cientistas, L. B. Alberti, Pier dela Francesca, L. Pacioli, Leonardo e muitos

Leonardo’s words explain this: “The painter who draws by practice and by the

outros, criaram um método para representar o mundo exterior numa su-

eye, without the guide of reason, is like the mirror, which reflects all the objects

perfície a duas dimensões.

which are placed before it and knows not that they exist.”1 On art, he wrote:

O naturalismo renascentista não pode ser confundido com o naturalismo atual. As palavras de Leonardo explicam: “O pintor que trabalha
de maneira simplesmente prática e sòmente pelo juizo dos olhos, sem
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1 Leonardo da Vinci, Maurice Baring, Lewis Einstein. Thoughts on Art and Life by Leonardo
da Vinci. Boston, The Merrymount Press, 1906, p. 62.

raciocinar, é como um espelho onde aparecem as coisas mais opostas

“With regard to painting, its true and scientific principles must be established:

sem a compreensão da sua essência”. E sôbre a arte, da Vinci escreveu: “A

what constitutes a shaded body, what constitutes a primary shade, a derivative

pintura localiza primeiramente os seus principios verdadeiros e cientificos:

shade, what constitutes light: that is, darkness, light, color, size, shape, position,

que coisa é um corpo sombreado, que é a sombra primitiva, que é a som-

distance, propinquity, motion, rest, which are comprehended by the mind only,

bra derivada, que é a luz? Quer dizer: tenebra, luz, côr, figura, ubiquação,

and without manual labor. And this is the science of painting which remains in

distância, proximidade, movimento e repouso, coisas todas que o espírito

the mind of those who meditate on it, from which issues the work in due time,

pode compreender sem necessidade de um processo manual. Tudo isso

and is infinitely superior to the aforesaid contemplation or science.”2

forma a ciência da pintura que penetra no espirito dos contemporâneos;
dela nasce, diretamente, o que verdadeiramente se pode chamar digno da

RENAISSANCE “SCIENCE OF PAINTING”

aludida contemplação ou ciência”.
The principles Leonardo alluded to were based on certain no-

A “CIÊNCIA DA PINTURA” RENASCENTISTA

tions of space-time, of motion and a conception of matter. Euclid had
supplied the notion of space. The product of relations between ob-

Os principios a que aludiu Leonardo, baseiam-se em determinadas

jects. Movement was relocating objects in physical space and material

noções de espaço-tempo, movimento e concepção de matéria. Euclides

entities lacked any temporal extension of their own. Studies of sensory

forneceu a noção de espaço. Resultante das relações entre os objetos.

perception (recalling Alhasen’s problem) contributed to the conception

Movimento era deslocamento de coisas no espaço fisico e os entes mate-

of matter.

riais não tinham uma extensão temporal propria. Os estudos sobre a percepção sensorial (a ser lembrado o problema de Alhasen) contribuíram

NEW “SCIENCE OF PAINTING”

para a concepção da matéria.
The crisis of the Renaissance conception broke out in the 19th cen-

A NOVA “CIÊNCIA DA PINTURA”

tury. The Impressionists had new insights into matter. Cézanne came up
with a new sense of space and the Cubists looked to a type of movement

No século XIX começou a crise da concepção renascentista. Os im-

that was not naturalistic. Current avant-garde trends are systematizing the

pressionistas tiveram uma nova intuição da materia, Cezanne deu uma nova

contributions of the so-called “Modern Movement “ to create a new sci-

noção de espaço e os cubistas alcançaram um tipo de movimento que não

ence of painting that will shape the visual expression of humanity for a long

era naturalista. As atuais tendências de vanguarda sistematizam as contribui-

time to come.

ções do chamado “Movimento Moderno”, e criam uma nova ciência da pintura que formará por muito tempo ainda a expressão visual da humanidade.

WRITERS AND ART

OS ESCRITORES E A ARTE

Writers have always been a plague for the visual arts. Leonardo prophetically wrote that “because writers have no knowledge of the science of

Os escritores sempre foram a praga das artes plásticas. “Porqué

painting, they have not been able to describe its gradations and parts, and

os escritores – escreve o profético Leonardo – não têm na verdade conhecimento da ciência da pintura é que êles não souberam descrever

2

Idem, p. 80.
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os títulos e nem as partes constitutivas dela, pois a obra de arte e seus

since painting itself does not reveal itself nor its artistic work in words, it has

fins não se explicam com meras palavras”. Por culpa dos escritores a

remained (…) behind the sciences (…).”3 Writers are to blame for Leonar-

contribuição leonardesca foi ignorada por vários séculos, e ainda hoje,

do’s contribution to be ignored for several centuries. Even today, people

não se tem de ordinario uma ideia adequada da importância da Re-

rarely have any proper notion of the importance of the Renaissance and

nascença, e o publico continua a desconhecer a expressão pictórica.

the public at large still lacks knowledge of pictorial expression.

A VERDADEIRA HOMENAGEM A LEONARDO

TRUE HOMAGE TO LEONARDO

A ciência que indaga a importância fundamental da atividade do

Science, which investigates the crucial importance of the subject’s

sujeito na formação das noções, certificou-nos do valor histórico da con-

activity in shaping notions, assured us of the historical value of Renaissance

cepção plástica renascentista. A nova “Ciencia da Pintura” não imita os

visual (plastic) conception. The new “Science of Painting” does not imitate

antigos, mas tributa-lhes os devidos reconhecimentos. Homenageemos

the ancient peoples but accords them due recognition. By honoring Leon-

Leonardo valorizando a nossa arte moderna.

ardo, we are showing the worth of our modern art.

.

.

3
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Idem, p. 42.

O SUPREMATISMO, O NÉO-PLASTICISMO E O
CONSTRUTIVISMO, DO PONTO-DE-VISTA DA
PURA VISUALIDADE
SUPREMATISM, NEOPLASTICISM AND
CONSTRUCTIVISM FROM THE POINT OF VIEW
OF PURE VISUALITY
SÃO PAULO, ANOTAÇÕES DATILOGRAFADAS, DÉCADA DE 1950
SÃO PAULO, TYPEWRITTEN NOTES, 1950s

W A L D E M A R

A

teoria da P.V. se inicia virtualmente com Herbart, por volta de 1820,
que lança os primeiros postulados da teoria filosófica da pura visua-

lidade, definindo o Belo como correlações de forma, linhas e cores.

C O R D E I R O

P

ure Visuality theory virtually began around 1820, when Herbart first
postulated his philosophical theory of pure visuality and defined

beauty as correlations of form, lines and colors.

Zimmermann a seguir escreve influenciado por Herbart a sua volu-

Herbart influenced Zimmermann’s voluminous General Aesthetics

mosa “Estetica geral como ciencia da forma”. Geralmente não se atribui a

as a Science of Form, which is not much appreciated for its own sake, but

essa obra uma valor em si, mas sim importancia historica principalmente

for the historical importance of having influenced Fiedler, in particular.

por ter influenciado Fiedler. Depois de uma diferenciação entre o belo na-

Having distinguished natural beauty from artistic beauty, Zimmermann

tural e o artistico, Zimmermann define este como correlação de elemen-

defines the latter as a correlation of compositional elements, and attempts

tos, procurando especificar quais as qualidades e os modos dessa correla-

to specify the qualities and modes of this correlation. He makes a distinc-

ção. Zimmermann distingue aquelas que ele chama artes simples em: arte

tion between those he calls “simple arts”, as for example “plastic” or tactile

“plástica” ou tátil, a escultura e a arquitetura; arte “otica”, a pintura; a arte

art, sculpture and architecture; “optical” art, or painting; “acoustic” art, or

“acustica”, a palavra (poesia); e a arte do “som”, a musica. O seu principio

the word (poetry), and the art of “sound”, which is music. His principle of

da produtividade do olho, inflenciou Fiedler e os outros visibilistas.

the eye’s productivity influenced Fiedler and other “visibilists”.

Hanslick tenta contemporaneamente uma teoria musical do Belo
paralela à da P.V. , mais ligada porem ao formalismo tradicional.

Around the same time, Hanslick was working on a theory of beauty in music that ran parallel to ‘pure visuality’, though more related to traditional formalism.
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Os herbartianos, considerando a Estetica como teoria do Belo e

Herbartians saw aesthetics as a theory of beauty and a science

ciencia da arte, valorizavam as correlações formais agradaveis, tanto no belo

of art; they valued pleasing formal correlations in all beauty – natural,

natural, moral ou artistico. Fiedler procede à separação drastica da arte e da

moral or artistic. Fiedler proceeds to make a drastic distinction between

beleza, remontando a Kant em quais termos não se confundem, à forma

art and beauty, going back to Kant, for whom these terms cannot be

agradavel Fiedler substitui a forma clara. E nessa visão racionalista formula

mistaken. Fiedler replaces pleasing form with clear form. Based on this

um dos principios basicos da estetica moderna: a arte não significa, ela é.

rationalistic view, he formulates one of the basic principles of modern

Para os opostos da realidade, Fiedler pretende encontrar no olho
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aesthetics: art is not an expression, art simply is.

uma função mediatora, um Demiurgo que solucione as antinomias no

For reality’s opposites, Fiedler sought to find a mediating func-

proprio ato de ver, que se inicia com a sensação e a percepção do objeto

tion in the eye, a demiurge that resolves antinomies in the very act

para concluir-se na “representação”.

of seeing, beginning with an object’s sensation and perception, and

A representação para Fiedler é a forma do desenvolvimento da ati-

concluding with “representation”. The latter [Fiedler says] is how visual

vidade visual: a mão não repete coisa já feita pelo olho, ela continua a obra

activity develops: the hand does not repeat what the eye has done but

do olho e faz coisa nova. E é esta uma afirmação do principio de valor, que

continues its work to make something new. This is a statement of the

situa a arte no mesmo plano da Ciencia, com a diferença de que a ciencia

principle of value that situates art on the same plane as science, with

nunca poderá alcançar o conhecimento enquanto visibilidade.

the difference that science can never reach knowledge as visibility.

Fiedler apresenta o seu conceito de forma com as palavras que se

Fiedler introduced his concept of form as “nothing more than

seguem : “Forma não é nada mais que o complexo da natureza represen-

the complex of nature represented in accordance with the laws of our

tado conforme as leis da nossa faculdade de representação visivel”.

faculty of visible representation.”

O formalismo de Herbart, no fundo, é a premissa da teoria de Fiedler

Deep down, Herbart’s formalism is the premise for Fiedler’s the-

que grava um traço comum a toda estetica de vanguarda afirmando: im-

ory that poses a trait common to all aesthetic avant-gardes: all content

põe-se a recusa de todo conteudo diferente daquele representado pelos si-

other than that represented by the actual signs of art must be rejected,

nais mesmos da arte”. Coincidindo então necessidade com perfeita clareza”.

[hence]”necessity coinciding with perfect clarity.”

Destacando a peculiaridade do conhecimento intuitivo, Fiedler es-

Noting the particularity of intuitive knowledge, Fiedler writes:

creve: “Emprestando um nome à sensação (vermelho, suponhamos), não

“While lending a name to a sensation (red, let us suppose), we do not

transformamos a sensação, mas ao lado da sensação teremos uma outra

transform the sensation, but beside the sensation, we will have some-

coisa a mais: a sensação e a denominação.” Conclui notando que o ho-

thing else: the sensation and its designation.” He concludes that man

mem perderia a riqueza de imagens e impressões que a realidade fornece

would lose the wealth of images and impressions that reality provides

se, alem do racional, não possuisse um outro meio de conhecimento: o

if, in addition to rationality, he did not have another means of knowl-

olho. “A atividade da arte visual fixa um aspecto da realidade que só ela e

edge: the eye. “The activity of visual art captures an aspect of reality

nenhuma outra forma espiritual pode concretizar. A arte conquista a reali-

that only it and no other spiritual form is able to materialize. Art con-

dade do mundo enquanto visibilidade.

quers the reality of the world as visibility.

Depois de Fiedler, outros estetas apareceram militando na tendencia da

After Fiedler, more aesthetes became active in the Pure Visibil-

Pura Visibilidade. Entre eles destacamos Wölfflin e Rieghel, que introduziram no

ity trend, particularly Wölfflin and Rieghel, who introduced new observa-

contexto geral novas observações e considerandos. Porém, em substancia, os

tions and made further points in its general context. In substance, however,

principios de Fiedler passaram a constituir o cerne da estetica da Pura Visibilidade.

Fiedler’s principles went on to constitute the core of Pure Visibility aesthetics.

FASE Figurativa
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Na pintura, historicamente, Kandinsky, é o ultimo remanescente da
pintura tradicional despida de todos os “a priori”, nua em sua materia.
Em baixo de seu subjetivismo, que se emaranha nos caminhos mis-

In painting, historically, Kandinsky has been the last remnant
of traditional painting stripped of all “a priori” conditions, naked in
its matter.

tico da “necessidade interior”, reincontramos a formação de um impres-

Under his subjectivity, which is entangled in the mystic paths of

sionista, de novo tipo. De resto Gindertaël (_________)1 já escreveu que

“inner necessity,” we again find the formation of a new type of im-

o ponto de partida de Kandinsky foi o “Moinho” de Monet, exposto em

pressionist. Gindertaël (______)1 wrote that Kandinsky’s point of de-

Moscou em 1896. A pretensão de Kandinsky de ver sons e escutar cores,

parture had been Monet’s Windmill when it was shown in Moscow in

tentando uma identificação de impressões, exprime a hegemonia dada

1896. Kandinsky’s aim was to see sounds and hear colors, attempting

por ele aos sentidos, que, todavia, é necessario salientar, dotou de uma

to find similarities in their impressions, and express the hegemony he

energia nova condicionando-os ao efeito psicologico da pura relação das

conferred on the senses, although one must emphasize that he gave

cores e sinais graficos. Essa que ele, chamava de Renascença Interior, des-

new energy by making them depend on the psychological effect of the

locou, o centro de gravidade na arte, conforme ele mesmo escreveu no

pure relationship between colors and graphic signs. What he called

catálogo da exposição Cavaleiro Azul, realizada em Munique (1911-1912).

his inner Renaissance shifted the center of gravity of art, as he himself

Importancia do livro dele “ De espiritualidade em Arte” – 1912

wrote for the Blaue Reiter exhibition catalogue (Munich, 1911-1912).

O primeiro, porem, a descobrir em toda sua pureza a nova materia

The importance of his 1912 book Concerning the Spiritual in Art.

e a intentar a correlação formal dessa nova materia foi Casimiro Malevit-

However, Kazimir Malevich, who founded SUPREMATISM in

ch, que em 1913 inaugura em Moscou o SUPREMATISMO.

Moscow, in 1913, was the first to discover the new matter in all its purity

O suprematismo foi definido por Malevitch como “o espirito da

and attempt its formal correlation.

sensibilidade inobjetiva, que tudo penetra. Mas – acrescenta Malevitch –

Malevich defined Suprematism as “a blissful sense of liberating

o sentimento de satisfação que experimentei por ter-me livrado do objeto,

non-objectivity, which pervades everything”, but he added: “the feeling

conduz-me sempre mais longe: até onde nada mais ha de autentico senão

of contentment I experienced for having freed myself from objects,

a unica sensibilidade... e é assim que a sensibilidade se torna a substancia

leads me ever further away to where nothing is real except feeling...

mesma da vida”.

and so feeling became the substance of life.”

“Por suprematismo – continua Malevitch – eu entendo a supremacia da pura sensibilidade na arte”.

“By Suprematism” – Malevich continues “I mean the supremacy
of pure feeling in art.”

A pura sensibilidade de Malevitch era tambem pura experiencia,

Malevich’s pure feeling was also pure experience, because it ap-

porqué ela apreendia não os elementos da materia, mas as suas relações

prehended reciprocal relations rather than the elements of matter. This

reciprocas. Isso é explicado pela caracteristica formal de Malevitch. Ele

is explained by Malevich’s formal characteristic of painting squares,

pintava quadrados, retangulos, triangulos, circulos, cruzes, etc.. sobre gran-

rectangles, triangles, circles, crosses, etc. on large white backgrounds.

des fundos brancos.

His white background appears here as a functional element for

O fundo, branco, aparece aqui pela primeira vez, como elemento

the first time. Like a long pause, it contains spatial vectors for which the

funcional. Como uma grande pausa, ele contem vetores espaciais, que

coordinate system is given by the margins of the painting (e.g. square

tem como sistema de coordenadas as margens do quadro. (ex. do qua-

dislocated on a rectangle). This type of visual representation defin-

1

Conforme original. N. E.

1

As per original. Editor’s notes.
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drado deslocado no retangulo). Este tipo de representação visual supera

itively resolves the figure-ground opposition by making background

definitivamente a antinomia entre fundo e figura, fazendo do fundo fator

the representation’s determining factor. “This square that I showed,”

determinante da representação. “Esse quadrado que eu expuz – escreve

Malevich writes, “was not just a square but the feeling of the object’s

Malevitch – não era apenas um quadrado mas a sensibilidade da ausen-

absence.” At its most advanced stage, Suprematism defines its gram-

cia do objeto.” Em sua fase mais avançada o suprematismo define a sua

mar in relation to perception and opts for the factors proximity and

gramatica diante da percepção, optando pelos fatores de proximidade e

similarity, excluding organic from the privileged form: the Suprema-

semelhança, excluindo o organico da forma previligiada.: “O quadrado dos

tists’ squares and the forms they arrived at are comparable to drawings

suprematistas e as formas a que chegaram, podem ser comparadas aos

made by primitive humans, showing absolutely no ornament but hav-

desenhos do homem primitivo. Desenhos que não revelam absolutamen-

ing a feeling of rhythm. (e.g. n.q.n.)

te o ornamento mas a sensibilidade do ritmo”. (ex. n.q.n.)
No mesmo plano historico, Mondrian enveredou por rumos dife-

many opposed ways. A legitimate heir of Cubist achievements, he

rentes, sob muitos aspectos opostos. Herdeiro legitimo das conquistas

himself wrote in 1920, journaling his stay in Paris, in 1910: “ I feel drawn

cubistas. Ele mesmo escreveu em 1920, traçando um historico da sua es-

to the Cubists, especially Picasso and Léger. Of all the abstract [art-

tadia em Paris, em 1910: “senti-me atraido pelos cubistas, principalmente

ists], Kandinsky and the Futurists, I felt that the Cubists had found the

por Picasso e Leger. De todos os abstratos, Kandinsky eos futuristas, senti

right way.”

que os cubistas haviam achado o caminho”.

Favored by the general conditions in Holland, then flourishing

Favorecido pelas condições gerais da Holanda, que atravessava um

with a high standard of living and industrial technique, and in art itself

momento de florescimento, de alto nivel de vida, desenvolvimento das

a high point for functional architecture, Mondrian’s Neo-Plasticism ex-

tecnicas ligadas ao progresso industrial, e, encontrando no proprio cam-

presses the rationality that reconciles man and machine in the domain

po artistico em pleno auge da arquitetura funcional, o neó-plasticismo de

of form.

Mondrian exprime a racionalidade que realiza no dominio da forma a conciliação do homem com a maquina.
Analogamente ao que aconteceu na Renascença, em que a produção
manufatureira deslocou sbstancialmente a vida social e cultural, a produção
industrial introduz na realidade contemporanea modificações de strutura.
É em face dessa nova situação historica que se situa neó-plasticismo, como veiculo de um novo idealismo que revendica o lugar da ideia na
racionalidade e a racionalidade na ideia.

As was the case during the Renaissance period, when manufacturing substantially dislocated social and cultural life, industrial production led to structural alterations of contemporary reality.
Given this new historical situation, Neo-Plasticism is situated as
the vehicle for a new idealism that advocates the place of the idea in
rationality and rationality in the idea.
In Neo-Plasticism: The General Principle of Plastic Equivalence
(1920), Mondrian summarized an aesthetic and philosophical analysis of

Em seus “Principios gerais da equivalencia plastica”, editado em

plastic expression that sought to attain a balanced correlation of subjec-

1920, Mondrian resume o pensamento estetico e filosofico da expressão

tive and objective, content and container, through a formal equivalence

plastica que pretende constituir uma correlação equilibrada do subjetivo

situated on the margin of limited form and materialized word.

e do objetivo, do conteudo e do continente, mediante uma equivalencia
formal situada à margem da forma limitada e da palavra materializada.
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On the same historic plane, Mondrian took different paths in

Mondrian’s thesis defines the figuration of tragic plastic arising from disequilibrium between individual and universal. “The more

Mondrian define o figurativismo de plastica tragica, enquanto ali-

the tragic diminishes, the more art gains in purity.” He adds that “The

menta o desequilibrio entre o individual e o universal. “Mais o tragico é

New Plastic, expressing the vital reality of the abstract, has not entirely
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eliminado – ele escreve – e mais a arte ganha em pureza” e acrescenta:

freed itself from the tragic but it has ceased to be dominated by it. In

A Nova Plastica não se libertou inteiramente do tragico mas deixou de

contrast, in the old plastic the tragic dominates.” Tragic was necessary

sre por ele dominada. Diversamente o tragico domina a plastica antiga.

when it dominated the individual because it creates emotion. But, in

Quando domina o individual o tragico é necessário porqué cria a emoção.

periods of maturity, the tragic is unbearable and is replaced by the vital

Mas nos periodos de maturidade o tragico é insuportavel, sendo substitui-

reality of abstract. Summarizing Mondrian’s historical purview: impres-

do pela realidade vital do abstrato. Numa apreciação historica, Mondriam

sionism was a tragic plastic; Neo-Impressionism, Pointillism, Division-

diz, em resumo, : o impressionismo foi uma plastica tragica; o neó-impres-

ism attempted to abolish the corporeality dominant in the plastic by

sionismo, o pontilhismo e o divisionismo tentaram abolir a corporalidade,

suppressing modeling and habitual perspective vision. But it is only

suprimindo o modelado e a visão perspéctica visual, mas é sòmente no

in Cubism that the tragic plastic lost most of its dominating power

cubismo que a plástica trágica deixa de dominar, em virtude da oposição

through opposition of pure color and abstraction of natural form.
Mondrian’s rationalism, which tends to exclude permanently the

da côr pura e da abstração da forma natural.
O racionalismo de Mondrian, que tende a excluir definitivamente o

tragic in favor of a discursive visual language, does not amount to a flat-

tragico, em favor de uma linguagem visual discursiva, não constitui, por outro

tening or elimination of the individual; rather, it constitutes its fulfillment

lado, um nivelamento e eliminação do individual, mas sim a sua realização no

in the field of expression. Art consciously exteriorizes the unconscious.

campo da expressão. A Arte exterioriza o inconsciente, conscientemente.

The rigor of this position that resists and overcomes the eclecti-

O rigor dessa posição que resiste e supera o ecletismo de uma fase

cism of a transitional period made Mondrian, as a man, an ascetic who

de transição fêz de Mondrian, como homem, um asceta que não despre-

did not despise the positions of an exacerbated Puritanism. In his own

zou as posições de um puritanismo exacerbado. São dêle as palavras que

words: “The feminine and the material rule life and society and shackle

se seguem: O feminino e o material regem a vida e a sociedade em função

spiritual expression as a function of the masculine. The woman in man

do masculino, entravando a expressão espiritual. É a mulher no homem a

is the direct cause of the domination of the tragic in art.”
Plastically situating Neo-Plasticism or abstract painting in rela-

causa direta de dominação do tragico na arte.
Situando plasticamente o néo-plasticismo ou pintura abstrata real

tion to their formal properties, he writes: “The colored planes, as much

as suas propriedades formais, escreve: Os planos coloridos pela posição

by position and dimension as by the greater value given to color, plas-

e dimensão, assim como pela valorização da côr, exprimem plàsticamente

tically express only RELATIONSHIPS and not forms.”
The historical aim of this visual language would be architecture,

RELAÇÕES e não formas.
O objetivo histórico dessa linguagem visual seria a arquitetura, com

with the name of chromo-plasticism; this language transcends the

o nome de cromoplástica, esta linguagem transcende a inexpressividade

non-expressiveness of decoration to constitute an entirely new visual-

da decoração, constituindo uma visualidade inteiramente nova, que reúne

ity, which combines the objective of decorative art with the character

os caracteres objetivos da arte decorativa e o caráter da arte pictural. Essa

of pictorial art. This new painting expresses the plane on the plane and

nova pintura exprime o plano no plano e a relação pura dos elementos

the pure relationship of elements in a composition, which is a constant-

numa composição, que é oposição constante e neutralisante.

ly neutralizing opposition.

Esse sistema formal tem por conteúdo e interiorização mais profun-

This formal system has as its content the most profound internalization of the exterior and most profound exteriorization of the interior.

da do exterior e a exteriorização mais profunda do interior.
Sôbre a escultura, Mondrian – depois de frisar que esta tem o prisma e seu

On sculpture, Mondrian – after emphasizing that it has perfect

meio plástico perfeito – afirma: que pode ela tornar-se a expressão plástica esté-

prism and plastic media – says that it may become the aesthetic plastic
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tica, pela oposição equilibrada, da expansão e do limite. Embora reconhecendo

expression, through balanced opposition of expansion and limit. While

que cada arte possui uma natureza particular e especifica, não soube êle transpor

recognizing that each art has its particular and specific nature, he was

para os meios de expressão da escultura a renovação néo-plasticista, aceitando

unable to transpose neo-plasticist renewal to sculptural means of ex-

como condição a noção de espaço tradicional representado pelo prisma.

pression and accept as a condition the traditional notion of space rep-

As ideias de Mondrian, em sua aspiração de universalidade, levaramno a encarar o problema da plastica pura em todos os dominios de expressão

Mondrian’s ideas, and their aspiration to universality, led him to

artistica, dando lugar àquele movimento que tomou o nome de De Stijl. Par-

tackle the problem of pure plastic in all fields of artistic expression, giv-

tindo da permissão de que o fim da natureza é o homem e o fim do homem

ing rise to the De Stijl movement. Starting from the premise that the

é o estilo, êste movimento integrado por Mondrian, Van der Leck, Oud, Van-

end-purpose of nature is man and the purpose of man is style, this move-

tengerloo, Van Doesburg e outros, foi o precursor legítimo da Bauhaus.

ment and its members Mondrian, Van der Leck, Oud, Vantengerloo,

Algumas opiniões de Mondrian sobre Musica:
“Se se procurasse, como na musica gregoriana, aprofundar o natural
dominante, para simplificar e depurar, não se chegaria senão a uma outra
forma de expressaão sentimental.....
A antiga escala tônica da mesma forma que os instrumentos usuais

Van Doesburg and others, was the legitimate precursor of the Bauhaus.
Some of Mondrian’s opinions on music:
“If, as in Gregorian music, one tried to deepen the dominating
natural by simplification and purification, one would only achieve another form of sentimental expression [...] “

devem ser banidos da musica se o espirito novo deseja exprimir-se plas-

“The former tonic scale, like the customary instruments, should

ticamente”. Alem de uma composição nova, deve-se criar novos meios

be banned from music if the new spirit is to express itself artistically. In

plasticos afim de chegar, como nas artes visuais, a uma tecnica nova.

addition to a new composition, new plastic media must be created in

“O espirito novo exige na Musica uma plastica equivalente do indivi-

order to reach a new technique, as in the visual arts.”

dual e do universal em função de uma proporção equilibrada, Para chegar

“In music as elsewhere, the new spirit requires an equivalent plastic

aí é necessario reduzir o individual e colocar em primeiro plano o universal,

of the individual and the universal with a view to balanced proportion. To

afim de atingir uma dualidade equivalente, contrariante e neutralizante. Essa

achieve this, it is necessary to reduce the individual and assert the universal

dualidade deve exteriorizar-se plasticamente no som como a Plastica Nova

in order to attain equivalent, opposing, and neutralizing duality. In sound,

se exterioriza por uma dualidade de oposição normal (no sentido matema-

this duality must be plastically exteriorized just as the New Plastic in the

tico): o ativo e o passivo, o interior e o exterior, o masculino e o feminino, o

so-called plastic arts is exteriorized by a (mathematically) normal duality

espirito e a materia – que não formam senão um nó universal.

of opposition: active and passive, interior and exterior, masculine and fem-

“E quanto ao meio de produção do som será preferivel empregar a

inine, mind and matter (which are one in the universal).”

eletricidade, o magnetismo, a mecanica, pois eles excluem melhor a ingerencia

“For the means of production of sound, it will be preferable to

do individuo. A obra de arte nova deve ser, quanto ao conteudo, uma exte-

use electricity, magnetism, mechanics, since they better exclude the

riorização plastica clara, equilibrada e estetica de relações sonoras, sem mais.”

individual’s interference. In terms of content, the new artwork must be

O construtivismo russo dá os seus primeiros sinais de vida con-

a limpid balanced and aesthetic plastic exteriorization of sound rela-

temporaneamente ao suprematismo e ao não objetivismo de Rodchenko.
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resented by the prism.

tionships, and no more.”

Tatlin realizava então suas primeiras construções em relevo de materiais

Russian Constructivism emitted its first signs of life contempora-

heterogeneos. Mas os postulados do construtivismo foram lançados por

neously with Suprematism rather than Rodchenko’s Objectivism. Tatlin

Gabo e Pewsner, no Manifesto Realista de 1920. Diversamente do Su-

then made his first relief “constructions” from heterogeneous materials.
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prematismo, o Construtivismo dá à arte de vanguarda uma impostação

But the postulates of Constructivism were posed by Gabo and Pevs-

eminentemente intelectual. Estamos longe da apologia simples da nova

ner in the 1920 Realist Manifesto. Unlike Suprematism, Constructivism

sensibilidade, da contemplação estonteante de uma nova materia a ser

lends avant-garde art an eminently intellectual standing. We are far

formada. Os Construtivista vão de rijo ao problema basico da renovação

from simple apologetics for the new sensibility, from stunning contem-

das categorias formadoras. São deles as palavras que se seguem:

plation of a new matter being formed. Constructivists faced the basic

“Para poder comunicar a realidade da vida, a arte deve ser baseada
sobre os dois elementos fundamentais: espaço e tempo.”

problem of renewing formative categories. In their own words:
“To communicate the reality of life, art should be based on the

“O volume não é o unico conceito espacial.”

two fundamental elements: space and time.”

E mais adiante abordando o problema com maior profundidade.

“Volume is not the only spatial concept.”

“A vida não conhece a beleza como uma medida estetica das coi-

Later addressing the issue in more depth.

sas: é a realidade mesma que é a suprema beleza”.

“Life does not know beauty as an aesthetic measure of things: it

Pode-se afirmar que o construtivismo agiu quase que exclusivamente

is reality itself that is the supreme beauty.”

no campo da escultura, ou pelo menos somente nela realizou a sua idealidade.

Constructivism may be described as having acted almost exclu-

Sofrendo uma certa influencia do futurismo (lembramos que Marinetti

sively in the field of sculpture, or at least only realized its ideality there.

esteve em Moscou em 1910, onde proferiu algumas conferencias), o constru-

To a certain extent influenced by Futurism (let us recall that

tivismo, alem do problema do espaço, abordou o problema do movimento.
“Elementos cineticos e dinamicos – diz o Manifesto Realista – deverão ser empregados para exprimir a natureza real do tempo; os ritmos
estaticos não satisfazem.»

Marinetti gave a few lectures in Moscow, in 1910), Constructivism not
only addressed the problem of space but motion too.
According to the Realist Manifesto, “Kinetic and dynamic elements must be used to express the real nature of time; static rhythms

Dentro da linguagem da escultura os construtivistas, proclamando

are not sufficient.”

a virtude soberana do movimento, procederam à sublimação (volatizar)

In the language of sculpture, constructivists proclaimed the sover-

da massa em “volumes virtuais”, como diz Giedeon. Este fato implica na

eign virtue of motion and proceeded to sublimate mass into “virtual vol-

desintegração ótica da solidez material, permitindo ao movimento tornar-

umes”, as Giedeon says. This implies optical disintegration of solid mat-

se elemento plastico.

ter, enabling movement to become a plastic [compositional] element.

De outro lado o interesse por materiais novos, como o flexiglass,

On the other hand, interest in new materials such as flexiglass

acentuou as caracteristicas do novo espaço sensivel, que desloca o centro

accentuated the characteristics of the new sensory space, dislocating

de gravidade do volume para o espaço, do corporeo para o vazio.

the center of gravity from volume to space, from corporeal to void.

Encerrando esta palestra, desejamos salientar que estas tres ten-

Finally, let us note that these three trends constitute the his-

dencias constituem a reserva historica de valores para qualquer arte que

torical reserve of values for any art of our day that aims to be viewed

queira hoje situar-se na posição de vanguarda.

as avant-garde.

.

.
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“VACA NA PAISAGEM”
“COW IN THE LANDSCAPE”

SÃO PAULO, ANOTAÇÕES MANUSCRITAS, SEM DATA
SÃO PAULO, HANDWRITTEN NOTES, UNDATED
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O

nosso momento histórico é a realidade concreta. Apesar das boas
intenções de alguns grandes mestres locais, a arte só poderá de-

senvolver se atingir a vida perante as exigências reais impostas pela his-
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O

ur historical stage is the concrete reality. Despite the good intentions of some of our local great masters, art can only develop if

it affects real life in relation to the actual requirements posed by history.

tória. Nem os princípios abstratos destes vagos sonhadores nem as suas

Neither the abstract principles of these vague dreamers nor their slanders

calúnias e mistificações conseguiram abafar as necessidades do nosso

and mystifications have been able to repress the needs of our period. The-

período. Violenta exacerbada necessidade que nos anima e nos pertence

re is an exacerbated and brutal necessity that drives us and pertains to us

independentemente da nossa vontade! E esta atitude dogmática, tomada

regardless of our wishes! And this dogmatic attitude, assumed even by

mesmo por aqueles homens aos quais somos ligados integralmente sendo,

those individuals with whom we are intrinsically connected, threatens to

ameaça de recuperar a nossa vida, porque poderá nos levar àquela deses-

reclaim our lives, while driving us to a degree of desperation that makes

peração que leva o homem a se agarrar às areias misteriosas e tétricas do

one cling to gloomy and inscrutable sands of mystery. Our duty and our

mistério! É nosso dever, é nossa moralidade que nos faz denunciar o des-

morality leads us to denounce the deviation of these individuals who do

vio desses indivíduos, que por não entender a linguagem das formas, que

not understand the language of forms and, for lack of information, make

por falta de informação fazem um uso pessoal de certas ideologias sociais!

personal use of certain social ideologies!

A arte populista que pretende ignorar os valores e a expressão de

Populist art attempts to ignore the values and expressions of a brut-

um vitalismo animalesco que só poderá servir a uma dúzia de burgueses,

ish vitalism that can only be of use to a dozen bourgeois, but will never rep-
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mas que nunca poderá representar nada na nossa vida, que falta-lhe a

resent anything in our lives due to its being at a loss for words, incapable of

palavra, que é calar o grunhido de um animal!

silencing an animal’s growl!

O fracasso desses iludidos explica-se pelo desconhecimento das

The failure of these misled people results from their unawareness of

condições recentes da arte e das razões que determinarão o desenvol-

the recent status of art and the reasons that determine its development.

vimento dela, dirigem esses fracos e toda a sua atividade independente-

This oblivion informs these weak people and all their activity, regardless of

mente da história; e contra pretendem construir utopias que se desligam

history, and leads them to go against it, trying to build utopias that have no

da vida da arte, e portanto da vida e da história.

relevance for artistic life neither for the life of society, or history.

A força e a vitalidade do abstracionismo se baseiam no fato que

The strength and vitality of abstraction is based on the fact that the

este toma como base da sua indagação às exigências do desenvolvimento

basis for its investigation arises from the requirements of the life of society

da vida, arte que se conecta à vida material da sociedade, sem nunca se

as it develops, as art connected to the material life of our society, without

desligar da vida real desta última.

ever disconnecting from real life.

.

.
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SÃO PAULO, ANOTAÇÕES DATILOGRAFADAS, DÉCADA DE 1950
SÃO PAULO, TYPEWRITTEN NOTES, 1950s
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o geometrico

classico

C O R D E I R O

the geometric

		épico

		epic

		puro

		pure

		despersonaliz.

		de-personalized

				
o informal

dialetica da ist. da A

romantico

					

dialetic of Hist. of A

the informal

		dramatico

		dramatic

		indivudualiz

		individualized

					lado positivo

					positive side

conteudo = significado historico

content = historical meaning

					lado negativo

					negative side

o problema da geometria e a arte
não

the problem of geometry and the arts
no

mas o da geometria da arte;
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but the geometry of art;

romantic

g. dos matematicos: embora c/. suas contradições;
não:

g. simbolica: araldica, restrita convencional

geometry of the mathematicians: and yet with their contradictions;
no:

symbolical geometry: heraldry, restricted, conventional

g. abstrata: por ser heteronomica dedutiva, não real

abstract geometry: because it is heteronymous, deductive, not real

g. como contorno: significado no elemento, formula, construção

geometry as contour: meaning in the element, formula, indirect

indireta, metafisica

construction, metaphysics

g. concreta: imagem, fenomeno, perspectiva
sim:

concrete geometry: image, phenomenon, perspective
yes:

g. cores relação: dicletica, real, forma, construção direta

geometry colors relation: dialectic, real, form, direct construction
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Auto-Retrato [Self-Portrait], 1944
óleo sobre tela [oil on canvas]
27 x 19 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont
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Sem Título [Untitled], 1943
óleo sobre tela [oil on canvas]
76 x 54 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont

Sem Título [Untitled], 1940
óleo sobre tela [oil on canvas]
73 x 100 cm
coleção particular
[private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont

Sem Título, anos 1940
[Untitled, 1940s]
caneta hidrocor sobre papel
[felt-tip pen on paper]
22,5 x 15 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont
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Sem Título [Untitled], 1948
óleo sobre tela [oil on canvas]
69,5 x 98,5 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont
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Sem Título, s.d. [Untitled, no date]
guache e nanquim sobre papel
[gouache and India ink on paper]
15,5 x 22,5 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont
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Sem Título [Untitled], 1951
óleo sobre tela [oil on canvas]
60,5 x 80 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont
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Sem Título [Untitled], 1949
nanquim sobre papel
[India ink on paper]
15,5 x 22,4 cm
coleção particular] [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont
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D

uas pinturas pouco conhecidas oriundas de São Paulo em 1948 ampliam nossa compreensão do papel central do seu criador, o artista e

crítico brasileiro Waldemar Cordeiro, em dar forma à arte do pós-guerra de

T

wo little known paintings originating in São Paulo in 1948 expand
our understanding of the pivotal role of their creator, Brazilian

artist and critic Waldemar Cordeiro, in shaping the postwar art of his

sua nação adotiva. Observando a primeira dessas pinturas, vêm à lembrança

adopted nation. One uncannily recalls the palette and forms of U.S.

a paleta e as formas de relevos da pintora norte-americana Eva Hesse de

artist Eva Hesse’s painted reliefs of close to two decades later (fig.

quase duas décadas mais tarde (fig. 1) . As texturas peculiares e as formas

1).2 Peculiar textures and spindly and oblong forms, painted in vivid

alongadas e oblongas, pintadas de tons vivos de magenta, amarelo e laranja

magenta, yellow, and orange and tinted green and white, are tethered

com matizes de verde e branco, estão atreladas a formas arquitetônicas li-

to slightly ominous architectonic forms rendered in muted blacks and

geiramente ominosas representadas em pretos e cinza abrandados. Como

grays. Like in Hesse’s reliefs, the extremity-like shapes, patches of

nos relevos de Hesse, as formas parecidas com extremidades, as áreas de

dense cross-hatching, and ovoid forms recall nothing so much as body

densa hachura cruzada e as formas ovoides lembram partes do corpo, em-

parts, although reshuffled in a non-representational manner across a

bora reformuladas de modo não figurativo sobre um fundo violeta leitoso.

milky violet background.

2

A outra pintura foi incluída na exposição Do Figurativismo ao

The other was included in the landmark exhibition Do figurativ-

Abstracionismo, no Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM/SP),

ismo ao abstracionismo (From Figurativism to Abstractionism) at the

tornando-se, assim, não só o primeiro trabalho abstrato de Cordeiro a ser

Museu de Arte Moderna de São Paulo (Museum of Modern Art of São

exposto, mas também uma das primeiras pinturas de um artista local a

Paulo), and thereby became not only the first abstract work Cordeiro

ser entendida na época de sua criação como uma obra abstrata (fig. 2)3.

exhibited, but also one of the first paintings by a local artist to be under-

Empregando uma paleta igualmente dissonante, mas atraente com cores

stood at the time of its creation as an abstract work (fig. 2).3 Employing a

vivas justapostas aos tons escuros, nessa obra Cordeiro montou uma

similarly discordant, but engaging palette of vivid colors juxtaposed with

assemblagem de formas pontiagudas dentro de um espaço tridimensional

muddied dark tones, in this work Cordeiro arranged an assemblage of

de recesso. Nesse espaço mais retilíneo, a relação da marca com as linhas

peaked forms within a recessional, three-dimensional space. In this more

paralelas e a hachura cruzada, e as facetas do artista espanhol Pablo Picasso

rectilinear space, the relationship of the mark making to Spanish artist

em seus estudos para Les Demoiselles d’Avignon, de 1907, e com as pinturas

Pablo Picasso’s facets, cross-hatching and parallel lines in his studies for

do início da década de 1940 é palpável. Assim também é o interesse de

Les Demoiselles d’Avignon of 1907 and paintings of the early 1940s is

Cordeiro pela escultura construída4, seja pelas formas de metal ou de

palpable. So too is Cordeiro’s interest in constructed sculpture,4 wheth-

2 Ver, por exemplo, Oomamaboomba, H + H e Ringaround Arosie, de Eva Hesse, todos
de 1965. Em relação às ilustrações dos relevos, consulte: SUSSMAN, Elisabeth (Ed.). Eva
Hesse. São Francisco: Museu de Arte Moderna de São Francisco; New Haven e Londres:
Yale University Press, 2002, p. 159-171.

2 See, for example, Eva Hesse’s Oomamaboomba, H +H, and Ringaround Arosie, all 1965.
For illustrations of the reliefs, see Elisabeth Sussman, ed., Eva Hesse (San Francisco: San
Francisco Museum of Modern Art; New Haven and London: Yale University Press, 2002),
159-71.

3 Do figurativismo ao abstracionismo, São Paulo: Museu de Arte Moderna de São Paulo,
1949, 60, cat. 15; Museu de Arte Moderna de São Paulo: uma nova casa de musas. Jornal
das Artes, n. 3, 56, jun. 1949.

3 Do figurativismo ao abstracionismo (São Paulo: Museu de Arte Moderna de São Paulo,
1949), 60, cat. 15; “Museu de Arte Moderna de S. Paulo: Uma nova casa de musas,” Jornal
das Artes, no. 3 (June 1949), 56.

4 A biblioteca de Waldemar Cordeiro conta com vários livros sobre a história da escultura
construída, incluindo: GIEDION-WELCKER, Carola. Modern plastic art: elements of
reality, volume and disintegration. Tradução P. Morton Shand. Zurique: H. Girsberger, 1937;
Antoine Pevsner. Paris: Galeria René Drouin, 1947; Waldemar Cordeiro. São Paulo: Analívia
Cordeiro; Galeria Brito Cimino, 2001. CD-ROM.

4 Waldemar Cordeiro’s library included several books on the history of constructed
sculpture, including Carola Giedion-Welcker, Modern Plastic Art: Elements of Reality,
Volume and Disintegration, trans. P. Morton Shand (Zurich: H. Girsberger, 1937); Antoine
Pevsner (Paris: Galerie René Drouin, 1947). Waldemar Cordeiro [CD-ROM] (São Paulo:
Analívia Cordeiro and Galeria Brito Cimino, 2001).
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celuloide facetadas dos artistas russos Naum Gabo e Antoine Pevsner, seja

er Russian artists Naum Gabo’s and Antoine Pevsner’s faceted celluloid

pelas esculturas de chapas de metal suspensas e dobradas do artista norte-

and metal forms or U.S. artist Alexander Calder’s folded and suspend-

americano Alexander Calder, provavelmente tendo visto esse último em

ed sheet metal sculptures, the latter of which he likely saw in person at

pessoa na exposição de Calder em São Paulo, em 1948 .

Calder’s exhibition in São Paulo in 1948.5

5

Na época em que fez essas pinturas, Cordeiro já estava prestes a se

At the time he created these paintings, Cordeiro was well on his

tornar um promotor da prática artística de vanguarda, que ele permanece-

way to becoming the firebrand promoter of cutting-edge artistic prac-

ria pelo resto de sua vida. Nascido na Itália e com pai brasileiro, Cordeiro

tice he would remain his entire life. Italian-born with a Brazilian father,

imigrou para o Brasil em 1946, com a idade de 21 anos, depois de estudar

Cordeiro immigrated to Brazil in 1946 at the age of twenty-one after

artes em Roma, tendo inicialmente trabalhado como crítico de arte . Em

studying art in Rome and initially worked as an art critic.6 By 1947 he

1947, tinha participado de várias exposições coletivas em São Paulo com

had participated in several group exhibitions in São Paulo with figurative

obras figurativas e, em 1948, feito uma viagem rápida a Roma, onde es-

works and, in 1948, traveled briefly to Rome where he was in contact with

tabeleceu contato com o grupo abstrato Forma7. Após seu retorno ao

the abstract group Forma (Form).7 Upon his return to Brazil, he gave an

Brasil, deu uma entrevista em que promoveu a abstração, como “uma arte

interview in which he promoted abstraction, as “an essentially ‘clear’ art,”

essencialmente ‘chiara’” e começou a criar obras abstratas8. Vários textos

and began creating abstract works.8 Numerous texts and public state-

e declarações públicas em favor da abstração viriam depois desse endos-

ments in favor of abstraction would follow this endorsement, including

so, incluindo seu par de textos importantes de início de 1949, intitulados

his pair of important texts from early 1949 entitled “Abstracionismo”

5 A abertura da exposição de Calder no Museu de Arte de São Paulo ocorreu no dia
6 de outubro de 1948, sendo que Cordeiro tinha voltado a São Paulo em 7 de outubro
do mesmo ano (Alexander Calder. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde, 1948;
MILLIET, Sérgio. Calder no Museu de Arte. O Estado de S. Paulo, 6, 6 out. 1948; Artes:
o abstracionismo na Itália, verdadeiro drama vive a atual geração de artistas italianos.
Folha da Manhã, 8, 7 out. 1948). Em relação às exposições e às temporadas de Calder no
Brasil, consulte: SARAIVA, Roberta. Calder in Brazil: the tale of a friendship. São Paulo:
Cosac Naify, 2006; LE BLANC, Aleca. Traveling through time and space: Calder in Brazil.
In: Calder and abstraction: from avant-garde to iconic. Los Angeles: Museu de Arte do
Condado de Los Angeles; Nova York: Prestel, 2013.

5 The Calder exhibition opened at the Museu de Arte de São Paulo on October 6,
1948, and Cordeiro had returned to São Paulo by October 7, 1948. Alexander Calder
(Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde, 1948); Sérgio Milliet, “Calder no
Museu de Arte,” O Estado de S. Paulo, October 6, 1948, 6; “Artes: O abstracionismo
na Itália, verdadeiro drama vive a atual geração de artistas italianos,” Folha da Manhã,
October 7, 1948, 8. On Calder’s exhibitions and stays in Brazil, see Roberta Saraiva,
Calder in Brazil: The Tale of a Friendship (São Paulo: Cosac Naify, 2006); Aleca Le
Blanc, “Traveling through Time and Space: Calder in Brazil,” in Calder and Abstraction:
From Avant-Garde to Iconic (Los Angeles: Los Angeles County Museum of Art; New
York: Prestel, 2013).

6 OLEA, Héctor. Biographies of artists and artistic movements. In: RAMÍREZ, Mari
Carmen; OLEA, Héctor (Ed.). Inverted utopias: avant-garde in Latin America. New Haven
e Londres: Yale University Press; Houston: Museu de Belas-Artes, 2004, p. 562; PICCOLI,
Valéria; OLEA, Héctor. Biographies of the artists. In: OLEA, Héctor; RAMÍREZ,
Mari Carmen (Ed.). Building on a construct: the Adolpho Leirner collection of Brazilian
constructive art at the Museum of Fine Arts, Houston. New Haven e Londres: Yale
University Press, 2009, p. 354.

6 Héctor Olea, “Biographies of Artists and Artistic Movements,” in Mari Carmen
Ramírez and Héctor Olea, eds., Inverted Utopias: Avant-Garde Art in Latin America (New
Haven and London: Yale University Press; Houston: The Museum of Fine Arts, Houston,
2004), 562; Valéria Piccoli and Héctor Olea, “Biographies of the Artists,” in Héctor Olea
and Mari Carmen Ramírez, eds., Building on a Construct: The Adolpho Leirner Collection of
Brazilian Constructive Art at the Museum of Fine Arts, Houston (New Haven and London:
Yale University Press, 2009), 354.

7 Artes: o abstracionismo na Itália, op. cit.; OLEA, Héctor. Waldemar Cordeiro: from visible
ideas to the invisible work. In: OLEA, Héctor; RAMÍREZ, Mari Carmen (Ed.). Building on a
construct, p. 132. Em relação à Forma, consulte: DE MICHELI, Mario. Realism and the postwar debate. In: BRAUN, Emily (Ed.). Italian art in the 20th century: painting and sculpture,
1900-1988. Munique: Prestel-Verlag; Londres: Academia Real das Artes, 1989, 282.

7 “Artes: O abstracionismo na Itália;” Héctor Olea, “Waldemar Cordeiro: From Visible Ideas to the Invisible Work,” in Olea and Ramírez, eds., Building on a Construct, 132.
On Forma, see Mario de Micheli, “Realism and the Post-war Debate,” in Emily Braun, ed.,
Italian Art in the 20th Century: Painting and Sculpture, 1900–1988 (Munich: Prestel-Verlag;
London: Royal Academy of Arts, 1989), 282.
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Artes: o abstracionismo na Itália, op. cit.

8

“Artes: O abstracionismo na Itália.”

“Abstracionismo” e “Ainda o abstracionismo”9. Nesses textos, Cordeiro foi

(Abstractionism) and “Ainda o abstracionismo” (Still Abstractionism).9

buscar uma arte centrada nas relações formais, e criticava a representa-

In these texts, Cordeiro called for an art focused on formal relationships

ção figurativa e a ideia de expressão das emoções por meio da arte. Ele

and criticized figuration and the notion of expressing emotions in art. He

afirmou que as práticas figurativas e abstratas eram abordagens irreconci-

asserted that representational and abstract practices were irreconcilable

liáveis. Em um trecho claramente afirmativo, ele escreveu: “Defendemos

approaches to art making. In a passage of typical matter-of-factness, he

a linguagem real da pintura que se exprime com linhas e cores que são

wrote, “We defend the real language of painting that expresses itself

linhas e cores e não desejam ser nem peras nem homens”10.

with lines and colors that are lines and colors and that do not wish to be

Além da destituição da representação como um caminho válido

either pears or men.”10

para a arte corrente e uma ostentação retórica que teve êxito em incitar a

Beyond the dismissal of representation as a valid path for current

discussão nos círculos artísticos brasileiros, esses textos mostram um artis-

art and a pitch perfect rhetorical flare that successfully incited debate in

ta pensando profundamente sobre a história da arte moderna de uma ma-

Brazilian artistic circles, these texts show an artist thinking deeply about

neira que repercute com suas primeiras pinturas abstratas. Por exemplo,

the history of modern art in a manner that resonates with his early abstract

Cordeiro identificou as principais contribuições do modernismo como a

paintings. For example, he identified the key contributions of modernism

“vivisecação do objeto” do cubismo e a “objetivação da cor” do impressio-

as cubism’s “vivisection of the object” and impressionism’s “objectification

nismo, preocupações demonstradas em sua pintura composta de formas

of color,” concerns evidenced in his paintings composed of unfurling and

que se desfraldavam e esticavam e estavam representadas em uma paleta

splayed forms and rendered in a decidedly non-mimetic palette.11

decididamente não mimética11.

The texts also reveal an artist moving at lightning pace to keep

Os textos também revelam um artista movendo-se na velocidade

his artistic practice in sync with his evolving ideas about abstraction:

de um relâmpago para manter sua prática artística em sincronia com suas

where in his first abstract paintings Cordeiro was working through

ideias em evolução sobre a abstração: enquanto em suas primeiras pinturas

other artist’s solutions, whether Picasso’s or Calder’s, in writing he de-

abstratas Cordeiro trabalhou com a solução de outros artistas, seja de

nounced just such a practice as “absurd” and “counter-revolutionary”

Picasso, ou de Calder, na escrita ele censurou essa prática como “absurda” e

because it constituted re-tracing innovations which should instead be

“contrarrevolucionária”12. Quando escreveu que a forma era um mistério para

leaping off points.12 When he wrote that form was a mystery for figu-

9 CORDEIRO, Waldemar. Abstracionismo. Artes Plásticas, n. 3, 3, jan./fev. 1949. In:
Waldemar Cordeiro. CD-ROM, reimpresso em Waldemar Cordeiro: uma aventura da
razão. São Paulo: Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, 1986, p.
41-42; CORDEIRO, Waldemar. Ainda o abstracionismo. Revista dos Novíssimos 1, n. 1, 2728, jan./fev. 1949. In: Waldemar Cordeiro. CD-ROM, reimpresso em Waldemar Cordeiro:
uma aventura da razão, p. 43; FERREIRA, Glória (Ed.). Crítica de arte no Brasil: temáticas
contemporâneas. Rio de Janeiro: Funarte, 2006, p. 43-44. Héctor Olea discute, de forma
criteriosa, esses textos, embora considere o primeiro texto como sendo de 1948. OLEA,
HÉCTOR. Waldemar Cordeiro: from visible ideas to the invisible work. p. 135-136, 153, n. 23.
Ver também páginas 47 e 49 desta publicação.

9 Waldemar Cordeiro, “Abstracionismo,” Artes plásticas, no. 3 (January–February 1949),
3, in Waldemar Cordeiro [CD-ROM], reprinted in Waldemar Cordeiro: Uma aventura da
razão (São Paulo: Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, 1986),
41-42; Waldemar Cordeiro, “Ainda o abstracionismo,” Revista dos novíssimos 1, no. 1 (January–February 1949), 27-28, in Waldemar Cordeiro [CD-ROM], reprinted in Waldemar
Cordeiro: Uma aventura da razão, 43; Glória Ferreira, ed. Crítica de arte no Brasil: Temáticas
contemporâneas (Rio de Janeiro: Funarte, 2006), 43-44. Héctor Olea insightfully discusses
these texts, though he dates the first text to 1948. Olea, “Waldemar Cordeiro: From Visible
Ideas to the Invisible Work,” 135-36, 153, n. 23. See pages 47 and 49 in this book.

10

Ainda o abstracionismo, op. cit.

10

“Ainda o abstracionismo.”

11

Abstracionismo, op. cit.

11

“Abstracionismo.”

12

Id.

12

Ibid.
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os artistas figurativos, ao mesmo tempo que significava um problema para os

rative artists while it was a problem for abstract artists,13 Cordeiro was

artistas do abstracionismo13, Cordeiro pedia a preparação do conhecimento

calling for the marshalling of knowledge from avant-garde art and

desde a arte de vanguarda e outros campos para a invenção ou – como ele

other fields to invent or – as he expressed in the 1952 manifesto of

mesmo expressou em 1952 no manifesto do grupo de arte concreta Grupo

the Concrete art group Grupo Ruptura (Rupture Group) – to “create

Ruptura – a criação de “formas novas de princípios novos”14.

new forms out of new principles.”14

Essas duas primeiras pinturas abstratas – embora certamente condená-

The two early abstract paintings – though surely condemnable

veis aos olhos de Cordeiro logo após sua conclusão, por sua tentativa de repre-

in Cordeiro’s eyes soon after their completion for their attempt to rep-

sentar o espaço tridimensional no plano bidimensional da imagem – encarnam

resent three-dimensional space on the two-dimensional picture plane

uma qualidade fiel à obra do artista como um todo: o sentido de um compro-

– embody a quality true to the artist’s oeuvre as a whole: the sense of

misso incansável com a investigação e a inovação. No fim da década de 1940 e

an untiring commitment to inquiry and innovation. In the late 1940s and

nos anos de 1950, Cordeiro traçou linhas de batalha entre o figurativo e a abs-

1950s Cordeiro drew battle lines between figuration and abstraction,

tração, mas seria sua distinção entre a concepção de arte como uma forma de

but it would be his distinction between the conception of art as a form

conhecimento em vez de uma forma de expressão que provaria a dicotomia

of knowledge rather than as a form of expression that would prove the

mais duradoura e útil para o artista. Logo no início, ele via o figurativismo e a

more lasting and useful dichotomy for the artist. Early on, he viewed

expressão como algo entrelaçado, tendo escrito que a arte figurativa necessaria-

figuration and expression as intertwined, writing that figurative art nec-

mente empregava a expressão e, portanto, sempre iria conter “uma forma que

essarily employs expression and therefore will always contain “a form

não poderá ser conhecida”15. Ao mesmo tempo em que Cordeiro pretendia usar

that cannot be known.”15 While Cordeiro intended those words as an

essas palavras como uma acusação do tipo de arte ao qual se opunha, elas mos-

indictment of the type of art he opposed, they point to the artist’s singu-

tram a determinação singular do artista de conhecer formas, enquanto perma-

lar determination to know forms while engaging over the course of his

nece engajado demonstrando um deslumbramento contagioso nas linguagens

career – with an infectious wonderment – formal languages of a seem-

formais de uma variedade aparentemente infinita.

ingly infinite variety.

.

13

Ainda o abstracionismo, op. cit.

14 Ruptura (1952). Tradução. In: RAMÍREZ, Mari Carmen; OLEA, Héctor (Ed.).
Inverted utopias: avant-garde art in Latin America, p. 494. Ver também página 208 desta
publicação.
15
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Ainda o abstracionismo, op. cit.

13

.

“Ainda o abstracionismo.”

14 “Ruptura” (1952), trans. in Ramírez and Olea, eds., Inverted Utopias: Avant-Garde Art
in Latin America, 494. See page 208 in this book.
15

“Ainda o abstracionismo.”

Sem Título [Untitled], 1948
óleo sobre tela [oil on canvas]
89 x 93 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont

Fig. 1
Sem Título [Untitled], 1948
óleo sobre tela [oil on canvas]
69,5 x 98,5 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont
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Waldemar Cordeiro, anos 1950 [1950s]
imagem original: fotógrafo desconhecido
[original image: unknown photographer]
acervo família Cordeiro
[Cordeiro family’s collection]
reprodução fotográfica [photographic reproduction]: André Seiti
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V A L D E M A R

TENDÊNCIAS DA ARTE NACIONAL
CONTEMPORANEA – OS NOVOS ADEPTOS
DO ACADEMISMO E AS ATUAIS POSIÇÕES
DA VANGUARDA

TRENDS OF NATIONAL
CONTEMPORARY ART – NEW
PRACTITIONERS OF ACADEMICISM AND
CURRENT AVANT-GARDE POSITIONS

O

T

obra de arte é tambem objeto material, e, portanto, util. A intuição
artistica está contida em determinados movimentos independen-

tes. Nas tendencias imitativas, ou figurativas, o verde da erva, por exemplo,

162

C O R D E I R O

he artwork is also a material and, therefore, useful object. The artistic intuition is contained in determined independent movemen-

ts. In imitative or figurative trends, the green of the grass, for example,

aparece de inicio apenas como verde; logo mais, no conjunto formal, tor-

initially appears only as green; soon thereafter, in the formal set, it beco-

na-se um determinado verde, que não é mais o da erva. Essa individuali-

mes a certain green, which is no longer that of the grass. This individua-

zação do verde, humanizado pela arte, não exclui, porem, a condição fisica

lization of the color green, humanized by art, does not, however, exclude

do verde. Embora cor estetica, sua energia comunica-se ao olho através

the green’s physical condition. Although it is an aesthetic color, its energy

de moleculas e electrons que ocupam o espaço interposto. Esta cansalida-

communicates with the eye by means of molecules and electrons that oc-

de de arte é o que conservamos da intuição estetica, sob forma de quadro,

cupy the intervening space. This causality of art is what we conserve of

FASE Concreta
Concrete phase

escultura ou gravura. É o estimulo fisico que auxilia a memoria. O estimulo

the aesthetic intuition, in the form of painting, sculpture or print. It is the

fisico da arte proporciona alguma coisa mais que simples impressão. En-

physical stimulus that aids memory. The physical stimulus of art provides

riquecido (mas não substituido) pela palavra escrita ou falada, reproduz a

something more than a simple impression. Enriched (but not substituted)

imagem de uma expressão através da percepção, que é tambem sintese

by the written or spoken word, it reproduces the image of an expression

de outros conteudos, e revela-se seguido pelo momento hedonista, ou

through perception, which is also a synthesis of other contents, and is re-

pratica de sentimentalidades tragicas e liricas.

vealed followed by the hedonistic moment, or the practice of tragic and

Uma bela coleta de estimulos de reprodução fisicos encontramo-la

lyrical sentimentalities.

no 1.o Salão Paulista de Arte Moderna; em quantidade suficiente para lançar

A beautiful collection of stimuli of physical reproduction is found at

o germe de renovação na energia espiritual da memoria do paulistano que

the 1st Modern Art Salon of São Paulo (Salão Paulista de Arte Moderna), in

visitá-lo. É arte produzida aqui e tem, em todos os casos, a boa intenção de

enough quantity to cast a renewal bug on the spiritual energy of the visitor’s

contribuir para a prosperidade da nossa comunidade de cultura. É a materia

memory. It is art produced here and has, in all cases, the good intention of

poetica real, que corre em todos, mas que somente os artistas sabem formar.

contributing to the prosperity of our cultural community. It is the real poetic

As atuais grandes exposições são caracterizadas por um novo senti-

material, which runs in everyone, but which only artists know how to make.

do. As formas outrora habitauis revestem-se de uma exterioridade inedita

Current large exhibitions are characterized by a new sense. The

e solicitam uma apreciação moderna que tome em devida consideração a

forms that were once the norm have gained an entirely new exteriority

metamorfose geral dos valores. Com efeito, o academismo ganha novos

and entice a modern appreciation that takes the general metamorpho-

adeptos e as posições de vanguarda estendem seus ramos a limites antes

sis of values into due consideration. In effect, academicism gains new

desconhecidos. E isso a despeito da força da tradição dos salões, que pre-

practitioners, and avant-garde positions extend their branches to hitherto

valeceu tambem no paulista de arte moderna. Houve um juri de seleção

unknown limits. And this despite the powerful traditional force of salons,

e premiação academico, artistica e eticamente, que praticou profusão de

which also held sway in São Paulo’s modern art. a selection board and

arbitrariedades. Um criterio ecletico barrou a entrada das obras merece-

academic awards, that did a profusion of disparities, both artistically and

doras e tolerou de bom grado o passadismo. Numa exposição de arte mo-

ethically. An eclectic criterion denied access to worthy artworks and toler-

derna, já na segunda metade do século XX, temos quadros de C. Rossi, V.

ated a great deal of veneration of the past. In an exhibition of modern art,

Gobbis e, o que é definitivamente tipico, um premio-aquisição para o sr.

in the second half of the 20th Century, we have paintings by C. Rossi, V.

A. Balloni! Contudo, graças à qualidade das obras das tendencias funda-

Gobbis and, in a definitively typical gesture, an acquisition prize for Mr. A.

mentais, o Salão Paulista de Arte Moderna nasceu vigoroso, embora, por

Balloni! Nevertheless, thanks to the quality of the basic trends’ artworks,

causa de hegemonias externas, pouco prometa para o futuro.

the Modern Art Salon of São Paulo was born vigorous, even though it has

Não existem na arte contemporanea nacional movimentos uni-

little future promise due to external hegemonies.

tarios destacaveis, embora seja possivel agrupá-la em algumas direções

There are no detachable national contemporary art movements,

gerais. Para esse fim não reputamos possivel o uso da terminologia especi-

although one may group them in general trends. To this end, we do not

fica da história da arte européia. Embora os artistas brasileiros partam das

deem it possible to use the specific terminology of European art history.

premissas de arte contemporanea mundial, de origem européia, alcançam

Although Brazilian artists come with global contemporary art premises, of

resultados desiguais, que chamariamos, por metafora, dialetos daquelas

European origin, they reach different results, which we will call, by meta-

linguas. Essa modesta diferença é a riqueza da nossa arte, é o humus para

phor, dialects of those languages. This modest difference is the richness of

uma estetica livre.

our art, it is the compost for free aesthetics.
Roteiro critico do Primeiro Salão Paulista de Arte Moderna
Critical Script for the FIRST MODERN ART SALON OF São Paulo
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A tendencia predominante é a impressionistica, que se funda so-

The prevailing trend is impressionist, which is founded on simple

bre a simples sensação e é o caminho natural para a arte moderna. É o

sensation and is the natural path for modern art. It is the high point of

ponto alto do amadorismo domingueiro, ou o efeito da ausencia de um

Sunday-afternoon amateurism, or the effect of the lack of a truly aes-

fundamento realmente estetico. A dependencia dessas obras do mundo

thetic foundation. These artworks depend so much on the outer world

exterior é tão grande que, quando as apreciamos, não podemos deixar de

that, when appreciating them, we cannot help but also judge the facts

julgar tambem os fatos que lhe deram origem. Em lugar da filtragem ana-

that gave rise to them. Instead of the analytic and ordering filter of intu-

litica e ordenadora do conhecimento intuitivo, temos apenas a vibração

itive knowledge, we have only the muscular and nervous vibration that

muscular e nervosa que convulsiona a figura, como em M. Carnicelli. Em

convulses the figure, as in M. Carnicelli. In others, the reflection of ex-

outros, o reflexo do fato externo transpassa sentimentos não identificados,

ternal fact conveys unidentified but disquieting feelings, as it does for A.

mas inquietantes, como para A. Brill e B. Vaccarini. As florações postumas

Brill and B. Vaccarini. Posthumous flowerings revealed mainly the me-

revelaram principalmente a parte mecanica, é este o caso de A. Pecorari

chanical part, and this is the case of A. Pecorari and V. Mecozzi. In a crit-

e V. Mecozzi. Em fase critica, a tendencia impressionistica encontra seu

ical phase, the impressionist trend finds its driver in a supposed spiritual

motor num suposto conteudo animico, que estaria à flor da forma, para ele

content, which would be the essence of the form, which is its simple shell.

simples involucro. Representa-na o vitalismo flutuante de F. de Carvalho

In it are represented F. de Carvalho’s floating vitalism and M. L. Fran-

e a sentimentalidade patetica de M. L. Franco. Como corolario desta ten-

co’s pathetic sentimentality. As a corollary of this trend, we have that

dencia, temos a dos chamados pintores ingenuos que o salão moderno

of the so-called ingenuous painters that the modern salon, maintaining

mantendo a praxe do “modernismo” brasileiro, aceitou, e preminou, Dja-

the praxis of Brazilian “Modernism,” accepted and awarded: Djamira, A.

mira, A. Malfari, L. Suané.

Malfari, and L. Suané.

A tendencia expressionistica é, em certa medida, a reserva aurea

The expressionist trend is, to a certain extent, the gold bullion of

da arte nacional; compreende a crise do impressionismo facil e em alguns

national art; it comprehends the crisis of facile impressionism and in some

casos mantem viva a autenticidade para a arrancada vanguardista. Aqui a

cases keeps authenticity alive for the avant-garde’s advance. Here, sen-

sensação torna-se um proimitativa. O conhecimento estetico, porem, pre-

sation becomes a pro-imitative element. Aesthetic knowledge, however,

valece sobre a imitação e um novo pensamento matematico abre brechas

prevails over imitation and a new mathematical thought opens gaps in

nas obras desta tendencia. Distinguimos nela o grupo dos organicistas

the works of this trend. We distinguish in it the group of the organicists

que, pelo caminho do impressionismo, constrói sobre um conteudo não

who, through the impressionism path, construct on a not sufficiently an-

suficientemente analisado, acrescido por uma carga premente de emocio-

alyzed content, supplemented by a pressing charge of emotion, as in the

nalidade, como nos barcos ruotianos do jovem pintor Tanaka. Distingui-

Ruotian boats of the young painter Tanaka. We, moreover, find that the

mos ainda na tendencia expressionistica uma orí-pensamento encontram

expressionistic trend involves a thought characterized by new properties

relações e propriedades novas. Chamamo-las de expressionistica – sem

and relations. We call them expressionistic – without referring to the

nos referirmos ao historico movimento – porque focaliza a intuição este-

historical movement – because this focuses on the aesthetic intuition

tica apesar de nutrir-se de observação cesso de conhecimento e os entes

despite it being fed on observation independent from knowledge, and

do entação geometrica que comporta tambem uma derivação formalis-

the beings of geometric representation, that also involves a formalistic

tica aqui representada pelas tramas ostensivas de S. Flexor e pelas com-

derivation here shown by S. Flexor’s ostensible webs and M. da Costa’s

posições elementares de M. da Costa. Essa derivação mantem posição

elementary compositions. This derivation maintains a mediocre position

mediocre diante da arte contemporanea; sua forma deixou de ser imitação

relative to contemporary art; its form is no longer an imitation but is not

FASE Concreta
Concrete phase

mas não é ainda uma representação geometrica expressiva: uma simples

yet an expressive geometric representation: a simple stylization, more

estilização, mais arbitraria e esnobe que as demais. Entre os artistas das

arbitrary and snobbish than the others. The artists of ideas include A.

idéias está A. Bonadei que por enquanto, marca passo. Bonadei é artista de

Bonadei, who, for now, is dragging his feet. Bonadei is an artist of great

grandes recursos temperamentais mas está necessitado de uma corajosa

temperamental resources, but needs a bold renovation that would pro-

renovação que lhe proporcione novos e mais poderosos meios de expres-

vide new and more powerful means of expression. This was understood

são. Isso foi compreendido por M. Zanini que apresentou no salão uma

by M. Zanini, who presented an entirely new landscape at the salon. The

paisagem inteiramente inedita. Os resquicios de sensibilidade que nela

vestiges of sensibility that still subsist in it are only what was left of the

ainda subsistem são apenas o que sobrou do paisagismo impressionista; a

impressionist landscape; the structure of color is clearly legible. Volpi’s

estrutura dos coloridos é já claramente legivel. Notar-se-ia a influencia de

influence is notable (Zanini is one of the few who really understand this

Volpi (Zanini é um dos poucos que realmente compreendem este artista)

artist), which does not diminish the individuality of his work; great move-

o que não diminui a individualidade da sua obra; os grandes movimentos

ments of renovation have never been carried out by a single artist. Nev-

de renovação nunca foram empresa de um só artista. Entretanto, Alfredo

ertheless, Alfredo Volpi is the greatest representative of this trend, for

Volpi é o maior representante desta tendencia, pela intuição teoretica que

the theoretic intuition that sustains him and for the authenticity that he

o sustenta e pela autenticidade que nao o abandona nem nos momentos

maintains even in the unquiet moments of his search. Those whose ar-

inquietos da busca. Os que nos juizos artisticos se deixam guiar pelas im-

tistic judgment is guided by impressions consider Volpi only a sensitive

pressões consideram Volpi apenas um impressionista sensível, que ama a

impressionist, who loves the painting of children and primitive artists.

pintura das crianças e dos primitivos. Isso porque esses senhores estão es-

This is because these men are dazzled by the ostensible and vacuous

tonteados pelas geometrias ostensivas e vacuas dos formalistas. A logica

geometries of the formalists. The logic of Volpi’s poetic discourse is that

do discurso poetico de Volpi é a do remate da inteligencia matematica já

of mathematical acuity conviction already integrated in all of material

integrado em todos os fragmentos da materia, como em Morandi. E o que

fragments, as in Morandi. And what fundamentally characterizes him is

o caracteriza fundamentalmente é uma nova materia de camadas etereas

a new material of ethereal and colorful layers that touch the eye with the

e coloridos que atingem o olho com a velocidade da surpresa.

quickness of surprise.

Continuando o nosso itinerario, entramos na crise da concepção

Continuing on our itinerary, we enter the crisis of non-figurative tra-

tradicional com o não-figurativismo: o pictorico de A. Wladyslaw e o or-

ditional conception: A. Wladyslaw’s pictorial work and A. Mavignier’s or-

ganico de A. Mavignier. O abstracionismo nuclear de I. Serpa é o inicio

ganic approach. I. Serpa’s nuclear abstractionism is the beginning of a new

de uma nova concepção de arte à qual contribui tambem L. Charoux, em

conception of art to which L. Charoux is making renovating contributions,

plena renovação, e logo mais L. Sacillotto, um dos jovens mais atentos e

followed closely by L. Sacillotto, one of the young artists most aware of the

conscientes das novas condições abstratas da intuição estetica.

new abstract conditions of aesthetic intuition.

.

.
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C O R D E I R O

UM CONSORCIO DAS FORMAS DA
VISUALIDADE ESTETICA MODERNA
– ABSTRACIONISMO ROMANTICO E
CONCRETISMO CONTRIBUEM PARA A
ESTETICA DO FUTURO
ARTE NACIONAL: UMA DISCUSSÃO MUNDIAL

A CONSORTIUM OF MODERN AESTHETIC
VISUALITY FORMS – ROMANTIC
ABSTRACTIONISM AND CONCRETISM
CONTRIBUTE TO FUTURE AESTHETICS
NATIONAL ART: A WORLDWIDE DISCUSSION

A

T

i estão os objetos que materializam a idealidade de beleza da visualidade atual: fontes vivas e energia e potencialidade humana.
Os rumos tendem à clarificação dos valores. Dão-se os ultimos re-

hat is where we find the objects that materialize current visuality’s
beauty idealness: living sources and energy and human potential.
The paths tend towards clarification of values. Finishing touches are

toques ao pedestal do genio do futuro. O carater critico e revisionistico da

given to the pedestal of the future genius. The critical and revisionist char-

arte moderna busca as evidencias teoreticas, as noções esteticas ganham

acter of modern art seeks theoretical evidences, aesthetic notions gain

extensão cosmica enquanto os cumes das grandes individualidades per-

cosmic extension while the summits of great individualities remain vague.

manecem vagos. A discussão é universal.

The discussion is universal.

FASE Concreta
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Contrapõe-se à expressividade mediana uma riqueza notabilissima

An extremely noble richness of questionings and discoveries is coun-

de indagações e descobertas. A qualidade pode esperar; agora os artigos

terpoised to average expressivity. Quality can wait; now the articles listen to

escutam as pulsações do conhecimento que estimula e guia a forma.

the pulse of knowledge that stimulates and guides form.

A filosofia e o senso comum escandalizam-se diante da arte mo-

Philosophy and common sense are scandalized by modern art,

derna. Esta, por sua vez, renunciou às generalizações daquelas, baseadas

which has renounced their generalizations – which are based intellectually

intelectual ou intuitivamente em teorias cientificas vetustas, e procede

or intuitively on archaic scientific theories – and marvelously proceeds to

maravilhosamente edificando, particular por particular, a nova estrutura da

build, particular by particular, a new structure of human sensibility.

sensibilidade humana.

A clearer language has been born; one that restores man’s spon-

Surgiu uma linguagem mais clara; que devolve ao homem a visão

taneous vision. The midwife was a process that translates sensation into

espontanea. Teve por parteira um processo que traduz a sensação em co-

discursive knowledge. Initially there was the direct observation of sensorial

nhecimento discursivo. De inicio foi a observação direta da perspicacia

insight – impressionism; soon thereafter, came the abstraction of character-

sensorial – o impressionismo; logo mais a abstração das entidades carac-

izing entities of sensations, considered in their own right – cubism; finally, the

terizantes da sensação, consideradas em si – o cubismo; enfim, o dominio

mastery of certain overriding abstract conditions, the expression that does

de determinadas condições abstratas gerais, a expressão que prescinde

not require references with facts, factors and observed beings – abstraction-

das referencias com os fatos, fatores e entes observados – o abstracionis-

ism. Now, new general abstract channels are being gained by concretism.

mo. Agora novas conduções abstratas gerais são conquistadas pelo con-

Material has become a legitimate vehicle of the artwork and lends its dy-

cretismo. A materia tornou-se veiculo legitimo da obra de arte e investe

namic flow to man; space is no longer a relation among objects, and time is

o homem com o seu fluxo dinamico; o espaço não é mais relação entre

not that of social life, measured with a clock.

objetos e o tempo não é o da vida social, mensuravel com o relogio.

And this is not the path of bastard calculation. It never was and is

E não é este o caminho do calculo bastardo. Nunca o foi e menos

even less so today, when we are living through the most uneasy moment,

ainda hoje em que vivemos o momento mais inquieto, em que sentimentos

in which powerful feelings splinter polished and perfect constructions of

poderosas lascam as construções polidas e perfeitas do intelecto. Com

the intellect. New contents have effectively brought a vigorous breath of

efeito, novos conteudos trouxeram um sopro vigoroso de hegemonia

romantic hegemony. In music, dodecaphony guides its “vertical chromatic

romantica. Na musica, a dodecafonia orienta a sua “escritura cromatica

structure” to expressionist sensibility, with Alban Berg, for example. Ex-

vertical” para a sensibilidade expressionista, com Alban Berg, por exemplo.

pressionist trends also stand out from nodal points of the historical de-

Dos pontos nodais do desenvolvimento historico das artes plasticas

velopment of contemporary visual arts. This is a worldwide and universal

contemporanea tambem se destacam correntes expresisonistas. É este

movement. From impressionism, toward chromatic hedonism or moral-

um movimento mundial e universal. Do impressionismo, em direção ao

istic stylization are headed R. Slabbinck and C. Permeke in Belgium, G.

hedonismo cromatico ou à estilização moralistica, partem R. Slabbinck

Froidevaux in Switzerland, Schidt-Rottluff in Germany, Pirandelo and Bar-

e C. Permeke na Belgica, G. Froidevaux na Suiça, Schidt-Rottluff na

tollai in Italy, P. Heron in Great Britain, and Shiro Tanaka and M. Leontina

Alemanha, Pirandelo e Bartollai na Italia, P. Heron na Grã-Bretanha, Shiro

Franco Dacosta in Brazil, for example. From cubism, an anthropomorphic

Tanaka e M. Leontina Franco Dacosta no Brasil, por exemplo. Do cubismo

and non-figurative trend is derived that extends to the morpho-plastic;

derivam uma corrente antropomorfica e uma não-figurativa que vai até a

among others, this trend includes M. Mendelson and E. Scauflaire in Bel-

morfo-plastica; integram-as entre outros: M. Mendelson e E. Scauflaire

gium, L. Leuppi and O. Dalvit in Switzerland, C. Meistermann and F. Win-

na Belgica, L. Leuppi e O. Dalvit na Suiça, C. Meistermann e F. Winter

ter in Germany, R. Birolli and M. Reggiani in Italy, and Anatol Vladyslaw
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na Alemanha, R. Birolli e M. Reggiani na Italia, Anatol Vladyslaw e Burle-

and Burle-Marx in Brazil. Also in abstractionism, inspired in Kandinsky’s

Marx no Brasil. Tambem no abstracionismo, inspiradas na primeira fase de

first phase and in Russian fascism, the romantic tendencies stand out,

Kandinsky e no facismo russo, destacam-se tendencias romanticas, delas

which include J. Bazaine and R. Ubac in France, Vant Lint in Belgium, W.

fazem parte J. Bazaine e R. Ubac na França, Vant Lint na Belgica, W. Gear

Gear in Great Britain, W. Baumeister in Germany, W. de Kooning and

na Grã-Bretanha, W. Baumeister na Alemanha, W. de Kooning e J. Pollok

J. Pollok in the USA, E. Vedora in Italy, and Bandeira in Brazil. Another

nos E.E.U.U., E. Vedora na Italia e Bandeira no Brasil. Há outra tendencia

currently dominant international trend is the concretist, anti-expressionist

internacional atualmente dominante, a concretista, antiexpressionista e

and anti-romantic tendency. This trend seeks the entirely formed form.

anti-romantica. Esta, busca a forma inteiramente formada. Pertencem aos

Its ranks include G. Bertrand in Belgium (France and Italy do not have a

seus quadros G. Bertrand na Belgica (a França e a Italia não têm aqui

representative) R. P. Lohse in Switzerland, Ben Nicholson in Great Britain,

representante) R. P. Lohse na Suiça, Ben Nicholson da Grã-Bretanha, F.

F. Glarner and I. R. Pereira in the USA, and I. F. Serpa and L. Sacillotto

Glarner e I. R. Pereira nos E.E.U.U. e I. F. Serpa e L. Sacillotto no Brasil.

in Brazil.

ARTE NACIONAL E TRADIÇÃO

NATIONAL ART AND TRADITION

A tradição na acepção misoneista obsta o desenvolvimento das cul-

Tradition in the misoneistic sense hinders the development of national

turas nacionais. A repetição japonesa, a exumação retorica do neo-classi-

cultures. The most characteristic forms of traditionalism in contemporary art

cismo italiano, e, reflexo de uma tradição mais recente, o limite cubista da

are the Italian repetition, the rhetorical exhumation of Italian neoclassicism,

arte francesa atual são as formas mais caracteristicas do tradicionalismo

and, as the reflection of a more recent addition, the cubist limit of current

na arte contemporanea. A cultura dos paises sem tradição artistica, de

French art. The culture of countries without an artistic tradition, on the other

outro lado, escorrega frequentemente pelo regionalismo e folclorismo, há

hand, frequently slips into regionalism and folklorism; in the opposite direc-

entretanto em contrario o exemplo da vitalidade espiritual da Suiça, que

tion, there is, however, Switzerland’s example of spiritual vitality, which con-

vem confirmar a falencia das culturas chauvinistas. A cultura nacional só

firms the failure of chauvinistic cultures. The national culture can only create

poderá criar as formas esteticas do seu conteudo historico no ambito da

aesthetic forms from its historical content in the context of international art,

arte internacional, no movimento das grandes tendencias universais.

in the movement of grand universal trends.

FRANÇA

FRANCE

A arte de vanguarda francesa se fundamenta principalmente no

French avant-garde art is grounded mainly on cubism. On the one

cubismo. De um lado envereda pelo caminho antropomorfico, de outro

hand, it heads down the anthropomorphic path, on the other, towards the

pelo nao-figurativo. A primeira tendencia compreende o neo-realismo

non-figurative. The former trend includes socialist neorealism, here repre-

socialista, aqui altamente representado por E. Pignon. A segunda é carac-

sented by E. Pignon. The latter is characterized by expressionist non-figu-

terizada pelo não-figurativismo expressionistas, que tende a criar a repre-

rativism, which tends to create the representation of feelings (pain, revolt)

sentação de sentimentos (a dor, a revolta) com elementos pictoricos in-

with invented pictorial elements. Le Moal is the most cubist of these and

ventados. Le Moal é o mais cubista destes e tambem o menos expressivo.

also the least expressive. His painting threatens to stagnate in stylization.

A sua pintura ameaça estagnar-se na estilização. R Ubac é o mais sensivel;

R. Ubac is the most sensitive; here, synthesis traces a connection, by con-

FASE Concreta
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aqui a sintese traça uma conexão, por concomitantes frequencias de cam-

comitant frequencies of change, between the monochromatic scheme

bio, entre o esquema monocromatico e o fundo de planos de claridades

and the background of planes with melancholic clarities. Schneider, the

melancolicas. Schneider, o mais organico, busca por contrastes extremos,

most organic, seeks extreme contrasts and tactile emotion, while Bazaine

a emoção tatil e Bazaine e, entre todos, o mais audacioso. “Paisagem Ge-

is the most audacious of them all. Frozen Landscape surpasses the formal

lada” supera as condições formais do cubismo e experimenta uma nova

conditions of cubism and experiments with a new language whose synthe-

linguagem cuja sintese é a dos fatores de proximidade e semelhança.

sis is that of factors of proximity and similarity.

Os grandes mestres vivem empolgados pelo desespero de

Grand masters find their great motivation in the desperation of a

uma luta de alem-tumulo. Leger esmorece numa morfo-plastica na-

struggle in the next world. Leger falters in a naturalistic, very anamorphous

turalistica, mui amorfa e pouco plastica, Gleizes faz confidencias de

and little-plastic morpho-plasticism; Gleizes admits to a late-coming pas-

uma paixão retardataria pelo orfismo, enquanto Kupka ostenta o seu

sion for Orphism, while Kupka flaunts his faded musicalism. Picasso is also

musicalismo desbotado. Picasso tambem se agita, sem renovar-se, e

anxious though without renovation, and has enriched his arsenal of mon-

enriquece o seu arsenal de monstros, hoje menos surrealistas, mais

sters, which are today less surrealist, more expressionist, nearly abstract

expressionistas, quase abstratos mas ainda figurativos. Entre essas po-

but still figurative. Between these extreme positions hundreds of French

sições extremas pululam, indecisos e submersos, centenas de artistas

artists swarm, indecisive and submersed. In printmaking, a moment of sen-

franceses. Na gravura um momento de sensibilidade é ainda oferecido

sibility is still offered by J. Villon, the prince of French etching, followed by

por J Villon, o principe da aguaforte francesa, seguido pelo genuino e

Adam’s genuine and frank non-figurativism.

franco não figurativismo de Adam.

BELGIUM
BELGICA
An eclectic set in which anecdotal impressionism and 19th-century
Conjunto ecletico em que prevalecem o impressionismo anedotico

landscapism prevail. A glorious historical parenthesis – Constaut Perme-

e o paisagismo do seculo XIX. Um glorioso parentesis historico –

ke. The neo-cubist Marc Mendelson achieves a dense spiritual lyricism

Constaut Permeke. O néo-cubista Marc Mendelson atinge um denso

in Magic Lantern, and Van Lint ensures the participation of Belgium in

lirismo espiritual na “Lanterna Magica” e Van Lint assegura a participação

the trend of romantic abstractionism, while on the same plane, but, in an

da Belgica na tendencia do abstracionismo romantico, ao passo que,

opposite attitude, Gaston Bertrand discovers the mysteries of Euclidean

no mesmo plano mas em atitude oposta, Gaston Bertrand descobre os

geometric construction.

misterios da construção geometrica euclidiana.

SWITZERLAND
SUIÇA
This is the most unified representation. A clear and essential specÉ esta a representação mais unitaria. Um espetaculo claro e essencial

tacle that embraces fundamental trends of contemporary art, in the sense

que abraça tendencias fundamentais da arte contemporanea, na acepção

of Swiss sensibility. We have Otto Tschumi’s perspectivist surrealism, the

da sensibilidade suiça. Temos o surrealismo perspetico de Otto Tschumi,

literary expressionism of G. Froidevaux and C. Loewer; further along, two

o expressionismo literario de G. Froidevaux e C. Loewer; mais adiante dois

non-figurative painters: Daivit, closer to the cubist root, and Leo Leuppi,

pintores não-figurativos: Daivit, mais proximo da raiz cubista, e Leo Leu-

attempting plastic overlayings of monogrammatic fragments. Following
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ppi tentando sobreposições plasticas de fragmentos monogramaticos. Ao

the constructivism of W. Bodmer, who is more expressive in his con-

construtivismo de W. Bodmer, mais expressivo nas construções de fio de

structions of iron wire, there is a posthumous homage to a great figure

ferro, segue-se a homenagem postuma a uma grande figura da arte de

of avant-garde art: Sofie H. Taluber-Arp, who is featured here with her

vanguarda: Sofie H. Taluber-Arp que aqui figura com as obras já famosas,

already famous works Composition in Rectangles and Circles and Triangles

“Composição em Retangulos e Circulos” e “Triangulos Ponto Sobre Ponto,

Point over Point, Rectangle, Squares, Bars, both unfortunately hung up-

Retangulo, Quadrados, Barras”, infelizmente ambos colocados de cabeça

side down. At last, the high point of the show with two representatives of

para baixo. Enfim, o ponto alto da mostra com dois representantes do con-

concretism, the painter Lohse, who develops the achievements of the Stijl

cretismo, o pintor Lohse que desenvolve as conquistas do grupo “Stijl” – o

group – his painting Theme in Two Dimensions is the most expressive of

seu quadro “Tema em Duas Dimensões” é o mais expressivo da Bienal – e o

the Biennial – and sculptor Max Bill, arising from the teachings of Bauhaus,

escultor Max Bill, proveniente dos ensinamentos da Bauhaus, é hoje a intui-

is today the most attentive artistic intuition, having effectively contributed

ção artistica mais atenta, tendo contribuido eficazmente para a introdução

to the introduction of pictorial and sculptural representations of new aes-

nas representações pictoricas e esculturais de novas categorias esteticas,

thetic categories, founded on the notions of Gestalt, of relativistic theories

fundadas em noções da “Guestalt”, das teorias relativisticas da materia e

of matter and on n-dimensional mathematics, particularly in reference to

na matematica enedimencional, particularmente referindo-se à topologia.

topology. Tripartite Unity has its intellectual origin in the problem of the

“Unidade Tripartidaria” tem sua origem intelectual no problema da fita “Mo-

Möbius strip and expressively develops the “double surface” which, by a

ebius” e desenvolve expressivamente a “dupla superficie” que, por uma unica

single line, is linked in continuous movement, to infinite space.

linha, é ligada em movimento continuo, ao espaço infinito.

GERMANY
ALEMANHA
Expressionist tradition immunized current German art against cubA tradição expressionista imunizou do cubismo a arte alemã atual.

ism. Surrealist automatism and dadaist protests are the original source;

O automatismo surrealista e o protesto dadaista são a fonte originaria;

Kandinsky and Klee are the most esteemed interpreters. We remember

Kandinsky e Klee, os interpretes mais queridos. Lembramo-nos dos hie-

T. Wener’s dramatic hieroglyphs, F. Winter’s pyrotechnic explosions, and

roglifos dramaticos de T. Wener, das explosões pirotecnicas de F. Winter

W. Werner’s wide writing. The expressive segment of the German section

e da escritura larga de W. Werner. Completam o quadro expressivo da

is capped off by W. Baumeister’s molecular compositions and C. Har-

seção alemã, as composições moleculares de W. Baumeister e as escultu-

tung’s sculptures, which move space by sensual deformation of volume.

ras de C. Hartung, que movimentam o espaço pela deformação sensual

These are forms of German artistic rebirth, today once again present in

do volume. São essas formas do renascimento artistico da Alemanha, hoje

the conclave of modern aesthetics.

novamente presente no conclave da estetica moderna.

ITALY
ITALIA
Italy sent, above all, artworks referring to the two historical pe-
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A Italia enviou sobretudo obras referentes a dois periodos histori-

riods of peninsular visual art: that of Mussolinian autarchy and that

cos da arte plastica peninsular: O da autarquia mussoliniana e o caracte-

characterized by the resumption of European relations just after the

rizado pelo reatamento das relações européias logo após a ultima guerra.

last war. The former corresponds to neoclassicism and the region-

FASE Concreta
Concrete phase

Ao primeiro correspondem o néo-classicismo e as escolas regionalistas

alistic Lombard and Roman schools, which here warranted particu-

lombarda e romana, que mereceram aqui particular cuidado da parte dos

lar care on the part of the organizers. Today, for us, far from the

organizadores. Hoje, para nós, longe da retorica chauvinista, as grotescas

chauvinistic rhetoric, the grotesque deformations of spirituality of

deformações da espiritualidade dos primitivos italianos, sobre as quais in-

the Italians’ primitive, about which C. Carrà and M. Campigli insist,

sistem C. Carrà e M. Campigli, perderam inteiramente o seu sentido, que

have lost all of their meaning, which was only intellectualist. Other

era apenas intelectualista. Outros artistas do regime fascista saiam das

artists of the fascist regime have left the moldy moldy museum im-

imagens emboloradas de museu para abandonar-se à sensibilidade facil,

ages to abandon themselves to easy sensitivity, as do De Pisis and

como De Pisis e Bartolini, por exemplo. Houve porem a exceção da auten-

Bartolini, for example. There was, however, the exception of Mo-

ticidade perfeita de Morandi. Depois, nos primeiros contactos com a arte

randi’s perfect authenticity. Later, in the first contacts with French

francesa, Picasso foi o primeiro veiculo da revisão dos valores, e logo mais

art, Picasso was the first vehicle for values revision, soon followed

Magnelli. Exemplificam aquele periodo o néo-realismo de Guttuso e o pi-

by Magnelli. That period is exemplified by Guttuso’s neorealism and

cassismo de Birolli, Santomaso e Moriotti. Reggiani já pertence ao segun-

the Picassism of Birolli, Santomaso and Moriotti. Reggiani already

do momento, o da influencia de Magnelli. Atualmente ambas as posições

belongs to the second movement, that of Magnelli’s influence. Cur-

estão historicamente superadas, a arte de vanguarda italiana precisa-se e

rently, both positions have been historically surpassed; the art of the

se desenvolve na trilha das grandes tendencias internacionais – concretis-

Italian avant-garde needs and is developed in the path of great in-

mo e abstracionismo expressionista, ou romantismo revolucionario, aqui

ternational trends – concretism and expressionist abstractionism, or

egregiamente representado por Vedova. Licini é uma figura à parte. Tam-

revolutionary romanticism, here well represented by Vedova. Licini

bem o foi o movimento integrado por ele, Sodati, Fontana e outros que se

is a figure apart, as was the movement composed by him, Sodati,

articulou por volta de 1933 e marcou os primordios do abstracionismo na

Fontana and others who joined together around 1933 and marked

Italia. Todavia o preferimos com a clareza estetica daqueles tempos. Aliás,

the beginnings of abstractionism in Italy. Nevertheless, we prefer him

arriscariamos a sugestão para uma proxima Bienal de uma retrospectiva

with the aesthetic clarity of those times. We even dare to suggest

daquele momento tão vivo da arte italiana, acompanhado por outro lado

that an upcoming Biennial should feature a retrospective of that very

de obras de Gino Severini, e tambem pelas de novos, entre os quais pode-

lively moment of Italian art, accompanied on the other hand by works

riamos lembrar G. Turcato, M. Guerrini, P. Dorazio e P. Consagra.

by Gino Severini, and also by new artists, among which we can re-

Na escultura, os sinais de Lardera não constituem novidade. Na

member G. Turcato, M. Guerrini, P. Dorazio and P. Consagra.

Italia, já em 1947, quando o escultor usava ainda material tradicional, Con-

In sculpture, Lardera’s signs do not constitute any novelty. In Italy,

sagra realizava plasticos semelhantes, e mais expressivos. O restante das

as early as 1947, when the sculptor was still using traditional material, Con-

peças aqui expostas pertencem ao mesmo periodo das escolas pictori-

sagra produced similar and more expressive works. The rest of the pieces

cas regionalisticas.

shown here belong to the same period of the regionalistic pictorial schools.

GRÃ-BRETANHA GRÃ-BRETANHA

GREAT BRITAIN

A Grã-Bretanha enviou uma representação simbolica, onde faltam

Great Britain sent a symbolic representation, where sculptures of H.

as esculturas de H. Moore e B. Hepworth. A pintura, à exceção de B. Ni-

Moore and B. Hepworth are missing. The painting, with the exception of

cholson e alguns jovens, que aqui não figuram, partindo de postulados

B. Nicholson and some young artists, which do not figure here, based on
I Bienal do Museu de Arte Moderna
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fauvistas e expressionistas, chega aos cacto fantastico de Sutherland ou

fauvist and expressionist postulates, goes as far as Sutherland’s fantastic

aos projetos aereos euclidianissimos de Tonnard. Nicholson apresenta três

cactus or Tonnard’s extremely Euclidean aerial projects. Nicholson pres-

obras, uma natureza morta sugestiva, uma paisagem purista e um rele-

ents three works, a suggestive still life, a purist landscape, and a monochro-

vo monocromatico construido por saliencias que agem por contrastes de

matic relief constructed by protuberances that act by means of thickness

espessura. A gravura é melhor. Alem de duas litografias em cores de H.

contrasts. The printmaking is better. Besides two color lithographs by H.

Moore lembramos o romantismo abstrato de W. Gear e os elegantes sim-

Moore, we remember W. Gear’s abstract romanticism and Adam’s ele-

bolos de Adam; há outros gravadores emeritos, mas ninguem supera a

gant symbols; there are other eminent printmakers, but no one surpasses

expressividade e aposição de ponta de Nicholson.

Nicholson’s expressiveness and point apposition.

HOLANDA

HOLLAND

A representação holandesa figuraria melhor num salão oficial do
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The Dutch representation would stand better in an official salon of

tempo de Pedro II.

the time of Brazilian Emperor Pedro II.

E.U.A.

USA

A arte contemporanea americana é relativamente jovem. Seu nas-

American contemporary art is relatively young. Its official birth took

cimento oficial foi em 1913. Há de ser descontada dessa idade a enfermi-

place in 1913. This age must be reduced by the infirmity of the Crash of ‘29’s

dade do regionalismo da crise de “29. J. Marin, Max Weber e L. Feininger,

regionalismv. J. Marin, Max Weber and L. Feininger, three pioneers of mod-

três pioneiros da arte moderna, à exceção do ultimo, têm apenas uma im-

ern art, with the exception of the latter, have only a historical importance.

portancia historica. Dos da crise sobrou Ben Shahn; como prova essa sutil

Of the artists of the Great Depression, Ben Shahn is left; proof of this is

composição que é “Primavera”. Os outros foram parar no verismo falaz

the subtle composition of Spring. The others wound up in P. Blume’s false

de P. Blume, de resto, formalmente, não muito diferente do de Tanguy. O

verismo, formally not very different from Tanguy’s. The concrete position is

endereço concretista não é unitario e tem alcance limitado. Começa com

not unitary and has a limited reach. It begins with S. Davis’s Post-Cubism,

o pós-cubismo de S. Davis, baseado numa suposta sensação de velocida-

based on a supposed sensation of velocity, and includes Glarner, Mondrian’s

de, e compreende Glarner, um aluno de Mondrian, que altera a estrutura

student, who alters the neo-plasticist structure with evident organicist inten-

neo-plasticista com as evidentes intenções organicistas. Enfim I R. Pereira,

tions. Last but not least, I. R. Pereira, also taking advantage of elements in

aproveitando tambem elementos de escultura, pesquisa a inteira possi-

sculpture, researches the entire possibility of the third dimension. It is in the

bilidade da terceira dimensão. É na tendencia abstracionista romantica,

romantic abstractionist trend, however, that the American avant-garde art

contudo, que a arte de vanguarda americana encontra individualidade

finds a striking individuality. Initially, Tobey’s microcosmic mastery; Kooning

marcante. De inicio, o dominio microcosmico de Tobey; Kooning é aqui

is here the freest and most solid; Tomin, still raw, composes with arabesques;

o mais livre e solido; Tomin, ainda cru, compõe com arabescos, e Pollock,

while Pollock is the most controversial. In sculpture, besides the master Lip-

o mais polemico. Na escultura, alem do mestre Lipchitz, há uma maquina

chitz, there is a useless machine by R. Smith, a vacuous mold by R. B. How-

inutil de R. Smith, um molde vácuo de R. B. Howard, que, porem, não

ard, which, however, does not reach the lightness of the Max-Billian theme,

alcança a leveza do tema maxbiliano e ainda no abstracionismo romantico

and, still in romantic abstractionism, the “young fury” of Roszak, in essence

FASE Concreta
Concrete phase

a “jovem furia”, de Roszak, em essencia expressiva, isto é, prescindindo

expressive, that is, dispensing with the tactile preciosities. Finally, the genius

dos preciosismos tateis. Enfim, o genio da escultura americana: A. Calder.

of American sculpture: A. Calder.

PORTUGAL, AUSTRIA, CANADÁ E JAPÃO

PORTUGAL, AUSTRIA, CANADA AND JAPAN

Os primeiros dois paises somente participaram com quadros pito-

The first two countries only participated with picturesque and anec-

rescos e anedoticos. Faz exceção ao destino vago da pintura canadense, o

dotic paintings. An exception to the vague destiny of Canadian painting is

cubismo simultaneo de B. C. Binning. A arte japonesa atual é arrebatada

the simultaneous cubism of B. C. Binning. Current Japanese art is enrap-

por uma problematica critica, superestrutura de novas condições histo-

tured by a critical problem, a superstructure of new historical conditions.

ricas. Ou a repetição de canones e tecnicas tradicionais, ou o rumo das

Or the repetition of canons and traditional techniques, or the direction of

incipientes formas ocidentalizadas.

the incipient Westernized forms.

PANAMÁ, HAITI, REPUBLICA DOMINICANA
E CUBA

PANAMA, HAITI, DOMINICAN REPUBLIC
AND CUBA

Enquanto que para a pintura do Panamá, Haiti e Republica Domi-

While for the painting of Panama, Haiti and the Dominican Repub-

nicana o folclore não passa de um tema anedotico, este penetra na pintura

lic folklore is nothing more than an anecdotal theme, it pervades Cuban

cubana como elemento caracterizante da estrutura plastica. As formas do

painting as a characterizing element of plastic structure. Aided by the

traje tipico e suas cores originais descrevem, coadjuvadas pela concepção

Picassian conception of painting, the forms of typical clothing and their

picassiana do quadro, harmonias geometricas que não carecem de beleza

original colors describe geometric harmonies that lack neither composi-

compositiva e de uma particular autenticidade. Em M. Carreño prevalece

tional beauty, nor a particular authenticity. In the work of M. Carreño, the

a monografia folclorica ao passo que L. Martinez Pedro e R. Portocassero

folkloric monograph prevails, while that of L. Martinez Pedro and R. Por-

são mais chegados à arte europeia.

tocassero is closer to European art.

URUGUAI, BOLIVIA E CHILE

URUGUAY, BOLIVIA E CHILE

Joaquim Torres Garcia deu no passado recente, um lugar de des-

In the recent past, Joaquim Torres Garcia occupied an outstanding

taque à pintura uruguaia. Entretanto, não chegou a criar-se naquele pais

position in Uruguayan painting. In that country, however, there was no

um clima estetico que favorecesse continuidade a essa faisca de vivacida-

creation of an aesthetic climate that would favor the continuity of that

de espiritual. Apenas hoje os jovens artistas recebem aquela mensagem.

spark of spiritual vivacity. Only today have the young artists received that

Hans Pistchek é entre eles o mais dotado. Na Bolivia e no Chile dá-se

message. Among them, Hans Pistchek is the most talented. In Bolivia and

um fenomeno estranho: os dois paises enquanto carecem de boa pintura

in Chile a strange phenomenon is taking place: while the two countries

apresentam um florescimento prospero da escultura. Marina Nuñez del

lack good painting, they present a prosperous flourishing of sculpture.

Prado cujo valor pudemos melhor apreciar durante a sua recente expo-

Marina Nuñez del Prado, whose value we could better appreciate during

sição em São Paulo, destaca-se entre eles pela vitalidade dinamica dos

her recent exhibition in São Paulo, is outstanding among them for the dyI Bienal do Museu de Arte Moderna
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seus volumes. Julio Vasquez, mais estatico, e “Noiva do Vento”, de Samuel

namic vitality of her volumes. Julio Vasquez is more static, and Novia del

Roman, organica e temperamental.

Vento, by Samuel Roman, is organic and temperamental.

BRASIL

BRAZIL

Dois terços da Seção Geral é integrada por academicos e falsos

Two thirds of the General Section consists of academics and false

primitivos. O movimento extensivo da corrente expressionista encabe-

primitives. The extensive movement of the expressionist trend headed

çada por Candido Portinari e Lasar Segall – que estão perdendo o seu

up by Candido Portinari and Lasar Segall – who is losing his initial vitality

vitalismo inicial – descamba pela estilização moralistica ou pela acen-

– has declined due to moralistic stylizations or the accentuation of de-

tuação de determinados elementos impressionistas. Concorrem nessas

termined impressionist elements. N. Previdi, G. Strozza, P. Rissone, M. l.

direções N. Previdi, G. Strozza, P. Rissone, M. l. Franco Dacosta, e Shiro

Franco Dacosta, and Shiro Tanaka are headed in these directions. This

Tanaka. Entre esta tendencia e a de vanguarda há o nucleo dos pintores

trend, and that of the avant-garde, includes the nucleus of painters from

dos tempos anarquistas do primeiro e segundo modernismos. E, Di Ca-

the anarchist times of the first and second modernisms. And, Di Caval-

valcanti, T. do Amaral, F. de Resende Carvalho e outros. Estes artistas,

canti, T. do Amaral, F. de Resende Carvalho and others. These artists,

não relacionados entre si por um endereço estetico unitário, antes aco-

who are not related among themselves by a single aesthetic position

munados historicamente, encontram-se atualmente inteiramente para-

but are associated historically, are currently motionless. Volpi and Bon-

dos. Volpi e Bonadei, embora comprometidos numa obra relativamente

adei, although committed to a relatively independent work, participate

independente, participam dos atuais problemas artisticos. Entre os ve-

in current artistic problems. The veterans of geometric beauty include

teranos da beleza geometrica está R. Burle Marx que agora acena uma

R. Burle Marx, who has now added a romantic note to his neo-cubism;

nota romantica ao seu neocubismo; M Zanini aqui é um recem-chegado,

M Zanini is a recent arrival here, though he has a notable background

embora já de notoria bagagem impressionista; Lilyan Schwartzkopf, uma

in impressionism; Lilyan Schwartzkopf is a novice. Further along, Anatoi

noviça. Mais adiante Anatoi Wladyslaw despede-se do figurativismo e

Wladyslaw says goodbye to figurativism, and Lothar Charoux purifies

Lothar Charoux purifica sua memoria. Há um não-figurativo a-cubista:

his memory. There is a non-figurative non-cubist: Casimiro Fojer. Almir

Casimiro Fojer. Almir Mavignier articula o seu monograma anguloso e

Mavignier articulates his angular monogram, and Ivam Ferreira Serpa

Ivam Ferreira Serpa e Luis Sacilotto estudam harmonias matematicas de

and Luis Sacilotto study mathematical harmonies of chromatic beings

entes cromaticos no espaço.

in space.

Na escultura um calculo chega com a sabedoria dos mestres: Caci-

In sculpture, a calculus has arrived with the wisdom of the mas-

poré Torres. Mais dois jovens para a paisagem erma da escultura nacional:

ters: Caciporé Torres. Two more young artists for the solitary landscape

Germano Mariutti e Mario Cravo: O primeiro ainda tradicional da con-

of national sculpture: Germano Mariutti and Mario Cravo; the former

cepção e no material empregado, Cravo se encontra atualmente numa

still traditional in terms of conception and material used, while Cravo is

encruzilhada perigosa, entre o folclorismo e a escultura de vanguarda.

currently at a dangerous crossroad, between folklorism and avant-garde

Vitor Brecheret revela extraordinaria audacia, mas carece ainda de uma

sculpture. Vitor Brecheret has shown extreme audacity, but still lacks an

precisão estetica que indique um destino especial para os seus organismos

aesthetic precision that indicates a special destiny for his idiomorphic

idiomorficos. Tambem Bruno Giorgi busca, com maior consciencia, mas

organisms. Bruno Giorgi also seeks, with greater awareness, but without

sem o desprendimento necessario.

the necessary detachment.

FASE Concreta
Concrete phase

Na gravura é a consagração de uma autenticidade já classica – Os-

In printmaking, we see the consecration of an already classic au-

valdo Goaldi. Ao passo que os jovens não chegam a se sobrepor à es-

thenticity – Osvaldo Goaldi. Meanwhile, the young artists add nothing

trutura formalistica, que da lugar quase indiferentemente, a alegorias de

to the formalist structure, which nearly indifferently gives way to Marce-

Marcelo Grassmann ou aos arabescos de Yllen Keer. Livio Abramo, nas

lo Grassmann’s allegories or Yllen Keer’s arabesques. In his most recent

suas criações mais recentes, aproveitando elementos do mundo exterior,

creations, Livio Abramo makes use of elements from the outer world,

colhidos entre palmeiras e paisagens urbanas, edifica camadas ortogonais

gathered among palm trees and cityscapes, to build orthogonal layers

que coincidem numa estrutura livre e expressiva. Com Livio Abramo tam-

that coincide in a free and expressive structure. Also with Livio Abramo,

bem a gravura participa do desenvolvimento daquela que chamariamos

printmaking participates in the development of that which we will call the

de fase universal da cultura artistica brasileira.

universal phase of Brazilian artistic culture.

.

.
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PONTO PARAGRAFO NA
PINTURA BRASILEIRA
PERIOD, NEXT SENTENCE IN
BRAZILIAN PAINTING
SÃO PAULO, JORNAL FOLHA DA MANHÃ, 7 DE JANEIRO DE 1951
SÃO PAULO, FOLHA DA MANHÃ NEWSPAPER, JANUARY 7TH, 1951
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beleza dos angulos pitorescos, amada pelos fotografos de Salão,
teve com Geraldo de Barros sua crise e morte. Quando a bana-

lidade da narrativa sentimental se casou com o desenho, começou a en-
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he beauty of picturesque angles, loved by the Salon’s photographers, had its crisis and death with Geraldo de Barros. When the

banality of sentimental narrative was joined to drawing, the sickness of

fermidade da aparencia natural. Geraldo comentou a fisionomia das coi-

natural appearance set in. Geraldo commented on the physiognomy of

sas sugerindo fantasmas sobre os muros maltrapilhos da cidade. E na sua

things, suggesting ghosts atop the city’s tattered walls. And in his fanciful

indagação fantasiosa trouxe à superficie do plano plastico os resquicios

search he brought vestiges buried in the shadows to the surface of the

enterrados na sombra.

plastic plane.

Sentado assim sobre o cadaver da fotografia tradicional, Geraldo viu no-

Seated, thus, on the corpse of traditional photography, Geraldo saw

vos horizontes e voltou sua atenção para aquelas formas que com mais eviden-

new horizons and turned his attention to those forms that spoke most reveal-

cia diziam do potencial humano. Selecionou janelas para sistemas geometricos

ingly of human potential. He selected windows for geometric systems and,

e nesta descriminação os detalhes conquistaram toda a dimensão da fotografia,

in this description, the details gained the entire dimension of photography,

encontrando novas relações absolutamente inventivas. A iluminação perdeu seu

finding new and utterly inventive relations. Lighting lost its fascination and the

fascinio e a “cozinha” de laboratorio valorizou o jogo das tonalidades.

laboratory “kitchen” valorized the interplay of tonalities.

Nesse processo de desnaturalização Geraldo de Barros descobriu

In this denaturalization process, Geraldo de Barros discovered new

elementos tecnicos novos o que se deve ao proprio senso estetico do ar-

technical elements owing to the artist’s own aesthetic sense. In fact, the

FASE Concreta
Concrete phase

tista. De fato, a sobreposição de chapas foi explorada por determinados

overlaying of plates was explored by certain compositional criteria that

criterios compositivos que criaram por movimentos rotativos de ritmos

used rotational movements of rhythms to create a new photographic

uma nova emoção fotografica. Almejando a liberdade estetica, em suas

emotion. Yearning for aesthetic freedom, in his most recent researches

últimas pesquisas, Geraldo renunciou tambem ao retrato artistico criando,

Geraldo also renounced the artistic portrait, creating on his own the mod-

ele mesmo, os modelos para a sua imaginação.

els for his imagination.

A origem e o significado destas obras transcende a pesquisas pu-

The origin and meaning of these works transcend purely technical

ramente tecnicas para revestir-se de uma importancia historica toda par-

research in order to take on an entirely particular historical importance.

ticular. Através do genero da fotografia Geraldo vive o atual momento

Through the genre of photography, Geraldo experiences the current mo-

de renovação.

ment of renewal.

A falencia derradeira da representação brasileira na exposição

The conclusive failure of Brazilian representation at the international

internacional XXV Bienal de Veneza impõe-se como fato basico para

exhibition of the 25th Venice Biennial is imposed as a basic fact for the work

o trabalho dos artistas mais vivos e atentos. Os jovens particularmente

of the most lively and attentive artists. The young artists particularly under-

compreenderam antes de mais nada que precisam capacitar-se de novos

stand, above all else, that they need to master new instruments of struggle

instrumentos de luta e que os troféus gloriosos dos chamados pioneiros

and that the glorious trophies of the so-called pioneers do not belong to

não lhes pertencem, antes os sufocam. 1951 será teatro de importantes

them, but rather suffocate them. The year 1951 will be a stage of important

movimentos artisticos, cujo carater fundamental será o de emancipação

artistic movements, whose fundamental character will be that of emanci-

de preconceitos regionalistas e mais intima comunhão dos jovens artistas

pation of regionalistic preconceptions and a more intimate communion of

com o problema geral das artes plasticas.

young artists with the overriding problem of visual arts.

.

.
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BALANÇO GERAL DA VIDA OFICIAL DAS
ARTES PLASTICAS EM 1950
GENERAL ASSESSMENT OF THE OFFICIAL
LIFE OF PLASTIC ARTS IN 1950
SÃO PAULO, JORNAL FOLHA DA MANHÃ, 14 DE JANEIRO DE 1951
SÃO PAULO, FOLHA DA MANHÃ NEWSPAPER, JANUARY 14TH, 1951

V A L D E M A R

A

vida das artes plasticas em São Paulo nunca passou de um acidente
da vida psicologica do paulistano. Entretanto, num plano bastan-

te relativo, é possivel nestes ultimos tempos averiguar maior penetração,
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T

he life of plastic arts in São Paulo has never been more than an accident of the citizens’ psychological life. Nevertheless, on a very relative

plane, it is possible, in the most recent times, to observe greater penetration,

através de uma mais eficiente organização das atividades culturais, da arte

through a more efficient organization of cultural activities, of contemporary

plastica contemporanea na vida social tendo-se conseguido resultados para

visual art in social life, having achieved results for a new visual formation. In

uma nova formação visual. Dentro de carater particularmente privativo tor-

a particularly private character, the functions of the “Modern Art Museum”

naram-se importantes as funções do “Museu de Arte Moderna”, do institu-

(Museu de Arte Moderna), of the private institute “Art Museum” (Museu

to particular “Museu de Arte”, destacando-se tambem no dominio estreito

da Arte), have become important – also noting here, in the specific area of

da pintura e da escultura a galeria Domus, que os nossos artistas tornaram

painting and sculpture, the role of the gallery Domus, which our artists have

reduto da arte moderna. A este proposito é necessario notar-se a ausencia

made into a bastion of modern art. In this regard, it is necessary to note the

quase que completa das entidades artisticas oficiais nesta batalha cultural.

nearly complete absence of official entities in this cultural battle.

No balanço geral das manifestações artistico-plasticas de 1950 em

In the general assessment of artistic-plastic manifestations of 1950

São Paulo, ressalta-se particularmente o esforço dos artistas modernos

in São Paulo, an outstanding role has been played by modern artists of

paulistas que, apesar das dificuldades economicas com que lutam, forne-

São Paulo State, who, despite the economic difficulties they struggle with,

ceram quase todo o material das exposições realizadas. Na verdade, pois,

have provided nearly all material for the exhibitions held. Actually, despite

FASE Concreta
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apesar de ter-se gasto cifras astronomicas para a instalação das salas de

astronomical amounts spent for the installation of exhibition rooms, and

exposição e ter-se adquirido por milhares de contos obras antigas – mais

the acquisition of old – and more or less authentic – works at large sums,

ou menos autenticas – e foram comprados custosissimos quadros de au-

along with extremely expensive purchases of paintings by foreign artists

tores estrangeiros – como o pequeno quadro de Mr. Winston Churchill,

(like the small painting by Mr. Winston Churchill, who paints as a pastime

para quem a pintura é passatempo e vende quadros ao Museu de Arte

and sells paintings to the São Paulo Art Museum for 120 thousand cru-

de São Paulo por cento e vinte mil cruzeiros – não foi concedido nem um

zeiros), no award was given to artists from São Paulo State, and only a few

premio para artistas paulistas e as obras vendidas por eles foram rarissimas.

artworks have been purchased from them.

O Museu de Arte Moderna em 1950 realizou as seguintes expo-

In 1950, the Modern Art Museum held the following solo shows

sições individuais de artistas residentes no Brasil: Flexor, Maria Martins,

by artists residing in Brazil: Flexor, Maria Martins, Livio Abramo, Bruno

Livio Abramo, Bruno Giorgi, Margaret Spencer, Fayga Ostrower e Tarsilla

Giorgi, Margaret Spencer, Fayga Ostrower and Tarsilla do Amaral. It was

do Amaral. Foi instalada nos mesmos locais a exposição do Art Club de

also the venue of the exhibition of the Art Club of Roma, organized in col-

Roma, organizada em colaboração com o Art Club de São Paulo, e a Ex-

laboration with the Art Club of São Paulo, as well as an exhibition of Italian

posição do Livro Italiano. Foram ordenadas pela mesma associação as ex-

books. The same association organized the exhibitions of French artists

posições dos artistas franceses Georges Arditi e Felix Labisse e a do pintor

Georges Arditi and Felix Labisse, and of Spanish artist Gines Parra. Other

espanhol Gines Parra. Outras pequenas mostras foram apresentadas com

smaller shows were held with material from the museum’s collection and

material do proprio acervo e de coleções particulares. Nenhuma das mos-

from private collections. None of the shows held were purposefully im-

tras realizadas foi importada propositamente pela entidade. O Museu de

ported by the institution. The Modern Art Museum, the facilities of which

Arte Moderna, cujas instalações ocupam 650 metros quadrados, tem hoje

spread over 7,000,000 square feet, currently has about 3,000 members,

cerca de três mil socios, cujas contribuições individuais variam de vinte

whose individual contributions vary from 25 thousand to 50 thousand cru-

cinco a cinquenta cruzeiros. Obteve uma subvenção de 600 mil cruzeiros

zeiros. The museum received a grant of 600 thousand cruzeiros from the

por ano da Camara Municipal e, parece, que lhe foi destinada da ajuda

city government, and it looks like a much larger grant has also been set

muito maior pela Camara Federal.

aside for it by the federal government.

O Museu de Arte, que reiniciou suas atividades em julho de 1950,

The Art Museum, which restarted its activities in July, 1950, held

realizou na sua sala pequena as seguintes exposições individuais de ar-

in its small room the following solo shows by artists residing in Brazil:

tistas residentes no Brasil: Mario Cravo, Karl Hansen, Frank Chaeffer e

Mario Cravo, Karl Hansen, Frank Chaeffer and Caribé. It imported a

Caribé. Importou uma pequena exposição de gravuras da Escola de Dus-

small exhibition of prints by the School of Düsseldorf, and held a large

seldorf e organizou uma grande exposição de Le Corbusier em colabora-

exhibition of works by Le Corbusier in collaboration with the Institute of

ção com o Institute of Contemporany Art de Boston. Realizou o 1.o Salão

Contemporary Art of Boston. It held the 1st National Advertisement Art

Nacional de Propaganda. Promoveu os seguintes cursos praticos: Curso

Salon (Salão Nacional de Propaganda). It gave the following practical

de Gravura, Curso livre de desenho com modelo vivo, Clube Infant de

courses: Printmaking Course, Open Drawing Course with Live Models,

Arte. Constituiram seus cursos teoricos uma série de palestras de Jorge

Children’s Art Club. Its theoretic courses consisted of a series of lectures

Romero Brest, um curso de P.L. Nervi, um curso sobre futurismo pelo prof.

by Jorge Romero Brest, a course by P.L. Nervi, and a course about fu-

Francisco Flora e em colaboração com a Reitoria da Universidade de São

turism by Prof. Francisco Flora and, in collaboration with the Rectorate

Paulo promoveu um curso de estetica, ministrado pelo prof. E. Grassi. Fo-

of the São Paulo University, it held a course in aesthetics, given by Prof.

ram ainda editados dois opusculos, um ensaio sobre Le Corbusier, um livro

E. Grassi. It also published two opuscules, an essay on Le Corbusier, a
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sobre Neutra e, ultimamente, foi lançada uma revista. O Museu de Arte,

book about Neutra and, lastly, it launched a magazine. The Art Muse-

que possui as mais caras instalações dos institutos artisticos de São Paulo

um, which possesses the most expensive facilities of the artistic institutes

– somente o auditorio custou um milhão de cruzeiros – ocupa uma area

of São Paulo – the auditorium alone cost 1 million cruzeiros – occupies

de 5.000 metros quadrados. Aparte as despesas do aluguel – sua manu-

an area of 54,000 square feet. Besides the rent expense, the cost of its

tenção custa de setenta a oitenta mil cruzeiros mensais – mais ou menos

maintenance runs from 70 to 80 thousand cruzeiros per month – about

identica à Museu de Arte Moderna.

the same as the Modern Art Museum.

A galeria Domus, cujas instalações ocupam 60 metros quadrados

Domus gallery, the facilities of which occupy 645 square feet and

e cuja manutenção custa 15 contos mensais, compreendido o aluguel, or-

whose maintenance costs 15 cruzeiros per month, including rent, held

ganizou em 1950 as seguintes exposições: Borell, Maria Leontina Franco,

the following exhibitions in 1950: Borell, Maria Leontina Franco, Suzuki,

Suzuki, Liuba, Germana de Angelis, Grupo Guanabara, Exposição retros-

Liuba, Germana de Angelis, Guanabara Group, Retrospective Exhi-

pectiva Bonadei, Darwin, Sacchi, Gaetano Miani, Gravuras Japonesas,

bition Bonadei, Darwin, Sacchi, Gaetano Miani, Japanese Engravings,

Gravuras Francesas, Flexor, Nobiling, Botto, Roither, Jonquier e José An-

French Engravings, Flexor, Nobiling, Botto, Roither, Jonquier and José

tonio da Silva.

Antonio da Silva.

Foram realizadas manifestações de menor importancia por outras

Less important events were held by other organizations. Notable

organizações. No campo didatico deve-se lembrar as mostras organizadas

events in the educational sector included shows held by the Art Section of

pela Seção de Arte da Biblioteca Municipal e o ciclo de conferencias no

the Municipal Library (Biblioteca Municipal) and the series of conferences

interior do estado promovidas pela Reitoria da Universidade de São Paulo.

in the state’s interior held by São Paulo University rectorate.

Num confronto critico dos dados colhidos, poder-se-ia simular um

A critical comparison of collected data yields an auspicious fore-

prognostico auspicioso para as artes plasticas no presente ano. Está fora de

cast for visual arts in the current year. There is no doubt that the econom-

duvida que o potencial economico das entidades mais importantes poderia

ic power of the most important entities can offer more effective results.

dar resultados mais proficuos. Tomando em consideração que a instalação

Considering that exhibitions by local artists can be held at less expense

de exposição de artistas locais saem bastante baratas (como o demonstrou

(as demonstrated by the extension of the program held by the small and

a extensão do programa realizado pela pequena e pobre galeria Domus) po-

poor Domus gallery), there could be increased importation of represen-

der-se-a incrementar a importação de representativas exposições do estran-

tative exhibitions by foreign artists, at the same time aiming for greater

geiro, tentando ao mesmo tempo maior democratização das artes plasticas

democratization of contemporary visual arts. Likewise, the facts show that

contemporaneas. Outros sim, a lição dos fatos ensina que não é mais possivel

it is no longer possible to separate the aesthetic and social problem of art

separar o problema estetico e social da arte do problema economico do artis-

from the economic problem of the artist, who furnishes the raw material

ta, pois que é este ultimo que fornece a materia primeira da vida artistica.

of artistic life.

.
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COM A CRIAÇÃO DA ENTIDADE,
DETERMINADA POR LEI, O GOVERNO APÓIA
OFICIALMENTE AS ARTES PLASTICAS

NOW THAT THE SALON IS SET UP, AS PER
THE LAW, THE GOVERNMENT OFFICIALLY
SUPPORTS FINE ARTS

E

F

nfim, depois de seis quinquenios de lutas acirradas, tambem em São
Paulo as artes plasticas modernas recebem sua consagração oficial.

Este é o sentido da lei n.o 978, promulgada em 12 de fevereiro de 1951, que

inally, after thirty years of heated fights, modern fine arts are officially acclaimed in São Paulo as well. This is the meaning of law No.

978, enacted on February , 12th, 1951, establishing the creation of the São

determina a criação do Salão Paulista de Arte Moderna. O certame da es-

Paulo Salon of Modern Art. The avant-garde aesthetic contest will enjoy

tetica vanguardista gozará de todas as vantagens do Salão Paulista de Be-

all the benefits of the São Paulo Salon of Fine Arts with regard to resour-

las-Artes, no que concerne a recursos de organização e premios. De outro

ces for planning and awards. On the other hand, from a cultural point of

lado, de um ponto de vista cultural, é facil prever a importancia que virá a

view, it is easy to envision the importance that this demonstration will

ter a manifestação, principalmente considerando as novas condições sociais

have, especially considering the new social conditions of fine arts in São

das artes plasticas em São Paulo. Neste climax, em que a iniciativa particular

Paulo. At this climax in which private initiatives are constantly creating

lança sempre novos orgãos artisticos e estrutura importantissimas manifes-

new artistic bodies and put up very important international events, the
SALÃO PAULISTA DE ARTE MODERNA
São Paulo SALON OF MODERN ART
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tações internacionais, o Salão Paulista de Arte Moderna poderá constituir o

São Paulo Salon of Modern Art may become a hub, from a dialectical

ponto nodal, dialeticamente falando da vida artistica da paulicéia.

perspective, to the art-oriented life in the city of São Paulo.

O estatuto, embora se demore na relação de premios simbolicos

The by-laws, although showing a lengthy list of symbolic awards

e formalissimas solenidades, é, as no seu conjunto, bem estruturado. O

and quite formal ceremonies, is well structured as a whole. The São Paulo

Salão Paulista de Arte Moderna estará subdividido em quatro seções: A

Salon of Modern Art will be subdivided into four sections: A – painting

– seção de pintura – compreenderá obras de pintura, gravura, desenho,

section – comprising works of painting, printmaking, drawing, etching,

agua-forte, xilografia e litografia. B – seção de escultura – abrangerá obras

wood engraving and lithography. B – sculpture section – covering sculpture

de escultura e medalhas. C – seção de arquitetura, projetos e maquetes

pieces and medals. C – architecture section, designs and architectural and

arquitetonicos e urbanisticos. D – seção de arte decorativa – reunirá tra-

urban models. D – decorative art section - gathering works made of crystal,

balhos em cristal, madeira, couro, ceramica artistica, ferro batido e vitrais.1

wood, leather, artistic ceramics, wrought iron and stained glass windows.1

Conforme decreto-lei, o Serviço de Fiscalização Artistica se desin-

As per the executive order, the Service of Artistic Inspection will no

cumbirá da parte administrativa e do expediente do Salão. O secretário

longer be responsible for the administration and running of the Salon. The

do Estado dos Negocios do Governo, por intermedio do Serviço de Fis-

State Secretary of the Government’s Affairs, by means of the Service of

calização Artistica, designará os cinco membros da Comissão Organiza-

Artistic Inspection, will appoint the five members of the Planning Com-

dora – integrada somente por brasileiros natos – e determinará entre os

mittee – solely composed of native Brazilians – and decide who among

mesmos aquele que deverá exercer as funções de presidente. Suscitou

them should hold the position of chairperson. The sole paragraph of article

comentarios entre os artistas o paragrafo unico do artigo 12, que diz: “Na

12 raised comments from artists as it reads: “In the registration form, the

guia de inscrição o expositor deverá declarar que se conformará com as

exhibitor must declare s/he will abide by the legal and statutory provisions

disposições legais e regulamentares do Salão e com as decisões dos Juris

of the Salon and the decisions of the jury and Planning Committee.” It was

e da Comissão Organizadora.” Ressaltou-se a impossibilidade de concor-

pointed out that it is impossible to agree with the resolutions to be taken

dar “avant la lettre” com as resoluções a serem tomadas, pois que entre o

on an “avant la lettre” basis, since not always the spirit of legal and statutory

espirito das disposições legais e regulamentares e o das decisões dos Juris

provisions and the decisions of the Jury and Planning Committees really

e Comissões Organizadoras nem sempre há uma estreita identidade.

accord.

Haverá muitas medalhas e diplomas. Os premios em dinheiro são:

There will be many medals and diplomas. Cash awards include

viagem pelo pais, com bolsa de estudos na importancia de Cr$ 60.000,00,

a cross country trip with a scholarship worth Cr$ 60,000.00, which can

só poderá ser conferido a artistas brasileiros residentes há mais de três anos

only be given to Brazilian artists residing for more than three years in the

no Estado de São Paulo; Premio Governo do Estado: de Cr$ 20.000,00

State of São Paulo; State Government Award: Cr$ 20,000.00 and Cr$

e Cr$ 10.000,00 para cada seção; premio de Aquisição: Cr$ 50.000,00.

10,000.00 to each section; Acquisition Prize: Cr$ 50,000.00. Just like in

Espera-se tambem, como para o Salão Paulista de Belas-Artes, o Premio

the São Paulo Salon of Fine Arts, the Cr$ 100,000.00 Prefecture Award

1 Para cada uma das seções A, B e C, haverá um Juri de Seleção e Premiação, constituido de cinco membros, sendo dois designados pelo secretario do Governo e os outros três
eleitos em escrutinio secreto, pelos artistas inscritos, que já entregaram seus trabalhos e concorreram a Salões anteriores. Espera-se que, no caso do I Salão Paulista de Arte Moderna,
esta ultima condição seja revogada, como a clausula que determina poderem fazer parte
dos Juris apenas artistas que tenham obtido pelos menos a pequena medalha de prata em
Salões anteriores.

1 For each of the A, B and C sections, there will be a Selection and Awards Jury composed
of five members: two appointed by the Secretary of the Government and the three others
are chosen by secret-ballot election by registered artists, who have already submitted their
works and competed in previous editions of the Salon. In the case of the 1st São Paulo Salon
of Modern Art, this last requirement is expected to be revoked like the clause establishing
that only artists who have won at least the small silver medal in prior editions of the Salon can
become a jury member.
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Prefeitura, de Cr$ 100.000,00, e o Premio Assembléia Legislativa, de Cr$

and the Cr$ 20,000.00 Legislative Assembly Award are expected to be

20.000,00. Os trabalhos premiados serão destinados a edificios publicos e

available as well. The winning works will be placed in public buildings and

à Pinacoteca do Estado, onde já há tempo faziam falta obras mais em dia

at the Pinacotheca of the State of São Paulo, which had been longing for

com o progresso espiritual de São Paulo.

works that better reflect the spiritual progress achieved in São Paulo.

.

.
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VOLPI, O PINTOR DE PAREDES QUE TRADUZIU
A VISUALIDADE POPULAR
VOLPI, THE WALL PAINTER WHO TRANSLATED
POPULAR VISUALITY
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V A L D E M A R

OS ARTISTAS NA VIDA E NA ARTE
O RAPAZOLA QUE COMPROU UMA CAIXA
DE AQUARELAS USADAS – NAS MANSÕES
SERVIA AO COSMOPOLITISMO, MAS AMAVA OS
COLORIDOS DO SAIBRO

THE ARTISTS IN LIFE AND IN ART
THE LAD WHO BOUGHT A BOX OF
USED WATERCOLORS – HE SERVED
COSMOPOLITANISM IN MANSIONS, BUT LOVED
THE COLORS OF WATTLE AND DAUB HOUSES

A

S

organização cientifica do trabalho cuida da transformação psiquica e fisica do trabalhador, para adaptá-lo à forma de produção. O

uso da tecnica moderna, a convivencia com a maquina, requerem uma
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cientific organization of work is concerned with the worker’s psychic
and physical transformation, to adapt him to the means of produc-

tion. The use of modern technology and our coexistence with machines

determinada formação mental e potencialidade fisica. Tambem o pintor,

require a certain mental development and physical potency. Likewise the

para a pratica da arte, deve alcançar um determinado desenvolvimen-

painter, for the practice of art, should reach a determined psychophysi-

to psicofisico.

cal development.

Contudo, a atividade artistica não pertence ainda aos quadros

Nevertheless, artistic activity does not yet belong to the sectors of

da economia. Com efeito, o artista não tem profissão. Ao lado da re-

economy. In effect, the artist does not have a profession. Alongside his

FASE Concreta
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alização pictorica desempenha um trabalho qualquer. Um bico que o

pictorial realization, he engages in some other sort of work. An odd job

acaso doa.

that arises by chance.

Vida e arte, todavia, nas direções da compreensão individual, a um

In the directions of individual understanding, however, at a certain

certo momento, se fundem. Na retina do pintor ficam certas imagens con-

moment life and art become fused. On the painter’s retina there are certain

cretas, que a elaboração artistica elevará à forma sublime.

concrete images, which artistic elaboration will elevate to a sublime form.

Se na coletividade não existe organizador para adaptar o homemartista ao trabalho pictorico, as peripecias da vida se encarregam de fazêlo... de qualquer jeito.

If there is no organizer in the collective realm to adapt the artist-man
to pictorial work, life’s adventures carry out this task, haphazardly.
The eyes are the artist’s main instrument. His perception of things

Os olhos são o principal instrumento do artista. A intuição, a mão

around him is his intuition, the hand that guides tools and materials he

que lhe guia as ferramentas e o material que usa é a percepção das coisas

uses. It is the familiar object, it is the nature of routine work, it is the real

que o rodeiam. É o objeto familiar, é a natureza do trabalho rotineiro, é a

experience that leaves its mark on artistic tastes. We are going after this

experiencia real que deixa sua marca no gosto artistico. Nós perseguire-

mark, seeking it in the life and art of our painters.

mos essa marca, buscando-a na vida e na arte dos nossos pintores.

ALFREDO VOLPI
ALFREDO VOLPI
He was a wall painter and loved plebian houses, the colors of folklore.
Foi pintor de liso e amou as casas plebéias, os coloridos do folclore.

He did not discover their beauty at a moment of brilliance. It was not New-

Não descobriu sua beleza num momento de genio. Não foi a maçã de

ton’s apple. He was born in it, and grew up with it. Like a natural process, he

Newton. Nasceu e cresceu junto com ela. Como num processo natural,

bore it with him, a faithful companion, even to the aristocracy of modernism.

levou-a consigo, companheira fiel, até à aristocracia do modernismo.

At the age of sixteen, he went to work at a print shop, accompanying

Aos dezesseis anos trabalhava numa tipografia, acompanhando os ir-

his brothers. On his way to work, in the deserted wee hours of morning, he

mãos. Indo ao serviço, na madrugada deserta, parava deslumbrando, mirava

would stop dazzled, gazing at the paintings in the gables of the houses in

a pintura dos alpendres dos sobrados da Boa Vista, imaginando coisas nunca

Boa Vista District, imagining things never seen. They were the decorations

vistas. Eram decorações de pintores não eruditos. Entre molduras e floreados,

of simple painters. Among framings and flourishes, there were landscapes

havia paisagens e às vezes figuras. O entusiasmo do rapazola aumentou de tal

and sometimes figures. The lad’s enthusiasm grew to the point where he

maneira que este chegou a adquirir uma caixa de aquarelas usadas. Frequen-

acquired a box of used watercolors. He attended a private school, but only

tou uma escola particular, mas só pensava nos alpendres festivos. Não suspei-

thought about the festive gables. He never suspected that there was anoth-

tara que houvesse outra arte senão aquela. Não conhecia museus nem livros.

er art besides that one. He had no knowledge of museums or books.

Aos dezoito anos ofereceu-se a um empreiteiro. Mas havia passado

When he was eighteen he went to work for a building contractor. By that

a moda da decoração popular-figurativa. Já era o estilo “Art Noveaux”,

time, however, the popular-figurative decoration was out of fashion. It was al-

“Luiz XV”. O italiano preferia o “renascença”, e o sirio fascinava-se com

ready the time of Art Nouveau and Louis XV styles. The Italian preferred the

os arabescos. Nas mansões serviu então o gosto do cosmopolitismo, mas

Renaissance, while the Syrian was fascinated by the arabesques. In the mansions

quando ia brochar uma casinhota metia todo o engenho. Misturava tintas

he therefore served the taste of cosmopolitanism, but when he painted a simple

à vontade, aproximava os tons, jogando com a casa inteira, considerada

house he resorted to all his inventiveness. He mixed paints at will, approximated

uma unica composição.

tones, playing with the entire house, considered as a single composition.
Volpi, o pintor de paredes que traduziu a visualidade popular
Volpi, the wall painter who translated popular visuality
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Em 27 aconteceu um parenteses sentimental. Encontrou Judite e

In 1927, he had a sentimental interim. He met Judite and got married.

casou-se. Comprou uma casinha entre Santo Angelo e Ribeirão Pires,

He bought a house between Santo Angelo and Ribeirão Pires, for which he

pela qual pagou duzentos mil reis. Naquele tempo chegou à ser emprei-

paid two hundred thousand reis. At that time, he became a building contractor

teiro, mas logo largou porque não tinha alma patronal. Juntou-se a um

himself, but soon gave it up because he did not have the soul of a boss. He got

grupo de colegas: Castaldi, Tarquínio Balocchi, Tonisi; hoje todos pintores

together with a group of colleagues: Castaldi, Tarquínio Balocchi, and Tonisi,

artisticos e professores de “belas-artes”.

all of whom are now artistic painters and professors of “fine arts.”

No tempo da crise, tinha mais tempo para viver. Ia espiar os ob-

During the global economic crisis, he had more time to live. He went

jetos populares na feira de Mogi; percorria as taperas que o povo em-

to look at the common objects at the fair in Mogi; he observed rundown

belezava com todo carinho. O saibro coloria paredes. Usado com penas

places that common folk decorated with the utmost care. Clay and sand

de galinha, traçava filetes e florzinhas. Até no soalho era aproveitado,

daub was used to color the walls. Using chicken feathers, he drew stripes

prensado com um pouco de agua, para enfeitar a moradia. Extasiava-se

and little flowers. It was even used on the floors, pressed with a little water,

com tudo aquilo e arranjava-se na vida pintando quadrinhos que vendia

to decorate the dwelling. He delighted with all of that and earned his living

a 15 ou 20 mil réis (estas mesmas pinturas hoje são estimadas em mui-

by making little paintings that he sold for fifteen or twenty thousand reis

tos contos).

(those same paintings today are estimated at many millions of reis).

Há cerca de dez anos, Volpi deixou de pintar construções. Quando

About ten years ago, Volpi stopped painting buildings. When he

volta à parede é para realizar os seus lindos murais, como na igreja de Cris-

paints a wall nowadays it is a beautiful mural, as in the church of Christ the

to Operario ou nas residencias de luxo que decorou. Porem, a sua arte,

Worker (Cristo Operário) or in the luxury residences he has decorated. His

ainda quando desenvolve um problema intelectual, tem sempre o sabor

art, however, even when he develops an intellectual problem, always has the

daquelas tintas do saibro da choupana de pau a pique.

flavor of those sand-and-clay paints of the simple wattle and daub dwellings.

Agora, Alfredo Volpi não tem profissão. Só realiza obras de

Now, Alfredo Volpi does not have a profession. He only makes

arte, elevando o sentimento visual do povo brasileiro à linguagem

works of art, elevating the visual sentiment of the Brazilian public to uni-

universal. Retirado na modesta casa da Rua Gama Cerqueira, 154,

versal language. Withdrawn in his modest house at 154 Gama Cerquei-

apronta quadros para representar a nação em Veneza, Toquio, Paris,

ra Street, he creates paintings to represent the nation in Venice, Tokyo,

Chile e pelo mundo afora. Mas isso não dá lucro aos pintores, antes

Paris, Chile and around the world. But this does not bring profit to the

lhes custa dinheiro.

painters, rather, it costs them money.

Que faz hoje Alfredo Volpi na vida, para manter três crianças? Es-

What does Alfredo Volpi do nowadays to provide for three children?

pera... espera que o poder publico se lembre de criar uma condição social

He hopes… He hopes that public power remembers to create a social condi-

para os artistas; espera que aqueles que desperdiçam somas na aquisição

tion for artists; he hopes that those who waste large sums on the acquisition

de quadros falsos e comerciais, descubram que existe arte.

of false and commercial paintings discover that art exists.

.

Alfredo Volpi é apenas um grande artista... um ralé na vida.
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Alfredo Volpi is only a great artist… a riffraff in life.
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A IMITAÇÃO MORAL DAS COISAS
REPUGNANTES
A MIMESE SUBJETIVA DE UM ACADEMICO

THE MORAL IMITATION OF REPUGNANT
THINGS
THE SUBJECTIVE MIMICRY OF AN ACADEMIC

H

T

á quem considera Flavio Resende de Carvalho um amador. Um
milionario esnobe, artisticamente desagregado e ocasional, que tira

partido da arte para publicidade facil e sensacionalista. Assim o vêem os

here are those who consider Flavio Resende de Carvalho an amateur.
A snobbish, artistically dissociated and occasional millionaire who

uses art for easy and sensationalist publicity. This is how he is seen by those

que, não sem razão, amam a arte contemporanea. Todavia, naqueles que

who, not without reason, love contemporary art. Nevertheless, in those who

custam a reconhecer a legitimidade da estetica moderna há larga margem

take time to recognize the legitimacy of modern aesthetics, there is a wide

para as series tragicas e prazeirosas que o engenheiro civil, arquiteto, fa-

margin for the tragic and pleasurable series that the civil engineer, architect,

zendeiro, pintor, industrial, escritor e desenhista Flavio Resende de Carva-

farmer, painter, industrialist, writer and designer Flavio Resende de Carvalho

lho expõe atualmente no Museu de Arte Moderna.

is currently showing at the Modern Art Museum (Museu de Arte Moderna).

Apesar de avantajar-se como “grande perturbador”, o desenhista é

Despite taking advantage as a “great agitator”, the designer is an

um autentico moralista, do tipo ortodoxo. Para verificá-lo há só um modo:

authentic moralist, of the orthodox sort. There is just one way to verify his
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EXHIBITION BY FLAVIO RESENDE DE CARVALHO

187

remontar aos tempos priscos da estetica, quando o Belo e o Bem pesa-

work: go back to the primitive times of aesthetics, when the Beautiful and

vam sobre a balança da reflexão artistica.

the Good were weighed on the balance of artistic reflection.

De um lado há os que ponderaram belo o que é bom; em cam-

On the one hand, there are those who consider beautiful what

po oposto (nem tanto oposto) estão os aristotelicos, tambem partidarios

is good; in the opposite side (not so opposite) are the Aristotelians,

da teoria pedagogica da arte, os quais notam que as imagens fielmente

who also believe in the pedagogical theory of art, who note that the

reproduzidas das coisas repugnantes na realidade – como os cadaveres –

images of repugnant things in reality – like corpses – when faithful-

nos agradam e nos ensinam. Na “catarse tragica” ou “virtude libertadora” o

ly reproduced, actually please and teach us. In the “tragic catharsis”

belo identifica-se como o verdadeiro e reveste-se igualmente de um cara-

or “liberating virtue” the beautiful is identified with the truth, and is

ter particularmente moralistico. A doença, a agonia e a propria morte, co-

likewise clothed in a particularly moralistic character. Sickness, agony

mumente consideradas males do homem, podem causar prazer quando

and death itself, commonly considered the banes of man, can provoke

“belamente imitadas”. E em que consistiria a reprodução fiel e a imitação

pleasure when “beautifully imitated.” And what would faithful repro-

embelezada das coisas repugnantes? Na mimetica objetiva ou, em vez, na

duction and the embellished imitation of repugnant things consist in?

reprodução que deforma sintomatica e sentimentalmente?

In objective mimicry or else in the reproduction that symptomatically

O desenhista de Valinhos responde escolhendo o caminho da mimese subjetiva que, artisticamente falando, não difere excessivamente da

The designer from Valinhos responds by choosing the path of sub-

outra, objetiva. Com efeito, as duas, separadas ou acumuladas, não dariam

jective mimicry which, artistically speaking, does not differ too much from

em nada artisticamente, como não o deram quando primeiramente postas

the other, objective one. The two paths, whether alone or together, would

pelos antigos gregos. Mas o desenhista, que ama o tragico dos corpos, tra-

not yield anything artistically, just as they did not when they were first

gico de reflexo e forma anacronica, pouco se importa com tantas sutilezas.

posed by the ancient Greeks. But the designer, who loves the tragicness

Compraz-se em fazer a aparecerem dramaticas as cabeçorras amputadas,

of the bodies, the tragicness of reflection and anachronistic form, does not

que emanam chispas e fumaça.

care about such subtleties. He takes pleasure in the drama of big amputat-

Braque obtem a forma tragica tendo por assunto uma simples maçã.

ed heads, shooting out sparks and smoke.

Este conhece a linguagem plastica. Nos tempos antigos entretanto não

Braque obtains the tragic form taking a simple apple as his subject.

existia cubismo, e Flavio Resende de Carvalho dá-nos uma amostra do ca-

He knows plastic language. In ancient times, however, there was no cub-

rater e finalidade extrinsecos de sua mimese quando afirma que o desenho

ism, and Flavio Resende de Carvalho gives us a sample of the extrinsic aim

não é simplesmente visual, antes decorreria de uma suposta ligação entre o

and character of his mimicry, when he affirms that drawing is not simply

artista e o assunto. E poderiamos acrescentar, entre o assunto e o publico.

visual, but rather flows from a supposed connection between artist and

Nesses limites, desenrola-se a produção desenhistica de Flavio Re-

subject. And we could add, between subject and public.

sende de Carvalho, que maxime poderá mudar o tema, passando da mor-

These limits set the boundaries for the drawing production of Flavio

te ao retrato psicologico, mas que em substancia permanecerá sempre na

Resende de Carvalho, who at most can change the theme, going from

imitação moralistica.

death to the psychological portrait, but always remaining substantially in

Já dissemos que o desenhista escolheu o caminho da mimese
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and sentimentally deforms?

moralistic imitation.

subjetiva. O proprio autor fala repetidamente de linhas emocionais que

We have already said that the craftsman chose the path of sub-

substituiram o claro-escuro. A respeito dá o exemplo dos seus próprios

jective mimicry. The author has spoken repeatedly about emotional

desenhos: “Nele - afirma - o claro-escuro é propositalmente excluído.”

lines that substitute light-and-shadow. In regard to this, he gives the

FASE Concreta
Concrete phase

Todavia na realidade o vislumbre fantástico e a emocionalidade de

example of his own drawings: “In them – affirms the light-dark is inten-

suas linhas param, de sopetão, nas ombreiras da ordem euclidiana. A

tionally excluded.” Nevertheless, the fantastic glimpse and the emotion

construção perspectica, que confere volume às figuras, estabelece planos

component within the lines are in fact suddenly interrupted under the

preciosos, na extensão dos quais as linhas, já menos vislumbrantes e

Euclidean order. The construction in perspective, which adds volume

emocionais, vagam com respeitosa disciplina. Um anarquista moderado

to the pictures, “he establishes precious planes, in whose extension the

que o calculo anatomico e o espaço tatil e muscular reduzem enfim

lines, already less revealing and emotional, wander with respectful dis-

a emerito academico. Fica o fato, tragico, de uma mulher que agoniza.

cipline”. A moderate anarchist who is reduced to an emeritus academi-

“Quella glifarà versare molte lacrime… e ciò avverrà non per vigore o pietà

cian by anatomic calculation coupled with tactile and muscular space.

ma per la pietà stessa di quel tal devoto” (Miguel Angelo)

There remains the tragic fact of a woman who agonizes. “Quella glifarà

Acabamos assim por conhecer os desenhos de Flavio Resende de
Carvalho, apoiando-nos sobre noções que pertencem à cultura artistica

versare molte lacrime… e ciò avverrà non per vigore o pietà ma per la
pietà stessa di quel tal devoto.” (Michelangelo)

dos tempos antigos. Isto talvez por vicio livresco, ou simplesmente aten-

We thus end up understanding Flavio Resende de Carvalho’s drawings,

dendo à oportunidade de uma intervenção diante de tanta nomeada

supporting ourselves on notions that pertain to the artistic culture of former

e estardalhaço. De resto não desafinamos excessivamente. Até parece

times. This is perhaps due to a bookish vice, or simply attending to the oppor-

que os argumentos lhe ficaram bem. Outrossim, servindo-nos de manei-

tunity of an intervention in light of so much renown and ostentation. Other-

ras mais efetivas para falarmos sobre artes plasticas, quase não teriamos

wise, we are not too far off the mark. It even seems as though the arguments

palavra a proferir. Expressionismo? Se assim chamassemos essa maneira

fit him well. Furthermore, resorting to other more effective ways to talk about

de buscar formas de sentimentos, Bazaine, Vedova e Baumeister fica-

plastic arts, we would nearly have no words to proffer. Expressionism? If that’s

riam de cara amarrada de tanta raiva. Então talvez, considerando as fu-

what we call this manner of seeking forms of feelings, Bazaine, Vedova and

gas perspecticas e certo automatismo desses desenhos, haveriamos de

Baumeister would scowl in anger. So perhaps, considering the perspectival es-

chamá-los de surrealistas? Ainda assim não estariamos sendo sinceros

capes and a certain automatism of these drawings, we will have to call them

ou pelo menos atuais.

surrealist? Even then, we would neither be sincere nor even up to date.

.

.
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O SIMBOLO ALEXANDRE, A MENINA
DEFORMADA PELA TRISTEZA

THE ALEXANDRE SYMBOL, THE GIRL
DEFORMED BY SADNESS

F

W

omos encontrar Milton Dacosta num casarão desses só de tijolos,
sem gosto. Por dentro, um espetaculo ecletico, quadros modernos

ao lado de inumeras patacas. Os santos coloniais, o divã, a cadeira de ba-

e went to meet Milton Dacosta in one of those large tasteless
houses made only of bricks. Inside, we came upon an eclectic

spectacle – modern paintings alongside countless old-fashioned pieces.

lanço... residuos de casa-grande. Aí mora, mas é de ancestrais modestos.

Colonial religious statues, divan, rocking chair… vestiges of the manor hou-

Nasceu em 15 e é pintor de nomeada. Foi sempre pintor, salvo rarissimas

se. He lives there, but he descends from modest ancestors. He was born

exceções. Talvez por isso ganhou o “savoire faire”, que lhe é mais indicado.

in 1915 and is a renowned painter. He has always been a painter, with rare

Tem um jeito anuviado e um sorriso aberto, que estala de surpresa. Mas

exceptions. Perhaps for this reason he gained the “savoir-faire,” which is

comecemos do começo.

more suitable for him. He has a cloudy manner and an open smile, which

Lá em Niteroi era existencia de sururu. Unico rasgo de vida dava-o
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crackles with surprise. But we will begin from the beginning.

o pai: um esquisitão (assim lembra Milton) grande e gordo, que bebia uma

There in Niteroi it was a humdrum existence. The only shred of life

moringa de agua no almoço. Liberal e reservado – e nisto o filho se asse-

came from his father: a weird (as Milton remembers him) big and fat guy,

FASE Concreta
Concrete phase

melha – depois de 14 anos de cartório, afinal chegou à conclusão de que

who drank an entire water jug at lunch. Liberal and reserved – and in this his

não se dava com o genio do tabelião. Largou o emprego e foi armar carros

son resembles him – after 14 years working at the notary’s office, he finally

alegoricos para o carnaval. O primeiro professor de Dacosta parecia uma

arrived at the conclusion that he was not cut out for the notary business.

figurinha recortada de uma “charge” do fim do seculo, um fantasma da

He quit his job and went to work building floats for the carnival parade.

Via Margutto, com chapeu de abas largas, cavanhaque e cabeleira que

Dacosta’s first teacher looks like a character straight out of a late-19th-cen-

chegava aos ombros: um pedante. O ensino consistia em mandar ampliar,

tury political cartoon, a ghost of Via Margutto, with a wide-brimmed hat, a

quadriculando com precisão o papel, as fotografias dos astros de cinema.

goatee and shoulder length hair: a pedant. Teaching consisted of enlarging

A seguir Milton frequentou a E.N.B.A. e integrou o Nucleo Bernadelli, que

photos of movie stars using the precision of graph paper. After this, Milton

combatia a vida oficial das artes plasticas nos salões, no ensino e em toda

attended the National School of Fine Arts (ENBA) and joined the Nucleo

a burocracia dos pseudo-valores do cumpadrismo.

Bernadelli, which fought against the official life of visual arts in the salons, in

Daí foi caixeiro de cinema, estudante de direito e pracinha. Mas

teaching, and in all bureaucracy of pseudo-values of the old-boy network.

voltou pintor. Adaptou-se à condições sociais do artista, renunciando

He then went to work as a cinema clerk, law student and military recruit.

ao vestuario elegante (este, fator capital nas relações de trabalho libe-

But he came back to being a painter. He adapted himself to the artist’s social

ral), aprendendo a pagar o aluguel em quadros e sobretudo perdendo

conditions, renouncing an elegant wardrobe (this being a capital factor in the

a ansia do arrivista. O caminho da arte, com efeito, como modo de

relations of liberal work), learning to pay his rent with canvases and, above all,

vida, é livre de um tempo mensuravel, transcendendo o “ainda cedo” e

losing the anxiety of the parvenu. As a way of life, the path of art is free of a

o “tarde demais” da rotina esteril que consome dias não vividos. Milton

measurable time, transcending the “still early” and the “too late” of the sterile

tambem se desencantou da feitiçaria dos lucros hipoteticos. É esta a

routine that consumes unlived days. Milton also became disenchanted with

alternativa absurda posta ao artista na nossa comunidade ou aqui des-

the fascination of hypothetical profits. This is the absurd alternative posed to

te lado ou ali e acabou-se.

the artist in our community, or here on this side, or over there, and it has ended.

Nesse periodo instalara ateliê numa mesinha do “Gaucho”. Pintava

In this period he installed a studio at a table at the Gaucho. He paint-

cenas de bar sobre pequenas superficies que vendia por cem mil réis cada.

ed bar scenes on small surfaces that he sold for 100 reis each. With this, he

Com isso vivia, comia caldo verde – pão e bananas eram de graça. Certa

earned a living and ate the popular soup known as caldo verde – bread and

vez, um coronel encomendou-lhe um retrato da Igreja do Parto, pagou

bananas were free. Once a colonel commissioned him to paint a portrait of

trinta mil réis, exigiu recibo selado. O mais extraordinario, todavia, foi o

Parto Church; he paid 30 thousand reis, and demanded a stamped receipt.

fregues tornar-se produtor de quadros. Instalou este um ateliê de pintura

The most extraordinary thing, however, was that the client became a pro-

numa loja na rua do Rosario, incumbindo da parte tecnica a Dacosta. Bru-

ducer of paintings. He installed a painting studio in a store on Rosario Street,

tamonte Sá e a outros jovens artistas. A idéia foi original e, depois de três

and hired out the technical part to Dacosta, Brutamonte Sá and other young

meses o negocio faliu. Foram retirados do local os cavaletes; o coronel

artists. It was an original idea, and, after three months, the business went

botou ali três Singer e aquilo virou um ateliê de costura.

bankrupt. The easels were taken away, the colonel put three Singer sewing

Já emaranhado na boemia, Milton mudou definitivamente para o

machines in there, and it became a sewing studio.

Rio. Foi habitar na casa de um português: “seu” Roque. Um casarão que

Already living a bohemian life, Milton moved permanently to Rio. He

trepava o morro, cercado de catingueiras sem folhas. Em torno era mato.

went to live in the house of a Portuguese: “Seu” Roque. A big house clinging

O capim comia os perfis da casa, sem que, por isso “seu” Roque se in-

to the side of the hill, surrounded by leafless shrubs, surrounded by forest.

comodasse. Este ficava dias inteiros “zanzando” no alpendre, cochilando

Although the grass was eating away the beams of the house, “Seu” Roque
MILTON, BOEMIO APESAR DE TUDO
MILTON, BOHEMIAN DESPITE EVERYTHING

191

sobre o jornal ou conversando com o bode. Havia, pois, um bode. Um

was not concerned about this, spending entire days “snoozing” on the veran-

bode que comia roupa, dinheiro e tintas. Havia tambem um inquilino

da, napping on a newspaper or talking with a goat. Because there was a goat.

compilando com grande emprenho volumosa gramatica. Certa vez o

A goat that ate clothes, money and paint. There was also a tenant compiling

bode devorou-lhe os manuscritos. Foi um “fuzuê”. O português perdeu

a large volume of grammar. On one occasion, the goat ate his manuscripts.

a paciencia e mandou para o olho da rua o inquilino. “Seu” Roque era

A noisy fight ensued. The Portuguese lost his patience and sent the tenant

realmente homem original. Perdera a noção do valor venal, mas talvez

packing. “Seu” Roque really was an original man. He had lost the notion of

nunca a tivera. Gastara numa semana uma herança de 160 contos e re-

venal value, or perhaps had never had it. In a single week he had spent an in-

cebia aluguel em quadros. A maioria dos seus inquilinos eram artistas

heritance of 160 million reis and accepted canvases as rent payments. Most

e ele acabou com uma vasta pinacoteca, que, em momento de aperto,

of his tenants were artists and he wound up with a large art collection, which

negociou por uma bagatela.

he would trade for some trifle when things got tight.

Milton naquele periodo quase não trabalhava. Vadiava horas com

During that period, Milton hardly worked at all. He would wander about

a caixa das tintas debaixo do braço, buscando motivo. Voltando exausto,

for hours with the box of paints under his arm, looking for a motif. Returning ex-

pintava a babaneira do copiar. Um dia enjoou da casa de “seu” Roque

hausted, he would make an uninspired painting of the banana tree. One day he

e transferiu-se para Santa Teresa. Assim começou vida nova. Trabalhou.

got tired of “Seu” Roque’s house and moved to Santa Teresa. He thus began a

Pintou dias e noites a fio. Concorreu a varias exposições e conquistou o

new life. He worked. He painted days and nights on end. He entered various ex-

Premio de Viagem do Salão. Conheceu então os E.U.A., passou por Por-

hibitions and won the Salon’s Travel Prize. He then visited the USA and traveled

tugal, Espanha, foi a Londres, morou em Paris, mas viajou pela Belgica e,

through Portugal and Spain, went to London, lived in Paris, but traveled through

pela Italia. Andou por três anos, sem tocar em pincel. De volta, trancou-se

Belgium and Italy. He traveled for three years, without touching a brush. Once

no ateliê e ruminou, remoeu as coisas fotografadas pelo olho até que des-

back home, he locked himself in his studio and ruminated, he profoundly consid-

cessem bem fundo no espirito. Artista só compreende, mexendo e racio-

ered each of the things photographed by his eye until they had descended deep

cinando com tintas. E deu obras de valor.

into his spirit. An artist only comprehends when working and thinking with paint.

Ultimamente, nos quadros de Milton Dacosta apareceu um perso-

And the outcome was artworks of value. In Milton Dacosta’s recent paintings

nagem. Chama-se Alexandre e é menina. Era filha de um vizinho antes

a character called Alexandre has appeared, who is a girl. She was a neighbor’s

que a deformasse, achatando-lhe a cabeça, alongado-lhe as orelhas como

daughter before he deformed her, flattening her head, lengthening her ears like a

lobisomem. Não foi por maldade não. É que o focinho de Alexandre é

werewolf. It was not out of meanness. It’s that Alexandre’s snout is a symbol. The

um simbolo. O pintor quer exprimir com isso a ternura e a tristeza que

painter wanted to express with this the tenderness and sadness he feels when

se experimenta, olhando para as crianças feias. Dá dó ver a desgraça nos

he looks at ugly children. It’s painful to see misfortune in innocent people. Are

inocentes. Há crianças ricas deformadas? Não há não; só as pobres, ma-

there deformed rich children? No, there are not; only poor children, skinny and

gras e arrepiadas, Milton no fundo é um sentimental. E assim deixemo-lo,

unkempt: Milton is basically a sentimental artist. And this is how we leave him, in

nessa imagem humana, que, ainda que não explique sua tarefa artistica, a

this human image, which, even though it does not explain his artistic task led by

insistencia de uma intuição que busca a qualidade, o classico do que só é

the insistence of an intuition that seeks quality, the class of only what is excellent,

otimo, pode vir a ser – esperamo-lo – um fato para nortear o leitor pelo

it can come to be – or so we hope – a fact to guide the reader along the steep

caminho ingreme da compreensão artistica, ou, mais simplesmente, con-

path of artistic comprehension, or, more simply, lead him to the deserted rooms

duzi-lo às salas desertas das exposições de pintura.

of painting exhibitions.

.
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FRACASSO DA CULTURA NAS EXPOSIÇÕES
DE PINTURA
A LUTA DAS GERAÇÕES

FAILURE OF CULTURE IN PAINTING
EXHIBITIONS
THE STRUGGLE OF GENERATIONS

V

V

alter Lewy realizou sua exposição individual. Ordenou dezenas
de obras, a oleo e a guache, no salão do Instituto dos Arquite-

alter Lewy had his solo exhibition. He arranged dozens of oil
and gouache works in the hall of the Institute of Architects and

tos, e distribuiu cerca de dois mil convites entre pessoas tidas como

sent out nearly 2,000 invitations to people believed to be fine-art lo-

apreciadoras das artes plasticas. Depois de quinze dias de expectati-

vers. After fifteen days of harrowing expectation - which relentlessly

va angustiante, – que prende inexoravelmente o artista neste tipo de

constrains the artist in this type of show – he experienced a massive

exibição –, experimentou desmedida decepção. Das poucas pessoas

disappointment. Among the few people who stepped into the pre-

que estiveram no recinto da sua mostra, a maior parte só passou por

mises of his show, most were just passing through on the way to the

ali, dirigindo-se ao bar, do “clubinho”. Foi um fracasso; não do artista,

bar of the “little club”. It was a flop; not regarding the artist, but the

mas do publico. Fracassou principalmente a cultura artistica, como já

audience. Above all, it was the artistic culture that flopped, as it has

se está tornando praxe.

become customary.
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O de Lewy não é um caso isolado. Se o fosse não mereceria, talvez,

Lewy’s case is not unique. If it were, perhaps it would not deserve to

ser assinalado na imprensa. Com efeito, desde o encerramento da Bienal,

be singled out in the press. Indeed, since the closure of the Biennial, artistic

a vida artistica tem sofrido tamanha estagnação e desintegração que já

life has gone through such stagnation and disintegration that it is no longer

não é possivel silenciar a respeito do assunto, principalmente porque não

possible to keep mouths shut when it comes to the subject, mainly be-

encontramos razões externas e de qualquer forma determinantes que ex-

cause we have found neither external reasons nor in any way determining

pliquem este fenomeno deprimente.

factors explaining this depressing phenomenon.

Passando rapidamente em revista a situação veremos de primeiro

When we recap and flick through the events, at first glance it seems

relance ser problema, digamos, de economia interna. Crise de idéias, cri-

to be a problem, say, of internal economy. A crisis of ideas, a crisis of a

se de uma categoria de intelectuais em franco declinio. O abandono da

category of rapidly-declining intellectuals. The abandonment of art, there-

arte, pois, é merito exclusivo daqueles tecnicos que, chefiando entidades

fore, is to be totally credited to those technicians who, leading private,

culturais, governamentais e privadas, teriam o dever precipuo de tutelar os

governmental and cultural institutions, would have the main duty to pro-

interesses da arte viva. E para isso existiriam as condições mais favoraveis

tect the interests of living art. And for that, there would be the most fa-

que se possam imaginar. Dinheiro há muito, demais. Há paredes, salas e

vorable conditions one can imagine. Money is abounding, too much of it.

salões e um exercito de funcionários. O publico atende solicito, também

There are walls, rooms and halls and an army of employees. The crowd

quando não compreendido, mas apenas informado. Os artistas trabalham

comes expeditiously to visit, also when not understood but only informed.

de graça e, para a divulgação, a imprensa, o radio e a televisão estão in-

Artists work for free and, for dissemination, the press, radio and television

teiramente solidarios. Haverá pais em que a vida artistica possa ter raizes

show their entire solidarity. Is there any country where artistic life can have

mergulhadas em terreno mais fertil? No entanto, há longos periodos de

its roots growing in more fertile soil? Nevertheless, there are long periods

silencio absoluto.

of absolute silence.

O que falta, digamo-lo, é inteligencia. Inteligencia em ato, porque

The missing element, let me put it, is intelligence. Intelligence to act,

(não querendo ofender pessoa alguma) admitimos, por hipotese, que exista

because (no offense intended to anyone) we supposedly admit that it po-

em potencia. Sente-se a falta de uma organização artistica organica e racio-

tentially exists. One can feel that there is the lack of an organic and rational

nal. E, por isso, de uma intuição dinamica do problema. Não se deve esperar,

artistic organization. And, therefore, the lack of a dynamic intuition of the

por exemplo, que o publico (centenas de milhares de individuos) se lembre,

problem. One should not expect, for example, that the audience (hundreds

espontaneamente, de frequentar as exposições de artes plasticas – exposi-

of thousands of individuals) will spontaneously remember to attend fine-art

ções que muito provavelmente ignora que existam. Outrossim, para atender

exhibitions – exhibitions that most likely they ignore the existence. Likewise,

ao problema dos artistas, para colocá-los em condições favoraveis para a

to address the issue of artists, to put them in favorable conditions to create (a

criação (fator fundamental da vida artistica) não se deve hesitar em localizar

key factor of artistic life), there should be no hesitation to pinpoint the problem

o problema da organização das exposições tambem sobre bases comerciais.

of exhibition planning from the business standpoint as well. The subject, how-

O assunto, todavia, é vasto demais para ser apreciado nesta nota rapida e

ever, is too broad to be appraised in this quick and unpretentious note. What

despretensiosa. O que desejavamos salientar aqui, em apoio à tese de que

we wished to emphasize here, with the purpose of supporting the thesis that

o mal maior estaria na crise intelectual dos tecnicos responsaveis, é o carater

the greatest evil element is the intellectual crisis of technicians in charge, is how

geral do fenomeno, que transborda tambem para os outros setores da vida

general this phenomenon is and how it pours into other sectors of cultural life.

cultural. Destarte, a significação do fato se prende, pelas circunstancias em

Thus, the meaning of the fact is, under the circumstances in which it unfolds,

que se desenrola, numa luta entre gerações.

connected with a struggle between generations.

FASE Concreta
Concrete phase

A luta entre os jovens e os anciãos se vem desenvolvendo por en-

The struggle between young people and the elderly, so far, has

quanto somente no terreno ideal. E as velhas gerações já estão debeladas

been taking place only in ideal terrain. And the old generations are al-

e superadas. Contudo, estas conservam um poder real. Controlam as po-

ready defeated and extinguished. However, they keep a real power. They

sições-chave da burocracia, que envenena tambem a vida das idéias. (Dai

control key positions in bureaucracy, which also poisons the life of ideas.

deriva o desemprego dos jovens intelectuais.) A um certo momento, na

(Hence the unemployment of young intellectuals.) At a certain point, in

iminencia de uma decisão necessaria, as questões artisticas e intelectuais

view of an imminent decision required, the artistic and intellectual issues

recebem sua solução pelo funcionalismo. Assim, surgem as hierarquias

are solved based on functionalism. As a result, official hierarchies appear

oficiais e perpetua-se a hegemonia dos intelectuais caducos.

and the hegemony of senile intellectuals is perpetuated.

No campo das artes plasticas, intelectuais organicos – supostos interme-

In the field of fine arts, organic intellectuals – supposed intermediar-

diarios que deveriam amarrar fios vibrantes de complexas correlações historicas

ies who should tie vibrant threads of complex historical correlations – now

– passam a substituir a função que, naturalmente, pertenceria a uma organização

take on the duty that should naturally be carried out by a representative

representativa. E cumpre acrescentar, insistindo, que esses intelectuais não têm

organization. And I must add, I insist, that these intellectuals have nothing

nada de organico, porque são nomeados de cima, em virtude de considerações

of organic, because they are appointed by a top-down decision backed

que deixaram de ser atuais. Eis talvez a razão por que esses tecnicos, a quem

by considerations that are no longer current. This is perhaps the reason

caberia de dever sugerir medidas reais e concretas para a solução dos proble-

why these technicians, who should suggest actual and concrete measures

mas organizativos, principalmente no que respeita às condições da categoria

to solve organizational problems, especially regarding conditions of the

dos artistas, preferem a presença efemera das representações protocolares. Re-

artistic trade, prefer the ephemeral presence of conventional representa-

almente, os artistas são, por natureza, indisciplinados, desrespeitosos e por isso

tions. Actually, artists are, by nature, undisciplined, disrespectful and, as a

mesmo turbulentos, quando organizados e independentes dos “favores” que,

consequence, boisterous when organized and divorced from the “favors”

agora, condicionam-lhes paradoxalmente a atividade profissional.

to which they are now paradoxically conditioned by a professional activity.

A experiencia de Valter Lewy é a mesma de todos os artistas que em-

Valter Lewy’s experience is the same of all artists who undertake a

preendem a realização de uma exposição individual, ou, tão somente, par-

solo exhibition or only participate in artistic competitions. This is the dra-

ticipam dos certames artisticos. É esta a caracteristica dramatica da vida do

matic characteristic in the life of an artist in our community, a clandestine

artista na nossa comunidade, vida clandestina, para heróis ou malucos.

life, for heroes or lunatics.

.

.

DA ORGANIZAÇÃO ARTISTICA
ON ARTISTIC ORGANIZATION

195

OS ARTISTAS E O CLUBE DOS
AMIGOS DA ARTE
ARTISTS AND THE FRIENDS OF
ART CLUB
SÃO PAULO, JORNAL FOLHA DA MANHÃ, 1 DE MAIO DE 1952
SÃO PAULO, FOLHA DA MANHÃ NEWSPAPER, MAY 1ST, 1952

V A L D E M A R

196

C O R D E I R O

INICIATIVAS QUE DEVEM SER TOMADAS
PELAS ASSOCIAÇÕES CULTURAIS
A SOLIDARIEDADE CONSCIENTE DOS
PINTORES E ESCULTURORES DE SÃO PAULO

INITIATIVES THAT MUST BE TAKEN BY
CULTURAL ASSOCIATIONS
THE CONSCIOUS SOLIDARITY OF PAINTERS
AND SCULPTURS OF SÃO PAULO

O

A

s artistas doaram ao Clube dos Artistas e Amigos da Arte de São
Paulo numerosas obras de pintura, escultura e gravura para serem

rtists donated a number of paintings, sculptures and printmaking
works to the São Paulo Artists and Friends of Art Club to be

vendidas em beneficio da entidade. Fizeram-no com a espontaneidade e

sold to raise funds for the club. They did it with their typical spontaneity

a solicitude que bem os caracterizam.

and thoughtfulness.

O espirito de colaboração e de humanidade dos nossos artistas tem

Our artists’ spirit of collaboration and humanity has always overcome

superado sempre a tendencia dos empreendimentos culturais. Não pre-

the trend of cultural ventures. We do not intend to make here an apologia for

tendemos fazer aqui a apologia do artista, pelo menos não nos moldes dos

the artist, at least not along the lines of the buzzwords that reduces him to a

chavões que o reduzem a pouco mais de um automato. Desejamos apenas

little more than an automaton. We only wish to emphasize that the experience

frisar que a experiencia da propria atividade artistica, marcada pela expres-

of the artistic activity itself, marked by the authentic expression and absolute

FASE Concreta
Concrete phase

são autentica e pela liberdade absoluta, pôs o artista acima das angustias

freedom, has placed the artist above the anguish of stingy utilitarianism and

do utilitarismo mesquinho e dota-o de forte desprezo pela politiquice dos

endows him with strong contempt for petty politics of mediocre people. This

mediocres. Este artista, por força da experiencia direta, concebe às vezes

artist, by virtue of direct experience, sometimes conceives the problems of

os problemas da cultura com maior acerto que os tecnicos de gabinete,

culture with greater accuracy than the white-collar technicians disguised as

metidos de ordinario no arrivismo cabotino. A atividade desinteressada do

scoundrels in the boastful arrivism. The artist’s selfless way of working, in the

artista, no sentido de que não visa ao proprio beneficio pessoal, é frequen-

sense that he does not seek his own personal benefit, is often regarded by

temente estimada pelos sabidos como deficiencia a ser explorada.

cunning fellows as a known deficiency to be exploited.

Os artistas doaram suas obras porque sentem a necessidade de or-

Artists donated their works because they feel the need for interme-

ganizações intermediarias, que estendam uma ponte ligando-os ao gran-

diary organizations, which would build a bridge linking them to the general

de publico. Um dialogo deveria surgir, que levasse à grande massa o verbo

audience. A dialog should arise to bring to the big crowd the verb of living

da arte viva e devolvesse ao artista, com o enriquecimento de uma expe-

art and, hence, return to the artist a paid way of living together with the

riencia concreta, uma função remunerada. A organização tornar-se-ia um

enrichment of an actual experience. The organization would become a

“devenir” poderoso e realmente atuante. Na pratica, todavia, só se assiste

powerful and really active “series of transformations.” In practice, however,

a iniciativas acanhadas, ao avaro sectarismo, ou, de outro lado, a vistosas

the only thing that can be seen are shy initiatives, avaricious sectarianism

representações protocolares.

or, on the other hand, lavish conventional representations.

Os artistas prestaram um voto de confiança à diretoria do clube.

Artists put their trust in the club’s officers. And they gave much

E deram muito mais que um quadro ou uma escultura: deram o seu con-

more than a painting or a sculpture: they gave their consent, without which

sentimento, sem o qual aquela associação deixaria de ser uma instituição

that association would no longer be an artistic institution and would also

artistica e perderia, inclusive, os beneficios governamentais que vem re-

lose the governmental benefits it has been enjoying. From now on, artists

cebendo. De agora em diante os artistas aguardarão realizações que se

will look for events that are deeply connected with the current situation:

liguem profundamente à situação atual: incentivo a arte viva, facilidade de

encouragement to the living art, easy access to information and, above

informação e, principalmente, amparo concreto aos artistas. A democra-

all, effective support to artists. The democratization of culture turns the

tização da cultura, torna a produção artistica nacional uma energia coleti-

domestic artistic output into a collective energy. Therefore, we must take

va. É preciso cuidar, portanto, simultaneamente, do publico e dos artistas.

care of both the audience and the artists at the same time. This is the true

Este o sentido da verdadeira função intermediaria dos institutos culturais,

meaning of the intermediary function of cultural institutes, of which the

que deveria ser lembrado tambem aos “museus”. Artista e publico são os

“museums” should be reminded as well. Artist and audience are the dialec-

termos dialeticos de cuja oposição e sintese surge a confirmação real da

tic terms whose opposition and synthesis result in the actual confirmation

cultura artistica. Não poderá haver realização digna de menção com sacri-

of an artistic culture. No event is worthy of mention if there is any sacrifice

ficio de um desses termos e menos ainda dos dois.

of one of these terms and even less of both.

O Clube dos Artistas e Amigos da Arte promete atividade cultural.

The Artists and Friends of Art Club promises cultural activity. Nev-

Contudo, começa preferindo por sede uma taberna. O local escolhido,

ertheless, it begins by choosing a tavern to house its headquarters. The site

com efeito, não corresponde às necessidades de uma associação cultural.

chosen, in fact, does not correspond to the needs of a cultural association.

Uma catacumba onde só há colunas. O eco e a profundeza do subso-

A catacomb where there are only columns. The echo and the depth of the

lo completam o patos mal-assombrados. Metade do local foi reservado

underground complete the haunted yards. Half of the site was set aside for

para a cozinha, o restante é bar, adaptavel a auditorio por meio de ma-

the kitchen, the remainder is a bar which can become an auditorium through
Os artistas e o Clube dos Amigos da Arte
Artists and the Friends of Art Club
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nobras complicadas. Diante de um fato consumado, fica-nos somente a

complicated maneuvers. Faced with a fait accompli, all there is left is the pos-

possibilidade de modestas emendas. A este proposito formamos com os

sibility of modest add-ons. In this regard, we are aligned with those who think

que pensam que as deficiencias da instalação poderão ser compensadas

that the deficiencies of the facilities can be compensated by subsidiary sites;

por locais subsidiarios; principalmente pela criação de uma galeria de arte.

especially by setting up an art gallery. Certainly these problems and others

Certamente estes problemas e outros aqui não mencionados, receberão

not mentioned here will count on a brilliant solution of the current executive

solução brilhante da atual diretoria ou, em ultima hipotese, da proxima.

committee or, if the worst come to the worst, the next one.

Mas o acontecimento da solidariedade dos artistas para com o clu-

The solidarity show by the artists to the club would not be complete

be não seria completo se não fosse seguido pela simpatia e interesse do

if it were not followed by the appreciation and interest of the audience.

publico. Convidamos portanto, os leitores, a visitar a mostra instalada na

Therefore, readers are invited to visit the exhibition running on Bento Bre-

rua Bento Breitas, 306. O nivel artistico da exposição – com exceção de

itas street, 306. The artistic level of the event – with the exception of some

alguns penetras – é elevado, considerando-se o carater da manifestação.

gatecrashers – is high considering the nature of the demonstration.

Há uma paisagem muito verde de Bonadei, uma rua pitoresca de

There is a very green landscape by Bonadei, a picturesque street

Volpi, uma cordilheira estalando de da. Fickr, uma natureza morta cre-

by Volpi, a mountain range cracking by Ms. Fickr, a crepuscular still life

puscular pintada por Maria Leontina, gravuras e desenhos de Grasmann,

painted by Maria Leontina, engravings and drawings by Grasmann, Bur-

Burle-Marx, da. Tarsila, Geraldo, Poti, todos lindos. Bruno Giorgi expõe

le-Marx, Ms. Tarsila, Geraldo, Poti, all beautiful. Bruno Giorgi showcases a

um exemplar da sua nova fauna e Brecheret um grupo; Pola Resende en-

copy of his new fauna and Brecheret, a group; Pola Resende sent a bronze.

viou um bronze. O mais generoso, todavia, foi Mariutti, que expõe o seu

The most generous, however, was Mariutti, who displays his beautiful San

belo São Sebastião, que já tivemos ocasião de apreciar no 1.o S.P.A.M.

Sebastian, which we have the opportunity to appreciate at the 1st S.P.A.M.

E muitas outras obras de artistas de meritos estão à espera do leitor. Há

[Pro-Modern Art Society]. And many other works of artists of merit are

todas as tendencias ... há incenso, mirra e ouro. O sucesso da iniciativa está

awaiting the reader. All the trends are there … there are incense, myrrh

quase assegurado. Já foram vendidas muitas obras. Infelizmente, ficaram

and gold. The success of the initiative is almost assured. Many works have

as melhores.

been sold. Unfortunately, the best were left behind.

O clube terá sede. Será para os bailes dos piratas e intelectuais fan-

The Club will be thirsty. Will it be for the balls of the pirates and the

tasmas? Será tambem para os artistas? Ninguem o sabe, pois por enquan-

ghost intellectuals? Will it be for the artists, too? Nobody knows, because,

to só há sede de dinheiro.

for now, there is only a thirst for money.

.
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UM RAPAZ PROLETARIO QUE EXPRIME
A ALMA DA PAULICÉIA ATUAL – DE UM
ESCRITORIO À XXVI BIENAL DE VENEZA

A PROLETARIAN GUY WHO EXPRESSES
THE SOUL OF PRESENT SÃO PAULO –
FROM A DRAFTSMAN’S DESK TO THE
26th VENICE BIENNALE

P

C

rosseguindo nesta serie de reportagens, visamos pôr em relevo a importancia de ocorrencias da existencia particular na formação artistica

dos nossos pintores. Focalizaremos consagrados e jovens, escolhendo indi-

ontinuing with this series of reports, we aim to underscore the importance of private life occurrences in the artistic development

of our painters. We will focus on established and young artists, choosing

vidualidades de segura expressão no cenario da cultura viva nacional. Con-

individuals of confident expression in the lively national cultural scenario.

tudo – cumpre advertir – os limites naturais do assunto não devem ser força-

However – we should warn – natural limits of the subject should not be

dos, chegando a conclusões absurdas. A arte acontece, o aparecimento dos

forced, arriving at absurd conclusions. Art happens, the arrival of creators

criadores é original, “imprevisivel” (como diz Bergson). Se o que passaremos

is original, “unforeseeable” (as Bergson says). If what we begin to narrate,

a narrar, portanto, não explicar a arte, servirá contudo como depoimento

therefore, does not explain art, it will nevertheless serve as a statement

para uma reconciliação do grande publico com os artistas modernos. E não

for a reconciliation of the public at large with modern artists. And we will

buscaremos melhor destino que a divulgação entre os leitores de jornais.

not seek a better audience than newspaper readers.
SACILOTTO, poeta da economia moderna
SACILOTTO, a poet of modern economy
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FUNÇÃO HISTORICA DA ARTE MODERNA

THE HISTORICAL FUNCTION OF MODERN ART

Nas artes plasticas nacionais dá-se o fenomeno do aparecimento

In the national plastic arts we find the phenomenon of the influx of

de pintores, ou grupos, inteiramente independentes do meio artistico-in-

painters, or groups, entirely independent of the artistic-intellectual milieu,

telectual, mas, de outro lado, relacionados mais ou menos estreitamente

but, on the other hand, more or less closely related with economic and

com acontecimentos economicos e sociais. Não há continuidade de de-

social events. There is no continuity of artistic development.

senvolvimento artistico.

Also in modern Brazil, there are those who espouse the titanic ef-

Tambem o Brasil moderno, o titanico esforço para o progresso in-

fort toward industrial progress and its social corollary, the nation’s universal

dustrial e seu corolario social, o papel universal da nação, tem seus canto-

role. Modern art arises as a powerful force for the proper transformation

res. A arte moderna surge como energia poderosa para a transformação e

and progress of awareness.

progresso adequados das consciencias.

CONCRETISM
O CONCRETISMO
Fascination with the machine led to the demise of naturalistic beauO fascinio da maquina decretou o ocaso da beleza naturalista. Os

ty. The artists forged a new language that can express the individual, the

artistas forjaram nova linguagem que pode exprimir o individual, o cole-

collective, the national and the universal all at the same time. This lan-

tivo, o nacional, o universal a um só tempo. Esta linguagem foi chama-

guage was called concretism.

da concretismo.
Um dos pioneiros do concretismo no Brasil é Luís Sacilotto, que
integra o reduto dos artistas novos, cuja valiosa colaboração à cultura con-

One of the pioneers of concretism in Brazil is Luís Sacilotto, who
belongs to the ranks of new artists, whose valuable collaboration to contemporary culture is widely recognized.

temporanea é amplamente reconhecida.

LUÍS SACILOTTO
LUÍS SACILOTTO
The son of a common laborer, he developed his skills in the workFilho de operario, aprimorou-se no trabalho. Jovem, tirou proveito
do fortuito, penetrou sagaz no espirito das coisas triviais, tornando a rotina
uma academia.
Três fatos influiram principalmente na sua formação: a amizade de
Marcelo Grasmann e Otavio Araujo, as letras do “Sistema Hollerith” e o

place. As a young man, he took advantage of the fortuitous, wisely penetrating into the spirit of trivial things, making everyday life his academy.
Three factors mainly influenced his artistic development: his friendship with Marcelo Grasmann and Otavio Araujo, the letters of the Hollerith system, and technical drawing.

desenho tecnico.

LUÍS, MARCELO AND OTAVIO
LUÍS, MARCELO E OTAVIO
They were all students at the Professional School (Escola Profis-
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Frequentavam a Escola Profissional, sem se conhecerem. No ultimo

sional), without meeting each other. In their last year there, exchanging

ano, trocando palpites travaram amizade. Luís, Marcelo e Otavio torna-

advice, they became friends. Luís, Marcelo and Otavio became like a sin-

FASE Concreta
Concrete phase

ram-se como uma unica entidade, experimentando as mesmas reações

gle entity, experiencing the same reactions in regard to the coldness of

diante da frieza do ensino academico. A raiz da amizade, todavia, era mais

academic teaching. The root of friendship, however, was deeper. A state

profunda. Um estado de alma dava a origem. A coerção do ensino oficial

of spirit provided the origin. The coercion of official teaching was not the

não era a unica causa; uma igual pressão lá fora lhes apoquentava a vida e

only cause; an equal pressure there annoyed them and afflicted their artis-

afligia a natureza artistica. Tentavam salvar-se da “dura lex” social, embru-

tic nature. They tried to save themselves from the social dura lex, brutal-

tecendo e deformando a figura humana, naquele momento tragico da in-

izing and deforming the human figure, at that tragic moment of injustice.

justiça. A destruição tornara-se o artigo de fé. Remontam àquele periodo

Destruction became their article of faith. Sacilotto’s expressionist portraits

os retratos expressionistas de Sacilotto. Desenhado com traços tremulos e

go back to that period. Using shaky and contorted lines to draw the face

contorcidos o rosto da menina Helena – hoje sua esposa – o jovem artista

of the girl Helena – today his wife – the young artist formulated the inter-

formulava a interjeição do seu protesto.

jection of his protest.

“Esse “animus” ampliou-lhes os conhecimentos. Na Biblioteca Mu-

This “animus” enlarged their knowledge. At the Municipal Library they

nicipal estudavam as reproduções de Nolde, Schimidt-Rottluf, Kirchner e

studied reproductions of Nolde, Schimidt-Rottluf, Kirchner and other Ger-

outros expressionistas alemães; na Discoteca preferiam Prokofief, Mussor-

man expressionists; at the record library they preferred Prokofief, Mussorgsky

gsky e Stravinsky, discutiam Schoemberg, Hindemith e Alban Berg.

and Stravinsky, they discussed Schoemberg, Hindemith and Alban Berg.

O EXITO

SUCCESS

Sergio Millet publica em “Planalto” uma nota sobre os três,

Sergio Millet published a note in Planalto about the trio, under the

subordinando-a ao titulo “Pintores Proletarios”. Luís, Marcelo e Otavio,

title “Proletarian Painters” (Pintores Proletários). Luís, Marcelo and Ota-

e com eles Andrea Tini, realizam uma exposição coletiva no Instituto dos

vio, joined by Andrea Tini, held a group show at the Institute of Architects,

Arquitetos, no Rio. É um sucesso! Mesmo os menos entusiastas, como

in Rio. It was a success! Even less enthusiastic critics, like Geraldo Ferraz,

Geraldo Ferraz, mais tarde tiveram oportunidade para reconsiderar suas

later had the opportunity to reconsider their opinions. In the exhibition of

opiniões. Na exposição dos “18”, estarão novamente juntos, defenderão

the “18” they were together again, defending the expressionist flair – for

o “élan” expressionista, pela ultima vez, porem. Os acontecimentos os

the last time, however. The events were to separate them, dividing them

separarão, dividindo-os artisticamente, opondo-os ideologicamente.

artistically, opposing them ideologically.

O LETRISTA

THE LETTERER

Terminando o curso regulamentar, em 47, Sacilotto arranjou trabalho no “Sistema Hollerith”, como desenhista de letras.

Upon finishing the regulative course, in ‘47, Sacilotto landed a job
working with the Hollerith system, as a lettering artist.

O rigor do algarismo exigia controle nervoso, logica de proporções,

The rigor of the digits demanded nerve control, logic of propor-

limpeza absoluta. Amputando asas individualistas, o novo trabalho tecia

tions, and absolute cleanness. Amputating individualist wings, the new

analogias e relações com coisas e pessoas. Apareceu então na mente do

work wove analogies and relations with things and people. There then

jovem artista a idéia maluca de uma arte facilmente legivel. A cidade ofe-

appeared in the young artist’s mind the crazy idea of an easily read art.

recia inumeros exemplos: o carro, o predio, o vestido, o avião, o sapato...

The city offered countless examples: the car, the building, clothing, the
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belezas simples e democraticas. De outra parte, na natureza não havia le-

airplane, the shoe… simple and democratic beauties. On the other hand, in

tras desenhadas, impressas nem rabiscadas. Era o homem só quem fazia

nature there were no drawn, printed or even scribbled letters. It was only

aquilo tudo. No artista operava-se uma transformação profunda, que co-

man who did all of that. The artist carried out a profound transformation,

meçava com a crise da concepção figurativa da arte e tinha por conteudo

which began with the crisis of figurative art conception and whose content

a apologia da liberdade criadora do homem moderno.

was the defense of modern man’s creative freedom.

A ARQUITETURA

ARCHITECTURE

A arquitetura que Luís Sacilotto conheceu não foi a mesma dis-

The architecture that Luís Sacilotto’s knew was not the same

cutida pelos intelectuais. As questões esteticas e utilitarias não podiam

one discussed by intellectuals. Aesthetic and utilitarian questions could

atingi-lo. Era ele um simples desenhista. Traçava detalhes tecnicos, cortes,

not reach him. He was a simple draftsman. He traced technical details,

plantas, não tendo nem a idéia de como ficasse o particular no conjunto.

cross-sections, floor plans, without any idea of how the particular would

As elegantes linhas da construção moderna realizavam-se somente no

be within the whole. The elegant lines of modern construction were only

“vegetal”. A arquitetura era bidimensional.

realized on tracing paper. Architecture was two-dimensional.

MONDRIAN

MONDRIAN

Esse tipo de representação, geometria e plana, descortinou-lhe no-

This sort of geometric and flat representation revealed new hori-

vos horizontes. Folheando revistas que abundavam no escritorio, deu de

zons to him. Paging through many magazines in the architectural firm, he

encontro com Piet Mondrian, o criador do neoplasticismo. Finalmente,

came upon Piet Mondrian, the creator of neo-plasticism. Finally, the fan-

teve a confirmação de que as fantasias que o empolgaram desde as expe-

tasies that had thrilled him ever since his experiments as a letterer were

riencias de letrista eram legitimas. Pareceu-lhe que Mondrian levara para a

confirmed as legitimate. It seemed that Mondrian brought to painting the

pintura tambem os fatos que a ele ocorreram.

same facts that had occurred to him.

IDEOLOGIA VISUAL

VISUAL IDEOLOGY

Desde então, Sacilotto, procedeu com segurança e alcançou uma

From then on, Sacilotto proceeded with confidence and achieved a vi-

ideologia visual, uma noção da cultura visual contemporanea e antiga.

sual ideology, a notion of contemporary and ancient visual culture. He noticed

Constatou com verdadeiro espanto que essa linguagem absurda de pla-

with true surprise that this absurd language of planes in movement was no

nos em movimento não era menos absurda e fascinante na pintura antiga.

less absurd and fascinating in ancient painting. In music, he understood Bach

Na musica compreendeu melhor Bach e entre os modernos preferiu Bela

better, and among modern composers he preferred Béla Bartók. In cinema,

Bartok. No cinema deu a primazia às fitas japonesas e americanas; entre

his preference ran to Japanese and American films; among European produc-

as produções européias, passou a apreciar as suecas, aborrecendo-se com

tions, he began to appreciate Swedish filmmakers and was bored by the Italian,

as italianas, francesas e inglesas. Do cinema nacional não quer ouvir falar.

French and English. He didn’t even want to hear about national cinema. He

Foi cenografo-assistente da Vera Cruz, e isso lhe bastou. Não tem opinião

had been an assistant scenographer at the Vera Cruz filmmaking studios, and

FASE Concreta
Concrete phase

formada sobre poesia e literatura, porque sua cultura apreendeu-a direta-

that had been enough for him. He does not have any opinion on poetry and

mente e não através dos livros. Apesar disso, tem uma intuição perspicaz

literature, because he learned his culture directly, not through books. Despite

da Estetica... Os artistas são assim mesmo!

this, he has a keen insight for aesthetics… Artists are like that!

O fato de ocupar hoje lugar de destaque no meio artistico e ter sido

The fact that today he occupies an outstanding position in the art

convidado a integrar a representação brasileira à XXVI Bienal de Veneza

world, and has been selected as a member of the Brazilian representa-

não alterou as suas maneiras simples e afetuosas e, menos ainda, a rotina

tion to the 26th Venice Biennial has not changed his simple and affable

de sua vida. É ainda possível encontrá-lo antes das oito da manhã andan-

manners or day-to-day routine. It is still possible to find him before 8 a.m.

do afobado para o escritorio, ou nessas filas barrocas do ponto de onibus,

walking hurriedly to the office, or in those baroque lines at the bus stop,

assim como os milhares de moços que formigam nesta metropole parado-

just like thousands of young men who swarm like ants in this paradoxical

xal, sempre mais avida de conhecimento e imemore de espiritualidade.

metropolis, always avid for knowledge and heedless of spirituality.

.

.
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T

endencias artisticas transplantadas para o solo “virgem” norte-americano deram resultados varios e, às vezes, imprevisiveis. É que

A

rtistic tendencies transplanted to the “virgin” soil of the United
States led to varied and sometimes unpredictable outcomes. Con-

freios congenitos (morais, politicos, economicos, religiosos, etc.), que lhes

genital restraint (moral, political, economic, religious, etc.) that previously

estorvavam o desenvolvimento, alteraram-se ou desapareceram, estes,

hindered their development, have been transformed or disappeared in

nas condições americanas. Há, contudo, tendencias que morreram na

local conditions. However, there were also trends that did not survive the

transplantação. Pode-se mesmo dizer que os americanos são mediocres

transplant. Americans might even be described as mediocre cubists, but

cubistas mas otimos expressionistas.

they are fine expressionists.

O expressionismo atual, emancipado da tradição, está tendo invul-

Freed from tradition, today’s expressionism has been outstanding-

gar exito nos E.U.A., onde atinge uma plenitude original. Tambem nos

ly successful in the United States, where it reached an original plenitude.

tempos da crise do 29 houve ali forte endereço expressionista. Este, po-

During the 1929 crash, the U.S. was a hotbed for expressionism too. Al-

rem anedotico e moralista era um epifenomeno regionalista, privado de

though anecdotal and moralist, it was a regionalist epiphenomenon lack-

valor artistico; ao passo que o expressionismo não-objetivo – ao qual per-

ing artistic value, whereas non-objective expressionism – to which Minna

tence Minna Citron que atualmente expõe no Museu de Arte Moderna

Citron, now showing at the Modern Art Museum (Museu de Arte Moder-

– é dotado de expressiva linguagem universal.

na, MAM), belongs – boasts an expressive universal language.

Como fenomeno historico o expressionismo americano e as demais
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As a historic phenomenon, U.S. expressionism and other individu-

tendencias artisticas individualistas que lá prosperam, encontram sua origem

alistic artistic trends that flourish there have more or less directly emerged

mais ou menos direta do contexto social criado por aquela grande experiencia

from the social context created by the great experiment known as “Ford-

chamada “fordismo”, que caracteriza o estilo de vida ianque. A questão dessa

ism” that characterizes the Yankee way of life. The issue of this historical

relação historica da arte norte-americana apresenta aspectos universais, e de

relationship of U.S. art poses universal and current aspects for us Brazilians

atualidade para nós que, encaminhamos para a organização industrial.

as we head toward an industrially organized society.

São varias as maneiras pelas quais a industria moderna influi na co-

There are several ways in which modern industry influences the

munidade de psicologia e cultura. Uma delas é a coerção moral, que atin-

psychology and culture commmunity. One is moral coercion, which has a

ge duramente as veleidades individualistas dos artistas.

powerful effect on artists’ individualistic leanings.

Com a passagem do velho individualismo economico à economia

With the transition from old economic individualism to a program-

programatica, surgiu impelente a necessidade da transformação psicofi-

matic economy, a compelling need arose for U.S. people to be psycho-

sica do norte-americano, para adaptá-lo ao trabalho racional da industria,

physically transformed and adapted to rational labor in industry, and to a

e à vida fordizada. Investigou-se, orientou-se a existencia particular, e não

“Fordized” lifestyle. Individual existence was researched and guided, not

apenas no trabalho mas tambem na intimidade, tendendo assim à preser-

just in the workplace but also in private, thereby tending to the preserva-

vação das energias produtivas. Regulamentou-se o sistema nervoso. O

tion of productive energies. The nervous system was regulated. The alco-

proibicionismo do alcool foi uma das manifestações desse grande plano

hol prohibition was one of the manifestations of this major plan of social

de coerção social. E tambem a vida da cultura foi fordizada. Ainda hoje

coercion. Cultural life too was “Fordized”. Even today, “Equity Artists of

existe uma “Equity Artists of America”, organização de tipo corporativo,

America” remains, a union-type organization that oversees all American

que superintende toda a vida artistica norte-americana.

artistic life today.

É facil compreender como nessas condições (lembrar “Tempos Mo-

In these conditions (recall Chaplin’s “Modern Times”), it is easy to

dernos” de Chaplin) tenha brotado um surto vigoroso de tendencias indivi-

understand the reason behind a vigorous surge of irrational and individu-

dualistas e irracionalistas. É que não é possível regulamentar o espirito hu-

alistic tendencies. The human spirit cannot be regulated, not even gods

mano, tarefa esta que nem os deuses solucionaram. Os proprios industriais

could work that out. Yankee industrialists themselves soon realized that

ianques não tardaram a compreender que a frase de Taylor do “macaco

Taylor’s “trained monkey” was no more than a literary phrase. Orthodox

amestrado” não passava de uma frase literaria. A organização ortodoxa, com

organization did lead to physical gestures being mechanized, but U.S.

efeito, levou à mecanização do gesto fisico, mas o operario norte-americano

workmen continued to think. Once the crisis of adaptation to the new kind

continuou a pensar. Superada a crise de adaptação ao novo trabalho, isto

of labor had been overcome, once craft memory had been acquired, the

é, adquirida a memoria do oficio, o cerebro funcionou independentemente

brain functioned independently of muscles and there was an even more

dos musculos, e o pensamento desenvolveu-se mais vivo ainda.

vibrant development of ideas.

A coerção do fordismo explica o sucesso da psicanalise nos E.U.A.,

Fordist coercion explains the success of psychoanalysis in the USA,

que representa, de um lado, a aspiração de conhecer e guiar as consciencias;

representing on the one hand an urge to understand and guide minds, and

do outro, a revolta individualista nas suas formas mais instintivas e não raro

on the other an individualistic rebellion in its utmost instinctive and often

morbidas. A organização racional da sociedade, pois, incluia a regulamenta-

morbid forms. The rational organization of society, therefore, included the

ção da vida sexual, que, comprimida por planejamentos a marcha forçada,

regulation of sexual life compressed by forced-march planning that took

tomava aspectos “inaturais”. E daí, os apelos continuos à “naturalidade”, pe-

on “unnatural” aspects. Hence the continuing appeals to “naturalness,” also

culiar tambem ao surrealismo (paliativo da psicanalise) e ao expressionismo

idiosyncratic to Surrealism (palliative of psychoanalysis) and expressionism
O EXPRESSIONISMO FORDISTA
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(desenfreamento romantico). A literatura psicanalista participou ativamente

(romantic disinhibition). Psychoanalytic literature was actively involved in

da critica contra a regulamentação dos instintos sexuais. Em qualquer lati-

criticizing the regulation of sexual instincts. Whatever the latitude, an arti-

tude, o industrialismo tem como artigo de fé, a luta contra a “animalidade”

cle of faith for industrialism is the struggle against mankid’s animal instincts.

do homem. O que se pretende com isso, é um novo tipo de animalidade.

The aim is a new type of animal instinct, which has its history: instincts now

Esta tem sua historia: os atuais instintos considerados animalescos demais,

considered overly animalistic undoubtedly represent an improvement on

representam sem duvida um progresso sobre os anteriores.

previous ones.

Na arte européia atual tambem há relevantes tendencias expressio-

Significant expressionistic tendencies are also found in current Eu-

nistas. Aí, a crise dos habitos imposta pela guerra – a mais malvada e inutil

ropean art. The customs crisis imposed by war – the most evil and useless

das coerções –, e que no pós-guerra atingiu proporções inauditas, fez eclodir

of coercions – reached unprecedented proportions in the postwar period

a reação, que tomava formas ora organizadas, ora individuais, estas ultimas

and prompted an outburst of reaction in forms that were at times collec-

dramaticas. Na arte, isso se refletiu como compressão intelectual e moral que

tively organized, at times individual, and dramatic in the case of the latter.

sempre gera no artista aqueles jeitos de intolerancia que lhe são tão peculiares.

In art, this was reflected as intellectual and moral compression, which for

Da. Minna Citron nos trouxe uma amostra dessa utopia anti-iluministica que é chamada “expressionismo não-objetivo” e que nas suas obras

Minna Citron brought us a sample of this anti-enlightenment uto-

toma aparencias mais surrealistas e objetivas. Dotada de sensibilidade

pia called “non-objective expressionism” which in her works get even more

essencial, realiza, principalmente na gravura, sua intuição artistica que é

surreal and objective looks. Endowed with essential sensitivity, she primar-

em grande parte intuição “natural”. Minna Citron, outrossim, acima de sua

ily uses engraving to express her artistic feeling, which is largely “natural”

qualidade individual, que existe e é valiosa, representa, neste momento

intuition. Over and above her individual quality, which has merit, Minna

entre nós, a cultura artistica norte-americana.

Citron is representing U.S. artistic culture here in Brazil at this time.

Existe uma cultura artistica norte-americana? Talvez não do tipo

Is there is a U.S. artistic culture? Perhaps not as unitary and cen-

unitario e centralizado como a italiana, a francesa ou inglesa. Mas, den-

tralized as the Italian, French or English. However, within acquired core

tro dos valores essenciais adquiridos, há formas particulares e originais. A

values, there are particular and unique forms. The “concrete” trend de-

tendencia “concretista” nos Estados Unidos, desenrolando-se no ambito

veloping in the U.S., within the context of topological conditions of neo-

das condições topologicas do neo-plasticismo, na verdade, não alcança

plasticism, does not really attain (even in the more felicitous cases, such

(tambem nos casos mais felizes, com Diller, Glarner ou Holtzmann) uma

as Diller, Glarner or Holtzmann ) an effective renewal of the formative

renovação efetiva das categorias formadoras dos “De Stijl”, como diver-

categories of “De Stijl”, unlike the Swiss artists led by Max Bill. Yet, U.S.

samente se dá com os suiços liderados por Max Bill. Todavia, o expressio-

nonobjective Expressionism, once freed from Dadaist-Surrealist resi-

nismo não-objetivo norte-americano, quando emancipado dos residuos

dues or Klee’s microcosm, does reach (particularly Jackson Pollock) a

dadaista-surrealistas ou do microcosmo de Klee, conquista (principalmen-

level of freedom unknown to Bazaine, Schneider or Manassier yet pros-

te com Jackson Pollock) uma liberdade desconhecida pelos Bazaine, Sch-

elytes of cubism.

neider ou Manassier ainda proselitos do cubismo.
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artists always breeds kinds of intolerance so typical to them.

This trend of creative spontaneity and vital freedom especially

Essa tendencia da espontaneidade criadora e da liberdade vital re-

reflects an uneasiness in life. More importantly, from the aesthetic point

flete sobretudo uma inquietude da vida. E, frisamos, do ponto vista este-

of view, this is not a blind and chaotic irrationalism. Its renouncement

tico, nao é este cego e caótico irracionalismo. Sua renuncia a uma inteli-

to a simple formal intelligibility (that sometimes is just too simple) is

gibilidade formal simples (que, justamente, às vezes, é simples de mais) é

to be regarded as revulsion to cliché ideas, lucubrations of incoherent

FASE Concreta
Concrete phase

de considerar-se como repulsa às idéias “toutes faites”, às elocubrações do

chattering: it preconizes a “knowledge turned active”. Its emphatic re-

palavrorio incoerente: preconizadora como é de um “saber tornado ativo”.

jection of certain forms, viewed as clear, and its abrupt way to dodge

Sua rejeição enfatica de certas formas consideradas claras, sua maneira

danger in normative ways may be instances of a new and more active

brusca de esquivar-se do perigo de uma maneira normativa, podem ser

artistic conception.

instancias de uma nova e mais atuante concepção artistica.

As a trend in motion, it is not easily studied, it is susceptible to

Como tendência em movimento, é difícil de ser estudada, e suscep-

contingent judgments. Furthermore – in our poorly informed view

tivel de julgamentos contingentes. Ao demais – pelo menos na nossa infor-

– it has no clear path of evolution. Uncertainties and returns are sud-

mação defeituosa – não apresenta uma linha clara de evolução. A incerte-

denly replaced with abrupt turns. However, its appeal to spontaneity

zas e retornos, são substituídas, repentinamente, viradas bruscas. É evidente,

is clearly evident, and so are its exaltation of craftsmanship and its

contudo, seu apelo à espontaneidade, sua apologia do fazer manual, sua

way of shunning schematic intellectualism, the fate of which – as con-

maneira de preservar-se do intelectualismo esquematico, cujo destino – e

crete artists have clearly understood – necessarily is the canon. Fi-

o compreenderam também os concretistas – é, forçosamente, o canone. E

nally, through mobility, this aspiration to “de-logicalize” a bewildered

através da mobilidade, essa aspiração a “desalogicar” uma arte identificada

and identified art in the moral realm, with the mechanical rhythm of

e confusa, em sede moral, com o ritmo mecanico de uma realidade aceita,

a putative reality, flows into an empirical simplicity and creates, in

desentope numa naturalidade empírica, cria, enfim, um novo naturalismo.

short, a new naturalism.

Ainda assim é surpreendente notar como, nas formas mais validas

Yet, surprisingly, one perceives in the most valid forms of this

desse expressionismo não-objetivo, a noção de tempo-espaço (enedi-

non-objective expressionism that the notion of (“n”-dimensional) time-

mensional) e o movimento (engendrado por fatores de proximidade e se-

space and movement (engendered by proximity and similarity factors)

melhança) reconduzem aos princípios do concretismo. É que o indetermi-

lead back to Concrete principles. The fact is that indeterminism and un-

nismo e a imprevisibilidade são condições necessarias a toda obra de arte.

predictability are necessary conditions for all works of art. Fraternization of

O que fraterniza as formas visuais – e não só as artisticas - , é uma relação

visual forms – and not only the artistic forms – is a more complex relation-

mais complexa daquela do determinismo mecanico dos ideologos apres-

ship than that of mechanic determinism of hasty ideologues. The history

sados. A historia da arte moderna nos deu uma grande lição a respeito do

of modern art has taught us a great lesson about the role of art’s formative

papel das categorias formadoras, ou regiões essenciais da arte. É este o

categories or its essential regions. This is the path of a new spiritualism that

caminho de um novo espiritualismo, que confere à arte função perfeita de

endows art with a perfect function of synthesis between objective world

sintese entre o mundo objetivo e a consciência humana.

and human consciousness.

.

.
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Manifesto Ruptura
[Rupture Manifesto], 1952
fac-símile [facsimile]
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pós quatro anos de luta semi-clandestina o movimento da arte
abstrata e concreta ingressa na vida legal artística. A exposição

do grupo Ruptura, realizada no Museu de Arte Moderna, assinala esse
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A

fter four years of semi-clandestine struggle, the abstract and concrete art movement is legally admitted to the artistic life. Grupo

Ruptura’s exhibition, held at the Museum of Modern Art (Museu de Arte

momento. Esse grupo contudo está longe de representar todo o movi-

Moderna, MAM) is a milestone in this achievement. This group, however,

mento paulista de arte abstrata e concreta, cujas fileiras contam hoje inú-

is far from representing the entire movement for concrete and abstract art

meros integrantes.

in São Paulo, which now has an expressive number of followers.

A exposição Ruptura repercutiu profundamente nos meios artísti-

The Rupture exhibition echoed strongly in the art scene and, not

cos e, como era de se esperar, provocou celeumas e polêmicas. De outro

surprisingly, sparked uproar and controversy. On the other hand, being

lado, entrando como movimento organizado no âmago dos interesses

admitted as an organized movement at the heart of the extra-artistic in-

extra-artísticos, que ocorrem na vida artística, mobilizou os esforços dos

terests, typical of the artistic life, the “popes” of “little churches” deployed

“papas” das “igrejinhas”, que tentam neutralizar uma suposta ação renova-

in an attempt to neutralize a supposed renewing action of young people.

dora dos jovens. Na realidade, porém, o movimento abstrato e concreto, e

Actually, however, the abstract and concrete movement, and consequent-

consequentemente o grupo Ruptura, não nutrem veleidades tão audacio-

ly Ruptura group does not nourish so daring velleity. Our attitude as a

sas. A nossa atitude como integrante do júri do II Salão Paulista de Arte

member of the jury of the 2nd São Paulo Salon of Modern Art should

Moderna deveria ser penhor do nosso absoluto respeito às concepções

ensure the most absolute respect for the artistic conceptions of our col-

FASE Concreta
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artísticas dos nossos colegas e da nossa fé na possibilidade da coexistên-

leagues and our faith in the possibility of peaceful coexistence of different

cia pacífica, no terreno da organização – artística, de tendências plásticas

plastic trends on the ground of the – artistic – organization. Nevertheless,

diferentes. Mas parece, no entanto, que há quem nutra dúvidas a esse res-

it seems that there are those who nurture doubts about it and go breaking

peito, e saia quebrando lanças contra moinhos de vento. É neste sentido

lances against windmills. It is in this sense that we understand the note

que entendemos a nota do Sr. Sergio Milliet, publicada no “Estado de São

written by Mr. Sergio Milliet, published in the “Estado de São Paulo” on

Paulo” do dia 13 de dezembro de 1952.

December, 13th, 1952.

Lamenta inicialmente o sr. Milliet a concisão das declarações conti-

To start with, Mr. Milliet regrets the conciseness of the statements

das em nosso manifesto e, principalmente, a ausência de exemplificações

in our manifesto and especially the absence of elucidatory examples. He is

esclarecedoras. Tem ele razão – o manifesto distribuído do Museu de Arte

right – the manifesto handed out at the Museum of Modern Art – a page

Moderna – uma página apenas – está longe de constituir um tratado teó-

only – is far from being a theoretical treatise and even a historical study of

rico e mesmo um estudo histórico da arte contemporânea.

contemporary art.

O primeiro exemplo reclamado pelo sr. Milliet é o de um artista

The first example claimed by Mr. Milliet is that of a hedonistic

não-figurativo hedonista. Um protótipo do não-figurativismo hedo-

non-figuration artist. A prototype of hedonistic non-figuration, a product

nista, produto do gosto gratuito – respondemos – é a pintura do sr.

of gratuitous enjoyment – we responded – is the painting of Mr. Cicero

Cícero Dias. Um exemplo mais perfeito da concepção hedonista da

Dias. A more than perfect example of the hedonistic conception of ab-

arte abstrata é o do Sr. Sergio Milliet escrevendo sobre a pintura do sr.

stract art is that of Mr. Sergio Milliet writing on the painting of Mr. Cice-

Cícero Dias...

ro Dias.

Vejamos o prefácio à exposição do sr. Dias, realizada há cerca de

Let us have a look at the foreword about Mr. Dias’s exhibition, held

três meses em São Paulo. “Trágico destino da tela” – escreve o sr. Milliet.

about three months ago in São Paulo. “The tragic fate of the canvas” – Mr.

“O canto do pássaro não contém anedota. E não indagamos de seus sig-

Milliet writes. “The singing of the bird does not contain an anecdote. And

nificados. Mas uma tela não pode ser apenas formas e cores sem sentido

we inquired not of their meanings. But a canvas cannot be just meaning-

visível e lógico... Por que? Porque não é arte, responde-se”. (Realmente,

less visible and logical shapes and colors... Why? Because it is not art, it is

não pode haver arte sem sentido visível e lógico).

answered.” (Actually, there can be no art without visible and logical sense).

“Mas onde está a arte?”, inquire o sr. Milliet, e ele mesmo conclui: “A

“But where’s art?,” Mr. Milliet inquires, and he himself concludes:

arte está então nos famosos elementos eternos”. Esses elementos eternos,

“Art is, then, in the famous eternal elements.” These eternal elements, he

continua, estão tanto num desenho de Miguel Ângelo como num nan-

proceeds, are both in a Michelangelo’s design and in a Chinese India ink

quim chinês. “Na pintura do mundo ocidental já o haviam compreendido

piece. “In the Western world painting, the Renaissance artists had already

os artistas do Renascimento”.

understood that.”

Se bem compreendemos o pensamento do sr. Milliet, o canto do

If we get Mr. Milliet’s thinking well, the singing of the bird does not

pássaro não tem um destino trágico, porque não se exige que tenha sig-

have a tragic fate, because meaning is not a requirement: this would be

nificado: esta seria a superioridade do canto do pássaro sobre o quadro.

the superiority of the bird singing over the painting. So, where is art to Mr.

Onde estaria então a arte para o sr. Milliet? Nas formas e cores sem senti-

Milliet? In the shapes and colors without visual and logical sense, that is, in

do visual e lógico, isto é, na anarquia. Isso teria sido perfeitamente compre-

anarchy. This would have been perfectly understood by the Renaissance

endido pelo artista do Renascimento... E os “famosos elementos eternos?”

artist... And the “famous eternal elements?” That is nothing. Elements by

Isso não é nada. Elementos por si, ainda que eternos, nunca deram arte.

themselves, though eternal, have never meant art.
RUPTURA
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Continuemos com o sr. Milliet: “O tratado de pintura de Da Vinci

Let us proceed with Mr. Milliet: “Da Vinci’s treatise on painting

ao lado de pequenas receitas acadêmicas – assinala as grandes leis da

alongside small academic recipes – points out the major laws of compo-

composição. Mas seus seguidores de outros séculos só atentaram em

sition. Nonetheless, his followers from other centuries, by and large, only

geral para as receitas até que Cézanne voltasse à essência da pintura e

turned their eyes to those recipes until Cézanne made a return to the es-

insistisse em considerá-la uma combinação de volumes geométricos e de

sence of painting and insisted in considering it a combination of geometric

valores colorísticos. Dessa concepção apurada pelos cubistas e levada ao

shapes and color modulations. This conception refined by the cubists and

nível de uma disciplina, infalivelmente – nasceria o abstracionismo”. Teria

promoted to the level of a discipline would inevitably open the way to the

sido mais simples dizer logo que o abstracionismo nasceu, infalivelmente,

birth of abstractionism.” It would have been simpler to say at once that

do “Trattato della Pittura” de Leonardo Da Vinci.

abstractionism originated, unfailingly, from the “Treatise on Painting” by

Voltemos às idéias do sr. Milliet: Cézanne retornou às leis da composição de Leonardo. Há leis da composição no “Trattato della Pittura”?

Let us go back to the ideas of Mr. Milliet: Cézanne resumed Leon-

Não, não há. Há princípios, e são os do naturalismo artístico renascentista.

ardo’s laws of composition. Are there laws of composition in the “Treatise

Ora, como acreditar que os cubistas apuraram a concepção renascentista,

on Painting”? No, there are not. There are principles and they are those

quando é fato notório que foram eles que desferiram um golpe mortal

of the Renaissance artistic naturalism. Now, how can one believe that the

nessa concepção? Seguindo o raciocínio do sr. Milliet chegaríamos infali-

cubists refined the Renaissance conception, when it is widely known that

velmente à conclusão paradoxal de que o abstracionismo nada mais é que

they had deadly injured such conception? Following Mr. Milliet’s thoughts,

o naturalismo.

we would inevitably come to the paradoxical conclusion that abstraction-

Pensando dessa maneira anti-histórica, metafísica, substancialmen-

ism is nothing but naturalism.

te reacionária é que o sr. Sergio Milliet nunca compreenderá o “salto quali-

By keeping this anti-historic, metaphysical, substantially reactionary

tativo” da história da arte moderna; nem os quantitativos, porque não tem

mindset, Mr. Sergio Milliet will never understand the “qualitative leap” in

conhecimento do valor artístico, mas sim apenas sensações hedonistas

the modern history of art; neither the quantitative ones for he lacks knowl-

diante das obras de arte.

edge regarding artistic value and only knows hedonistic sensations be-

Julgamos hedonista o não figurativismo do sr. Cícero Dias porque

fore artworks.

cria “formas novas de princípios velhos”. Demonstrá-lo-emos aproveitan-

We consider Mr. Cicero Dias’s non-figurative art hedonistic because

do as palavras insuspeitas do sr. Milliet: – “O Cícero Dias das telas abs-

he creates “new shapes based on old principles.” We shall demonstrate it

tratas não difere do autor que conhecemos pintando ingênuas naturezas

by quoting the unsuspected words of Mr. Milliet: – “The Cicero Dias of

mortas e cenas do Nordeste. São os mesmos verdes e amarelos de outro-

the abstract canvases is no different from the artist we met painting naive

ra, e são as mesmas formas e composições...” etc...

still lifes and Northeastern scenes. Those are the same greens and yellows

O sr. Milliet pergunta mais adiante se há “novos princípios artísticos,
fora do figurativismo e fora dos que nos ensinaram os críticos acerca da
composição, do colorido, da expressão, etc.”
Vejamos inicialmente quais são os princípios do figurativismo. Le-
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Leonardo Da Vinci.

from the past and the same shapes and compositions...” etc ...
Mr. Milliet inquires further on whether there are “new artistic principles, apart from figurative art and apart from what critics have taught us
about composition, color, expression, etc.”

onardo escreve:– “A pintura localiza primeiramente os seus princípios

First, let’s see what the principles of figurative art are. Leonardo

verdadeiros e científicos:– que é o corpo sombreado, que é a sombra pri-

writes: – “Firstly, painting finds its true and scientific principles: – which

mitiva, que é a sombra derivada, que é a luz? Quer dizer, treva, luz cor,

is the shaded body, which is the primitive shadow, which is the derived

FASE Concreta
Concrete phase

figura, ubiquação, distância, proximidade, movimento e repouso...”. Esses

shadow, which is the light? I mean, darkness, brightness, color, figure, ubiq-

princípios poderiam ser resumidos e explicados da seguinte forma:– a) –

uity, distance, proximity, movement and rest...” These principles could

construção espacial tridimensional (ubiquação, distância e proximidade);

be summarized and explained as follows: – a) - three-dimensional space

b) – claro-escuro (corpo sombreado, treva e luz); c) – movimento como

construction (ubiquity, distance and proximity); b) – chiaroscuro (shaded

movimento de um corpo no espaço físico (movimento e repouso). Leo-

body, darkness and brightness); c) – movement as movement of a body in

nardo considerando o preto “a receita de qualquer cor”, formula o princí-

the physical space (movement and rest). Leonardo, by considering black

pio do “tonalismo”, que é princípio fundamental do figurativismo.

“the wash of every canvas,” formulates the principle of “tonalism,” which is

Os novos princípios artísticos podem ser resumidos da seguinte

a key principle of figurative art.

forma: a) – Construção espacial bidimensional (o plano); b) – atonalismo

The new artistic principles can be summarized as follows: a) – The

(as cores primárias e as complementares); c) – movimento linear (fatores

two-dimensional space construction (the plane); b) – non-tonalism (the

de proximidade e semelhança).

primary and the complementary colors); c) – linear motion (proximity and

A seguir pergunta o sr. Milliet:– “Como é possível considerar a arte

similarity factors).

um meio de conhecimento dedutível de conceitos?” E acrescenta:– “Que

Then, Mr. Milliet asks: – “How can we consider art a means of

conceitos?... e como se deduz de conceitos o conhecimento, se em verda-

knowledge deduced from concepts?” And adds: – “Which concepts?

de deste é que induzem os conceitos?” A este propósito recomendemos

...and how knowledge can be deduced from concepts, when in fact the

ao sr. Milliet que leia Konrad Fiedler, que é fundador da teoria da “pura vi-

latter are deduced from the former?” In this respect we recommend that

sualidade”, o inspirador de Walter Gropius que criou o Bauhaus. “A beleza

Mr. Milliet read Konrad Fiedler, the founder of the theory of “pure visi-

– escreve Fiedler – não se deixa deduzir de conceitos; mas o valor de uma

bility,” the inspiring source of Walter Gropius, who created the Bauhaus.

obra de arte sim. Uma obra de arte pode desagradar, e ser igualmente

“Beauty – Fiedler writes – does not let itself be inferred from concepts;

valiosa” (1). Se entre Fiedler e o sr. Milliet deve haver um ignorante, este

but so does the value of an artwork. A work of art may displease and be

não pode ser Fiedler.

equally valuable “(1). Should either Fiedler or Mr. Milliet be an ignorant, it

O nosso manifesto começa:– “A arte antiga foi grande quanto foi

cannot be Fiedler.

inteligente. Contudo, a nossa inteligência não pode ser a de Leonardo”. A

Our manifesto begins: – “Ancient art was as great as it was intelli-

este respeito escreve o articulista: – “O que não pode ser igual é o conhe-

gent. Nevertheless, our intelligence cannot be Leonardo’s.” In this respect,

cimento, não a inteligência. Esta é apenas a faculdade de compreender e

the columnist writes: – “What cannot be equal is knowledge, not intelli-

explicar”. Respondemos:– na linguagem comum inteligência é sinônimo

gence. This is only the power to understand and explain.” We replied:- in

de intelecto. Em psicologia há quem adote a distinção lembrada pelo sr.

common parlance, intelligence is synonymous with intellect. In psychology,

Milliet. Na história da filosofia, porém, esta palavra está longe de ser sig-

there are those who adopt the distinction raised by Mr. Milliet. In the his-

nificado unívoco – Santo Tomás, por exemplo, considera a inteligência o

tory of philosophy, however, this word is far from having a univocal mean-

intelecto na sua efetiva atividade:– “Inteligentia significat ipsum actum in-

ing - Saint Thomas, for example, considers intelligence to be the intellect

tellectus qui est intelligere”. Sutilezas raras demais para nós que não somos

in actual activity: – “Inteligentia significat ipsum actum intellectus qui est

filósofos, como, de resto, também o sr. Milliet.

intelligere.” Too rare subtleties for us who are not philosophers, as neither

Consta do último item daquilo que nós definimos como novo no

is the case of Mr. Milliet.

manifesto, o seguinte:– “Conferir à arte um lugar definido no quadro do

In the last item of what we have defined as new in the manifesto,

trabalho espiritual contemporâneo, considerando-a um meio de conheci-

the following appears: – “To give art a definite place in the context of conRUPTURA
RUPTURE
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mento dedutível de conceitos, situando-a acima da opinião, exigindo para

temporary spiritual work, hence considering it a means of knowledge de-

seu juizo conhecimento prévio”.

ducible from concepts, placing it at the level above opinion and requiring

Com efeito, a arte poderá participar do trabalho espiritual contem-
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previous knowledge to judge it.”

porâneo quando dotada de princípios próprios. A questão é considerar a

Indeed, art can take part in the contemporary spiritual work when en-

arte um meio de conhecimento tão importante quanto as ciências positi-

dowed with its own principles. The issue is to consider art a means of knowl-

vas. Assim formulado o problema, o valor da obra de arte está acima da

edge as important as the positive sciences. When the issue is so formulated,

mera opinião. É essa aliás a lição de Fiedler:– “Quem nas obras de arte

the value of the artwork is above a mere opinion. This is, as a matter of fact,

reconhece como juíz somente o gosto, demonstra considerar a obra de

Fiedler’s lesson: – “Those who can only recognize taste as a means of judg-

arte nada mais que um meio de excitação da sensibilidade estética, em

ment of an artwork demonstrate to consider the artwork nothing more than

que ela vem a se confundir com qualquer outro objeto que esteja apto a

a means to excite the aesthetic sensitivity, in that it is taken for any other ob-

provocar uma impressão sensível”. (2). Orientados por princípios como

ject that is able to cause a sensitive impression” (2). Guided by principles like

este, não temos outra alternativa se não considerar a “crítica” do sr. Sérgio

these, we have no choice other than regarding Mr. Sergio Milliet’s “review”

Milliet puramente opinativa e eficiente apenas para os joguinhos políticos

purely a personal opinion that is effective solely in political games of artistic

do mundanismo artístico. A frase de Fiedler parece escrita sob medida

worldly-mindedness. Fiedler’s statement seems to have been tailored to the

para o autor da nota contra o grupo “Ruptura”.

author of the note against the Grupo “Ruptura.”

FASE Concreta
Concrete phase
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SÃO PAULO, REVISTA AD ARQUITETURA E DECORAÇÃO, NOVEMBRO-DEZEMBRO DE 1956
SÃO PAULO, AD ARQUITETURA E DECORAÇÃO MAGAZINE, NOVEMBER-DECEMBER, 1956
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objeto e a sensibilidade encontram, nos endereços de vanguarda,
uma nova correlação, que vem situar de modo realista o proces-

so chamado catarse, querendo-se indicar com esse termo o momento da
transformação do objetivo em subjetivo, do material em espiritual, do prático em teórico.
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n the realm of the avant-garde, object and sensibility find a new correlation, which realistically situates the process called catharsis, with this

term wishing to indicate the moment of transformation of objective into
subjective, of material into spiritual, of practical into theoretic.
Artists create, within the laws of nature, objects that have a his-

Os artistas criam, dentro das leis da natureza, objetos que têm um

toric value in man’s social life. Created objects become a part of the

valor histórico na vida social do homem. Os objetos criados passam a in-

outer, real and banal world. The partiality of the Romantics, who aim

tegrar o mundo exterior, real e banal. A parcialidade dos românticos, que

to make art a mystery and a miracle, discredits the social power of

pretendem fazer da arte um mistério e um milagre, desacredita a poten-

formal creation. The intellectualism of ideologues, on the other hand,

cialidade social da criação formal. O intelectualismo dos ideólogos, de

attributes tasks to art that it cannot fulfill, since they are contrary to

outro lado, atribui à arte tarefas que esta não pode cumprir, por serem

art’s nature.

contrárias à sua natureza.

It is by the power of objects that man acquires and develops knowl-

É por força dos objetos que o homem adquire e desenvolve o co-

edge. Leonardo wrote that experience is the mother of reason. Sensibil-

nhecimento. Leonardo escreveu que a experiência é a mãe da razão. A

ity is the key to an entire world of values. Art represents the qualitative

sensibilidade é a chave de todo um mundo de valores. A arte representa

moments of sensibility elevated to thought. A “thought by images.”
O Objeto
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os momentos qualitativos da sensibilidade elevada a pensamento. Um

The universality of art is the universality of the object.

“pensamento por imagens”.

The content of art is a crystal. A real and visible “corpus solidum.”

A universalidade da arte é a universalidade do objeto.

In art there only exists one content, the one represented in a concrete way

O conteúdo na arte é um cristal. “Corpus solidum”, real e visível. Na

by the artistic language. There are no verbal contents.

arte só existe um conteúdo, aquele representado de modo concreto pela

The content is not a starting point, but rather the endpoint.

linguagem artística. Não há conteúdos verbais.

Artistic value is the quality of the work of art itself and not a usuri-

O conteúdo não é um ponto de partida, mas o ponto de chegada.
O valor artístico é a qualidade da própria obra de arte e não um
empréstimo usurário, a curto prazo, de sujeitos refinados.
Não há uma sensibilidade artística. Artística é só a obra.
Urge uma volta ao realismo, para salvar as conquistas básicas da
arte contemporânea ameaçadas pelas perplexidades e complexos de uma
falsa moral.

There is no artistic sensibility. The only artistic thing is the artwork itself.
There is a pressing need for a return to realism, to save the basic
achievements of contemporary art threatened by the perplexities and
complexes of a false moral.
Artistic realism and not an anecdotal realism. Courbet wrote that

Realismo artístico e não realismo anedótico. Courbet escreveu que

imagination in art consists in knowing how to find the most complete

a imaginação na arte consiste em saber achar a expressão a mais completa

expression of an existing thing. We say that imagination in art con-

de uma coisa existente. Nós dizemos que a imaginação na arte consiste

sists in knowing how to find an existing thing, the most complete thing,

em saber achar uma coisa existente, a mais completa, de uma expressão.

of an expression. There is no expression of an object, but the object of

Não há a expressão de um objeto, mas o objeto de uma expressão.

an expression.

A arte se diferencia do pensamento puro porque é material, e das
coisas ordinárias porque é pensamento.

Art is different from pure thought because it is material, and different from ordinary things because it is thought.

A arte não é expressão do pensamento intelectual, ideológico ou

Art is not an expression of intellectual, ideological or religious

religioso. A arte não é, igualmente, expressão de conteúdos hedonísticos.

thought. Likewise, art is not an expression of hedonistic contents. Art is, in

A arte, enfim, não é expressão mas produto.

short, not an expression, but a product.

O conceito da arte produtiva é um golpe mortal no idealismo

The concept of productive art is a mortal blow to idealism and

e emancipa a arte da condição secundária e dependente a que tinha

emancipates art from its secondary condition of being dependent on what

sido relegada.

it had been relegated to.

[página seguinte]

[Next page]

A solução está em inserir a expressão na arte e não a arte na ex-

The solution lies in inserting expression in art and not art in expres-

pressão. O sentimento na arte e não a arte no sentimento.
A arte é um fato qualitativo que não permite explicações heteronômicas. A arte não tem filiais, ela apenas exprime a própria arte.

sion. Feelings in art and not art in feelings.
Art is a qualitative fact that does not allow for heteronomic explanations. Art does not have subsidiary branches, it only expresses art itself.

“O homem — escreveu Fiedler — deve persuadir-se de que nas

“Man” – writes Fiedler – “should convince himself that in words he

palavras ele não possui uma expressão, mas um produto da própria vida

does not possess an expression, but a product of his own inner life. The

interior. A linguagem artística não é expressão do ser, mas forma do ser”.

artistic language is not an expression of the being, but a way of being.”

A teoria e a crítica nada mais são que a superestrutura de uma de216

ous, short-term loan, of refined subjects.
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Theory and criticism are nothing but the superstructure of a deter-

terminada forma de arte. Os críticos que se dizem imparciais são míopes

mined form of art. Critics who claim to be impartial are either nearsight-

ou falsos. A crítica agnóstica, p. ex., é a expressão verbal do figurativismo.

ed or false. The agnostic criticism, for example, is the verbal expression

Aceitando a premissa de que o conhecimento racional decorre do

of figurativism.

conhecimento experimental, não se pode admitir um julgamento ideoló-

Accepting the premise that rational knowledge derives from ex-

gico da obra de arte a não ser através de uma disciplina intermediária, apta

perimental knowledge, an ideological judgment of the artwork cannot

a colher os conteúdos reais e concretos da obra de arte. O julgamento

be admitted except through an intermediary discipline, able to gather

deve penetrar o âmbito do fenômeno artístico, estudando suas contradi-

the artwork’s real and concrete contents. The judgment should pen-

ções internas. O problema das relações entre a arte e as demais atividades

etrate the context of the artistic phenomenon, studying its internal

humanas deve basear-se na existência independente e específica da arte.

contradictions. The problem of the relationship between art and the

Acreditamos com Gramsci que a cultura só passa a existir histori-

other human activities should be based on the independent and spe-

camente quando cria uma unidade de pensamento entre os “simples” e os

cific existence of art.

artistas e intelectuais. Com efeito, somente nessa simbiose com os simples

Along with Gramsci, we believe that culture only begins to exist

a arte se depura dos elementos intelectualísticos e de natureza subjetiva,

historically when it creates a unit of thought between simple people and

tornando-se vida.

artists and intellectuals. Only in this symbiosis with the simple does art

Considerando-se que encarar a arte como objeto quer dizer situá-la

refine itself from intellectual and subjective elements, becoming life.

na esfera da experiência direta e que esta forma de conhecimento é mais

Considering that approaching art as an object is tantamount to sit-

sensibilidade e menos memória, podemos deduzir disso tudo uma nova

uating it in the sphere of direct experience, and that this form of knowl-

possibilidade para a reeducação artística, ao nível do conhecimento natural

edge consists more in sensibility and less in memory, we can deduce from

do homem.

this a new possibility for artistic reeducation, at the level of man’s natu-

A nossa arte é geométrica, não geometria. Leonardo Sinisgalli, fa-

ral knowledge.

lando sobre arquitetura, escreveu que a geometria importa até às pos-

Our art is geometric, not geometry. Leonardo Sinisgalli, talking

sibilidades geométricas do nosso olho, não da nossa mente. Aqueles

about architecture, wrote that geometry also concerns the geometric

que não souberam compreender a natureza sensível da geometria na

possibilities of our eye, not of our mind. Those who did not know how to

arte fracassaram.

understand the sensible nature of geometry in art failed.

A pintura espacial bidimensional alcança o seu apogeu com Ma-

The bidimensional spatial painting reached its peak with Ma-

levitch e Mondrian. Agora surge uma nova dimensão: o tempo. Tempo

levitch and Mondrian. Now a new dimension is arising: time. Time as

como movimento. A representação transcende o plano, mas não é pers-

movement. Representation transcends the plane, but it is not perspec-

pectiva, é movimento.

tive, it is movement.

O número cromático regula estruturalmente a cor, que age pelo

The chromatic number structurally regulates the color, which acts by

contraste das complementares. O interesse pela vibração reflete a aspi-

the contrast of the complementary colors. The interest in vibration reflects

ração ao movimento. A nossa arte é o barroco da bidimensionalidade.

the aspiration for movement. Our art is the baroque of bidimensionality.

.

.
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TEORIA E PRÁTICA DO
CONCRETISMO CARIOCA
THEORY AND PRACTICE OF RIO DE
JANEIRO CONCRETISM
SÃO PAULO, DATILOGRAFADO PARA REVISTA AD ARQUITETURA E DECORAÇÃO, MARÇO-ABRIL DE 1957
SÃO PAULO, TYPEWRITTEN TO AD ARQUITETURA E DECORAÇÃO MAGAZINE, MARCH-APRIL, 1957
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ão resta a menor dúvida: a diversificação das idéias é fator de desenvolvimento da cultura. Não vejo, porém, como se podem considerar

fatôres de evolução as digressões críticas dos jornalistas que encararam a Ex-

W

ithout doubt, the diversification of ideas is a development factor
for culture. I do not see, however, how the critical digressions of

journalists who faced the National Exhibition of Concrete Art through all

posição Nacional de Arte Concreta através de todos aquêles preconceitos e

kinds of prejudice and cliché can be viewed as factors of evolution. Prejudice

frases-feitas que compõem o acervo roteineiro de uma sub-atividade cultural,

and cliché make up
 the ordinary collection of a cultural sub-activity that is,

quase sempre justificável sòmente do ponto-de-vista de interesses pessoais.

almost always, only justifiable from the point of view of personal interests.

É, pois, evidente que os opostos devem ser procurados no próprio
setor de vanguarda.
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It is therefore evident that opposites should be sought in the realm
of the vanguard.

O levantamento das características e das afinidades dos expositores

A survey of the characteristics and affinities of the exhibitors at the

da Exposição Nacional de Arte Concreta possibilita dividir a mostra em

National Exhibition of Concrete Art makes it possible to split the show

dois agrupamentos distintos, que correspondem – salvo raras exceções –

into two distinct clusters that correspond – safe for a few exceptions – to

aos grupos do Rio e de São Paulo, respectivamente. Esta diferença é mais

the groups from Rio de Janeiro and São Paulo, respectively. This differ-

profunda do que pode parecer à primeira vista. Trata-se, com efeito, não

ence is greater than it may seem at first glance. Indeed, it relates not only

apenas de modos diferentes de realizar a obra de arte, como também de

to different ways of executing the artwork, but also to how art and its rela-

conceber a arte e suas relações.

tionships are devised.

FASE Concreta
Concrete phase

Ferreira Gullar oferece uma amostra de super-estrutura fiel da posi-

Ferreira Gullar presents a sample of super-structure faithful to the

ção artística dos concretistas cariocas; êstes ainda não deram o salto qua-

artistic standing of Rio de Janeiro concretes. These artists have not yet

litativo que possibilite situar o problema da arte de vanguarda em têrmos

given the qualitative leap that will allow them to state the problem of van-

diretos. Por isto mesmo, Ferreira Gullar, para poder explicar a sua concepção

guard art in a straightforward manner. For this reason, to explain his con-

de arte concreta, vê-se obrigado a repisar, mais uma vez, o já tautológico

ception of concrete art, Gullar had to repeat once again the already tauto-

exemplo kandiskiano da maçã, do símbolo da maçã e da ausência da maçã.

logical Kandiskian example of apple, the symbol of apple, and the absence

Neste ponto, o esfôrço de Gullar se inscreve na literatura dos flexormilliet-

of apple. At this point, Gullar’s endeavor falls into the Flexor-Milliet-De-

degand, para uma justificação “a-posteriori” da arte não-figurativa. Essa ten-

gand literature aimed at an “a-posteriori” justification of non-figurative art.

tativa, algo tardia, parece ignorar que a obra de arte criativa e não-figurativa

Though somewhat belated, this attempt seems to ignore the fact that,

é, hoje, tão real quanto a própria maçã: é em virtude dessa sua inserção na

today, the work of creative and non-figurative art is as real as the apple

realidade que a arte deixou também de ser símbolo. Ela é o que é.

itself: it is by virtue of this insertion in reality that art also ceased to be a

Ferreira Gullar, no entanto, insiste em que a arte é simbólica. “A

symbol. It is what it is.

arte é simbólica – diz êle em artigo publicado no suplemento dominical

Ferreira Gullar, however, insists that art is symbolic. “Art is symbolic”

de “O Jornal do Brasil”, de 10.2.1957 – porque ela não trata de questões

– he wrote in an article published in the Sunday supplement of “O Jornal

racionalmente definíveis, porque não se refere a uma realidade sensorial

do Brasil “ on October 2nd, 1957 –, because it does not address rationally

bruta, mas a um tempo cultural, por isso, as formas da arte não podem

definable issues, or refer to a coarse sensory reality. It refers to a cultural

ser tomadas pela sua ligação imediata com o real”. Ora, o interêsse pela

time, so art forms cannot be taken for their immediate connection with

gestalt – tantas vêzes mal compreendida e mal empregada – tem por base

the real.” However, interest in Gestalt – so often misunderstood and mis-

a indagação sôbre a racionalidade da forma, tanto comum como artística,

used – springs from the inquiry into the rationality of form, both common

indistintamente, sem diferenciações idealísticas; a racionalidade da obra

and artistic, interchangeably, without idealistic differences. An artwork’s

de arte é o fundamento de sua objetividade, e é nessa objetividade que se

rationality is what sustains its objectivity, an objectivity in which the histor-

realiza o conteúdo histórico-cultural; segue-se que a obra de arte não só

ical-cultural content is actualized; it follows that the artwork not only can

pode e deve ser racionalmente definida, como também não pode deixar

and must be rationally defined, but also cannot fail to have an immediate

de ter uma ligação imediata com o real.

connection with reality.

Diferente é a posição de Gullar, que acredita ser a arte – como, de

Gullar, who believes art – a reality in and of itself – to be a projection

resto, a realidade – uma projeção da cultura. Isto se confirma quando limi-

of culture, takes a different approach. His position is confirmed every time

ta a possibilidade de comunicação da obra de arte, afirmando que “a arte é

he restrains the artwork’s possibility to communicate while stating, “Art is a

um diálogo entre dois homens, na medida em que êsses dois homens são

dialogue between two men, insofar as these two men are contemporaries

contemporâneos de um ponto-de-vista cultural”. As contradições parado-

of a cultural point of view.” The paradoxical contradictions inherent in this

xais inerentes a essa afirmação são por demais evidentes: em que medida

statement are too obvious. To what extent ancient people’s art would con-

a arte dos antigos continuaria, ou não, a ser arte? Deixaria de existir o di-

tinue, or not, to be art? Would the dialogue between our sensitivity and

álogo entre a nossa sensibilidade e os afrescos de Giotto, simplesmente

Giotto’s frescoes cease to exist, simply because it presents us a different

porque nos distingue um conteúdo cultural diferente? Tirando à arte a

cultural content? Taking away from art its objective nature, its rationale,

sua natureza objetiva, o seu fundamento racional, teremos, então, trans-

then we will have transformed art into a code, a language of conventions.

formado a arte num código, numa linguagem de convenções: êste tipo

Indeed, this type of language could not be rationally defined because, ultiTEORIA E PRÁTICA DO CONCRETISMO CARIOCA
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de linguagem, com efeito não poderia ser racionalmente definido, porque,
em última análise, poderia restringir-se a um âmbito meramente subjetivo.

The language of concrete art is not a brilliant invention of aesthetes,

A linguagem da arte concreta não é uma invenção brilhante dos es-

precisely because it tries to hark back to the origins of objective and uni-

tetas, justamente porque tenta remontar às origens da linguagem objetiva

versal language of form, putting into question the cultural, symbolic and

e universal da forma, pondo em xeque a linguagem cultural, simbólica e

conventional figurative language. And it is in the objective language that

convencional do figurativismo. E é na linguagem objetiva que os conteú-

historical contents attain their form: history of art itself is possible only in-

dos históricos encontram sua forma: a própria história da arte só é possível

sofar as the particular contents are based on a common language that is,

na medida em que os conteúdos particulares se fundamentem numa mes-

ultimately , the common language of things .

ma linguagem, que é, em última análise, a linguagem comum das coisas.
Nós escolhemos o caminho inverso ao de Gullar, não tentaremos
levar o real para a cultura, mas a cultura para o real.

We have chosen the opposite path to Gullar’s, we shall not try to
introduce the real into culture, but culture into reality.
There is a significant identity between Gullar’s ideas and the works

Há uma identidade substancial entre as idéias de Gullar e as obras

of Rio de Janeiro concrete artists. Reduced to a primary and orthodox

dos concretistas do rio. A problemática surrada do neo-plasticismo, reduzi-

scheme of background-figure, devoid of structural rigor and – most impor-

da a um esquema primário e ortodoxo de fundo-e-figura, sem rigor estru-

tantly – of chromatic rigor, the battered problem of neo-plasticism serves

tural e – principalmente – sem rigor cromático, serve de apoio e cabide ao

as support and hanger to expressive lyricism, which is diluted in haphazard

lirismo expressivo, que se dilui, sem meta precisa, nos meandros do labirinto

manner, in the meandering labyrinth of abstract art. Take Ivan Serpa , to

da arte abstrata. Veja-se Ivan Serpa, para se ter uma idéia do grau de des-

get an idea of the degree of disorientation of our Rio de Janeiro fellows.

norteamento dos nossos colegas cariocas. Até marrom há nesses quadros.

There is even brown in these paintings. However, the tonal refinements

Mas os requintes tonais, dignos de um Milton Dacosta, não bastam para

worthy of Milton Dacosta are not enough to disguise the poverty of idea,

camuflar a pobreza da idéia. Como já viu e escreveu Mário Pedrosa.

as Mario Pedrosa has observed and written.

A teoria do concretismo carioca é uma meia de espuma-de-nailon,

The theory of Rio de Janeiro concretism is like a nylon sock, one

tamanho único: serve tanto para êles como para Lívio Abramo e Arnaldo

size fits all: it fits them as well as Livio Abramo and Arnaldo Pedroso

Pedroso D’Horta.

D’ Horta.

.
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mately, it could be restricted to a merely subjective sphere.

FASE Concreta
Concrete phase

.
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H

á certos fatos culturais que sòmente encontram explicação quando
apreciamos no conjunto das condições que compõem e acompa-

nham a chamada vida artística. Nem tudo quanto acontece no setor da

C O R D E I R O

T

here are certain cultural facts that can only be explained when
appreciated in the set of conditions that comprise and accompany

the so-called artistic life. Not everything that happens in the art realm

arte tem uma explicação artística. Nem tudo quanto escrevem os críticos

springs from artistic causes. Not everything that critics write is dictated by

é ditado pelo interêsse estético. Por isso mesmo, gostaríamos de chamar

aesthetic interest. For this very reason, we would draw the reader’s atten-

a atenção do leitor para certos aspectos ligados à nossa organização artís-

tion to certain aspects of our artistic organization, the contents of which

tica, cujo conteúdo está por ser definido. Fazê-mo-lo com a finalidade de

have yet to be defined. We shall do so in order to characterize the unique

caracterizar a posição peculiar dos concretistas e proporcionar elementos

status of Brazilian concrete artists and deploy elements that are indispen-

indispensáveis à compreensão da causa verdadeira da violência dos ata-

sable for an understanding of the real cause of the violent attacks against

ques feitos à nossa tendência.

our tendency.

Tôda organização está ligada a interêsses de fortes grupos econô-

Every organization is linked to interests of powerful economic

micos e políticos. Não existe entre nós, por enquanto, uma entidade de

and political groups. Here in Brazil, yet there is no entity of prestige

prestígio que cuide de fomentar e organizar a vida artística sem intuitos

able to foster and organize artistic life with no ulterior motive other

outros que não os do desenvolvimento da cultura. Tanto as organizações

than developing culture. Both the leftist organizations and the so-called

de esquerda como as das chamadas classes conservadoras ou “produto-

conservative or “producing” classes, have their sights lowered by imO CONCRETISMO E O PROBLEMA DA ORGANIZAÇÃO DA CULTURA
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ras”, têm uma visão amesquinhada pelo imediatismo. E é um fato que as

mediacy. And it is true that cultural activities are expensive, thus requir-

atividades culturais são gravosas, exigindo, portanto, apoio financeiro. Daí

ing financial support. Hence the lack of independence. This problem

a falta de independência. Êsse problema deveria ser resolvido pelo poder

should be solved by the government, but it is unfortunately dominated

público, mas êste, infelizmente, é dominado pelo poder econômico, con-

by the economic power, extending credit only to organizations that

cedendo crédito sòmente a organizações que possuam fôrça financeira e

have financial and electoral power. The exacerbation of liberalism with

eleitoral. É a exacerbação do liberalismo, com suas aberrações ridículas,

its ridiculous aberrations is what causes the state to constantly reduce

que faz com que o estado diminua constantemente as suas atividades no

its activities in the arts, leaving a free run for private enterprise, dele-

setor da arte, deixando campo livre à iniciativa particular, delegando-lhe

gating powers to it and absurdly funding it too. This yields the private

poderes e, o que é absurdo, custeando-a. Disso resulta a propriedade par-

property of culture at the expense of the community. “Civil society” is

ticular da cultura, à custa do dinheiro da coletividade. A “sociedade civil”

the guise in which the ruling class intervenes in the cultural sector. Any

é a forma da atuação da classe dominante no setor da cultura. Qualquer

arbitrariness may be practiced without recourse in the domain of invio-

arbitrariedade pode ser praticada, sem apelação, no domínio da inviolabi-

lable private property. In these conditions, artist are stripped of all their

lidade da propriedade particular. Nessas condições, o artista perde tôda

dignity and the rights inherent to their activity as such simply cease

sua dignidade, e os seus diretos, inerentes à sua própria atividade, deixa

to exist. We are reduced to the humiliating and degrading position of

simplesmente de existir. Estamos reduzidos à posição humilhante e degra-

being supported by false “patrons”.

dante de beneficiados por falsos “mecenas”.
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To give one example, I shall mention what happened last year when

Para dar um exemplo, citarei o fato ocorrido no ano passado, quan-

the government reduced the grand prize at the São Paulo Modern Art

do o poder público reduziu para dez mil cruzeiros o grande prêmio do

Salon to just 10,000 cruzeiros (a painting is worth 20,000 cruzeiros on

salão paulista de arte moderna (o valor médio de um quadro é de vinte mil

average), while granting 11 million cruzeiros to the São Paulo Art Mu-

cruzeiros), ao mesmo tempo que concedia onze milhões de cruzeiros ao

seum (Museu de Arte Moderna de São Paulo, MAM-SP), to fund the

museu de arte moderna de São Paulo, para a realização da próxima bienal.

next biennial.

O museu de arte moderna de São Paulo é uma ramificação da or-

The MAM-SP is an offshoot of the international cultural organiza-

ganização cultural internacional da grande burguesia, com sede em nova

tion maintained by the bourgeoisie, with headquarters in New York. The

york. o seu presidente é o sr. Francisco Matarazzo sobrinho. A diretoria é

museum is presided by Mr Francisco Matarazzo Sobrinho, and a small

eleita por um grupinho de sócios fundadores, entre os quais há raríssimos

group of founding partners elects its board that includes very few artists,

artistas, de resto reduzidos ao silêncio. “le silence est d’or”. Essa entidade

who in any case are supposed to keep quiet. Le silence est d’or [Silence is

adquiriu uma grande importância, a ponto de poder inventar um artista

golden]. This entity has acquired great importance to the point of being

(vejam-se os casos de Pedroso D’Horta e Aldemir Martins), e projetá-lo

able to invent artists (see the cases of Pedroso D’Horta and Aldemir Mar-

internacionalmente, mediante trocas e compensações entre as bienais de

tins) and project them internationally by swapping favors and trade-offs

São Paulo e de Veneza.

between São Paulo and Venice biennials.

Sendo o mam uma organização de fundo político, com interêsses

Since the MAM is a political organization harboring interests that

estranhos ao campo específico da arte, parece até lógico que prefira en-

are not those of the specific field of art, it would even seem reasonable that

tregar a direção artística a pessoas de confiança pessoal, antes que aos

individuals from the Board’s inner circle of confidence, rather than higher

intelectuais e artistas mais capazes. Isso explicaria a permanência do Sr.

qualified intellectuals and artists, handle its art direction. This would ex-

Sérgio Milliet na direção do mam de São Paulo.

plain Mr. Sérgio Milliet’s longstanding position at the helm of MAM-SP.

FASE Concreta
Concrete phase

O fato de que o mam tenha recebido até hoje muitos milhões de cru-

The fact that the MAM has been granted many million cruzeiros by

zeiros do estado e se tenha beneficiado de favores especiais, concedidos pelos

the state and has received many special favors from the federal, state and

governos federal, estadual e municipal, em nada modificou a sua estrutura,

city governments does not change anything in terms of its structure, which

que continua privativa, aristocrática e arbitrária, do ponto de vista cultural.

remains private, aristocratic and arbitrary from the cultural point of view.

Os concretistas já tiveram oportunidade de chamar a atenção dos

Concrete artists have had a chance to draw their peers’ attention

colegas para os perigos da propriedade particular da cultura. Consequen-

to the dangers of private ownership of culture. Therefore, we have always

temente, mantivemos sempre uma atitude independente, mesmo quan-

maintained an independent attitude, even when joining the MAM’s board.

do integramos o conselho do mam. Êsse fato nos situou à margem do

This fact has placed us on the sidelines of the small group of direct

grupinho de usurários diretos do mam, que não perdem oportunidade de
quebrar lanças contra nós.

MAM usurers, who miss no opportunity to direct hostilities against us.
It is perhaps no accident that concrete art has taken up a combative

Talvez não seja por mero acaso que o concretismo se situe numa

stance. We rather believe that it is the content of our art that demands a

posição de luta. Acreditamos antes que é o conteúdo da nossa arte que

rational and impersonal organization of culture. Unfortunately, an exam-

exige uma organização racional e impessoal da cultura. Infelizmente, o

ination of the facts has not garnered the attention it should have from

exame dos fatos não tem merecido a devida atenção dos numerosos cole-

numerous colleagues. Even the “Realists” let themselves be captivated

gas. Os próprios “realistas” se deixaram cativar pela cordialidade irresistível

by Mr. Matarazzo’s irresistible friendliness (see paratodos, for example).

do Sr. Matarazzo (veja-se “paratodos”). Ao desnorteamento artístico, os

To artistic disorientation, communists have added political disorientation.

comunistas aliaram o desnorteamento político. O Ibirapuera vem aí, feudo

[The building at] Ibirapuera will soon be concluded, a fearsome bun-

terrível do domínio burguês da cultura, usado para promoções de venda

ker of bourgeois domination of culture used to boost sales for industry

da indústria e do comércio.

and commerce.

Êsses fatos, e a nossa posição de independência é sinceridade, po-

These facts, and our sincerely independent position, may explain

dem explicar o tom e o nível das críticas feitas à exposição nacional de

the tone and level of criticism directed against the national exhibition of

arte concreta.

concrete art.

.

.
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O PROFESSOR PEDANTE
THE PEDANTIC PROFESSOR
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T

inflação de palpites na crítica das artes visuais pretende atribuir à
arte atual conteúdos que esta não tem. E as interpretações que

não se apóiam na justa consideração dos fatos, acabam descambando
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he inflation of advice in the criticism of the visual arts aims to attribute contents to current art that it does not have. And the in-

terpretations that are not based on fair consideration of the facts result

para afirmações paradoxais. O que se nota, principalmente, é a tentati-

in paradoxical statements. Mainly, what is noted is a puerile attempt to

va pueril de querer enquadrar a todo custo os acontecimentos artísticos

take the artistic happenings and frame them at all costs within narrow and

nos limites estreitos e paupérrimos de uma cultura livresca de ocasião. E

very poor limits of a bookish culture of the moment. And since interest

desde que o interêsse em valorizar certas pretensões doutrinárias é, nos

in valorizing certain doctrinal pretensions is, in the improvised critiques,

críticos improvisados, muito maior do que o desejo de ver e compreender

much greater than the desire to see and understand the focalized artistic

o fato artístico focalizado, resulta a desmesurada importância dada a uma

fact, this results in an inordinate importance being given to a supposed

suposta transcendência, que, buscando o conteúdo fora e além da forma,

transcendence which, seeking the content outside and beyond the form,

acaba dispensando a própria arte, que, mesmo como mero pretexto, deixa

winds up dispensing with art itself, which, even as a mere pretext, is no

de ter importância.

longer important.

FASE Concreta
Concrete phase

É esse o caso do sr. A. C. Monteiro, que ultimamente se improvisou
crítico de arte (“O Estado de São Paulo”, 6-10-57).

This is the case of Sr. A. C. Monteiro, who recently improvised himself as an art critic (O Estado de São Paulo, October, 6th, 1957).

Acreditar, como êle, que a arte possa ser resposta a uma pergunta

Believing, as he does, that art can be a response to a question rather than

antes de ser problema, significaria, em ultima análise, ter o conteúdo da

being a problem, in the final analysis means having the content of art before the

arte antes da existência da própria arte. Para nós, a arte é a solução for-

existence of the art itself. For us, art is the formal solution of a formal problem,

mal de um problema formal e o conteúdo da solução desse problema é

and the content of this problem’s solution is the only content of art. Being formal,

o unico conteúdo da arte. Sendo formal, o conteúdo pode ser visto. O

the content can be seen. Content in art only exists when it can be seen. Contrary

conteúdo na arte só existe quando pode ser visto. O artista não se propõe

to what Sr. Monteiro states, the artist does not aim to “integrate the force that

contrariamente a quanto afirma o sr. Monteiro – como “integrar a força

guides his hand in the elements available to him.” Rather, the artist begins with a

que guia a sua mão nos elementos de que dispõe”. O artista parte de um

concrete problem and arrives at a concrete form. The rest is talk…

problema concreto e chega a um forma concreta. O resto é conversa...

In the creation, the questions and the answers – to adopt the

As perguntas e as respostas – para adotar o esquema de sabatina

quiz-preparation scheme preferred by Sr. Monteiro – are concretely for-

preferido pelo sr. Monteiro – na criação, são formuladas e se apresentam

mulated and presented. It would be absurd to imagine a poetics that did

concretamente. Seria absurdo imaginar-se uma poética que não usasse a

not use the language of poetry.

linguagem da poesia.

No serious artist of our time aims to paint the human solitude or the

Nenhum artista sério do nosso tempo se propõe pintar a solidão huma-

immorality of the bourgeois. Even when he does not understand this, Sr.

na ou a imoralidade da burguesia. Até quando o sr. não compreender isso, não

Monteiro could not have a clear idea of the artistic aim, since he only seeks

poderá sr. Monteiro, ter uma idéia clara de objeto artístico, pois busca apenas

for “meanings”: “Now, it’s from here that the work of art begins,” he ex-

“significações”: “Ora é daí por diante que começa a obra de arte”, exclama o

claims. From there to where? To “an atmosphere, a halo of a human thing,

senhor. Daí para onde? Para “uma atmosfera, um halo de coisa humana, uma

a living presence.” It can be seen that his demands have nothing to do with

presença viva”. Suas exigências está visto, nada têm a ver com concretismo e

concretism and current art. What you want, Sr. Monteiro, is in the Portu-

arte atual. O que o sr. quer, sr. Monteiro, está na representação portuguêsa da

guese representation at the 4th Biennial, or in Fernando Lemos, which is

IV Bienal, ou em Fernando Lemos, o que é a mesma coisa.

the same thing.

Há quem acredite que se possa pintar a expressão das coisas. Um dê-

There are those who believe that one can paint the expression of

les é o sr. Monteiro: “pintando garrafas se pode criar uma atmosfera, um halo

things. Sr. Monteiro is one of them: “painting bottles, one can create an at-

de coisa humana, uma presença viva”. Courbet também queria pintar a ex-

mosphere, a halo of a human thing, a living presence.” Courbet also wanted

pressão mais completa de uma coisa existente. Nós, diversamente, afirma-

to paint the most complete expression of an existing thing. We, on the other

mos que a arte não é expressão de coisa alguma. Esse é um falso realismo. O

hand, affirm that art is not the expression of anything. This is a false realism.

real não é um empréstimo do modêlo, mas um valor intrínseco à obra. Existe,

The real is not a loan of the model, but rather a value intrinsic to the work.

é verdade, uma pintura fisiognômica, comumente chama figurativa, mas sua

It’s true that there does exist a physiognomic painting, commonly called fig-

importância artística é nula. Daí a nossa frase segundo a qual a imaginação

urative, but its artistic importance is null. This gives rise to our phrase which

na arte não consiste em saber achar a expressão de um objeto, mas o objeto,

holds that imagination in art does not consist in knowing how to find the

concretização visual, de uma expressão de um conteúdo. Já preferimos a

expression of an object, but rather the object, the visual concretization, of a

palavra criação à palavra expressão. Urge mesmo diferenciar uma arte de

content’s expression. We prefer the word creation to the word expression. It

expressão de uma arte de criação. Em todo caso, o conteúdo é sempre da

is urgently necessary to differentiate an art of expression from an art of creO professor pedante
The pedantic professor
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obra de arte, dela mesmo, e não de quem a fêz, de quem a olha ou do que

ation. In any case, the content is always that of the work of art, of the artwork

representa. Os heteronomismos, deixê-mo-los ao sr. Monteiro, e à sua graça

itself, and not of who made it, of who looks at it, or of what it represents. The

inexpugnável para quem a arte começa onde acaba. E daí por diante.

heteronyms we leave to Sr. Monteiro, and to his impregnable grace which

Apesar de tudo, embora conhecemos a posição cultural do sr. Monteiro, não podemos esconder o sentimento de angústia e pessimismo que

Despite everything, although we know Sr. Monteiro’s cultural posi-

nos causa o fato de que ainda há quem pense que Morandi pinta garrafas.

tion, we cannot hide the anguish and pessimism that we feel when we see

Em resumo, tudo quanto o sr. Monteiro aponta em nós como êrro,

that there is someone who still thinks that Morandi paints bottles.

asneira, etc. (a terminologia dele é riquíssima de palavrões) corresponde,

In short, everything that Sr. Monteiro points out in us as being a mistake,

em certa medida, ao que realmente pensamos ser arte. “O artista –- êle

asinine, etc. (his terminology is rich in insults) corresponds, to a certain extent,

escreve, referindo-se ao concretista – não resolve senão os problemas

to what we really think art is. “The artist” he writes, referring to the concrete art-

postos pelos próprios elementos...” “os concretistas identificam o conteú-

ist – “does not solve anything but the problems posed by the elements them-

do específico da arte com os elementos de que ela se serve”. “o artista fica

selves…” “the concretists identify the specific content of art with the elements

reduzido a um simples organizador de materiais”, e, finalmente, o sr. acer-

it makes use of.” “the artist is reduced to a simple organizer of materials,” and,

tou mais uma vez imaginando que os concretistas têm medo de entrar na

finally, you, Sr. Monteiro, hit the mark once again imagining that the concre-

sala de representação francêsa dedicada a Chagall; mas não é só medo, é

tists are afraid to enter French representation dedicated to Chagall; but it is

também consciência de que se trata de um equívoco, senão de um grande

not only fear, it is also the awareness that this involves a mistake, if not a big

embuste. Sim senhor, isso mesmo. E tudo isso sem o “sopro de vida”, a que

hoax. Yes sir, that is it, and all of this without the “breath of life” you talk so much

tanto se refere. Esse sôpro deixamos ao senhor, embora saibamos que na

about. We leave this breath to you, Sr. Monteiro, even though we know that in

sua boca não demorará a transformar-se em vaia.

your mouth it will not take long to transform into a boo of derision.

Antes de terminar, não podemos deixar de mencionar o tom ridicu-

Before ending, we must mention the ridiculing tone used in referring to

larizante como se refere a nós. Os seu argumentos parecem mais insultos.

us. His arguments look more like insults. The reason for this is incomprehensi-

A razão disso é para nós incompreensível. Prefere adotar a atitude de um

ble for us. He prefers to adopt the attitude of a pedantic professor, in search of

professor pedante, em busca de erros de ortografia. A esta altura, cabe di-

spelling mistakes. At this point, it should be stated that in visual arts Sr. Mon-

zer que em artes visuais o senhor nada é. Não basta cavar uma coluna num

teiro is nothing. It is not enough to write a column for a morning newspaper to

matutino para falar “ex catedra”. Nós entendemos arte como produto, e

speak “ex catedra.” We understand art as a product, and Sr. Monteiro thought

o sr. achou graça. Fiedler dedicou a sua vida a aprofundar a tese da arte

it was funny. Fiedler dedicated his life to deepening this thesis of art as a prod-

como produto, e seus resultados são hoje essenciais para a argumentação

uct, and his results are essential today for the argumentation in defense of an

em defesa de uma arte objetiva. E o senhor acrescenta que é asneira, e

objective art. And you, Sr. Monteiro, said it is asinine, and you laughed smugly

ri satisfeito consigo mesmo, eufórico como se as suas palavras gerassem

to yourself, euphoric as though your words generated art or had so much pow-

arte ou tivessem tal poder que não deixarão de modificar o curso das artes

er that they could modify the course of Portuguese and Brazilian visual arts.

visuais portuguêsa e brasileira.

We do not wear a nose ring, Sr. Adolfo Casais Monteiro, and please

Nós não usamos anel no nariz, sr. Adolfo Casais Monteiro, e deixe de

leave off from the provincial attitudes. This is not Portugal, whose artistic

atitudes provincianas. Aqui não é Portugal, cuja cultura artística está aí, nessas

culture is there, in those crusts shown at the Biennial. With words we can

crosta expostas na Bienal. De palavras podemos encher quilo de papel. Mas os

fill a kilo of paper. But the facts speak for themselves, and these visual arts

fatos são os que contam e êstes er artes visuais não dependem do senhor.

do not depend on you.

.
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considers that art begins where it ends. And so on and so forth.
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ARTE INDUSTRIAL
INDUSTRIAL ART

SÃO PAULO, DATILOGRAFADO PARA REVISTA AD ARQUITETURA E DECORAÇÃO, FEVEREIRO DE 1958
SÃO PAULO, TYPEWRITTEN TO AD ARQUITETURA E DECORAÇÃO MAGAZINE, FEBRUARY, 1958

W A L D E M A R

N

as engrenagens da chamada operação executiva, cujos movimentos são prèviamente estabelecidos, tôda iniciativa pessoal é aboli-

da. O objeto fabricado pela indústria resulta diretamente dêsse processo,

C O R D E I R O

I

n the gear cogs of so-called executive operations, in which movements
are predetermined, all personal initiative is abolished. The industrially

manufactured object is a direct result of this process, unaltered in the

sem sofrer alterações no decorrer da fabricação – exatamente como na

course of production – precisely as in concrete art, in which the regu-

arte concreta, em que os traçados reguladores da harmonia estabelecem

lating contours of harmony establish an analogy and equal correlation

uma analogia e igualdade de correlação para todos os elementos. Esta-

for all components. Once the idea has been established and the me-

belecida a idéia e adotado o método de execução, as solicitações sensibi-

thod of implementation adopted, the sensitive and empirical demands

lísticas e empíricas, que surgem espontâneamente, na medida em que os

that arise spontaneously, in as far as the first visual elements take sha-

primeiros elementos visuais tomam corpo, não são tidas em conta. Visa-se

pe, are not taken into account. The aim is strictly construction, as origi-

estritamente à construção como fôra concebida.

nally conceived.

No que se refere ao elemento, a arte concreta apresenta mais uma

Regarding its elements, concrete art shares yet another similarity

identidade com a indústria. O elemento perfeitamente caracterizado obe-

with industry. Perfectly characterized parts are governed by just a few

dece a poucos grupos de tipos, correspondentes a formas geométricas

groups of types, corresponding to basic geometric shapes. There is a ten-

elementares. Tende-se à estandardização do elemento. O elemento pré-

dency to standardized elements, to prefabricated parts. Take the latest of

fabricado. Veja-se a última pesquisa de Alfredo Volpi, as suas “bandeiri-

Alfredo Volpi’s investigations – his ‘small flags’ –, for instance. In Sacilotto’s
ARTE INDUSTRIAL
INDUSTRIAL ART
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nhas”. Em Sacilotto, o movimento é alcançado mediante a intermitência

work, movement is achieved by the intermittent switching of background

entre fundo e figura com elementos iguais e distâncias iguais entre si. A

and figure, involving similar components separated by equal distances.

adoção do círculo como elemento pode resultar em conjuntos aparen-

Using the circle as element may lead to seemingly organic sets. Yet, these

temente orgânicos. Mas nada têm a ver êsses conjuntos com as amebas

sets are in no way related to the amoebae of abstractionism. The compo-

do abstracionismo. O rigor da composição é o mesmo e a precisão do

sition is just as rigorous and the precision of the components is like that of

elemento igual à do quadrado.

the square.

As concepções de côr e textura confirmam a identidade de processo,

The concepts of color and texture confirm the fact that concrete

a identidade morfológica entre a arte concreta e a indústria. O artista de van-

art and industry share the same process and morphological identity. The

guarda aceita o rigor e a responsabilidade decorrentes de uma linguagem

avant-garde artist accepts the rigor and responsibility drawn from a ratio-

racional, adaptando-se a condições de trabalho que o fazem semelhante a

nal language, adapting himself to work conditions that are similar to those

um operário. O “operário da arte”, conforme o mito de cem anos atrás. De-

of a wage earner. He is the ‘artist-workman’, as in the myth of a hundred

pois de tantas apologias e utopias saint-simonistas, finalmente parece que

years ago. After many Saint-Simonian apologias and utopias, it finally

o problema de uma arte industrial encontra solução real, isto é, artística. O

seems that the problem of an industrial art has found a real solution, name-

fracasso do “socialismo estetizante” vem demonstrar mais uma vez que a

ly an artistic one. The failure of ‘aesthetic socialism’ once again shows that

solução de um problema artístico só pode ser dada pela arte.

the solution to an artistic problem can only be given by art.

A industrialização progressiva aumentará e aprofundará a separa-

Progressive industrialization will broaden and deepen the gap be-

ção entre a arte romântica e artesanal e a arte concreta e industrial. No

tween romantic and handcrafted art, and concrete and industrial art. At

atual estágio de desenvolvimento, já não é figurativismo o ponto antagô-

the current stage of development, figurative art is no longer the antag-

nico do concretismo. O tachismo é a última forma de reação romântica.

onistic opposite of concrete art. Tachism is the ultimate form of roman-

O aparecimento e aperfeiçoamento da indústria é sem dúvida o fator histórico que está na base de tôda a arte contemporânea. A luta inicia-

The emergence and development of industry is surely the historical

da com Ruskin e Durkheim ainda não terminou, e nem terminará tão logo.

factor that underpins all contemporary art. The struggle that started with

Mesmo quando o trabalho manual tiver cedido definitivamente o seu lugar

Ruskin and Durkheim has not ended, and will not end so soon. Even when

à máquina, a arte no sentido tradicional, artesanal e romântico, continuará,

manual work has definitely yielded to machinery, traditional, handcrafted

provàvelmente, a constituir o artigo de luxo, refúgio de todos aquêles indiví-

and romantic art will probably continue to be a luxury item, a refuge for all

duos que, esmagados pelo desenvolvimento da realidade, buscam o consô-

those individuals who are crushed by the development of reality and seek

lo patético da evasão. Uma república anarquista de frustrados. Para a nova

pathetic consolation in escapism. An anarchist republic of the embittered.

arte, poderá realizar-se a profecia de Renan, segundo a qual não existirá mais

For the new art, Renan’s prophecy may be fulfilled: poetry will no longer

poesia no dia em que tôdas as coisas que nos cercam forem poéticas.

exist, when everything in our surroundings is poetic.

O que se revela incontestável, ao abordar, ainda que ligeiramente,

Even a superficial look at this extensive and complex subject reveals

êste assunto vasto e complexo, é a importância decisiva da indústria na

the inarguably decisive importance of industry for understanding the con-

compreensão do conteúdo da arte contemporânea cuja finalidade última

tent of contemporary art, the ultimate purpose and historical destiny of

e destino histórico acreditamos ser a arte industrial.

which we believe to be industrial art.

.
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tic reaction.
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RETROSPECTIVA 1951-1959
RETROSPECTIVE 1951-1959

RIO DE JANEIRO, CATÁLOGO DA EXPOSIÇÃO DE ARTE CONCRETA RETROSPECTIVA 1951-1959, MUSEU DE ARTE MODERNA (MAM), JULHO DE 1960
RIO DE JANEIRO, CATALOG OF THE CONCRETE ART EXHIBITION RETROSPECTIVA 1951-1959, MUSEUM OF MODERN ART (MAM), JULY, 1960
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e

sta não é uma retrospectiva completa. é apenas a apresentação de
algumas obras pouco vistas, que pertencem a êsse período de quase

uma década de arte concreta no brasil.

C O R D E I R O

T

his is not a complete retrospective exhibition; it is only the presentation of a few rarely seen works produced in this period of almost a

decade of concrete art in Brazil.

não é um balanço, mas apenas uma oportunidade para a revisão de

It is not a balance; it is just an opportunity of position reassessment

posições para os que, como os remanescentes da mentalidade “modernis-

for those who, like the remnants of the 1922 “modernist” mentality, could

ta” de 22, nada souberam enxergar na arte não-figurativa além do brasilei-

not see anything in non-figurative art beyond Cícero Dias’ paintings’ Bra-

rismo dos verde-amarelos de cícero dias e consideraram o tiradentes de

zilianness, and for whom the painting Tiradentes, by Portinari, was the mas-

portinari a maior criação da arte geométrica.

terpiece of geometric art.

produto direto de uma atitude crítica contra o abstracionismo inco-

Concrete art in Brazil is a direct result of a critical attitude against

erente (daqui e de fora) a arte concreta no brasil, apesar de limitada na sua

incoherent abstraction (both local and foreign). Although limited in its ac-

ação pela superficialidade dos interlocutores, desempenha papel decisivo na

tion by the shallowness of its interlocutors, it plays a crucial role in trans-

transformação e atualização de uma semântica visual, já inapta a assimilar as

forming and updating a visual semantics, now unfit to assimilate informa-

informações oriundas de uma nova situação histórica que vem colocando a

tion from a new historical situation that has more and more exposed our

nossa cultura em contato sempre mais estreito com o exterior.

culture to foreigners.
retrospectiva 1951-1959
retrospectivE 1951-1959
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na nossa opinião, o papel da arte concreta não é o de sacar supos-

In our opinion, the role of concrete art is not to draw on suppos-

tos problemas novíssimos, mas o de tentar respostas mais adequadas aos

edly brand-new problems, but to more appropriately respond to positive

conteúdos positivos da arte contemporânea em face dos problemas que a

aspects of contemporary art in the face of issues raised by the cultur-

conjuntura cultural vem apresentando.

al context.

arte concreta, portanto, não é um estilo, mas um conteúdo: o conteúdo da objetividade da arte.

art’s objectivity.

a esta altura, mais importante do que conhecer o conteúdo de uma
tendência é perceber as tendências de um conteúdo.
libertemos a arte concreta da tutela das vestais de uma pureza, que
é fácil isolamento, para torná-la participante.

At this point, more important than knowing the content of a trend is
to perceive the trends of a given content.
Let us deliver concrete art from the tutelage of vestal purity, which
is easy to isolate, and make it an active participant.

os abstracionistas de ontem são os tachistas de hoje, seu conteú-

The abstractionists of yesterday are the Tachists of today, they share

do histórico é análogo, a presença ou ausência de contornos geométricos

a similar historical content, the presence or absence of geometric contours

nada conta.

counts for nothing.

a precisão da arte não é uma precisão artesanal, mas de significa-

The precision of art is not a handcraft precision, it is a precision

dos, pode-se construir com rigor sem contornos rigorosos. forma não é

of meaning; it can be rigorously constructed, without rigorous contours.

contorno nem invólucro, mas relação.

Form is neither contour nor casing: it is relationship.

.
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Concrete art, therefore, is not a style, but content: the content of
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SÃO PAULO, ANOTAÇÕES DATILOGRAFADAS, 1959
SÃO PAULO, TYPEWRITTEN NOTES, 1959
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“

Os grupos: ex-realistas, ex-abstracionistas, “cicilistas” e concretistas.
Os primeiros ficaram viúvos com o XX Congresso; os segundos dilui-

ram-se no hedonismo, o “cicilismo” enlanguesce com a fase descendente

C O R D E I R O

“

The groups: former-realists, former-abstractionists, “cicilists” and concrete artists. The first became widowers with the 20th Congress; the

second diluted themselves in hedonism, “cicilism” languishes with the decli-

do Museu de Arte Moderna e o concretismo está limitado a uma ativida-

ning phase of the Museum of Modern Art (Museu de Arte Moderna) and

de intermitente, aproveitando as deixas e interstícios casuais, sem uma fô-

concrete art is limited to an intermittent activity, taking advantage of the oc-

lha onde apresentar seus pontos-de-vista. O presente considerado como

casional cues and interstices with no paper at all to present their viewpoints.

na visão bergsoniana, limite puramente teórico que separa o passado do

The present considered from a Bergsonian standpoint, a purely theoretical

futuro, por tudo quanto foi e acaba de ser, nada promete. Sòmente, uma

limit separating the past from the future, for everything it was and has just

profunda revolução artística e cultural poderá mudar o andar monótono e

been, promises nothing. Only a profound artistic and cultural revolution can

improdutivo da nossa vida artística.

change the monotonous and unproductive pace in our artistic life.

CONCRETOS: HISTÓRICO

CONCRETE ARTISTS: BACKGROUND

“Alguns de nós tinham experiências não figurativas, abstracionistas

“Some of us had prior experiences that were not with figurative art,

e mesmo concretistas anteriores. Eu havia exposto em Roma em 1948,

abstractionism or even concrete art. I had my works exhibited in Rome in
MONOTONIA EM SÃO PAULO?
BOREDOM IN São Paulo?
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em São Paulo, por escolha de Leon Degand, na exposição inaugural do

1948, in São Paulo, by Leon Degand’s choice, in the opening exhibition at

Museu de Arte Moderna, em 1949, e na 1a. Bienal apresentei dois quadros

the Museum of Modern Art, in 1949, and in the 1st Art Biennial I presented

que considero concretos. Mas o grupo como manifestação coletiva orga-

two paintings which I consider to be concrete art. However, the group as a

nizada e de luta foi constituído em 1952. Nossa primeira mostra foi aquela

collective organized demonstration and struggle was formed in 1952. Our

que lançou o manifesto Ruptura, do qual você pode dar êstes trechos:

first show was the one that launched the Rupture Manifesto, of which you

A história deu um saldo qualitativo –
Não há mais continuidade;

History gives a qualitative leap –

Então nós distinguimos: a) os que criam formas novas de princípios

There is no longer continuity;

velhos; b) os que criam formas novas de princípios novos.
Por que? Ao naturalismo científico da Renascença – o método para
representar o mundo exterior (três dimensões) sôbre um plano (duas dimensões) – esgotou a sua tarefa histórica.
Foi a crise – foi a renovação.
Hoje o nôvo pode ser diferenciado precisamente do velho. Nós
rompemos com o velho, por isso afirmamos:
É o velho; – tôdas as variedades e hibridações do naturalismo; a

So we distinguish: a) those who create new forms from old principles; b) those who create new forms from new principles.
Why? The scientific naturalism of the renaissance – the method for
representing the external world (three dimensions) on a plane (two-dimensions) - has exhausted its historical mission.
There was crisis – there was renewal.
Now the new can be differentiated precisely from the old. We break
away from the old and so we declare:

mera negação do naturalismo, isto é, o naturalismo “errado” das crianças,

There is the old; - all the varieties and hybridizations of naturalism;

dos loucos, dos “primitivos”, dos expressionistas, dos surrealistas, etc.; o

the mere negation of naturalism, that is, the “erroneous” naturalism of chil-

não-figurativismo hedonista, produto do gôsto gratuito, que busca a mera

dren, mentally ill people, “primitives,” expressionists, surrealists, etc.; hedo-

excitação do prazer ou do desprazer.

nistic non-figuration, a product of gratuitous enjoyment, which seeks mere

É o nôvo: – as expressões baseadas nos novos princípios artísticos;

arousal of pleasure or displeasure.

tôdas as experiências que tendem à renovação dos valôres essenciais da

There is the new: – expressions based on new artistic principles;

arte visual (espaço-tempo, movimento, e matéria); – intuição artística

all the experiments that tend towards the renewal of visual art’s essential

dotada de princípios claros e inteligentes de grandes possibilidades de

values (space-time, movement and matter); – artistic intuition endowed

desenvolvimento prático; conferir à arte um lugar definido no quadro do

with clear, intelligent principles and considerable possibilities for practical

trabalho espiritual contemporâneo, considerando-a um meio de conhe-

development; giving art a defined place within the context of contempo-

cimento, situando-a acima da opinião, exigindo para o seu juízo conheci-

rary mental activity, considering it a means of knowledge, setting it above

mento prévio.

opinion, demanding prior knowledge for understanding.

Arte moderna não é ignorância. A obra de arte não contém uma
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can give these excerpts:

Modern art is not ignorance. The artwork does not contain an idea,

idéia, é ela mesma uma idéia.

it is an idea itself.

CONCRETOS TOMAM O SALÃO

CONCRETE ARTISTS TAKE THE SALON

“A nossa posição dentro da problemática da arte concreta é a de um

“Our position regarding the issue of concrete art is of utmost real-

máximo realismo. Não perdemos tempo com problemas que não existem,

ism. We do not waste time with problems that do not exist, such as that of

FASE Concreta
Concrete phase

como o da moldura. A nossa teória e a super-estrutura fiel do nosso traba-

the frame. Our theory is the faithful superstructure of our work and does

lho e não permite sacar arbitràriamente “neos”. Não vamos no “conto” de

not allow to take “neos” out arbitrarily. We are not tricked by pretentious

escritores pernósticos e amadores. Acreditamos que estamos criando no

and amateur writers. We believe that we are creating within the scope of

âmbito de uma poética que apresenta aspectos inéditos e de grande possi-

poetics which features original aspects of great possibilities. Neverthe-

bilidades. No entanto, estamos sempre dispostos a discutir as nossas idéias,

less, we are always willing to discuss our ideas, but in the light of the facts.

mas à luz dos fatos. Recusamo-nos a aceitar a colocação falsa do problema

We refuse to accept the sham presentation of the problem based on São

em têrmos de São Paulo X Rio. É uma deformação ditada por veleidades

Paulo x Rio issues. It is a deformation dictated by hegemonic velleities of

hegemônicas de arrivistas e que não deixa de fazer transparecer tacanhas

upstarts and which does bring out stingy personal vanities. With respect

vaidades pessoais. Com relação à atual organização artística nós a achamos

to the current artistic organization, we find it obsolete and inadequate. It

obsoleta e inadequada. Segue a tradição dos salões do século XIX, ignoran-

follows the tradition of the 19th Century salons and thus ignores the reality

do a realidade e as possibilidades dos novos meios de comunicação”.

and the possibilities of the new means of communication.”

REIVINDICAÇÕES E BIENAL

CLAIMS AND THE ART BIENNIAL

“O simples fato de que, depois de oito anos, as reivindicações dos

“The simple fact that, after eight years, the artists’ claims regarding

artistas com relação à Bienal são exatamente as mesmas, dá uma idéia

the Art Biennial are exactly the same give a clear idea of how sensitive and

concreta da sensibilidade e inteligência dos dirigentes do Museu de Arte

smart the directors of the São Paulo Museum of Modern Art (Museu de

Moderna de São Paulo. Ressentimentos por promessas não cumpridas, a

Art Moderna de São Paulo, MAM) are. Resentment caused by unfulfilled

aspiração legítima a um tratamento preferencial ou pelo menos de igual-

promises, the legitimate aspiration for a preferential treatment or at least

dade para a arte brasileira e a reação contra uma ordem arbitrária de va-

equal to Brazilian art and the reaction against an arbitrary order of values

lores fabricada à sombra do Museu de Arte Moderna são, a nosso ver, os

made in the shadow of the MAM are, in our view, the key reasons for the

motivos fundamentais da péssimas relações que neste momento existem

extremely bad relationships currently existing between most artists and

entre a maioria dos artistas e o Museu de Arte Moderna”.

the MAM”.

.

.
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CONCRETISMO
CONCRETE ART

RIO DE JANEIRO, REVISTA MÓDULO, AVENIR EDITORA, AGOSTO DE 1959
RIO DE JANEIRO, MÓDULO MAGAZINE, AVENIR EDITORA, AUGUST, 1959
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t

oda arte contém uma idéia. sómente o concretismo, porém, visualiza
a idéia de maneira clara e racional. é o método que permite superar a

arte ôntica para uma arte ontológica. concretismo = arte da, de e na arte,
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A

ll art has an idea. only concretism, however, envisages the idea in
a clear and rational manner. Method is what leads to the overco-

ming of the ontic art and the move to ontological art. concretism = the

o concretismo então não é somente apenas uma forma de arte, podendo

art’s art, the art in the art and the art of the art. therefore, concretism is

adquirir qualquer conteúdo, embora como estilo tenha o seu próprio con-

not only just an art form, it may acquire whichever content, though as a

teúdo caracterizado.

style it has its own featured content.

racionalidade da forma se identifica com objetividade. a obra de

Rationality of form is identified with objectivity. the artwork is ulti-

arte é, em última análise, “corpus solidum”, pra lá da objetividade não pode

mately “corpus solidum”. Beyond objectivity there can be no concretism,

haver concretismo, a objetividade é o fundamento para um novo realismo.

objectivity is the foundation for a new realism.

condições históricas impõem a idéia de uma arte mundial e uni-

Historical conditions impose the idea of a global and universal art.

versal. o caminho certo é libertar a arte de todos os convencionalismos

The proper course is that which frees art from all conventions pertaining

pertencentes a limitadas comunidades culturais. a nova arte não poderá

to restricted cultural communities. New art cannot derive from another

partir de uma outra arte pré-existente, mas dos elementos primários e ob-

pre-existing art, but from the primary goals and laws that affect the hu-

jetivos das leis que condicionam a faculdade humana de comunicação por

man faculty of communication via images. the course to follow is that of

imagens. o caminho é o da pesquisa das leis da objetividade artística.

researching of the laws of artistic objectivity.
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frente ao labirinto da arte contemporânea nós adotamos um critério seletivo, distinguindo a arte de criação da arte de expressão.

In face of of contemporary art’s maze, we adopt a selective criterion
so as to distinguish the art of creation from the art of expression.

arte de criação aquela que comunica uma nova experiência obje-

Art of creation communicates a new objective experience that can

tiva, suscetível de levar à descoberta de uma nova lei artística. lei como

lead to the discovery of a new artistic law. Here, law means a repeatable

relação repetível, mecanismo de integração do objeto no mundo exterior.

relation, a mechanism of integration of an object in the outside world. ul-

e, no fundo, o que a lei artística insere no mundo exterior é o próprio ho-

timately, that which artistic law inserts in the outer world is the individual

mem. tôda criação e julgamento artístico, com efeito, vivem no âmbito de

himself/herself. In effect, all creation and artistic judgment live under laws,

leis, que não podem ser as mesmas para o pensamento por conceitos nem

which cannot be the same for thoughts or moral concepts. Art does not

da moral. a arte não exprime, ela é. não como expressão mas como forma

express anything, it simply is. not as an expression, but as a way of be-

de ser (fiedler).

ing (Fiedler).

forma de expressão é subjetiva. suas formas não passam de fór-

Form of expression is subjective. forms are merely formulas. After

mulas. depois de elaborar supostas probabilidades de uma lei conhecida,

drawing up alleged likelihood of a known law, form eventually takes ref-

acaba por refugiar-se no conteudismo e nas transcedências hedonísticas,

uge in possible content and hedonistic transcendences, placing art back in

recolocando a arte na dependencia de outras faculdades do conhecimen-

dependence of other faculties of knowledge, reducing it to mere conven-

to, reduzindo-a mera expressão convencional.

tional expression.

o concretismo brasileiro é arte de criação, contrapondo-se ao ro-

Brazilian concretism is the art of creation, offsetting the desper-

mantismo desesperado da arte norte-americana e ao pictoricismo deca-

ate romanticism of U.S. art and the steeply declining European pictori-

dentíssimo europeu.

al trends.

.

.
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INAUGURA-SE HOJE A MOSTRA DE
SEIS ARTISTAS CONCRETISTAS
EXHIBITION OF WORKS BY SIX
CONCRETE ARTISTS OPENS TODAY
SÃO PAULO, JORNAL FOLHA DA MANHÃ, 21 DE JANEIRO DE 1959
SÃO PAULO, FOLHA DA MANHÃ NEWSPAPER, JANUARY 21ST, 1959
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(DEPOIMENTO DE WALDEMAR CORDEIRO
PARA AS FÔLHAS)
FÔLHA DA MANHÃ – 21/01/59

(STATEMENT BY WALDEMAR CORDEIRO TO
FÔLHAS NEWSPAPERS)
FÔLHA DA MANHÃ – JANUARY, 21ST, 1959

“

“

O concretismo constitui um ponto de referência obrigatório para a
compreensão da arte contemporânea brasileira. Pode-se dizer mes-

mo que as artes visuais brasileiras giram em tôrno de nossa tendência,
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Concretism is a key reference for the comprehension of contemporary Brazilian art. One could even say that the Brazilian visual

arts revolve around our tendency to adopt, at times, more or less

situando-se às vêzes, em formas mais ou menos antagônicas. O próprio

antagonistic forms. Here, tachism itself takes on a different meaning

tachismo adquire aqui um sentido diferente do tachismo europeu como

from the European tachism as an anti-concretist movement. I believe

posição anti-concretista. Eu acredito que a arte brasileira no futuro, terá

that, in the future, Brazilian art will draw from the most unique and

sua origem no que há de mais peculiar e característico no nosso trabalho.

characteristic aspects of our work. In this sense, contemporary Euro-

Nesse sentido, a própria arte européia contemporânea, que perdeu o con-

pean art, which has detached from the contents of the best creative

tato com o conteúdo dos melhores enderêços criativos da arte moderna,

addresses of modern art, presents itself with an obvious morphological

se apresenta com uma evidente inferioridade morfológica dando sinais de

inferiority, showing signs of despair and expressive wishes lacking an
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desespêro e veleidades expressivas sem uma adequada linguagem formal.

adequate formal language. It is wearing old language camouflaged in

Está usando linguagem antiga camuflada de roupagens modernas.

modern garments.

Deve-se compreender o sentido do nosso trabalho salientando o

One should understand the meaning of our work and acknowledge

que há nele de pesquisa séria, em contraposição às formas já em fase de

its serious research, rather than the forms that market a made-up region-

comercialização do regionalismo maquilado ou ao desnorteamento for-

alism or the formal disorientation of Brazilian printing and drawing, which

mal da gravura e do desenho brasileiros que enveredam cada dia mais

clearly veer at each day towards the gratuitous and irresponsible. On the

claramente para o tricô gratuíto e irresponsável. De outro lado a crise defi-

other hand, the ultimate crisis of abstractionism, which today has taken

nitiva do abstracionismo, que tomou hoje formas muito nebulosas em seu

very nebulous forms in its final stage and no longer remains a tachism of

último estágio e deixou de ser um tachismo de tira-linhas e compasso, vem

drawing pen and compass, situates concretism as the only constructive

situar o concretismo como única tendência construtiva da nossa arte."

trend of our art.”

.

.

Inaugura-se hoje a mostra de seis artistas concretistas
Exhibition of works by six Concrete artists opens today
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(ilustração de obra de Max Bill, esfera clivada nos quatro quadrantes)

(illustration by Max Bill, sphere split into four quadrants)

(p. 8)

(p. 8)

“O papel da arte concreta não é o de sacar supostos problemas no-

“The role of concrete art is not to conjure up brand new problems, but

víssimos, mas o de tentar respostas mais adequadas aos conteúdos positivos

to attempt to respond more appropriately to positive contents of contem-

da arte contemporânea em face dos problemas que a conjuntura cultural

porary art, given the problems the cultural situation has posed” Ferreira Gul-

vem apresentando”. Ferreira Gullar (suplemento do “Jornal do Brasil” de

lar wrote (supplement, Jornal do Brasil, July, 16th, 1960). With “respond to

16-07-60) leu truncadamente “dar resposta aos conteúdos”, quando o meu

contents”, Gullar misinterpreted my actual words which had been “respond

texto diz dar resposta aos problemas de acordo com os conteúdos. Re-

to problems depending on contents,” by which I meant positive contents –

firo-me aos conteúdos positivos — conteúdos de uma nova objetivida-

the contents of a new objectivity – that underpin all contemporary art and

de — que estão à base de toda a arte contemporânea e que encontram na

find their highest and most qualitative form in concrete art. Therefore, I do

arte concreta a sua forma mais elevada e qualitativa. Não considero, pois,

not hail concrete art as a miracle arising “ex-novo”, but as the end-point of
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a arte concreta um milagre, que aparece “ex-novo”, mas resultado de um

a lengthy process of research. That is why I went on to write that perceiving

longo trabalho de pesquisas. É por isso que a seguir escrevo que hoje é mais

the trend of content is more important today than seeing the content of

importante perceber as tendências de um conteúdo do que conhecer o

a trend. The purpose of this critical attitude is ultimately to keep concrete

conteúdo de uma tendência. Esta atitude crítica tem por finalidade última

art within contemporary art and neutralize sectarian deviations, which are

conservar a arte concreta dentro da arte contemporânea, neutralizando des-

refractory to essential historical relations.

vios sectários, refratários a relações históricas essenciais.

There are no places for Robinson Crusoes in contemporary culture,

Na cultura contemporânea não há lugar para robisons cruzoés,

even if they pose as post- or neo-concrete artists. I mentioned “suppos-

mesmo quando se apresentam como concretos, pós ou neos. Citei “su-

edly brand new problems” in reference to the false problems reported as

postos problemas novíssimos”, referindo-me a falsos problemas noticia-

journalists’ scoops such as the frame (previously explored to the point of

dos em termos de “furo” jornalístico, como o da moldura, por exemplo

exhaustion by MADI), for example.

(aliás, explorado anteriormente até a exaustão pelos MADÍ).

In my view, the problem of the art objectivity – which Gullar sees

O problema da objetividade da arte — que para Gullar é uma mera

as a mere question of manners in relation to creative work – takes on an

questão de comportamento em face da criação — adquire para mim uma

importance that transcends the limits of art itself to iconize a philosophical

importância que transcende os próprios limites da arte para tornar-se

and ideological attitude towards new relationships on which our existence

índice de uma atitude filosófica e ideológica em face de novas relações

depends. In the particular case of the visual arts, the problem of objectivity

que condicionam a nossa existência. No campo particular das artes visuais,

has banished mnemonic contents from consciousness, which – in the case

o problema da objetividade vem banir os conteúdos mnemônicos da cons-

of Tachism – leads to a vicious circle; on the other hand, it has facilitated

ciência que — como no tachismo — levam ao círculo vicioso; de outra parte,

the creation of new images capable of harmoniously engaging modern

vem facilitar a criação de novas imagens aptas a inserir harmoniosamen-

man in the context of scientific and social progress. Alongside others cri-

te o homem moderno no contexto dos progressos científicos e sociais.

ses, there is a crisis of images (as serious as that of concepts) that must be

Ao lado de outras, deve ser registrada uma crise de imagens (tão séria como

noted. Thus, the artist’s task is to collaborate, like Renaissance artists (who

uma crise de conceitos). A tarefa do artista é pois a de colaborar, como

were also “orthodox”), to create a new conception of objectivity.

fizeram os artistas da Renascença (que também eram “ortodoxos”) na criação
de uma nova concepção de objetividade.

In his criticism of my work, Ferreira Gullar focuses epiphenomena;
so, at a certain point, he is incapable of distinguishing the differences in

Ferreira Gullar, na sua crítica às nossas obras, fixa-se em epifenô-

meanings of my older works and those of Serpa and Carvão from the

menos, e por isso mesmo, a um certo momento, não consegue distinguir

same period. He apparently believes that meaning lies in the composition-

a diferença de significado entre as nossas obras antigas e as de Serpa e

al element itself, proclaiming my lack of consistency and fixation on one

Carvão da mesma época. É que ele parece acreditar que o sentido está no

problem just because at times I use “horizontal parallels” and at other times

elemento em si. Proclama a falta de coerência e fixação de um problema de

“variations on circles and spirals” or “curved and broken lines”. A character-

minha parte, só porque às vezes uso “horizontais paralelas”, outras “variações

istic trait in Gullar’s attitude is his refusal to admit to any qualitative value

de círculos e espirais”, ou “linhas curvas e quebradas”. O traço característico

in art, and his being scandalized when we say that color in certain works

da atitude de Gullar está em que ele se recusa a admitir qualquer valor

may be changed without altering content, or that a different result may be

qualitativo na arte. Fica escandalizado quando afirmamos que em cer-

reached from the same elements. Concrete art is an eminently qualitative

tas obras o colorido pode ser mudado sem alterar o conteúdo ou que se

art, with all the developed sensibility required of it, but it contrasts with art

pode chegar a um resultado igual com elementos diferentes. A arte con-

in general, in which only the a quantitative dosage of compositional eleNeoretórica
Neo-rhetoric

239

creta é eminentemente uma arte qualitativa, com todo o desenvolvimento

ment lends meaning to a work. Mondrian’s art, for example, is characteris-

sensível necessário, mas em contraposição à arte em geral, em que somente o

tically qualitative: the idea of neoplastic structure remains an essential and

elemento na sua dosagem quantitativa é que dá o significado da obra. A arte

almost independent value, or at least a determinant one in relation to the

de Mondrian, por exemplo, é uma arte caracteristicamente qualitativa: a ideia

(sensitive) material elements of an individualized work. Conversely, Bon-

da estrutura neoplástica permanece como valor essencial quase que indepen-

nard states that the elaboration of the element in its particular proportions,

dente, ou pelo menos determinante, com relação aos elementos materiais

texture and quantitative dosage is the sole factor for the work’s meaning.

(sensíveis) da obra individualizada. Diversamente, em Bonnard, a elaboração

Gullar states that we always consider color a secondary element. I

do elemento, em suas proporções particulares, textura e dosagem quantitativa

refute that. At the Ruptura exhibition (1952), we had already rediscovered

é o único responsável pelo sentido da obra.

Chevreul and the power of simultaneity and the dynamic of contrasting

Gullar informa que nós sempre consideramos a cor um elemen-

complementary colors, which we took to the extremes of optical vibration.

to secundário. Eu o desminto. Na exposição Ruptura (1952) já havíamos

Equally unfounded is his assertion that we pursued abstract composition

redescoberto Chevreul e o poder de simultaneidade e dinâmica do con-

during our geometric phase. On the contrary, as we have said on several

traste das cores complementares, que levamos até as últimas conseqüên-

occasions, our works are distinguished from abstract works by the visual

cias da vibração ótica. Igualmente infundada é a afirmação que na fase

character of their geometry, which is more psychological. What we were

geométrica visávamos uma composição abstrata. Pelo contrário, como

pursuing, as Sinisgalli would put it, was the geometric limit of our eyes

tivemos oportunidade de dizer em várias ocasiões, as nossas obras se

rather than our minds.

distinguem das abstratas pelo caráter visual de sua geometria, que

Responding to Gullar requires us just taking his attempts to reverse and

é mais psicologia. Buscávamos, como na frase de Sinisgalli, o limite

putting it back into the right order. The alleged errors he notes are solutions,

geométrico do nosso olho e não da nossa mente.

in our opinion. “Color – he writes in relation to my recent paintings – as light

Para nós, responder a Gullar é só colocar na justa ordem o que ele

irradiation, as a visual objective phenomenon, not as a means of symbolic con-

tenta inverter. Os supostos erros que aponta são para nós as soluções.

struction.” Were I not aware of Gullar’s semantics, I might well agree with this

“a cor — escreve a respeito dos meus últimos quadros — como irra-

wording. But there is something to comfort us: we are in good company with

diação luminosa, como fenômeno visual objetivo, não como meio de

Max Bill, for example, whose unmistakably clear position in his foreword for our

construção simbólica”. Não conhecesse eu a semântica do autor, poderia

exhibition is much more “orthodox” than our own.

muito bem concordar com esse texto. Mas algo nos consola: é a compa-

The attack on Sacilotto affords an opportunity to show an actual

nhia de um Max Bill, por exemplo, cuja posição, insofismavelmente clara

relationship between a concrete artist and a neo-concrete one. Compare

na apresentação à nossa mostra, é bem mais “ortodoxa” do que a nossa.

the axonometric perspectives informed by Albers, which Lygia Clark was

O ataque à Sacilotto me dá a oportunidade de mostrar uma relação

doing two years ago, with her current sculptures. You will see that Sacilot-

efetiva entre um concreto e um neoconcreto. Comparem as perspecti-

to’s technique, material and conception have been reduced to the mech-

vas axonométricas, no sentido de Albers, que Lygia Clark fazia dois anos

anicity of bilateral symmetry with an “innovation” taken from Calder and

atrás, com as esculturas que a mesma está fazendo agora. E descobrirão

others: a hinge. However, by sleight of hand accomplished within the finest

a técnica, o material e a concepção de Sacilotto reduzida à mecanicidade

of rhetoric, the former is described as ‘exhausted’ while the latter is a ‘neo’.

da simetria bilateral, com uma “inovação” — que é de Calder e outros —:

I no longer doubt that Ferreira Gullar is aspiring the impossible: a

a dobradiça. No entanto, por um passe de mágica, efetuado dentro da
melhor retórica, o primeiro é um esgotado, e a segunda, uma neo.
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concrete art that is no longer concrete.
I believe in the need for diversification in culture and constantly

Eu não tenho mais dúvidas: Ferreira Gullar aspira ao impossível:
uma arte concreta que deixe de ser concreta.

highlighting this through transparent dialogue. Let me add, by the way,
that Ferreira Gullar was one of the few Rio de Janeiro critics to actually

Eu acredito na necessidade de diversificação da cultura, mantida sem-

take an interest in our Modern Art Museum (Museu de Arte Moderna,

pre em evidência pelo diálogo claro. Diga-se de passagem, Ferreira Gullar

MAM) exhibition. Even Mr. Mário Pedrosa remained deaf and dumb de-

foi um dos raros críticos cariocas que realmente se interessaram pela nossa

spite having shown some interest in concrete art at a previous point in

mostra no MAM. Até o sr. Mário Pedrosa permaneceu mudo e surdo, em-

time. Principled questions require transparent positions. After reviewing so

bora, em outros tempos, tivera certo interesse pela arte concreta. Questões

many square meters of newspaper print, we must emphasize that Gullar

de princípio exige clareza de posição e revendo metros quadrados de jornal,

has resuscitated all the “clichés” directed against concrete art, but he has

não podemos deixar de salientar que Gullar ressuscitou todos os “clichês”

done so with one original aspect of his own: rather than fight concrete art

contra a arte concreta, com uma originalidade, porém: não combateu a arte

from the outside inwards – as others have done –, he does so from the

concreta de fora para dentro — como fizeram os outros — mas de dentro

inside outwards. To this end, he opted for taking a position that he viewed

para fora. E para isso escolheu a posição que lhe pareceu mais cômoda:

as most convenient: he invented the verbal expression “neo-concrete art”,

inventou a expressão verbal “arte neoconcreta”, que afirma ser superior à ex-

which he claims is superior to another verbal expression, “concrete art”... So

pressão verbal “arte concreta”. ... Como se vê, um mero jogo de palavras.

there we have it, a mere word game.

.

.
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CONTROVÉRSIA FIGURATIVISMO
ABSTRACIONISMO?
CONTROVERSY: FIGURATIVISM
ABSTRACIONISM?
SÃO PAULO, PALESTRA DATILOGRAFADA, 12/15 DEZEMBRO 1961
SÃO PAULO, TYPEWRITTEN SPEECH, DECEMBER 12TH - 15TH, 1961
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empostação da arte contemporânea em têrmos do figurativismoabstracionismo é falsa. Falta-lhe o elemento básico da verdadeira

contradição: a arte concreta (que não pode ser englobada na arte abstrata).
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he modulation of contemporary art in terms of figurativism x abstractionism is false. It lacks the basic element of real contradiction:

concrete art (that cannot be included in abstract art). Indeed, between fi-

Com efeito, entre o figurativismo e abstracionismo, não há contradição

guration and abstraction there is no antagonistic contradiction in the iden-

antagônica, nas identidade de substância . As criações de ambos não passam

tity of substance. Both art practices’ creations are merely representations.

de representações. Na representação, os elementos simplesmente coexistem,

In representation, the elements simply coexist, autonomously standing

situando-se autônomamente, isolados ou em grupos, e em sucessão. Figura

individually or in groups, and in succession. The figure represents just any-

é representação de qualquer espécie, mesmo de um tema plástico que não

thing, even a tridimensional subject that does not reach qualitative ima-

alcance valôr qualitativo de imagem (Misenstein). Generalizando afirmamos:

ge value (Misenstein). Broadly speaking, any work the elements of which

tôda obra cujos elementos não estão interligados por uma estrutura necessária,

are not connected by a necessary structure, from the point of view of the

do ponto de vista fenomônico da imagem, é figurativa. Na imagem, a

phenomenological image, is figurative. In the image, the apprehension of

apreensão dos elementos é simultânea, unitária. Sòmente a arte concreta

elements is simultaneous and unique. Only concrete art exceeds figurative
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supera o figurativo, criando imagens. Talvez, imagens de imagens – princípios

art, creating images. Maybe they are images of images - principles of ima-

da imagem, em imagens (que é o ponto visado mais elevado).

ge rendered into images (which is the highest point targeted).

O disparate do tema, tal como foi proposto, é evidente; podemos

The nonsense of the subject, as proposed, is clear. Could we possi-

chamar de figurativo a Piero della Francesca, e de não-figurativo a Mana-

bly describe Pier della Francesca as figurative artist and Manabu Mabe as

bu Mabe? Do ponto de vista da realidade artística, o contrário é que é o

non- figurative? From the viewpoint of artistic reality, the contrary applies:

certo: o primeiro cria imagens, e o segundo representações, figuras banais.

the former creates images, and the latter, representations, or banal figures.

As considerações de ordem literária em tôrno do assunto, na arte, (e

Considerations of literary order made about the subject within the

há um assunto em tôdas as obras, sem exceção), a nada conduzem, nada

art realm (and there is a theme to all these works, without exception) lead

caracterizam objetivamente. Êste tema sòmente poderá ser debatido em

nowhere and characterize nothing, objectively. This issue can only be dis-

têrmos concretos, na esfera da contradição básica da arte: representação/

cussed in concrete terms, in the sphere of art’s essential contradiction: rep-

imagem. Para falar-se em arte, é preciso falar-se em não-arte. A arte co-

resentation / image. To speak of art, one must speak of non-art. Art begins

meça no momento em que a síntese dialética objeto-ôlho faz desaparecer

the moment when the dialectical synthesis object-eye causes figures to

as figuras. Mas há críticos que preferem falar da arte sem considerar o

disappear. But there are critics who prefer to speak of art without consid-

ôlho. Cézanne, ao escrever que a pintura reside no que pensam nossos

ering the eye. When writing that a painting lies in the eyes of the beholder,

olhos, evidentemente não concordaria com êles.

Cézanne, evidently did not agree with them.

A arte não é figura, nem abstração da natureza; não é a natureza

Art is neither figure, nor abstraction of nature; it is neither nature as

como ela é, nem a natureza modificada. Arte não é natureza; mas cons-

it is, nor modified nature. Art is not nature, but it is man’s historical con-

ciência histórica do homem, objetivada, concretizada, realizada numa ima-

sciousness objectified and materialized into a picture. This image, as Sartre

gem. Esta imagem, como escreveu Sartre, não é a coisa, mas uma coisa

wrote, is not the thing itself, but a thing, insofar as something can be ren-

tanto quanto a coisa de que pode ser imagem. Imagem como objeto da

dered as an image. It is an image as object of consciousness, therefore, and

consciência, portanto, e não objeto de um objeto.

not a subject to an object.

Dentro do figurativismo, também há contradições: pode-se distin-

Within figurativism, there are also contradictions: a distinction can

guir um figurativismo do sinal e um figurativismo do símbolo. O primeiro

be made between the figuration of a sign and that of a symbol. The former

é o figurativismo da natureza em si, da imagem retínica; sua objetividade

involves the figuration of nature itself, of the retinal image. Its objectivity

não é a da arte; seus valôres são heteronômicos; sua simetria não tem

is not that of art; its values are heteronomous; its symmetry has no phe-

realidade fenomênica; sua lógica é a da natureza. O meio geográfico em

nomenological reality, its logic is that of nature. It involves the geographical

si (Gestalt) – em resumo. Pertencem ao figurativismo do sinal tanto os

environment itself (Gestalt), in a nutshell. Both the verists and the tachists

“veristas”, como os “tachistas”.

adopt the figurative sign.

Um exame crítico do significado do figurativismo do sinal levar-

A critical examination of meaning within sign figuration would lead

nos-ia a compará-lo com o evolucionismo atual, com o “funcionalismo”

us to compare it with the current evolutionism, with “functionalism” in ar-

na arquitetura (nas suas formulações mais esquemáticas) e com certos

chitecture (in its most schematic formulations) and certain “rationalism”.

“racionalismos”. Tôdas essas atitudes culturais levam à consideração da

All these cultural attitudes lead to the pondering of evolution and techni-

evolução e do progresso técnico-cientifico em si sem as implicações de

cal-scientific progress itself, without any implications of moral order, and

ordem moral. Ao progresso dos meios de produção, sem ter em conta as

to the development of the means of production, without regard to the

relações de produção. Ao progresso sem o homem, ao aperfeiçoamento

relations of production. [They also lead] to progress without the individual,
Controvérsia Figurativismo Abstracionismo?
Controversy: Figurativism Abstracionism?
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da bomba atômica sem Hiroshima. Aos problemas da comunicação, ao

to developing the atomic bomb without Hiroshima. To problems of com-

bom desenho industrial e aos contrôles da cibernética – para enriquecer

munication, good industrial design, and controls of cybernetics – to enrich

os patrões. Levam a coisa, sem a consciência.

the bosses. They move on with things, carelessly.

O figurativismo do sinal é um falso realismo, como o dos gravadores

The figuration of the sign is a false realism, like that of the Russian

russos na VI Bienal. Tomando exemplos da representação brasileira dêsse cer-

printers at the 6th [São Paulo] Biennial. Taking a few Brazilian representa-

tame, pertencem ao naturalismo do sinal (na pintura): L. Raimo, I Serpa (que

tives at this event as examples, the following artists belong to the natural-

afinal demonstrou nada ter compreendido de arte concreta), Kracjberb, Ma-

ism of the sign (in painting): L. Raimo, Ivan Serpa (who ultimately proved

nabu Mabe; (na gravura) Dorothy Bastos, M. Chiaverini; (na escultura) Leirner.

to have understood nothing of Concrete art), Krajcberg, Manabu Mabe;

O figurativismo do símbolo é o surrealismo e tôdas as suas diversificações. Trata-se da cristalização de valores em figuras isoladas. O que

Symbol figuration is found in Surrealism and all its derivatives. It is

antes foi produto de relação, aqui é absoluto. O sujeito em si. A memória

the crystallization of values in isolated figures. That which once was the

em si. Sua linguagem é fisiognômica, metafórica. Seu suporte é a comuni-

product of relationship, here is an absolute. The subject itself. Memory it-

cação discursiva. Seu significado, por ser convencional, em grande parte,

self. Its language is physiognomic, metaphorical. It has discursive commu-

é restrito. E o que se nota nas pinturas de R. Valentim e Milton da Costa,

nication for support. Its meaning, being conventional, is to a large extent

nas gravuras – ilustrações de Lívio Abramo e M. Grassmann e na escultura

restricted. And it is what we see in paintings by R. Valentine and Milton da

de Mario Cravo.

Costa, print-illustrations by Livio Abramo and M. Grassmann, and sculp-

As duas modalidades de figurativismo têm em comum o papel de-
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(in printing) Dorothy Bastos, M. Chiaverini, and (in sculpture) Leirner.

ture work by Mario Cravo.

terminante do sujeito (Einfühlung). Neste nível e neste sentido, a arte – re-

The two modes of figuration have in common the crucial role of the

duzida a um estímulo sem caracterização própria – deixa de ser necessária,

subject (Einfühlung). At this level and in this sense, art – reduced to a stim-

deixa de ser o fator essencial da adequação hístorica da faculdade humana

ulus without proper characterization – no longer required, no longer the

em pensar por imagens.

essential factor of historical adequacy of human faculty to think of images.

O figurativismo é o produto do individualismo da ideologia burguêsa.

Figurativism is the product of bourgeois ideology’s individualism.

A única verdadeira arte é a arte do signo, hoje chamada de concre-

The only true art is the art of the sign, now called concrete. Its

ta. Seu significativo é universal. Entre os exemplos que podemos colhêr

significance is universal. Among the examples that we can scoop at

no âmbito da VI Bienal de São Paulo –manifestações desta arte objeti-

the 6th São Paulo Biennial – manifestations of this objective art – the

va – citamos as obras de um José Antônio da Silva, de um Volpi, de um

works of José Antônio da Silva, Volpi, and Luiz Sacilotto deserve

Luiz Sacilotto.

special mention.

.

FASE Concreta
Concrete phase

.

VI BIENAL DO MUSEU DE ARTE
MODERNA DE SÃO PAULO
10 ANOS DE ARTE CONCRETA NO BRASIL
6TH ART BIENNIAL AT THE SÃO PAULO
MUSEUM OF MODERN ART
10 YEARS OF CONCRETE ART IN BRAZIL
SÃO PAULO, ANOTAÇÕES DATILOGRAFADAS, 7 DE FEVEREIRO DE 1961
SÃO PAULO, TYPEWRITTEN NOTES, FEBRUARY 7TH, 1961

W A L D E M A R

A MOSTRA ABRANGERIA O PERIODO 1951-61,
APRESENTANDO, OU SIMPLESMENTE
MENCIONANDO TAMBEM OS ANTECEDENTES.

C O R D E I R O

THE SHOW WOULD COVER THE 1951-61
PERIOD, DISPLAYING OR SIMPLY MENTIONING
THE PREVIOUS EVENTS AS WELL.

critérios:

criteria:

a) - somente seriam apresentadas obras já expostas. a data tida em

a) - only works previously exhibited would be showcased here. the

consideração seria a da exposição pública da obra e não a que consta na

date taken into account would be that on which the work was publicly dis-

assinatura. qualquer decisão seria rigorosamente fundamentada em dados

played and not the date in the signature. any decision would be strictly

objetivos, catalogos ou outros documentos válidos;

based on objective data, catalogs or any other valid document;

b) - impor-se-ia, dentro de uma concepção a mais ampla de arte

b) - considering the broadest concept of concrete art, the di-

concreta, o exame direto das obras a serem expostas. na seleção das obras

rect examination of the works to be exhibited is a requirement. for

antigas se teriam em conta as caracteristicas formais objetivas não a refe-

the selection of old works, formal objective characteristics would be

rência à posição artistica, mais ou menos recente, de seu autor;

considered rather than reference to a somewhat recent artistic posi-

c) - dar-se-ia preferência absoluta à qualidade concreta,

tion of its author;
VI bienal do museu de arte moderna de são paulo
6th art biennial at the São Paulo museum of modern art
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que não é apenas gôsto nem vaga expressividade, mas criação de
ideias novas.

is neither taste only nor vague expressiveness, but new ideas’ creation.

catalogo:

catalog:

possivelmente em separata, com ótima documentação fográfica e

possibly in offprint with excellent photographic documentation and

a reprodução de documentos e textos significativos.

reproduction of meaningful documents and texts.

sugere-se a inserção de artigos e depoimentos que tirem à mostra
qualquer carater meramente retrospectivo e falsamente conclusivo.

it is suggested including articles and accounts that conceal a merely
retrospective and falsely conclusive character of the show

relações:

relations:

apresentando-se a arte concreta no brasil como um movimento ar-

as concrete art in Brazil is presented as an art movement tending to

tistico tendente a modificar a visualidade nacional, imprescindivel seria rela-

modify the national visuality, it would be vital to relate its products not only

cionar seus produtos não somente com as demais tendências na pintura, es-

to the other trends in painting, sculpture and printmaking, but rather with

cultura e gravura, mas com todas as manifestações visuais criadoras: grafica,

all visual-creating forms: printing, architecture, decoration, advertising, in-

arquitetura, decoração, publicidade, desenho industrial, paesagismo, etc.

dustrial design, landscaping and so forth.

.
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c) - absolute preference would be given to concrete quality, which

FASE Concreta
Concrete phase

.

MONA GOROVITZ N. 1937
MONA GOROVITZ B. 1937
CAMPINAS, CATÁLOGO DA GALERIA AREMAR, JANEIRO DE 1961
CAMPINAS, GALERIA AREMAR’S CATALOG, JANUARY, 1961

W A L D E M A R

C O R D E I R O

FREQUENTOU A ESCOLA DO MUSEU DE ARTE
MODERNA. DESENHOU FIGURINOS DE MODA
EM SÃO PAULO E PARIS.
PARTICIPOU DO VII, VIII (MENÇÃO HONROSA)
E IX SALÕES PAULISTAS DE ARTE MODERNA,
DA V BIENAL DE SÃO PAULO E DA MOSTRA
“CONTRIBUIÇÃO DA MULHER ÀS ARTES
PLÁSTICAS NO PAÍS” REALIZADA NO M.A.M.
DE SÃO PAULO, RESIDE EM SÃO PAULO.

ATTENDED THE SCHOOL OF THE MUSEU DE
ARTE MODERNA. DESIGNED FASHION CLOTHING
IN SÃO PAULO AND PARIS.
PARTICIPATED IN THE 7TH, 8TH (HONORABLE
MENTION) AND 9TH EDITIONS OF THE
SALÃO PAULISTA DE ARTE MODERNA, THE
5TH BIENAL DE SÃO PAULO, AND THE SHOW
“CONTRIBUIÇÃO DA MULHER ÀS ARTES
PLÁSTICAS NO PAÍS” HELD AT MAM SÃO
PAULO. RESIDES IN SÃO PAULO.

O

T

s que se interessam por filosofia da arte coincidem em distinguir
duas categorias de pintura: a geométrica, linear, plástica ou clás-

sica da cromática, romântica ou pictórica. Os termos especializados dessa

hose interested in the philosophy of art agree on distinguishing two
categories of painting: the geometric, linear, plastic or classical of

chromatics, romantic or pictorial. The specialized terms of this dichotomy

dicotomia aqui não contam (seu valor é relativo à semântica de um sistema)

do not matter here (their value is relative to the semantics of the system)

mas o fato é que não foi inventada, existe na realidade e constitui constante

but the fact is that it was not invented, it exists in reality and constitutes a

dentro da lógica dialética do desenvolvimento da história da arte.

constant within the dialectic logic of the history of art’s development.

Saímos de uma arte geométrico-linear. No momento, a luta dos

We are coming out of a geometric-linear art. At the moment, the

conteúdo antagônicos acontece no ring do cromático e do tátil: no

struggle of the antagonistic contents is taking place in the ring of chromat-

ring da luz.

ic and tactile: in the ring of light.
mona gorovitz n. 1937
mona gorovitz B. 1937
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A arte abstrata, subjetiva, atualmente chamada de tachismo, oscila

Abstract, subjective art, currently called tachism, oscillates without

sem saída, desesperada, de extremo a extremo, do sinal ao símbolo, do

a solution, desperate, from one extreme to the other, from sign to symbol,

naturalismo ao surrealismo.

from naturalism to surrealism.

A arte concreta, objetiva, aborda o problema da luz como signo,
com a liberdade que a profundidade de seu conteúdo lhe faculta.

with the freedom provided by the depth of its contents.

Novamente as tendências opostas encontram uma condição

Once again the opposite trends find a substantially common condi-

substancialmente comum, que melhor salienta, pela relação, as dife-

tion which better highlights, by relation, the reciprocal differences. Accept-

renças recíprocas. Aceitar essa nova condição quer dizer tornar a arte

ing this new condition means making concrete art participative, making it

concreta participante, fazer circular, comunicar e tornar mais atuantes

circulate and communicate, while making its ideas more active.

suas idéias.

Corporeally speaking, the problem is to discover – in the light, by

O problema, corporalmente falando, é descobrir na luz, mediante a
sensibilidade, relações de necessidade; idéias de relações de necessidade;
leis das idéias de relações de necessidade.

means of sensibility – relations of necessity, ideas of necessity relationships, laws of ideas of necessity relationships.
Not therefore, to color geometric drawings, like geographic maps,

Não, portanto, colorir desenhos geométricos, como cartas geográficas, mas encarar o domínio da côr e da textura na sensibilidade como um
mundo caracterizado e diferenciado, com sua própria matéria e leis.

but to approach the realm of color and texture in the sensibility as a characterized and differentiated world, with its own matter and laws.
Great constructors of light have already existed. But our visuality,

Já existiram grandes construtores da luz. Mas a nossa visualidade, o
nível da nossa cultura de imagens, exigem novas soluções.

the level of our culture of images, demand new solutions.
Mona is in the trench of the revolution of objective art in the domain

Mona está na trincheira da revolução da arte objetiva no domínio
da luz.

of light.
Within a new context, she reassumes the language of optical mix-

Retoma ela, dentro de um novo contexto, a linguagem da mistura

ing, which by way of proximity factors and similarity (proximity and similar-

ótica, que mediante fatores de proximidade e semelhança (proximidade e

ity not only in the spatial and geometric sense, but also in the pure sense

semelhança não apenas no sentido espacial e geométrico, mas no senti-

of light) harmonizes groups of particles of complementary colors in the

do puro da luz) harmoniza na sensibilidade grupos de partículas de côres

sensibility. Harmony = inversely proportional relation of surface (or sum of

complementares. Harmonia = relação inversamente proporcional de su-

surfaces) and intensity (or sum of intensities).

perfície (ou soma de superfícies) e intensidade (ou soma de intensidades).

Only the artist’s sensibility can weigh colors in the dynamic symme-

Sòmente a sensibilidade do artista pode pesar côres na simetria di-

try of the balance. There is a notable complexity of reasoning by chromat-

nâmica do equilíbrio. Note-se a complexidade de raciocínio por imagens
cromáticas nos últimos trabalhos de Mona.

.

Êste não é que o comêço. Mas um comêço pleno de significado.
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Concrete, objective art approaches the problem of light as a sign,

FASE Concreta
Concrete phase

ic images in Mona’s most recent works.
It’s not that this is the beginning; rather, it’s a beginning full

.

of meaning.

APRESENTAÇÃO DO CATÁLOGO
DE MARIA HELENA MOTTA PAES
INTRODUCTION TO MARIA HELENA
MOTTA PAES’ CATALOG
SÃO PAULO, GALERIA DE ARTE DAS FOLHAS, 27 DE JANEIRO DE 1961
SÃO PAULO, FOLHAS ART GALLERY, JANUARY 27TH, 1961

W A L D E M A R

A

s obras de Maria Helena têm seu significado vinculado a um processo de evolução rumo à linguagem objetiva.
Se adotassemos um critério rigorosamente qualitativo de tôda a

C O R D E I R O

T

he meaning of Maria Helena’s works is linked to a process of evolution towards the objective language.
If we adopt a rigorously qualitative criteria for all artistic life,

vida artística permaneceriam raros objetos e perderíamos a realidade da

rare objects would remain and we would lose the reality of art as

arte enquanto processo.

a process.

A arte é o que é. Artístico não é o problema mas a solução. Por sua

Art is what it is. Artistic is not the problem but the solution. For their

vez, as soluções indicam os melhores problemas. Existe a arte como qualidade

part, solutions indicate better problems. Art exists as an indivisible quality

indivisível e existe a história da cultura visual como desenvolvimento quantita-

and the history of visual culture exists as a quantitative development of

tivo de idéias e suas contradições. Sòmente uma consciência refinadamente

ideas and their contradictions. Only a refinedly dialectic awareness can

dialética pode apreender o conteúdo dessa contradição que permite conside-

grasp the content of this contradiction that allows us to consider the work

rar a obra como objeto artístico e também como processo cultural.

as an artistic object as well as a cultural process.

As obras de Maria Helena, como as dos jovens em geral, são mais

Maria Helena’s works, like those of young artists in general, are more

processo do que objeto. Para quem conhece os trabalhos anteriores, a

process than object. For those who know her previous works, the evolution

evolução é positiva.

is positive.
Apresentação do Catálogo de Maria Helena Motta Paes
Introduction to Maria Helena Motta Paes’ catalog
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DADOS BIOGRÁFICOS
MARIA HELENA MOTTA PAES nasceu no Rio de Janeiro. Reside atualmente em Campinas.

BIOGRAPHICAL DATA
MARIA HELENA MOTTA PAES was born in Rio de Janeiro. She
currently resides in Campinas.

Expôs pela primeira vez em 1958, na segunda exposição de

She showed for the first time in 1958, at the 2nd Campinas Con-

arte Contemporânea em Campinas. Na mesma cidade, participou

temporary Art Exhibition (Segunda Exposição de Arte Contemporânea

de mais quatro exposições do mesmo Salão. Tomou parte nos VI.º

em Campinas). In the same city, she participated in four more exhibitions

e VII.º Salões de Santos em 1959 e 1960. Realizou uma mostra de

of the same event. She took part in the 6th and 7th editions of the Santos

arte na Galeria de Arte da Folha de São Paulo, participando do prê-

Salon (Salão de Santos) in 1959 and 1960. She held an art show at Folha

mio Leirner.

de São Paulo’s Art Gallery, participating in Leirner Prize.

Participação no “III Salão de São Bernardo do Campo” – 1960.
Participação no “I Festival de Artes Plásticas de Porto Alegre” – 1960.

She participated in the 3rd Sao Bernardo do Campo Salon (III Salão
de São Bernardo do Campo) and in the 1st Porto Alegre Plastic Arts Festival (I Festival de Artes Plásticas de Porto Alegre), both in 1960.

EXPOSIÇÕES INDIVIDUAIS
SOLO SHOWS
Piccolla Galleria – no Rio de Janeiro – em agosto de 1960.
Ribeirão Preto – em julho de 1960.

Piccolla Galleria – Rio de Janeiro – August, 1960.
Ribeirão Preto – July, 1960.

PREMIAÇÃO
AWARDS
1.º Prêmio de Desenho no “II Festival de Arte Moderna de Macaé”.
Prêmio “Casa Milton Pianos Ltda.” no “IX Salão Nacional de Arte Moderna” – Rio de Janeiro.

1st Drawing Prize at the 2st Festival de Arte Moderna de Macaé.
The Casa Milton Pianos Ltda. Prize at the 9th National Salon of Modern
Arts (IX Salão Nacional de Arte Moderna) – Rio de Janeiro.

TRABALHOS REALIZADOS
WORKS PRODUCED
Painel representando a Fundação da cidade de Ribeirão Preto, para
o Museu Municipal de Ribeirão Preto – Desenho sôbre tela, em preto

.

e branco.

Panel representing the founding of the city of Ribeirão Preto, for the
Ribeirao Preto Municipal Museum (Museu Municipal de Ribeirão Preto) –
drawing on canvas, in black-and-white.
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FASE Concreta
Concrete phase

.

APRESENTAÇÃO DO CATÁLOGO
DE THOMAZ PERINA
INTRODUCTION TO THOMAZ
PERINA’S CATALOG
SÃO PAULO, GALERIA DAS FOLHAS, NOVEMBRO DE 1961
SÃO PAULO, FOLHAS ART GALLERY, NOVEMBER, 1961

W A L D E M A R

P

erina, é um dêsses raros acontecimentos, que num meio artístico
onde prevalecem lentas diluições e elaborações que têm o sabor

inconfundível de superficiais adesões, adquirem a fôrça insofismável de

C O R D E I R O

P

erina is one of those rare happenings – in an art world mainly consisting of slow dilutions with the unmistakable flavor of superficial

adhesions and deliberations – which acquire the insophismable power of

novos conteúdos e um poder suscetível de pôr em cheque todo o edifício

new contents and a power that can question every artificial construction of

artificial de uma problemática culturalista improvisada.

an improvised culturalist problematics.

Não se enganem: Perina é um artista verdadeiro.

Be certain: Perina is a true artist.

Não é apenas um talento ao estado natural: é um artista. Pinta

Not only a talent in the natural state: he is an artist. He paints con-

concebendo e concebe pintando. O conteúdo de suas obras se inscreve

ceiving and conceives painting. The content of his works belongs to this

nesse realismo que constrói na matéria pura do concreto, prescindindo do

realism that constructs in the pure matter of concrete, dispensing with an

subjetivismo arbitrário, do hedonismo solipsista, prescindindo – uma pa-

arbitrary subjectivism, with solipsist hedonism, dispensing with metaphor,

lavra – da metáfora, em todas as suas formas, mesmo as mais camufladas

in all its forms, even the most camouflaged and recent ones.

e recentes.

In this sense he is Brazilian. A solid realist trend (artistic, not anec-

Nesse sentido é brasileiro. Uma sólida tendência realista (realismo

dotal realism), which in the present has an important role to carry out in

artístico, não anedótico), que tem no presente um papel importante a

the national context, has been delineated since the distant antecedents of

desempenhar na conjuntura nacional, vem se delineando desde os ante-

Almeida Junior’s tobacco chopper; extending through the best elements
Apresentação do Catálogo de Thomaz Perina
Introduction to Thomaz Perina’s catalog
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cedentes distantes do picador de fumo de Almeida Junior; através dos

of São Paulo art during the 1930s, including the most lucid of them: Volpi;

melhores elementos dos paulista de 30, entre os quais o mais lúcido: Volpi;

in naif and popular artists’ “gold mine”, up to geometric concrete art and,

no “filão de ouro” dos ingênuos e da arte popular, até a arte concreta geo-

currently, objective informal art.

métrica e, atualmente, o informal objetivo.
Significado morfológico da obra particular de Perina: jogo sutil de

play of contradictions in which the geometric, the tone of the light and the

contradições em que o geométrico, o tom da luz e o tátil se interpene-

tactile intercross, compensating, corresponding, substituting and harmo-

tram, se compensam, se correspondem, se substituem, harmonizando-se.

nizing with one another.

Raramente, num esquema tão simples, a simetria bilateral teve tan-

Rarely in such a simple scheme, bilateral symmetry had so many

tas possibilidades de relação simultâneas de modo a fornecer um campo

possibilities of simultaneous relationships for furnishing a field where

onde as surprêsas e as descobertas venham a se constituir na essência

the surprises and discoveries are constituted in the essence of the im-

mesma da imagem.

age itself.

.
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A morphological meaning of Perina’s particular work: a subtle inter-

FASE Concreta
Concrete phase

.

VI BIENAL
6TH BIENNIAL

SÃO PAULO, ANOTAÇÕES DATILOGRAFADAS, NOVEMBRO DE 1961
SÃO PAULO, TYPEWRITTEN NOTES, NOVEMBER, 1961

W A L D E M A R

A

s duas modalidades de figurativismo têm em comum o papel determinante do sujeito (Einfühlung). Neste nível e neste sentido, a

arte – reduzida a um estímulo sem caracterização própria – deixa de ser

C O R D E I R O

T

he two modes of figurativism have in common the crucial role of
the subject (Einfühlung). At this level and in this sense, art – redu-

ced to a stimulus without proper characterization – is no longer required;

necessária, deixa de ser o fator essencial da adequação histórica da facul-

it is no longer the essential factor of human’s faculty historical adequacy

dade humana em pensar por imagens. O figurativismo é o produto do

to think through images. Figurativism is the product of the individualistic

individualismo da ideologia burguêsa.

bourgeois ideology.

A única verdadeira arte é a arte do signo, hoje chamada de concreta.

The only true art is the art of the sign, now called concrete. Its signif-

Seu significado é universal. Entre os exemplos que podemos colhêr no âm-

icance is universal. Among the examples that we can scoop at the 6th São

bito da VI Bienal de São Paulo – manifestações desta arte objetiva – citamos

Paulo Biennial – manifestations of this objective art – the works of José

as obras de um José Antônio da Silva, de um Volpi, de um Luiz Sacilotto.

Antônio da Silva, Volpi, and Luiz Sacilotto deserve special mention.

.

.

VI BIENAL
6TH BIENNIAL
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A FÍSICA DA ARTE
THE PHYSICS OF ART

SÃO PAULO, ANOTAÇÕES DATILOGRAFADAS, SEM DATA
SÃO PAULO, TYPEWRITTEN NOTES, UNDATED

W A L D E M A R

O

significado fundamental da arte concreta é a justa valorização da
natureza física da obra de arte. No plano crítico é a adoção de uma

metodologia objetiva, que colhe as características morfológicas manipu-

T

he fundamental significance of concrete art is proper appreciation
of the physical nature of an artwork. On the critical level, it means

using an objective methodology to pick out the morphological charac-

ladoras e organizadoras dos elementos de repertório. O sentido da obra,

teristics that manipulate and organize the repertoire elements. In the last

em última análise, depende dos meios e modos da organização. Do ponto

analysis, the meaning of a work depends on means and modes of organi-

de vista criativo, o canal, e os metodos são objetivos do artista, que comu-

zation. From a creative point of view, channel and methods are the artist’s

nica sua mensagem-ideia concretamente, ao nível de modelo, incluindo,

aims that concretely communicate his message-idea on the model level,

portanto também exemplos semânticos.

thus including semantic examples too.

A objetividade da obra de arte, no entanto, não deve ser compreendida

The objectivity of the artwork, however, should not be understood in a

de maneira mecanicistica. Já Herbert Eimert, falando de música, notara que

mechanicistic manner. Regarding music, Herbert Eimert noted that objectivity

comumente a objetividade é composta de objetos, mas na arte o objeto é

is often composed of objects, but in art an object is an objective in a different

objetivo de outra maneira. E é essa reflexão crítica que pode levar para uma

way. This critical reflection may lead to a more precise understanding of the

compreensão mais precisa da diferença entre artistas objetivos e objeteiros,

difference between objective artists and objectivizing artists, so contradictory

tão encontradições nesta fase de vulgarização e degeneração da vanguarda.

in this period of the avant-garde’s degeneration and vulgarization.

O valor físico não é uma metafísica. Antes é o resultado direto de uma
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Physical value is not metaphysics but the direct result of a relative

posição relativa que se restringe ao campo. Igualmente não é uma metafísica

position that is restricted to the field. Nor is it metaphysical in that the

na medida em que a realidade psicofisiológica é colocada mediante determi-

psychophysiological reality is posed through certain technical resources,

nados recursos técnicos, que – enquanto meios de produção – trazem consi-

that – as means of production – involve characteristic of civilization. In

go caracteristicas de civilização. Mas, principalmente, a física da arte não é uma

particular, the physics of art is not metaphysics because it concretely com-

metafísica porqué se comunica concretamente, isto é, mediante elementos de

municates, using elements from a repertoire shared between transmitter

um repertório comum entre transmissor e receptor carregados de semantici-

and receptor charged with original semanticities. Ultimately it is semantic-

dades originária. E em ultima instancia é a semanticidade que é alterada pela

ity that is altered by physical reality. Thus semantics becomes an added

realidade física. Desse modo a semántica se torna uma dimensão a mais além

dimension beyond the three or four that already comprise the terms of

da três ou quadro que já compõem os termos da dialética da natureza física

the physical nature of art’s dialectic. The question is then posed in terms of

da arte. A questão então se coloca em termos de uma relação entre meios

a relation between the means of production (channel) and the meanings

de produção (canal) e o significados dos elementos do tema (repertório). No

of the theme’s elements (repertoire). In the process of realizing [a work]

processo de realização os meios não constituem apenas um suporte neutro.

the means/media not only constitute a neutral support. Indeed, insofar as

Com efeito, na medida em que são responsáveis pela coisificação da mensa-

they are responsible for objectifying the message, they characterize the

gem, caraterizam a realidade física da obra, realidade essa que se apresenta e

physical reality of the work, a reality that is posed for viewers and commu-

se comunica diretamente com o fruidor, ao nível da evidência. Os elementos

nicates directly with them on evidence level. The repertoire elements, on

de repertório, pelo contrário, no processo de objetivação perdem os significa-

the contrary, in the process of objectification, lose their original meanings

dos originários e adquirem um significados básico, estrutural que modifica de

and gain basic structural meanings that dialectically alter the signifying sit-

modo dialético a situação significante, resultando no significado real de cam-

uation, resulting in the real meaning of the field, the concrete meaning of

po, o significado concreto da obra de arte individual.

the individual artwork.

O problema da construção física da obra de arte está vinculado e

The problem of the physical construction of an artwork is con-

conexo ao problema dos meios de produção. Estes, já o dissemos, refle-

nected and related to the problem of the means of production. As noted

tem e constituem parte de um determinado estagio de civilização, estando

above, these issues reflect a certain stage of civilization and are part of it,

ligados a uma realidade mais ampla reconduzivel à evolução da tecnologia

being connected to a broader reality that may be re-conducted to tech-

e aos problemas históricos decorrentes e relacionados com a evolução da

nological developments and historical problems arising from the evolution

tecnologia. O dos meios de produção, portanto, é o problema do canal

of technology and related to the latter. The means of production are thus

mais adequado à transmissão da mensagem de acordo com as necessi-

the problem of the most suitable channel for transmitting a message in

dades da sociedade moderna. Na arte o problema do canal não é coloca-

accordance with the needs of modern society. In art, the channel problem

do apenas como problema imediato mas como estudo e reflexão crítica

is posed not only as an immediate problem but also as critical study and

sôbre o problema, como problema do problema ao nível de modelo. Esse

reflection on the problem, as problem of the problem on the model level.

é em ultima análise o sentido do aproveitamento de recursos eletrônicos e

This is ultimately the meaning of using electronic resources and statistical

o uso de metodos estadisticos na arte arte de vanguarda de hoje.

methods in present-day avant-garde art.

Mas o fundamento materialista da arte concreta apresenta mais um as-

But the materialist basis of concrete art poses another aspect of

peto de relacionamento. As relações da arte de vanguarda com a ciência e a

relationship. Avant-garde art’s relations with science and technology

tecnologia se desenvolvel no ámbito daquilo de Koffka (2) chama de “objeto

have developed in the ambit of what Koffka (2) calls “behavior object”.

condutal”. Nesse sentido a arte de vanguarda vem se relacionar com os feno-

In this sense avant-garde art relates to material phenomena associated
A FÍSICA DA ARTE
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menos materiais ligados à nossa atividade consciente. A relação entre o aspeto

with our conscious activity. The relationship between the artwork’s phys-

físico e a semanticidade da obra de arte leva para a reflexão sôbre as relações

ical appearance and its semanticity leads to reflection on the relation-

entre cerebro e mente. Adrian (3) que afirma que a mente humana está ancora-

ship between brain and mind. Adrian (3) states that the human mind is

da no cerebro e não em quaisquer outras partes do sistema nervoso. O cerebro

anchored in the brain rather than any other parts of the nervous system.

no homem representaria o único liame entre corpo e mente. Consta que para

The human brain is the only link between body and mind. To fully eluci-

elucidar completamente essa questão há problemas de fisiologia e psicologia

date this issue, there physiology and experimental psychology problems

experimental a serem ainda resolvidos. Será que um dia alguém poderá explicar

that have yet to be resolved. Perhaps one day someone will be able to

as relações entre a experiencia artística e os dez mil milhões de celulas nervosas?

explain the relationship between artistic experience and ten billion nerve

Por enquanto pode-se observar uma estranha relação entre as obras dos artis-

cells? For the moment, we may observe a strange relationship between

tas físicos de vanguarda e as pesquisas dos eletrofisiólogos, que partem da pre-

the works of avant-garde artists and research done by electrophysiolo-

missa de que todo impulso no corpo humano é sempre acompanhado por um

gists, who start from the premise that every impulse in the human body is

efeito elétrico: impulsos nervosos e modificações elétricas são inseparáveis. E o

always accompanied by an electric effect: nerve impulses and electrical

feed-back não existe apenas nas máquinas modernas mas tambem no corpo

modifications are inseparable. Feedback is not only a feature of modern

humano. O aproveitamento de meio eletrônicos na arte, portanto, não significa

machines but of the human body too. The use of electronic means in

apenas uma adequação tecnica ao novos canais artificiais de que fala Moles, da

art therefore not only means technical adaptation to the new artificial

comunicação moderna, mas são motivados pela necessidade de esploração da

channels that Moles writes about for modern communication, but the

natureza humana com novos recursos para alcançar-se uma arte objetiva, que

latter are driven by the need to explore human nature with new resourc-

se transmita ao nível da evidência, alcançando índice de universidade indispen-

es and achieve objective art transmitted on the evidence level, reaching

savel ao carater planetário da linguagem da arte atual. É A. Moles (4) que diz

a universality indispensable to the planetary character of contemporary

ser a evidência o estado ultimo do conhecimento, a finalidade do conhecimento

art language. A. Moles (4) says this is evidence of the highest state of

cientifico que é o de integrar o real mais complexo na evidência.

knowledge, the ultimate purpose of scientific knowledge which is to in-

A objetividade da arte é uma objetividade histórica de diversos modos. O é pelos meios de produção que utiliza e que refletem a civilização

The objectivity of art is a historical objectivity in different ways. This

do momento; o é pelos conhecimentos que acumula sôbre a estrutura

is due to the means of production it uses, which reflect the civilization of

fisiológica do fruidor, que passam a integrar a história do conhecimen-

the period; it is also due to cumulative knowledge of the physiological

to humano. Mas, o que conta em ultima análise, a sua historicidade pro-

structure of the viewer, who becomes part of human knowledge history.

vem do seu engagiamento na situação socio-economica. Já na escolha

But what counts in the final analysis is that its historicity arises from its

dos elementos de repertório o artista escolhe uma determinada faixa de

being engaged with the socio- economic situation. In terms of repertoire’s

significados sociais dando a entender a classe de consumidores a quem

elements choice, the artist chooses a certain range of social meanings im-

pretende se dirigir.

plying the class of consumers he or she intends to address.

.
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tegrate the most complex real with evidence.
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CONCRETISMO COMO ARTE DE CRIAÇÃO
CONTRAPÔSTA À ARTE DE EXPRESSAO
CONCRETE ART AS CREATIVE RATHER
THAN EXPRESSIVE ART
SÃO PAULO, ANOTAÇÕES DATILOGRAFADAS, SEM DATA
SÃO PAULO, TYPEWRITTEN NOTES, UNDATED

W A L D E M A R

A

expressão arte concreta, primeiramente usada por Van Doesburg, recebeu no desenvolvimento da arte contemporanea diferentes acepções,

C O R D E I R O

A

s contemporary art has developed, the term concrete art, first
used by Van Doesburg, has taken on different meanings de-

conforme a concepção estetica de quem a usou. Por essa razao, torna-se neces-

pending on the aesthetic conception of those using it. Therefore, I

sario que eu defina aqui o que entendo por arte concreta. Eu entendo por arte

must define what I mean by concrete art. I see concrete art as a wholly

concreta uma arte inteiramente criativa. Distinguo na arte em geral, tanto na

creative art. In both figurative and non-figurative art generally, I distin-

figurativa assim como na não-figurativa, duas tendencias fundamentais e opos-

guish two fundamental opposing tendencies. One is art of expression,

tas. De uma lado temos a arte de expressão, que considera a obra de arte como

in which a work expresses contents, feelings and emotions. The other

expressão de conteudos, sentimentos e emoçoes. De outro lado temos a arte

is art of creation, in which an artwork is seen as form. These two trends

de criaçao que encara a obra de arte enquanto forma. Essas duas tendencias

are ultimately based on different ways of interpreting relationships be-

se fundamentam, em ultima analise, em dois modos diferentes de interpretar as

tween the one who makes the artwork, the work and those apprecia-

relaçoes entre quem faz a obra de arte, a obra de arte e quem aprecia a obra de

ting the artwork. These three terms may be summarized in two words:

arte. Estes tres termos podem ser resumidos em dois: o sujeito e o objeto.

subject and object.

A teoria da arte de expressao é a estetica “idealista”, seu maior re-

Theory for art of expression is the “idealistic” aesthetics primar-

presentante é Hegel, que arrastou a arte para a esfera do espirito pondo-a

ily represented by Hegel, which dragged art to the realm of spirit, on

no mesmo plano da religiao e da filosofia, como forma do Espirito Absolu-

the same level as religion and philosophy, as a form of Absolute Spirit.
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to. Isso afasta o conhecimento sensivel do objeto para aproxima-lo de uma

Sensory knowledge of an object is thus replaced by something closer

suposta verdade “a priori”. A percepção não seria então o resultado de um

to “a priori” truth. Perception would then be a logical deduction rather

contato com objeto mas sim o de uma deduçao logica. O conteudo é que

than the outcome of contacting an object. Content is that which leads

produz as “determinaçoes” dos sentimentos, intuiçoes, imagens, represen-

to “determinations” of feelings, intuitions, images, representations, etc. in

taçoes, etc., numa autarquia absoluta do espirito. A imagem, entao, nao

an absolute autarchy of the spirit. Thus, image would not be objective

seria uma forma objetiva mas sim a forma do conteudo. Considerando

form but rather the form of content. On pondering a work of art, the

uma obra de arte, o conteudo de quem olha seria o objeto, e nao o objeto

contents of the viewer’s consciousness would be the crux rather than the

o conteudo da consciencia do apreciador. Enfim, a consciencia determi-

object itself. In short, consciousness would determine the artwork. This

naria a obra de arte. Isso evidentemente, resulta na inutilidade do objeto

obviously leads to the object having no utility as such, so the artwork has

enquanto tal, quer dizer na inutilidade da obra de arte. E é a essa conclu-

no use or purpose, and that is the conclusion Hegel reached: “Art is, and

sao que Hegel, chegou, escrevendo textualmente: “ A arte na sua mais alta

remains for us, on the side of its highest destiny, a thing of the past.” In

destinação é e permanece um passado”. Benedeto Croce comenta essa

this respect, Benedetto Croce warned that Romanticism and metaphys-

frase dizendo que o romantismo e o idealismo metafisico puseram a arte

ical idealism elevated art so highly that they would eventually realize that

tanto no alto, lá nas nuvens, que necessariamente acabariam percebendo

in these abstract spheres it would be of no use or purpose for anything

que em zonas tao abstratas ela nao serviria mais para nada. Isso nao quer

else – which is not to deny that Croce himself was an idealist. There

dizer que Croce nao seja tambem ele idealista. É que ha muitas tonalida-

are many hues of idealism representing the particular forms this general

des de idealismo que representam as formas particulares que essa con-

concept takes in the course of historical development, which is also the

cepçao geral vem tomando no desenvolvimento historico, que é tambem

development of creative art.

o desenvolvimento da arte de criaçao.
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The art of creation theory was called formalism or realism, and

A teoria da arte de criaçao foi chamada de formalismo ou realismo. Seu

its leading representative was Hegel’s contemporary Herbart, for whom

maior representante, contemporaneo a Hegel, foi Herbart, para quem o Belo

beauty no longer meant determining content but was the outcome of

não era mais determinaçao do conteudo mas o resultado das correlaçoes da

correlations of form, line and color, or “objective beauty”. In this case, it is

forma, das relaçoes das linhas e das cores, quer dizer “o belo objetivo”. Aqui

the object that determines consciousness. Against the universalist preten-

é o objeto que determina a consciencia. Contra a pretensao universalista dos

sion of content’s advocates, he writes that esthetics has to be seen in its

conteudistas ele escreve que a estetica convem indaga-la por si mesma, ana-

own right, by analyzing particular cases of beauty. Beauty as an objective

lizando casos particulares de beleza. A Beleza como sistema de relaçoes ob-

system of color-line relationships is ascertained from experience, which

jetivas de cores e linhas, é conhecida na experiencia, que deve dizer-nos quais

should tell us which relationships are beautiful. As a disciple of Herbart,

as relaçoes bonitas. Discipulo de Herbart, Zimmermann, na polemica contra o

Zimmermann took up the polemic against Romanticism and its ascrib-

Romantismo, que confere à fantasia virtudes milagrosas, escreveu que o estu-

ing of miraculous virtues to fantasy. He wrote that the study of fantasy

do do conteudo da fantasia pertence à psicologia (referia-se evidentemente

content belonged to psychology (obviously referring associationist rather

à psic. associacionista e não à Gestalt) e é tarefa da estetica o estudo da ima-

than Gestalt psychology), while esthetics examines fantasy image. Hence,

gem da fantasia. Dai se deduz que a critica de arte e a estetica nao devem

it follows that art criticism and aesthetics should be concerned not with

preocupar-se com o sentimento e as emoçoes mas sim com a representaçao

feelings and emotions but with concrete representations of feelings and

concreta do sentimento e conteudos. A estetica de Zimmermann influenciou

contents. Zimmermann’s aesthetics influenced Konrad Fiedler, the found-

Konrad Fiedler, que é o fundador da teoria da pura visibilidade.

er of the pure visibility theory.

FASE Concreta
Concrete phase

Fiedler vai alem dos formalistas. Aceitando a distinçao de Kant en-

Fiedler went further than the formalists. Accepting Kant’s distinction

tre a percepçao subjetiva que é determinaçao do sentimento, do prazer e

between subjective perception, the determination of feelings of pleasure

da dôr, e a percepçao objetiva que é o reflexo fiel da representaçao, afirma

and pain, and objective perception as true reflection of representation, he

que é este ultimo o dominio da arte. Fiedler distingue novamente aquilo

claims that the latter is the domain of art. Fiedler again makes a distinction

que os herbartianos tinham identificado, separando a arte da beleza, subs-

where the Herbartians had failed to do so; he separates art from beauty,

tituindo à forma agradavel a forma clara. A arte nao exprime uma realida-

with ‘clear form’ instead of ‘pleasing form’. Art does not express a reality;

de, ela é uma realidade. linguagem nao é expressao do ser, mas uma forma

it is a reality in itself. Language is not an expression of being, but a form of

do ser. A forma nao é nada mais que um complexo da natureza represen-

being. Form is nothing but a complex of nature represented in accordance

tado conforme as leis da nossa faculdade da representaçao visivel. Impoe-

with the laws of our faculty of visible representation. Therefore, all content

se, portanto, a recusa de todo conteudo diferente daquele representado

other than that represented by the signs of art must be rejected. Hav-

pelo sinais mesmos da arte. Demos assim algumas noçoes sobre as duas

ing imparted a few notions of the two fundamental approaches in artistic

atitudes fundamentais da teoria artistica, da estetica. Vejamos agora quais

theory and esthetics, let us now examine developments in the context of

os fatos, que, no ambito da arte e da critica contemporanea podem ser

contemporary art and art criticism that may be assigned to one or the

inscritos nesta ou naquela tendencia.

other trend.

O Expressionismo, como a palavra indica, foi arte de expressao. Tal-

Expressionism, as the word itself suggests, was the art of expres-

vez com exceçao do Munch, Kokoska, James Ensor e Hodler cujas obras

sion. Perhaps with the exception of Munch, Kokoschka, James Ensor and

pudemos apreciar na Bienal, realizam a ilustraçao de estudos de espirito,

Hodler whose works we may appreciate at the Biennial, [these artists]

por meios indiretos. O expressionista frances Roualt é um exemplo tipico

indirectly produce illustrations from study of the spirit. The French Ex-

do romantismo. O surrealismo combate a logica naturalista pela extravagan-

pressionist artist Roualt is a typical example of Romanticism. Surrealism

cia, opondo, isto é, a um primeiro conteudo um segundo conteudo. Toda

is against naturalist logic for its extravagance and opposes a second level

arte surrealista, academica ounão, visa portanto a expressao de conteudos,

of content to the first. All surrealist art, academic or not, therefore looks

inconscientes. O Futurismo, embora tenha o merito de ter estudado os pro-

to expression of the contents of the subconscious. Futurism has the

blemas do movimento e com isto influenciado o Construtivismo russo, é, se

merit of having studied the problems of movement and thus influenced

comparada com o Cubismo, uma arte de expressao. O primeiro Cubismo,

Russian Constructivism. Compared with Cubism however, Futurism is

aquele chamado “cientifico” é arte de criação, estudando as possibilidades

an art of expression. Early Cubism, which was described as “scientific”,

da juxtaposiçao e interpenetraçao de planos coloridos dentro da condiçao

was an art of creating, studying juxtaposition and interpenetrating color

imanente do “objeto”. Entre os pintores cubistas, Braque é o artista da ex-

planes as part of the immanent condition of “object “. Among the Cubist

pressao, Picasso e Leger os da criaçao. Picasso exige uma apreciaçao diale-

painters, Braque is the artist of expression; Picasso and Léger, of cre-

tica devendo ser considerado artista de expressao e de criaçao ao mesmo

ation. Picasso requires a dialectical appreciation and should be seen as

tempo numa mesma obra de arte. Exemplo a Guernica, que recebe elogios

an artist of expression and creation at the same time, for the same work

tanto da parte dos conteudistas assim como da dos formalistas. Num outro

of art. An example of this is Guernica, which is lauded by both formalists

plano, é este o caso tambem de Klee, e no fundo o caso de todos os artis-

and those emphasizing content. On a different level, this is also the case

tas de transiçao, em que entre o novo e o velho quase nao ha fronteiras.

of Klee, and basically of all the transitional artists, for whom there are

Complexa é tambem a obra de Kandinsky que como expressionista é formal

almost no boundaries between new and old. Kandinsky’s oeuvre too is a

e do ponto-de-vista da forma é expressionista. A “necessidade interior” do

complex one; as an expressionist, he is formal, while from point of view
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espiritualismo e a necessidade de dar à obra de arte “um fundamento objeti-

of form he is expressionist. The “inner necessity” of spiritualism and the

vo”. O romantismo de Kandinsky foi mais longe, baseando-se nas teorias de

need to give the artwork an “objective basis”. Based on Skriabin’s theo-

Skriabin tentou uma explicaçao unitaria das artes notadamente da pintura e

ries, Kandinsky took Romanticism further to pursue a unitary explanation

da musica, baseando-se numa suposta identidade de expressao.

of the arts, in particular painting and music, based on a supposed identity

Seria razoavel estabelecer-se uma relaçao entre os sinais inventados
de Kandinsky e de Klee e a teoria do Einfulung, do “simbolo do sentimento”

It would be reasonable to establish a relationship between the signs

como foi traduzida por um critico italiano. A este proposito nao concordamos

Kandinsky and Klee invented and the theory of Einfulung, which an Ital-

com a opiniao de Lionello Venturi e de Julio Argan que consideram a teoria

ian critic translated as the “symbol of feeling”. In this respect, we do not

de Einfulung como premissa da estetica visibilista. Ha uma diferencia fundam-

agree with the opinion stated by Lionello Venturi and Julio Argan, who

netal que nao podia ser talvez percebida pelos dois criticos de tendencia ide-

see the theory of Einfulung as premise for the visibilist aesthetic. There is a

alista. as tendencias artisticas mais importantes do ponto de vista da arte de

fundamental difference that these two critics, who represent the idealistic

criacao são o Suprematismo, o Construtivismo e o Neo-plasticismo.

tendency, may have failed to detect. Supremacism, Constructivism and

SUPREMATISMO quer dizer a supremacia da pura sensibilidade,
que é a sensibilidade direta, aquela que Kant definiu como: “a capacida-

Neoplasticism are the most important artistic tendencies from the point
of view of art of creation.

de de receber as representaçoes conforme a maneira como os objetos nos

SUPREMATISM means supremacy of pure feeling, the immediate

afetam”. Formalmente Malevich, o fundador do Suprematismo, superou a

sensibility that Kant defined as the ability to receive representations de-

antinomia fundo e figura, tornando o fundo fator fundamental da forma.

pending on how objects affect us. In formal terms, Malevich, the founder

O “branco dinamico”, o fundo, tem aqui mesmo importancia que a pausa

of Supremacism, resolved the figure-ground antinomy by making ground

tem na musica de Webern.

the crucial factor for form. “Dynamic white”, as background, has the same

O NEO-PLASTICISMO de Mondrian distingue igualmente a Plas-

importance here a pause does for Webern’s music.

tica pura da Plastica tragica (o figurativismo). Em sua publicaçao “Principios

Mondrian’s NEO-PLASTICISM also distinguishes pure plastic

gerais da equivalencia plastica” escreve: “Quanto mais o tragico é elimina-

from tragic plastic (figuration). In his “General Principles of Plastic Equiv-

do, mais a arte ganha em pureza” Quando domina o individual, o tragico é

alence” he writes: “The more tragic is eliminated, the more art gains in

necessario porqué cria a emoção”. Mondrian afirma, com muita exatidao,

purity. When the individual dominates, the tragic is necessary because it

que nao se trata de eliminar o individual mas sim de realiza-lo formalmen-

creates emotion.” Mondrian states in a more precise manner that it is not

te, o que quer dizer universaliza-lo. “ A arte – ele escreveu – exterioriza o

a question of eliminating the individual, but realizing the latter in formal

inconsciente conscientemente”.

terms, which means universalizing. “Art consciously exteriorizes the uncon-

Levando o discurso para a arte brasileira, tendo em conta as condiçoes
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of expression.

scious,” he wrote

particulares da sua formaçao historica, podemos dizer que Portinari apresenta a

Taking this discourse to Brazilian art, noting the particular conditions

arte de expressao, conteudista; e Volpi a arte da criaçao, formalista. Volpi é para

of its historical formation, Portinari’s work may be seen as art of expression

nós, jovens concretistas, a confirmaçao essencial, a prova historicamente cabal.

favoring content, while Volpi’s art of creation favors form. For us young

Devendo fornecer uns exemplos no campo da critica de arte atual, cito

Concrete artists, Volpi is crucial confirmation, historically grounded proof.

Romero Brest como representante da critica idealista, que pretende justificar e

To provide a few examples from current art criticism, I would quote

defender a arte de criação lançando mao dos enferrujados instrumentos da criti-

Romero Brest as a representative of the idealistic critics who aims to justify

ca da estetica filosofica e escpeculativa. O exemplo oposto é oferecido por Ber-

and defend the art of creating by making use of rusty instruments from
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nard Berenson, que estuda a arte antiga do ponto de vista da estetica moderna,

the critique of speculative philosophical aesthetics. The opposite example

defendendo o ponto de vista de que a arte deve ser considerada como forma

is posed by Bernard Berenson, who studies ancient art from the point of

e nao como conteudo, isto é, usando a terminologia especifica dele, como “de-

view of modern aesthetics, arguing that art should be considered as form

coraçao”, não como “ilustraçao”. Referindo-me à critica nacional, indico Sergio

rather than content, or to use his own terminology, as “decoration” rather

Millet como exemplo tipico de critica idealista e romantica. (Ler o recorte).

than “illustration.” Among Brazilian art critics, I would point to Sergio Millet

A necessidade de clareza de exposiçao me obrigou, até aqui, a falar

as a typical example of romantic and idealistic criticism. (See clipping).

das duas tendencias ao mesmo tempo, simultaneamente. Entrando, po-

The need to clearly expound the above ideas has forced me to

rem, no mérito da questao, ja não posso situar esses dois endereços num

talk about both trends at the same time. However, moving on to examine

mesmo plano. É que existe uma diferença hierarquica. A arte de expressao

the merits of the question, I can no longer locate these two approaches

é secundaria com respeito à de criação. Com efeito, ela é possivel na me-

on the same level. There is a hierarchical difference. Art of expression is

dida em que aproveita categorias formais fornecidas pela arte de criaçao.

secondary in relation to art of creation. Indeed, it is only possible to the

Desta é que ela depende, ao passo que a reciproca não é verdadeira. A

extent that it makes use of formal categories provided by art of creation;

arte de expressao é, portanto, do ponto de vista artistico, parasitaria. Este

the former depends on the latter, but not vice versa. Art of expression

é o caso da arte abstrata, que reivindica para si as liberalidades do senti-

is therefore parasitic from an artistic point of view. This is the case of

mento, beneficiando-se na realizaçao formal da aplicaçao mais ou me-

abstract art, which lays claim to liberalities of feeling, benefiting from the

nos academica de principios cubistas e expressionistas, segundo os casos.

formal realization of more or less academic use of cubist and expression-

Exemplo classico podemos encontra-lo na Renascença.

ist principles, depending on the case. A classic example of this may be

Entao concluo que de um ponto de vista historico pode-se diferen-

found in Renaissance art.

ciar, usando a terminologia de Focillon, uma idade experimental em que o

I conclude, then, that from a historic point of view we may use

estilo procura definir-se, encontra-se, isto é, um periodo arcaico; e a idade

Focillon’s terminology to distinguish between an experimental or archaic

de refinamento, que corresponderia à socializaçao e assimilaçao da nova

period that attempts to define style and the period of refinement, which

visao, o que se daria em todas as manifestaçoes humanas, tanto na “ilus-

corresponds to socialization and assimilation of the new vision across

traçao”, assim como no “gosto”. Neste periodo a personalidade e o tempe-

all forms of human expression, in both “illustration” and “taste”. In this

ramento têm um papel de primeiro plano. Isso é, alias, o que nos ensina os

period the role of personality and temperament is foremost. Indeed this

historiografos visibilistas Riegl e Woolfflin. O primeiro estuda a relativida-

is what we learn from the visibilist historiographers Riegl and Woolfflin.

de dos modos de ver, fora do campo restrito e especifico da pintura e da

The former studies the relativity in ways of seeing beyond the restrict-

escultura. No seu livro “Problemas do Estilo” Rigel estuda os tipos de orna-

ed and specific field of painting and sculpture. Riegl’s Problems of Style

mentaçao dos monumentos da arte egipcia, mesopotamica, fenicia, persa,

looks at types of ornamentation found on Egyptian, Mesopotamian,

grega, romana e bizantina. A finalidade do autor é, de um lado, descobrir

Phoenician, Persian, Greek, Roman and Byzantine monuments. One of

o principio construtivo de cada motivo, e reunindo os mesmo em grupos

his aims is to locate the constructive principles of their motifs and group

segundo o estilo geometrico, o de brasao, isto é simetrico, ou entao como

them by geometric style, as in a blazon, therefore symmetrical, or floral,

tendo ponto de partida na flora, etc... Em segundo lugar, o autor se propoe

etc... Riegl also proposes to examine the historical development of col-

estudar o desenvolvimento historico da visibilidade coletiva.

lective visibility.

A obra mais importante de Wolfflin é “Principios fundamentais da

In the introduction to his most important book Fundamental Prin-

Historia da Arte”. “Não é desprezivel – escreve na introduçao – tentar de-
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terminar as condiçoes que constituem o elemento material da obra de

cover the circumstances which, as material element... determine the style

arte... e que formam o estilo dos individuos, das epocas e dos povos. “ Mais

of individuals, periods, and peoples.” He adds: “Yet an analysis with quality

adiante escreve: “Uma analise conduzida sobre a qualidade e a expressao

and expression as its objects by no means exhausts the facts. There is a

nao atinge ainda o fundo da questao. Um terceiro elemento entra em jogo,

third factor – and here we arrive at the crux of this enquiry – the mode of

e chegamos aqui ao ponto crucial deste estudo: o modo da representaçao

representation as such. Every artist finds certain visual possibilities before

enquanto tal. Quando um artista realiza sua obra, certas condiçoes oticas

him, to which he is bound.”

se lhe oferecem e porestas ele é tomado..”
Podemos terminar esta palestra com duas frases, respectivamente

aesthetic and defines art as knowledge of the visible qualities of things,

de Fiedler e de Woolffin. A primeira de ordem estetica define a arte como

the other is historical and states “Vision has its history, and the evolution

conhecimento das qualidades visiveis das coisas, a segunda de ordem his-

of optical categories must be regarded as the primary task of art history.”

torica afirma “A visao tem a sua historia, e a evoluçao das categorias oticas
deve ser considerada tarefa primordial da historia da arte”.

Having established the aesthetic premises of art of form and giving
it the possibility of acting on the collective by providing “archetypes” for a

Estabelecidas as premissas esteticas da arte da forma e dando a

new visibility that will be more adequate and functional within the generic

esta a possibilidade de agir sobre a coletividade fornecendo os “arqueti-

conditions of life, there follows a unique image of the artist. This image is

pos” de uma nova visibilidade, mais adequada e funcional dentro de con-

quite unlike that of an individual enraptured by contents, be they diabolic

diçoes genericas de vida, resulta uma imagem inedita do artista que não

or lyrical, dramatic or hedonistic; on the contrary the image is that of a

se parece com o individuo arrebatado por conteudos diabolicos ou liricos,

scholarly connoisseur of form, a constructor of collective visibility.

dramaticos ou hedonistas, mas pelo contrario se apresenta como estudioso e conhecedor da forma, o construtor da visibilidade coletiva.
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This talk is ending with quotes from Fiedler and Woolffin. One is

Historically, I believe that the new art with its aesthetics and
pragmatics arises from the technical and social progress of our days.

Historicamente, acredito que a nova arte, a sua estetica e a sua prag-

The advent of industry and the profound transformations that the

matica, existem em virtude do progresso tecnico e social de nossos dias.

new means of production operated across all layers of society have

O aparecimento da industria e as transformaçoes profundas que o novo

necessarily transformed consciousness too. In this respect, one must

meio de produçao operou em todas as camadas da vida social não podia

appreciate the aspirations of the German Werkbund and particularly

deixar de transformar tambem as consciencias. Neste sentido devem ser

the Bauhaus, who have been able to insert new formal principles in

apreciadas as aspiraçoes das Werkbund alemaes e, em primeiro lugar, as da

industrial production. In this respect, there is quite a difference in atti-

Bauhaus que conseguiram inserir na produçao da industria novo principios

tude (1) among the artists of expression, whose aesthetic “playfulness”

formais. A este proposito, que diferença de atitude (1) entre os artistas da

regarded machinery as a mortal threat for culture, and the artists of

expressao cujo “ludismo” estetico enxergou na maquina um perigo mortal

creation who noticed that industry’s progress was leaving behind craft

para a cultura e os artistas da criaçao, que entreviram na superaçao do meto-

methods and posed the possibility of freeing art from the last remnants

do artezanal pelo industrial a possibilidade de libertar-se a forma dos ultimos

of subjectivism. Furthermore, on another level, there was an opportu-

resquicios de subjetivismo, e , num outro plano, a oportunidade de superar-

nity to abolish the “unique” character of the work of art, transforming

se o carater “unico” da obra de arte, transformando a produçao quantitativa

quantitative production to qualitative, making industry a vehicle for

em qualitativa, fazendo da industria um veiculo de divulgaçao em escala

dissemination on a previously unimaginable scale, taking the “object”

nunca imaginada, que levasse para a coletividade sem distinçoes de classe o

of new optical categories to the collective without making class- based

“objeto” das novas categorias oticas. O artista aqui nao cria um original, mas

distinctions. The artist here creates not one original, but a thousand, or
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mil, cem mil, originais. A este respeito Gropius escreveu: “Nenhum dogma

a hundred thousand. In this respect, Gropius refuted the notion that

afirma ser a arte forçosamente produzida mediante um processo artezanal;

there was a dogmatic need to using craft methods that had been asso-

este tipo de processo está ligado a uma determinada concepçao da arte”.

ciated with a particular conception of art.

Neste ultimo estado de desenvolvimento, a arte que jarenunciara

At this higher stage of development, art – which had renounced

à especulaçao, livrando-se da estetica filosofico-idealista, e auto-definira-

speculation and freed itself of philosophical-idealist aesthetics to be de-

se como experiencia, abandona definitivamente o reino da reflexao para

fined as experience – finally left behind the realm of reflection to be mate-

realizar-se na contingencia, no instrumento, no ato do trabalho.

rialized in contingencies, instruments, and the very act of working.

Superado o antigo antinomismo entre teoria e pratica, a arte deixa de

Having resolved the old dichotomy between theory and practice,

ser um “milagre”, a retorica mentirosa que falseia a dimensao justa das coisas

art is no longer a “miracle” or false rhetoric distorting the real dimension of

em beneficio de uma classe dominante; deixa de ser tambem o incenso que

objects to favor a ruling class. It is no longer incense embellishing “Cae-

embeleza os “cesares” que bajula os lideres ambiciosos. A nova arte é apenas

sars” or flattering ambitious leaders. The new art is merely a powerful in-

um instrumento poderoso de conhecimento que conquista a realidade en-

strument of knowledge that conquers reality as visibility, and objectively

quanto visibilidade, concorrendo objetivamente para o progresso coletivo.

contributes to collective progress.

.

.
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CONCRETISMO
CONCRETE ART

SÃO PAULO, VERBETE PARA ENCICLOPÉDIA ABRIL, 1969
SÃO PAULO, ENTRY TO ENCICLOPÉDIA ABRIL, 1969

W A L D E M A R

A

arte concreta constitui a síntese de tôdas as tendências da arte moderna que desenvolveram métodos quantitativos da estruturação

da imagem, em função dos meios de comunicação proporcionados pelos

C O R D E I R O

C

oncrete art synthesizes all modern art tendencies that developed
quantitative methods of structuring images based on media ari-

sing from progress in mechanics and engineering; it poses an extensive

progressos da indústria mecânica; apresenta um vasto repertório de tra-

repertoire of image processing using machine language. Quantification in

tamento da imagem em linguagem de máquina. A quantificação na arte

concrete art, however, does not mean numerical conversion of geometric

concreta, no entanto, não é a conversão numérica dos aspectos geomé-

aspects but instead capturing the digital structure of perceptual analog

tricos em si, mas a captação da estrutura digital dos valôres perceptivo-a-

values. In this respect, concrete art may be described as more akin to Ges-

nalógicos. Nesse sentido, pode-se dizer que a arte concreta relaciona-se

talt psychology than to geometry.

mais com a psicologia da forma (Gestalt) do que com a geometria.

CONCRETE ART IN THE WORLD
A ARTE CONCRETA NO MUNDO
International representatives of concrete art include Max Bill, Josef
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Entre os representantes internacionais da arte concreta destacam-

Albers, Bruno Munari and Thomaz Maldonado. The most important Euro-

se: Max Bill, Josef Albers, Bruno Munari e Thomaz Maldonado. Os pólos

pean centers are Switzerland (particularly Zurich) and Italy (Milan). In the

europeus mais importantes são a Suíça (principalmente Zurique) e a Itá-

post-war period, concrete art has developed largely in Latin America, par-
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lia (Milão). No pós-guerra um grande desenvolvimento da arte concreta

ticularly Brazil, Argentina and Venezuela. In Paris, Latin American immigrant

ocorre na América Latina, notadamente no Brasil, Argentina e Venezuela.

artists lead to its considerable hegemony. In the United States, concrete art

Em Paris, devido a imigração de artistas latino-americanos, ela conquista

was discovered belatedly and renamed with the neologism “Op Art”.

uma hegemonia ponderável. Já nos Estados Unidos a arte concreta foi
descoberta tardiamente, sendo rebatizada com o neologismo op art.

The following are seen as the international precursors of concrete art:
1910 – Wassily Kandinsky*; 1912 – Giacomo Balla; 1913 – Robert Delaunay*;

São considerados precursores internacionais da arte concreta: 1910 –

1913 – Frank Kupka; 1915 – Kasimir Malevich; 1916 – Johannes Itten; 1916/17

Wassily Kandinsky*; 1912 – Giacomo Balla; 1913 – Robert Delaunay*; 1913

– Hans Arp; 1917 – Piet Mondrian*; 1917 – George Vantongerloo; 1917 –

Frank Kupka; 1915 – Kasimir Malevitsch; 1916 – Johannes Itten; 1916/17 –

Bart Van der Leck; 1918 – Theo Van Doesburg, De Stil Manifesto; 1918 –

Hans Arp; 1917 – Piet Mondrian*; 1917 – George Vantongerloo; 1917 – Bart

Paul Mansouroff; 1919 – El Lissitzky; 1919 – Viking Eggeling; 1920 – Sophie

Van der Leck; 1918 – Theo Van Doesburg, Manifesto do “de Stil”; 1918 – Paul

Taeuber-Arp; 1921 – Kurt Schwitters; 1922/23 – László Moholy-Nagy*; 1923

Mansouroff; 1919 – El Lissitzky; 1919 – Viking Eggeling; 1920 – Sophie Taeu-

– Paul Klee*; 1928 – Josef Albers; 1927 – Friedel Vordemberg-Gildewart;

ber-Arp; 1921 – Kurt Schwitters; 1922/23 – Laszlo Moholy-Nagy*; 1923 –

1930 – Theo Van Doesburg’s concrete art manifesto published in Paris.

Paul Klee*; 1928 – Josef Albers; 1927 – Friedel Vordemberg-Gildewart; 1930
– Manifesto de Arte Concreta, publicado em Paris por Theo Van Doesburg.

O CONCRETISMO BRASILEIRO

CONCRETE ART IN BRAZIL
Concrete art in Brazil is not a direct product of the international
movement. In 1949, São Paulo Modern Art Museum (Museu de Arte

No Brasil, a arte concreta não é uma decorrência direta do movimento

Moderna de São Paulo, MAM-SP) held its inaugural exhibition – Do

internacional. A exposição inaugural do Museu de Arte Moderna de São Paulo,

Não-Figurativismo ao Abstracionismo [From non-figurativism to ab-

denominada “Do Não-Figurativismo ao Abstracionismo”, em 1949, foi o ponto

stractionism] – which led to contradictions between “hedonistic” ab-

de partida das contradições entre o abstracionismo “hedonista” e o “construti-

stractionism and “constructive” abstractionism. The first works of con-

vismo”. As primeiras obras de arte concreta foram apresentadas por Waldemar

crete art by Waldemar Cordeiro were shown at the municipal theater

Cordeiro, também em 1949, no Teatro Municipal e na primeira exposição do Art

and the first exhibition of São Paulo Art Club, again in 1949. The new

Club de São Paulo. A nova visão, que iria substanciar o conceito brasileiro de

vision, which would substantiate the Brazilian concept of concrete art

arte concreta, afirmava que o Abstracionismo* era um salto qualitativo determi-

and proclaim abstractionism* a qualitative leap forward, a movement

nado, um movimento de “ruptura” que pretendia reivindicar a linguagem real das

of “ruptura” [breakaway] that aims to be the real language of the visual

artes plásticas. Defendia a linguagem da pintura como sendo expressa por linhas

arts. It advocated the language of painting as expressed by lines and

e côres, sem desejar ser nem peras nem homem. A tela deveria ser vista apenas

colors that did not aspire to be people or pears. A painting should be

como um plano, como um espaço definido onde a composição é uma prova de

seen as merely surface, merely a defined space in which a composition

dependências, onde só não é valor o que não corresponde à relação com outros

is a proof of dependencies, not only value that does not correspond to

elementos e onde todos os elementos devem ser equivalentes na quantidade e

the relationship with other elements and in which all elements must be

na qualidade. Com o pressuposto de que o fascínio da máquina teria decreta-

equivalent in quantity and quality. The allure of the machine had de-

do o ocaso da beleza naturalista, os artistas forjaram uma nova linguagem que

creed the demise of naturalistic beauty, artists forged a new language

pudesse exprimir o individual, o coletivo, o nacional, o universal, a um só tempo.

that could express the individual, collective, national and universal at

Essa linguagem foi chamada concretismo.

one and the same time. This language was called concrete art.
Concretismo
Concrete art
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Durante vários anos, entretanto, a arte concreta desenvolveu-se sob

Over several years, however, the concrete art developed under the

o rótulo genérico de Abstracionismo, com alguns qualificativos que preten-

generic label of “abstractionism” with some qualifying adjectives in an at-

diam distingui-la das demais vertentes dêsse movimento. Na I Bienal de São

tempt to distinguish it from the other strands of this movement. At the 1st

Paulo (1951) foram apresentadas obras concretas de A. Maluff, Ivan Serpa,

São Paulo Biennial (1951), concrete works were shown by A. Maluff, Ivan

L. Sacilotto, A. Palatnik e W. Cordeiro; mas pode-se considerar como um

Serpa, L. Sacilotto, A. Palatnik and W. Cordeiro. Yet, the period 1949-1952

período precursor os anos de 1949 até 1952. Êste último assinalou o apare-

may be seen as the precursor that marked the emergence of concrete art as

cimento da arte concreta como movimento, sendo formulados definitiva-

a movement with its own theoretical principles definitively formulated and

mente os seu princípios teóricos e métodos operativos básicos na exposição

its basic methods of work shown both, at the exhibition at MAM-SP and in

do Museu de Arte Moderna de São Paulo e no manifesto Ruptura (de au-

the Ruptura manifesto (written by Waldemar Cordeiro and signed by the

toria de Waldemar Cordeiro e subscrito pelos participantes da exposição).

artists showing work at the exhibition).

DISCUSSÃO E CONSUMO

DISCUSSION AND CONSUMPTION

As novas idéias não foram aceitas tranqüilamente. Em 1952, por exem-

These new ideas were not accepted without struggle. In 1952, for

plo, por ocasião da eleição de artistas concretos para o júri do II Salão Paulista

example, when concrete artists were elected to the jury for the 2nd São

de Arte Moderna, acirraram-se as divergências entre os concretistas e outras

Paulo Modern Art Salon, their differences with other artistic currents were

correntes artísticas. Mas, apesar dos muitos ataques sofridos, o grupo “Ruptu-

sharpened. Despite many attacks, the Ruptura collective continued its

ra” continuou seu trabalho. Numa linha semelhante, surgiu em 1953 o grupo

work. Similarly, the Rio de Janeiro Frente collective showed work at Institu-

carioca “Frente”, apresentado no Instituto Brasil-Estados Unidos.

to Brasil-Estados Unidos, in 1953.

O apogeu do movimento concretista brasileiro foi alcançado com a

The apogee of the Brazilian concrete movement was reached at

Exposicão Nacional de Arte Concreta (Museu de Arte Moderna de São Pau-

the National Concrete Art Exhibition (MAM-SP, 1956; Ministry of Edu-

lo, 1956; Ministério da Educação e Cultura, Rio de Janeiro, 1957), que também

cation and Culture, Rio de Janeiro, 1957), which also showed the group’s

apresentou a influência do grupo sôbre outros pintores (como Alfredo Volpi)

influence on other painters (such as Alfredo Volpi) and poets. After 1956,

e poetas. Depois de 1956 veio a fase da diluição, das influências generaliza-

there was a period of dilution, generalized influences, revisions and extrap-

das, das revisões e das extrapolações. Foi, portanto, na década de 50 que a

olations. It was therefore in the 1950s that concrete art in Brazil gained its

arte concreta ganhou no Brasil o seu maior impulso e alcançou o mais amplo

greatest momentum and reached broader and more diverse consumption.

e diversificado consumo. Isso porque o movimento proporcionou métodos

This was because the movement offered effective methods of communi-

eficazes para a comunicação das informações por imagens num período em

cating information through images at a time when Brazil was reaching high

que o país alcançava índices elevados de industrialização e urbanização.

levels of industrialization and urbanization.

ARTE GEOMÉTRICA, NÃO GEOMETRIA

GEOMETRIC, NOT GEOMETRY

Segundo os concretistas, na arte só existe um conteúdo: aquêle re-

Concrete artists say there is only one type of content in art: the one

presentado de modo concreto pela linguagem artística. Não há a expres-

represented concretely through artistic language. Not as an expression of

são de um objeto, mas o objeto de uma expressão. A arte se diferenciaria

an object, but object of expression. Art is differentiated from pure analysis
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do pensamento puro porque é material, e das coisas ordinárias porque é

because it is material. It is differentiated from ordinary objects because it

pensamento. Porém, como a cultura só passaria a existir històricamente

is analytic. However, since culture will only exist historically when there is

ao criar uma unidade de pensamento entre os “simples”, os artistas e os

unity of thought between “simple” people, artists and intellectuals, only in

intelectuais, apenas numa simbiose com os “simples” a arte se depuraria

a symbiosis with “simple” will art be purged of intellectualistic elements of

dos elementos intelectualísticos e de natureza subjetiva, tornando-se vida.

a subjective nature, to become life itself.

A arte concreta é geométrica, não geometria – afirmam partidários

Concrete art is geometric but not geometry, say the movement’s

do movimento. E acrescentam: aquêles que não souberam compreender

supporters, who add: those who were unable to understand the sensory na-

a natureza sensível na arte fracassaram. A pintura espacial bidimensional

ture of art have failed. Two-dimensional spatial painting reached its apogee

alcançara seu apogeu com Malevitch e Mondrian. Porém surge uma nova

with Malevich and Mondrian. A new dimension has arisen: the time, time as

dimensão – o tempo, o tempo como movimento. A representação trans-

movement. Representation, then, transcends the plane, but as movement

cende então o plano, mas não é perspectiva, é movimento. O número

rather than perspective. Chromatic number structurally regulates color,

cromático regula estruturalmente a côr, que age pelo contraste das com-

which acts through the contrast of complementary colors. The interest in

plementares. O interêsse pela vibração reflete a aspiração ao movimento.

vibration reflects the aspiration for motion. Thus may concrete art be seen

Daí se poder dizer que a arte concreta é o barroco da bidimensionalidade.

as the Baroque of two-dimensionality.

UMA POSIÇÃO DIALÉTICA

A DIALECTICAL POSITION

Uma série de ensaios críticos surgiu sôbre o movimento concretista

A series of critical essays have looked at the Brazilian concrete

brasileiro. Considerando o caráter polêmico e participante do movimento,

movement. Considering the controversial and participatory character

êsses ensaios também abrangem análises sôbre as relações mais amplas

of the movement, these essays include broader analyses of relations

entre os artistas concretos e o meio artístico. A posição do movimento é

between the concrete artists and the artistic milieu. The movement’s

vista como verdadeiramente dialética; seu primeiro efeito seria o de forçar

position is seen as truly dialectical. Its first effect would be to push

a superação da convenção simplista que coloca como únicas possibilida-

past the simplistic convention that poses figurative and non-figurative

des de caminho, para a arte, o figurativismo e o não-figurativismo, com

as the only possible paths for art, perhaps with a mention of geom-

uma eventual referência à geometrização. Escreveu Lourival Gomes Ma-

etrization. In the catalogue for the Concrete art exhibition at Fôlhas

chado no catálogo da Exposicao de Arte Concreta da Galeria de Arte

Gallery (1959) Lourival Gomes Machado wrote : “ Indeed, the time has

das Fôlhas (1959): “Já passou, efetivamente, o tempo de resumir-se o caso

gone when concrete artists were humorously but unfairly described in

dos concretistas naquela frase rica de humor, pobre de justiça e carente de

just a few words as artists who would rather paint small squares than

observação, que os definia como artistas que preferem pintar quadrinhos

beautiful women... We should assign to this latter period the task of

a pintar belas mulheres ... que se reserve a êste último período para assi-

pointing out, in particular to those who attempt to reduce the defini-

nalar, sobretudo aos que tentam reduzir a definição de nossa vida artística

tion of our artistic life to a simple reflection of European trends, the

a simples reflexo das vogas européias, o fato irrecusável, e para nós muito

irrefutable fact that is very important for us to show the dissemination

importante, de apresentarem a radicação e o desenvolvimento do concre-

and development of concrete art in our milieu with special characters

tismo em nosso meio caracteres especiais e uma fôrça crescente que, em

and a growing force that, in fact, has its own reasons. These reasons

verdade, terão suas próprias razões. Razões que será preciso tomar em

will have to be considered if, on making a more in-depth examination,
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consideração se, em análise mais aprofundada, jamais quisermos captar as

we are ever going to grasp the profound features of the evolutionary

características profundas do processo evolutivo e das intenções expressi-

process and the expressive and communicative intentions of modern

vas e comunicativas da arte moderna no Brasil”.

art in Brazil.”

TENAZES BRASILEIROS

TENACIOUS BRAZILIANS

O movimento concretista brasileiro estendeu-se a várias cidades

The concrete movement has spread to several cities across Brazil,

do país, notadamente a Fortaleza (Arialdo Pinho) e Campinas (a pagina

particularly Fortaleza (Arialdo Pinho) and Campinas (the “Minarete Ex-

“Minarete Experiência”, do Correio Popular ).

periência” page in Correio Popular).

Finalmente, chegou o reconhecimento internacional, como o de

Finally, there has been international recognition such as Max Bill’s in

Max Bill, no catálogo da exposição de Enzo Mari, na Galeria Danese de

the catalogue for the Enzo Mari exhibition at Danese Milano (November,

Milão (27 de novembro de 1959): “Ai tenaci pionieri dell’ arte concreta altre

27th, 1959). “Ai tenaci pionieri dell’ arte concreta altre si sono aggiunti in

si sono aggiunti in molti paesi: brasiliani Clark, Cordeiro, Fejer, Lauand,

molti paesi: brasiliani Clark, Cordeiro, Fejer, Lauand, Lima, Mavignier, Ser-

Lima, Mavignier, Serpa, Vieira...” (“Aos tenazes pioneiros da arte concreta

pa, Vieira...” (The tenacious pioneers of concrete art were joined by other

juntaram-se outros artistas de vários países: os brasileiros Clark, Cordeiro,

artists from various countries: the Brazilians Clark, Cordeiro, Fejer, Lauand,

Fejer, Lauand, Lima, Mavignier, Serpa, Vieira...”).

Lima, Mavignier, Serpa, Vieira...”).

FASE Concreta
Concrete phase
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Movimento Ruptura [Rupture Movement], 1952
óleo sobre madeira [oil on wood]
25,5 x 21 cm
coleção [collection of] Luis Paulo Montenegro
foto [photo by]: Edouard Fraipont

274

Sem Título, s.d. [Untitled, no date]
nanquim sobre papel [India ink on paper]
10,5 x 15,5 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont

275

Movimento Ruptura [Rupture Movement], 1952
esmalte sobre compensado [enamel on plywood]
61 x 61 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont

276

Desenvolvimento Ótico da Espiral de Arquimedes
[Optical Development of the Spiral of Archimedes], 1952
esmalte sobre compensado [enamel on plywood]
71 x 60,5 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont
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Idéia Visível [Visible Idea], 1956
Plexiglas
diâmetro de [diameter of] 40 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont
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Movimento Ruptura [Rupture Movement], 1952
esmalte sobre compensado [enamel on plywood]
33 x 30 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont
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Espaço Convexo [Convex Space], ca. 1954
esmalte sobre laminado plástico colado
em aglomerado
[enamel on laminated plastic glued to
particle board]
121,5 x 60,5 x 5 cm
coleção Acervo da Pinacoteca do Estado
de São Paulo/Brasil – transferência da
Divisão de Defesa do Patrimônio Cultural
e Paisagístico, Governo do Estado de
São Paulo, 1979
[collection of the São Paulo State Art
Gallery/Brazil – transferred from the
Division of Defense of the Cultural and
Landscape Heritage, São Paulo State
Government]
Foto [photo by]: Edouard Fraipont

280

Idéia Visível [Visible Idea], 1956
tinta em massa sobre madeira
[industrial latex paint on plywood laminate panel]
100 x 100 cm
coleção The Museum of Fine Arts, Houston – The Adolpho Leirner Collection
[The Museum of Fine Arts collection, Houston – The Adolpho Leirner Collection]
foto [photo by]: Thomas R. Dubrock
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Estrutura Determinada e Determinante
[Determinant and Determined Structure], 1958
esmalte sobre Eucatex
[enamel on wood panel]
150 x 40 cm
coleção particular São Paulo
[private collection São Paulo]
foto [photo by]: Edouard Fraipont
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Contradição Espacial [Spatial Contradiction], 1958
esmalte sobre compensado [enamel on plywood]
100 x 100 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont

283

Movimento [Movement], 1951
têmpera sobre tela [tempera on canvas]
90,1 x 95,3 cm
coleção Museu de Arte Contemporânea da Universidade
de São Paulo (MAC/USP)
[São Paulo University’s Museum of Contemporary Art
(MAC/USP) collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont
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Transposição Cromática [Chromatic Transposition], 1950
têmpera sobre Duratex [tempera on Duratex wood panel]
51,3 x 51 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont
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Sem Título [Untitled], 1948
óleo sobre tela
[oil on canvas]
94 x 145 cm
coleção particular
[private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont

Sem Título [Untitled], 1948-9
ecoline e nanquim sobre papel
[ecoline and India ink on paper]
21,5 x 32,5 cm
coleção particular
[private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont
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Sem Título [Untitled], 1949
óleo sobre tela [oil on canvas]
46,5 x 33 cm
coleção particular
[private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont

Sem Título [Untitled], 1950
óleo sobre tela [oil on canvas]
73 x 54 cm
coleção [collection of] Ella Fontanals-Cisneros /
Ottoman International Investments
foto [photo by]: Oriol Torridas
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Estrutura Plástica [Plastic Structure], 1949
têmpera sobre tela [tempera on canvas]
73 x 54 cm
coleção [collection of] Ricard Akagawa
foto [photo by]: Edouard Fraipont

Sem Título, anos 1950 [Untitled, 1950s]
guache e grafite sobre papel
[gouache and graphite on paper]
35 x 52 cm
coleção particular
[private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont
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Sem Título [Untitled], 1950
esmalte sobre madeira
[enamel on wood]
30,5 x 27,5 cm
coleção particular
[private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont

Sem Título, anos 1950
[Untitled, 1950s]
guache sobre papel
[gouache on paper]
48 x 66 cm
coleção particular
[private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont
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Transposição Cromática
[Chromatic Transposition], 1951
têmpera sobre Eucatex
[tempera on wood panel]
51 x 39 cm
coleção particular
[private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont

Resultante de 5 Elementos
[Resulting from 5 Elements], 1950
esmalte sobre compensado
[enamel on plywood]
48 x 61 cm
coleção particular
[private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont
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Sem Título [Untitled], 1951
têmpera sobre papelão colado sobre madeira
[tempera on cardboard glued to wood]
27,5 x 21 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont

Sem Título, s.d. [Untitled, no date]
nanquim e guache sobre papel
[India ink and gouache on paper]
21,5 x 32,5 cm
coleção particular
[private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont
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Sem Título [Untitled], 1955
esmalte sobre compensado
[enamel on plywood]
48,2 x 48,2 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont

Sem Título [Untitled], 1951
óleo sobre madeira [oil on wood]
25,5 x 27,6 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont
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Sem Título [Untitled], 1958
esmalte sobre aglomerado
[enamel on particle board]
52,3 x 52,2 cm
coleção [collection of] Hecilda
e Sergio Fadel
foto [photo by]: Jaime Acioli

Sem Título, anos 1950
[Untitled, 1950s]
ecoline e nanquim sobre papel
[ecoline and India ink on paper]
21,5 x 32,5 cm
coleção particular
[private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont
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Ideia Visível [Visible Idea], 1955
acrílico sobre aglomerado
[acrylic on particle board]
60 x 61 cm
Colección Patricia Phelps de Cisneros
Foto [photo by]: Cortesia da
[courtesy of] Colección Patricia
Phelps de Cisneros

Esboço Concreto, anos 1950
[Concrete Sketch, 1950s]
papel vegetal e grafite
[tracing paper and graphite]
69,5 x 69,5 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Caio Caruso
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Ideia Visível [Visible Idea], 1957
óleo sobre madeira [oil on wood]
54 x 54 cm
coleção [collection of] Eugênio Pacelli
Pires dos Santos
foto [photo by]: Edouard Fraipont

Sem Título, anos 1950
[Untitled, 1950s]
caneta esferográfica, caneta hidrocor
e grafite sobre papel
[felt-tip pen, graphite and ballpoint
pen on paper]
34,8 x 51,7 cm
coleção particular
[private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont
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Sem Título [Untitled], 1951
óleo sobre madeira
[oil on wood]
40 x 50 cm
coleção particular
[private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont

Sem Título, anos 1950
[Untitled, 1950s]
óleo sobre papel [oil on paper]
36 x 39 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont
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Estrutura Determinada e Determinante
[Determinant and Determined Structure], 1958
esmalte sobre compensado [enamel on plywood]
200 x 80 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont
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Sem Título [Untitled], 1958
tinta industrial sobre madeira
[industrial paint on wood]
51 x 51 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont

Sem Título [Untitled], 1957
óleo sobre papel [oil on paper]
38,5 x 32 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont
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Ideia Visível [Visible Idea], 1955
têmpera sobre Eucatex
[tempera on wood panel]
60 x 60 cm
coleção [collection of] Rose e
Alfredo Setubal
foto [photo by]: Edouard
Fraipont

Sem Título, anos 1950
[Untitled, 1950s]
nanquim sobre papel
[India ink on paper]
21,5 x 32,5 cm
coleção particular
[private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont
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Sem Título [Untitled], 1950
esmalte sobre compensado
[enamel on plywood]
42 x 37,5 cm
coleção particular
[private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont

Sem Título, anos 1950
[Untitled, 1950s]
nanquim sobre papel
[India ink on paper]
21 x 32,5 cm
coleção particular
[private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont
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Círculos Simultâneos
[Simultaneous Circles], 1952
esmalte sobre compensado
[enamel on plywood]
36,5 x 47 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont

Sem Título [Untitled], 1951
têmpera sobre papelão
[tempera on cardboard]
25 x 25 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont

301

Estudo [Study], 1952
têmpera sobre Eucatex
[tempera on wood panel]
68 x 80 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont
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Sem Título [Untitled], 1952
nanquim e ecoline sobre papel
[India ink and ecoline on paper]
21,8 x 32,5 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont
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Sem Título [Untitled], 1952
esmalte sobre compensado
[enamel on plywood]
23,5 x 30,5 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont

304

Sem Título [Untitled], 1952
nanquim e ecoline sobre papel
[India ink and ecoline on paper]
21,8 x 32,5 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont
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Movimento Ruptura
[Rupture Movement], 1952
esmalte sobre compensado
[enamel on plywood]
42,4 x 64 cm
coleção particular
[private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont

306

Sem Título [Untitled], 1952
nanquim sobre papel
[India ink on paper]
32,5 x 22 cm
coleção particular
[private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont

307

Sem Título [Untitled], 1952
têmpera sobre Eucatex
[tempera on wood panel]
29,5 x 41 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont
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Sem Título [Untitled], 1955-6
guache sobre papel
[gouache on paper]
29 x 35,5 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont
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Quadrados Concêntricos
[Concentric Squares], 1961
óleo sobre tela [oil on canvas]
105 x 105 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont
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Cor-Relação [Color-Relation], 1961
óleo sobre tela [oil on canvas]
75 x 150 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont
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Cor-Relação [Color-Relation], 1961
óleo sobre tela [oil on canvas]
75 x 150 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont
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Sem Título [Untitled], 1960
óleo sobre tela [oil on canvas]
37 x 75,7 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont

313

Espaço – Luz [Space – Light], 1960
óleo sobre tela [oil on canvas]
73 x 93 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont

314

Estruturação de Luz [Structuring of Light], 1961
óleo sobre tela [oil on canvas]
150 x 150 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont

315

Cor-Relação [Color-Relation], 1961
óleo sobre tela [oil on canvas]
100 x 100 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont

316

Constante Amarela [Yellow Constant], 1960
óleo sobre tela [oil on canvas]
50 x 120 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont
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Sem Título [Untitled], 1960
óleo sobre tela [oil on canvas]
54,8 x 37,5 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont
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Cor-Relação [Color-Relation], 1961
óleo sobre tela [oil on canvas]
75 x 75 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont
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C O C C H I A R A L E

É curador independente. Entre as curadorias, está a exposição Waldemar

Independent curator. Among his curatorship projects, is the exhibition Waldemar

Cordeiro – Fantasia Exata, realizada pelo Itaú Cultural em 2013 e que ori-

Cordeiro – Exact Fantasy, organized by Itaú Cultural in 2013 and that serves as the

gina este catálogo. É também professor, doutor pela Universidade Federal

basis for this catalog. He is also professor, holds a doctor’s degree from the Uni-

do Rio de Janeiro (UFRJ) e autor de livros, artigos, textos e resenhas no

versidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), published books, articles, essays, and

Brasil e no exterior.

reviews in Brazil and abroad.




RUPTURA: MOTOR DISCURSIVO DO
CONCRETISMO PAULISTA

RUPTURE: DISCURSIVE DRIVER OF
CONCRETE ART IN SÃO PAULO

P

C

rincipal mentor e porta-voz do Grupo Ruptura – núcleo
pioneiro do concretismo paulista –, Waldemar Cordeiro

(1925-1973) foi também redator do manifesto, lançado por oca-

hief mentor and spokesman for the Grupo Ruptura [Rupture Group] – a pioneer group of concrete artists in São

Paulo, Waldemar Cordeiro (1925-1973) is also the one who wrote

sião de sua primeira mostra coletiva, inaugurada no Museu de

the manifesto, released on their first group exhibition, opened at

Arte Moderna de São Paulo (MAM/ SP) em 9 de dezembro de

the Museu de Arte Moderna de São Paulo [São Paulo Museum

1952. Conciso, o texto listava princípios espaciais, cromáticos

of Modern Art] (MAM/ SP) on 9 December, 1952. Concise, the

e formais que, com rigor inédito na história da arte brasileira,

piece of writing listed space, chromatic and formal principles that,

referenciavam o sentido e o âmbito da ruptura proposta por

with unprecedented rigor in the history of the Brazilian art, ad-

seus signatários.

dressed the issues of meaning and reach of the rupture proposed

Não era, porém, objetivo do manifesto esclarecer tópicos

by its signatories.

específicos da ruptura plástico-formal preconizada pelos con-

Nonetheless, the manifesto did not aim at clarifying specif-

cretistas de São Paulo – Waldemar Cordeiro, Anatol Wladyslaw

ic topics of the aesthetic-formal rupture praised by the concrete

(1913-2004), Geraldo de Barros (1923-1998), Kazmer Féjer (1923-

artists from São Paulo – Waldemar Cordeiro, Anatol Wladyslaw

1989), Leopoldo Haar (1910-1954), Lothar Charoux (1912-1987) e

(1913-2004), Geraldo de Barros (1923-1998), Kazmer Féjer (1923-

Luiz Sacilotto (1924-2003). Mais político que teórico, o Ruptura

1989), Leopoldo Haar (1910-1954), Lothar Charoux (1912-1987)

visava primeiramente suscitar questões gerais que chamassem

and Luiz Sacilotto (1924-2003). More political than theoretical,

atenção para o lançamento do grupo num contexto cultural aca-

the Ruptura’s purpose was first to raise general issues that called

nhado e totalmente refratário à renovação das linguagens artísti-

attention to the debut of the group in a timid cultural context

cas em curso no país.

totally refractory to the renovation of artistic languages currently

No final de abril de 1949, por ocasião da inauguração da

underway in the country.

sede da Sul América Terrestres, Marítimos e Acidentes (Satma),

By the end of April 1949, on the occasion of the inaugura-

no Rio de Janeiro, foi montada a exposição Do Figurativismo ao

tion of the headquarters of the Sul América Terrestres, Marítimos

Abstracionismo que, cerca de dois meses antes, inaugurara o Mu-

e Acidentes (Satma), in Rio de Janeiro, the exhibition Do Figura-

seu de Arte Moderna de São Paulo (MAM/ SP).

tivismo ao Abstracionismo 1[From Figurativism to Abstractionism]

1

Concebida e organizada pelo crítico belga Léon Degand
(1907-1958), admirador do abstracionismo e primeiro diretor do

was held and two months earlier that same exhibition had inaugurated the Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM/ SP).

MAM paulista, a exposição causou polêmica. O catálogo da

Conceived and organized by Belgian critic Léon Degand

mostra no Rio de Janeiro foi o próprio boletim mensal da segu-

(1907-1958), an admirer of abstractionism and first director of the

radora, em que foram publicados diversos artigos que mapeavam

MAM-SP, the exhibition caused controversy. The catalog of the

1

1 Three Brazilians took part in this exhibition: Cícero Dias (1907-2003), Samson Flexor
(1907-1971), a Romanian immigrant naturalized Brazilian, and Waldemar Cordeiro.

Participaram dessa exposição três brasileiros, Cícero Dias (1907-2003), Samson
Flexor (1907-1971), imigrante romeno naturalizado brasileiro, e Waldemar Cordeiro.
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o debate travado entre defensores da renovação abstracionista e

exhibition in Rio de Janeiro was the insurer’s monthly newslet-

partidários da tradição figurativa, que àquela resistiam. Entre os

ter itself containing several articles exposing the debate between

textos desfavoráveis à renovação em curso, destacou-se Realismo

advocates of the renewed abstractionism and partisans of the

e Abstracionismo, de Di Cavalcanti (1897-1976), cuja violenta re-

figurative tradition, thus opposing the former. Among the arti-

jeição à arte abstrato-concreta coincidia com opiniões arraigadas

cles against the renovation underway, the one titled Realismo e

não só em parte considerável dos intelectuais do período, mas

Abstracionismo [Realism and Abstractionism], by Di Cavalcanti

também no senso comum.

(1897-1976), stood out for its violent rejection of abstract-concrete art that coincided with entrenched opinions not only in a

O que acho, porém, vital é fugir do Abstracionismo. A

considerable part of the intellectuals of the time, but also in com-

obra de arte dos abstracionistas tipo Kandinsky, Klee,

mon sense.

Mondrian, Arp, Calder é uma especialização estéril.
Esses artistas constroem um mundozinho ampliado,

What I think is vital, though, is to dodge Abstrac-

perdido em cada fragmento das coisas reais: são vi-

tionism. The artwork of abstracionists like Kandinsky, Klee,

sões monstruosas de resíduos amebianos ou atômi-

Mondrian, Arp, Calder is a sterile specialization. These

cos revelados por microscópios de cérebros doentios

artists build a little world expanded, lost in each fragment

(DI CAVALCANTI, Realismo e abstracionismo. Bole-

of real things: they are monstrous visions of amoeban or

tim Satma, Rio de Janeiro, n. 23, 1949, p. 47).

atomic wastes revealed by microscopes of sick brains (DI
CAVALCANTI, Realismo e abstracionismo. Satma News-

Nesse contexto adverso, o discurso subjacente ao manifes-

letter, Rio de Janeiro, n. 23, 1949, p. 47).

to de lançamento do Grupo Ruptura, em 1952, “longe de construir
um tratado teórico e mesmo um estudo histórico” (CORDEIRO,

In this unfavorable context, the discourse underlying the

Waldemar. In: artigo Ruptura, veja página 210), parecia então

release of the Grupo Ruptura’s manifesto in 1952, “far from con-

mais preocupado em enumerar e adjetivar adversários artísticos,

structing a theoretical treatise and even a historical study” (COR-

com base em corte conceitualmente estabelecido entre o velho

DEIRO, Waldemar. In: article Ruptura, see page 210), seemed

e o novo, do que em esclarecer os princípios fundamentais da

then more concerned with listing and giving adjectives to the ar-

ruptura proposta.

tistic opponents, based on the approach conceptually established

Listados no manifesto, seus adversários integravam tendências, cuja aparente modernidade ocultava a incompreensão

between the old and the new, than clarifying the key principles
underlying the proposed breakup.

do novo, posto que produziam “formas novas de princípios ve-

Listed in the manifesto, his opponents took part in trends, whose

lhos”. Tais tendências compreendiam “todas as variedades e hibri-

apparent modernity concealed incomprehension of newness as they

dações do naturalismo; a mera negação do naturalismo, isto é, o

produced “new forms of old principles.” Such trends comprised “all the

naturalismo ‘errado’ das crianças, dos loucos, dos ‘primitivos’, dos

varieties and hybridizations of naturalism; the mere negation of natu-

expressionistas, dos surrealistas etc. e o não figurativismo hedo-

ralism, that is, the ‘erroneous’ naturalism of children, mentally ill people,

nista, produto do gosto gratuito, que busca a mera excitação do

‘primitives,’ expressionists, surrealists, etc. and the hedonistic non-figuration, a product of gratuitous taste, which seeks mere excitement of
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prazer ou do desprazer” 2.

pleasure or displeasure.”2

Havia nessa variada enumeração um dado dissonante da

In this varied enumeration, there was something different

lógica dos diversos das vanguardas europeias que inspiravam o

from the logic of the various European avant-gardes that inspired

grupo. O rompimento proposto no manifesto paulistano abran-

the group. The breakup proposed in the São Paulo manifesto ex-

gia período histórico incomparavelmente maior que o de seus si-

tended over a historic period incomparably longer than its Euro-

milares europeus, já que não impugnava somente seu adversário

pean counterpart, for it was confronting not only its contemporary

contemporâneo (neste caso, o abstracionismo informal), mas to-

opponent (in this case, the informal abstractionism), but all the

das as tendências figurativas que haviam dominado, por séculos,

figurative trends that had dominated Brazilian art for centuries.

a arte brasileira.

Such simultaneity of trends – from various historical pe-

Tal simultaneidade de tendências – de períodos históricos

riods −, with which a single manifesto intended to break up at

diversos −, com as quais então se rompia num único manifesto,

the time, revealed the limits of our early modernism that, unlike

revelava os limites de nosso modernismo inicial que, ao contrário

similar movements in the old continent, neither broke with the

de seus similares do velho continente, não promoveu corte, plás-

principles of classical art from the aesthetic or discursive stand-

tico ou discursivo, com os princípios da arte clássica, nem gerou

point nor created any -ism − something that conveyed a radi-

qualquer ismo − fator que emprestava sentido radical, inédito e

cal, unprecedented and unique sense to the rupture captained

único, à ruptura capitaneada por Cordeiro.

by Cordeiro.

Logo que a repercussão da mostra e do manifesto tornou-

However, as soon as the impact of the show and of the man-

se conhecida de todos, no entanto, sobretudo quanto às obje-

ifesto became known to all, especially with regard to the critical

ções críticas de que foi alvo, Waldemar Cordeiro aprofundou o

objections directed to it, Waldemar Cordeiro went deeper into

significado teórico e visual da nova arte em artigo homônimo

the theoretical and visual sense of the new art in his homonymous

2 A teoria da pura visibilidade, de Konrad Fiedler (1841-1895) é uma das principais
referências conceituais das ideias de Cordeiro. Para Fiedler “a beleza não se deixa definir
de conceitos, mas o valor de uma obra de arte, sim. Uma obra de arte pode desagradar e
ser igualmente valiosa. O juízo estético não exige qualquer conhecimento preliminar da
coisa: o juízo artístico se forma apenas através do conhecimento. Todos têm a faculdade
de formular um juízo estético: é inerente ao homem, como a consciência. Muito poucos
sabem julgar arte.” (Aforismi sull’arte. Milano: Alessandro Minuzano Editore, 1945, p. 78).
Tal distinção crítica se refere diretamente ao juízo estético (ou juízo de gosto) kantiano –
ainda que o pensamento de Fiedler tenha sido influenciado pelo do filósofo alemão – e
se baseava na identificação de um outro tipo de juízo, contrário ao teor espontâneo e
desinteressado do primeiro: o juízo artístico, fundado exclusivamente no reconhecimento
do teor cognitivo dos elementos formais objetivos, que configurariam “gramáticas”
visuais da arte, produzidas por artistas e apreensíveis pela teoria da visibilidade pura. A
preferência teórica de Waldemar Cordeiro pelo juízo artístico fiedleriano está na raiz da
defesa de uma “arte inteligente” (“deduzível de conceitos”), radicalmente oposta à ideia
de arte como expressão. Coerente com os princípios formais objetivos da ruptura que
defendia, o artista não compartilhava do interesse (pelas expressões visuais das crianças,
dos loucos, dos primitivos, dos expressionistas e dos surrealistas), então demonstrado
por teóricos de peso como, por exemplo, Mário Pedrosa, que via nessas formas
de expressão manifestações da criatividade humana em estado bruto. Entretanto,
tal divergência não impediu Pedrosa de ser um dos mais combativos defensores da
importância da virada concretista para a afirmação da maturidade da arte brasileira.

2 The theory of pure visibility, by Konrad Fiedler (1841-1895), is one of the major
conceptual references of Cordeiro’s ideas. “Beauty – Fiedler writes – does not let itself be
defined by concepts; but so does the value of an artwork. A work of art may displease and
be equally valuable. The aesthetic judgment does not require any preliminary knowledge of
the thing: the artistic judgment is formed only through knowledge. Everyone has the power
to formulate an aesthetic judgment: it is inherent in man just like consciousness. Very few
know how to judge art.” (Aforismi sull’arte. Milano: Alessandro Minuzano Editore, 1945, p. 78).
Such a critical distinction refers directly to Kant’s aesthetic judgment (or judgment of taste)
even though Fiedler’s thought has been influenced by that of the German philosopher and
was based on the identification of another kind of judgment, contrary to the spontaneous
and disinterested content of the former: the artistic judgment, founded exclusively on
cognitive content recognition of the objective formal elements, which would represent visual
“grammars” of art produced by artists and likely to be apprehended by the theory of pure
visibility. The theoretical preference of Waldemar Cordeiro for Fiedler’s artistic judgment is
at the root of the advocacy of a “smart art” (“deductible from concepts”), radically opposed
to the idea of art as an expression. Consistent with the formal objective principles of the
rupture he defended, Cordeiro did not share the interest (in the visual expressions of children,
the insane, the primitive, the Expressionists and the Surrealists) demonstrated at the time
by outstanding theorists such as, for example, Mário Pedrosa, who saw in these forms of
expression manifestations of human creativity in raw state. However, such difference of
opinion did not prevent Pedrosa from being one of the most combative advocates of the
importance of the concrete-art turning point to affirm the maturity of Brazilian art.
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(Ruptura, ver página 210), publicado no Correio Paulistano de

article (Ruptura, [Rupture] see page 210), published in Correio

11 de janeiro de 1953. Ainda que o artigo objetivasse desarticular

Paulistano newspaper of 11 January, 1953. Even though the arti-

as especulações conservadoras de Sérgio Milliet (1898-1966) a

cle aimed at dislocating the conservative speculations of Sérgio

respeito do manifesto e da exposição do grupo, sua fundamen-

Milliet (1898-1966) regarding the manifesto and the exhibition of

tação terminou por transcender o contexto específico da réplica

the group, his rationale eventually transcended the specific con-

ao crítico paulistano, para definir conceito geral de ruptura da

text of the counter to the São Paulo critic to define the general

pintura concreta.

concept of rupture of the concrete-art painting.

Em nota publicada em O Estado de S. Paulo de 13 de de-

In a note published in O Estado de S. Paulo newspaper of

zembro de 1952, Milliet questionara se a noção de ruptura era

13 December, 1952, Milliet questioned if the idea of rupture was

de fato aplicável à arte ou apenas efeito do radicalismo retórico

indeed applicable to art or was it just a rhetorical radicalism of

do manifesto. Na contundente resposta de Cordeiro à nota de

the manifesto. In Cordeiro’s scathing response to Milliet’s note,

Milliet, já pulsavam tanto a consistência teórica do artista quan-

the theoretical consistency of the former is strongly seen as well

to a potência crítica e demolidora da estratégia discursiva que o

as the critical and wrecking power of his discursive strategy for

consagrou como um dos maiores polemistas (senão o maior) da

which he was acclaimed as one of the greatest (if not the great-

arte brasileira nos anos 1950 e 1960.

est) arguers of Brazilian art in the 1950s and 1960s.

A importância do Ruptura não se restringiu apenas a reve-

The importance of Ruptura was only limited to revealing

lar um artista e debatedor incansável. O interesse pelo referido

a relentless artist and debater. The interest in that article result-

artigo resultou, particularmente, em algo menos prosaico e mais

ed particularly in something less prosaic and more relevant: the

relevante: o começo da caminhada de Cordeiro em direção ao

beginning of Cordeiro’s journey toward the theoretical-meth-

assentamento teórico-metodológico de suas ideias, o domínio

odological consolidation of his ideas, the poetic mastery of his

poético de seu processo de trabalho e de sua estratégia político-

working process and his political-discursive strategy. The re-

discursiva. O texto-resposta a Milliet tornou-se, por tais razões,

sponse-article to Milliet became, for such reasons, an emblem

emblema de inflexão inédita na produção visual brasileira e, si-

of an unprecedented inflection in the Brazilian visual output and,

multaneamente, referência privilegiada do sentido − conceitual

concurrently, a privileged reference of conceptual and practical

e prático − da ruptura pretendida pelos novos princípios da arte

sense of the rupture desired under the new principles of concrete

concreta e suas reverberações na obra de Waldemar Cordeiro da

art and its echoes in the work by Waldemar Cordeiro in the 1950s.

década de 1950.
A contra-argumentação à nota do crítico Milliet, que pre-

foreshadowed the method later adopted by Cordeiro in the con-

nunciava o método posteriormente adotado pelo artista na polê-

troversy with Ferreira Gullar (1930), spokesman for concrete art

mica com Ferreira Gullar (1930), porta-voz do concretismo cario-

in Rio de Janeiro, can be summarized as follows:

ca, pode ser resumida como se segue:
1) identificação da pedra fundamental da ideia que embasava o texto do crítico: a negação teórica e prática de rupturas no
âmbito da história da arte;
2) análise concisa do pensamento de Milliet, exposto cerca
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The counterargument to the note of critic Milliet, which




1) identification of the cornerstone of the idea giving the
foundations for Milliet’s article: the theoretical and practical negation of ruptures in the context of art history;
2) a concise analysis of Milliet’s thought published about
three months earlier in an article introducing Cícero Dias’s ex-

de três meses antes em texto de apresentação da exposição de

hibition of paintings, in which the critic from São Paulo sought

pinturas de Cícero Dias, em que o crítico paulista procura de-

to demonstrate that the “Cícero Dias of the abstract canvases is

monstrar que “o Cícero Dias das telas abstratas não difere do

no different from the artist we met painting naive still lifes and

autor que conhecemos pintando ingênuas naturezas-mortas e

scenes from the Northeast. Those are the same greens and yel-

cenas do Nordeste. São os mesmos verdes e amarelos de outro-

lows from the past and the same shapes and compositions [...]”.

ra, e são as mesmas formas e composições [...]”. Essa afirmação

This statement derived from the idea, disseminated by Milliet

decorria da ideia, professada por Milliet e pelo senso comum, de

and by common sense, that art possessed permanent values and

que a arte possuía valores e leis permanentes sendo, portanto,

laws and was, therefore, contrary to ruptures;

infensa a rupturas;

3) explanation of the rupture with the figurative tradition

3) explicitação da ruptura com a tradição figurativa por

by confronting the old principles of Renaissance naturalism and

meio do confronto de princípios espaciais, cromáticos e rítmicos

its subsequent developments with spatial, chromatic and rhyth-

da nova pintura com velhos princípios do naturalismo renascen-

mic principles of the new painting. Cordeiro was diametrically

tista e seus desdobramentos posteriores. Waldemar opunha-se

opposed to the old principles of classical painting, based on the

diametralmente aos velhos princípios da pintura clássica, com

most radical principles of modern painting, in which two-dimen-

base nos princípios mais radicais da pintura moderna, em que a

sional spatial construction assumed the concreteness and integri-

construção espacial bidimensional assumia a concretude e a inte-

ty of the pictorial plane.

gridade do plano pictórico.

NOVO, RUPTURA E MODERNIZAÇÃO

NEWNESS, RUPTURE AND
MODERNIZATION

Consoante a lógica e a dinâmica − inovação/obsolescên-

According to logic and dynamics − innovation/obsoles-

cia/inovação... −, instaurada pelo desenvolvimento tecnológico,

cence/innovation ... −, established by technological development,

pela produção industrial e a permanente expansão do mercado,

industrial production and the continued market expansion, the

a sociedade capitalista e moderna revogou o antigo apreço co-

modern capitalist society revoked the former community appre-

munitário pela tradição (permanência, eternidade), em nome de

ciation for tradition (permanence, eternity) on behalf of a hith-

um valor até então inédito, que se tornou dominante a partir da

erto unprecedented value, which became dominant from the

Revolução Industrial: a busca contínua do novo em todas as áreas

industrial revolution forward: the continuous search for newness

da produção tecnológico-econômica, nas práticas teóricas, po-

in all areas of technological and economic production, in the the-

líticas e no âmbito da produção artística − que aqui nos interes-

oretical and political practices and within the realm of the artistic

sa diretamente.

production − which is of our direct interest here.

Só no mundo burguês a noção de ruptura desempenhou

Only in the bourgeois world the concept of rupture played

papel fundador e operatório, tornando-se poderoso divisor de

a founding and operative role and turned into a powerful wa-

águas dos discursos que opunham modernidade e tradição. Se

tershed of discourses opposing modernity and tradition. While

sua matriz econômica (o corte com o passado promovido pela

the epicenter of the economic matrix (cutting the ties with the

Revolução Industrial) teve por epicentro a Grã-Bretanha, e a re-

past promoted by the Industrial Revolution) was Great Britain
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volução filosófica, a Alemanha, coube à França a fundação polí-

and that of the philosophical revolution was in Germany, it was

tico-ideológica do mundo moderno mediante ruptura exemplar e

up to France to establish the political-ideological foundation of

emblemática representada pela Revolução Francesa (1789).

the modern world through an exemplary and emblematic rupture

Foi exclusivamente a nova sociedade, emersa desses princípios e eventos, que também se dispôs a examinar a própria ori-

It was exclusively the new society, emerged from these prin-

gem por meio das ciências sociais e humanas (história, economia,

ciples and events, which also set out to examine its own origin by

psicologia, antropologia e sociologia, exceto a renovação auto-

means of the social sciences and humanities (history, economics,

crítica da ancestral filosofia), surgidas do impulso que, a partir do

psychology, anthropology and sociology, except the self-critical

século XVIII, havia contraposto o pensamento laico às narrativas

renewal of the ancient philosophy) arising from the momen-

dogmático-religiosas sobre a criação do mundo ou sobre a ori-

tum that in the 18th century had compared the secular thought

gem mítica de diferentes etnias e comunidades.

and the dogmatic religious narratives about the creation of the

Ponto de partida dos repertórios ideológico-discursivos
modernos, a noção de ruptura (com o passado) também se en-

world or about the mythical origin of different ethnic groups
and communities.

tranhou nas novas disciplinas crítico-especulativas, voltadas para

A starting point of the modern ideological-discursive rep-

a produção de conhecimentos específicos a respeito do homem

ertoires, the concept of rupture (with the past) also ingrained in

e de sua vida sociocultural.

the new critical-speculative disciplines aimed at producing spe-

Assim como o enraizamento da modernidade, nas mais di-
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represented by the French Revolution (1789).

cific knowledge about man and their cultural and social life.

versas áreas do pensamento, da ação e da sensibilidade, fora ope-

As well as rooting of modernity – in the most diverse areas

racionalizado por discursos de ruptura, os novos conhecimentos

of thought, action and sensitivity – was operated out of rupture

dela decorrentes – centrados, portanto, não mais nos primórdios

discourses, the new knowledge deriving from it – focused, there-

da modernidade, mas na dinâmica (ou na dialética) que a movia

fore, not on the early modernity any longer, but on the dynamics

– abandonaram a ênfase na explícita ruptura fundadora para pri-

(or dialectics) that would move it – abandoned the emphasis on

vilegiar esfera análoga, em que separações e polarizações, passí-

the explicit founding rupture to privilege an analogous sphere, in

veis de provocar rupturas, tornaram-se pressupostos intelectuais

which separations and polarizations, which may cause ruptures,

e normativos dos discursos direcionados para o estudo de fluxos

became intellectual and normative assumptions of the discourses

históricos e cotidianos.

directed to the study of daily and historic flows.

Entre as mais conhecidas dessas separações polarizadas

Among the best-known of these polarized separations are

estão aquelas estabelecidas entre: habilidade manual e maquinis-

those established between: handicraft and mechanistic skills,

mo, artesanato e indústria, sujeito e objeto, ciência e opinião (a

crafts and industry, subject and object, science and opinion (the

noção bachelardiana de corte epistemológico, por exemplo), pú-

Bachelardian notion of epistemological cut, for example), pub-

blico (cidadão) e privado (indivíduo). Também merecem desta-

lic (citizen) and private (individual). It is also worth mentioning

que a luta de classes e a consequente ruptura representada pela

the class struggle and the consequent breakup represented by

revolução socialista (Marx); a oposição entre cidade e campo; as

the Socialist Revolution (Marx); the opposition between city

diferenciações entre natureza e cultura (fundadoras dos primei-

and countryside; the differentiations between nature and culture

ros discursos antropológicos); inconsciente e razão (Freud); arte

(founders of the first anthropological discourses); unconscious




e artesanato; arte e vida (autonomia da arte); figuração e abstra-

and reason (Freud); art and craft; art and life (autonomy of art);

ção; tradição e renovação.

figuration and abstraction; tradition and renewal.

Caracterizada por rupturas espaciais, plástico-formais, cro-

Characterized by spatial, aesthetic-formal, chromatic

máticas e semânticas, periodicamente propostas pelas vanguar-

and semantic ruptures, periodically proposed by the historical

das históricas, a experiência pioneira europeia − marcada especí-

avant-gardes, the European pioneer experience − marked spe-

fica, mas não exclusivamente, pela experiência francesa (Escola

cifically but not exclusively by the French experience (School of

de Paris) − tornou-se “paradigma universal” do modernismo.

Paris) − became a “universal paradigm” of modernism.

Surgidas na Europa entre o final do século XIX e o término

Arising in Europe between late 19th century and the end of

da Segunda Guerra Mundial, na metade do século XX, as van-

World War II, in the mid-twentieth century the avant-guard move-

guardas, ainda que muito diversas, compartilhavam um objetivo

ments, although very different, shared a common key objective:

comum essencial: a busca pela renovação permanente de lingua-

the quest for permanent renovation of languages, the respect for

gens, o apreço por atitudes e posições polêmicas − entendidas

controversial attitudes and positions – understood as tactics to

como táticas para a difusão de suas ideias − e a valorização da

spread their ideas − and the appreciation of a separation from the

cisão com o passado. Sua emergência tardia no Brasil do pós-

past. Its belated emergence in post-war Brazil confronted imme-

guerra confrontou-se imediatamente com o modernismo brasi-

diately with the Brazilian modernism, hegemonic at the time, and

leiro, então hegemônico, e não só mobilizou a militância artísti-

not only it mobilized the artistic-discursive activism of Waldemar

co-discursiva de Waldemar Cordeiro, como também norteou sua

Cordeiro, but it also guided his own work over the 1950s.

própria obra durante os anos 1950.

MODERNIDADES ALTERNATIVAS AO
MODELO EUROPEU

MODERN ALTERNATIVES TO THE
EUROPEAN MODEL
Although the hegemony of the French-European paradigm

Apesar de a hegemonia do paradigma franco-europeu ter

eclipsed, until World War II many other examples of moderniza-

eclipsado, até a Segunda Guerra Mundial, muitos outros exem-

tion, both in Latin American countries and in European and Asian

plos de modernização, tanto em países latino-americanos quanto

countries, today it is possible to rethink the theoretical, artistic

em europeus e asiáticos, hoje é possível repensar o significado

and political significance of these dissonant experiments of mo-

teórico, artístico e político dessas experiências dissonantes da

dernity thanks to the historical gap separating us from that period.

modernidade, graças à distância histórica que nos separa daque-

The most successful of these experiences was the econom-

le período.

ic modernization of Japan deployed, without a political breakup,

A mais bem-sucedida dessas experiências foi a moderniza-

by visionary Emperor Meiji, whose reign extended over 45 years

ção econômica do Japão, promovida, sem ruptura política, pelo

(1867-1912). During this period, the country managed to keep the

visionário imperador Meiji, cujo reinado durou 45 anos (1867-

imperial regime while carrying out the agrarian and industrial re-

1912). Nesse período, o país conseguiu conciliar a permanência

forms by revolutionizing the traditional education processes. This

do regime imperial com as reformas agrária e industrial, por meio

was attained due to the extraordinary program to train Japanese

de revolução dos processos tradicionais de educação, viabilizada

technicians and scientists in England and the United States.
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por extraordinário programa de formação de técnicos e cientistas
japoneses na Inglaterra e nos Estados Unidos.

Contrasting with the Japanese process, the Brazilian historical context focused on a slow, gradual, but incomplete transi-

Na contramão do processo japonês, o contexto histórico

tion to modernity, particularly with regard to social inclusion and

brasileiro apontou para lenta, gradual, mas incompleta transição

the universalization of citizenship. The sudden change from the

para a modernidade, especialmente no que se refere à inclusão

Brazilian imperial regime (1822-1889) to the republican system,

social e à universalização da cidadania. A súbita mudança do re-

therefore, far from representing a break with the economic struc-

gime imperial brasileiro (1822-1889) para o republicano, portanto,

ture of the former regime, covered up the maintenance of the old

longe de representar ruptura com a estrutura econômica do anti-

order based on the exportation of agricultural products, which,

go regime, encobriu a manutenção da velha ordem agroexporta-

rocked by the abolition of slavery (1888), found in the immigrant

dora, que, abalada pela abolição da escravatura (1888), encontrou

a replacement for slave labor:

no imigrante um substituto da mão de obra escrava:
Because immigration replaces slavery or even counters
Não se pense na imigração como um processo que, por

the latter owing to the introduction of wage labor, it

substituir a escravidão, ou mesmo por se opor a ela, já

should not be considered a process that deserves such

que introduz o trabalho assalariado, merece lugar tão

sweet place in history as opposed to the bitterness of

doce, na história, quanto amargo é o da escravidão

slavery [...]. Many farmers switched the people in their

[...]. Muitos fazendeiros mudaram de pessoal nos seus

domains. They did not change their methods, though.

domínios. Mas não mudaram de métodos. Não eram

Cases of beating were not uncommon, nor those in

incomuns os casos de espancamento, nem aqueles em

which the immigrants were lodged in the old slave

que os imigrantes eram alojados nas antigas senzalas

quarters (TOLEDO, Roberto Pompeu de. A capital da

(TOLEDO, Roberto Pompeu de. A capital da solidão:

solidão: uma história de São Paulo das origens a 1900.

uma história de São Paulo das origens a 1900. Rio de

Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 2003, p. 401-402).

Janeiro: Editora Objetiva, 2003, p. 401-402).
There was, however, another group of immigrants different
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Havia, porém, outro grupo de imigrantes, diverso do con-

from the majoritarian contingent of those who came to Brazil to

tingente majoritário daqueles que vieram ao Brasil para fugir à

escape the misery. It was formed by a small number of foreigners,

miséria. Era formado por número reduzido de estrangeiros, que,

who, since the late 19th century, arrived here seeking opportu-

desde o final do século XIX, aqui chegaram em busca das opor-

nities arising from a booming economy. Some of them, mostly

tunidades criadas por uma economia em expansão. Alguns deles,

Italians, became prosperous traders and pioneers of industrializa-

principalmente italianos, tornaram-se prósperos comerciantes e

tion in the capital city of São Paulo, the same destination to some

pioneiros da industrialização na capital paulista, destino seme-

powerful and traditional farmers in the region, who, at the same

lhante ao de alguns poderosos e tradicionais fazendeiros da re-

time, channeled part of their capital to the industry. The conver-

gião, que, à mesma época, desviaram parte de seus capitais para

gence of economic interests of wealthy immigrants and members

a indústria. A convergência de interesses econômicos de imi-

of the old rural aristocracy gave rise to one of the first industrial

grantes ricos e de integrantes da antiga aristocracia rural gerou

centers in the country and meant a decisive step towards the so-




uma das primeiras concentrações fabris do país e representou
passo decisivo para a integração sociocultural entre brasileiros
e imigrantes.

ciocultural integration between Brazilians and immigrants.
A few decades were required, however, for many of those
immigrants − trained to work in urban crafts, but contractually

Algumas décadas foram necessárias, entretanto, para que

bound to work in the field − were widely and effectively absorbed

muitos daqueles imigrantes − qualificados para ofícios urbanos,

by the breakneck urban growth of São Paulo and other few large

mas contratualmente comprometidos a trabalhar no campo − fos-

cities of the country.

sem real e amplamente absorvidos pelo vertiginoso crescimento
urbano de São Paulo e de outras poucas metrópoles do país.

At the end of World War II, the massive immigration cycle,
which had been ongoing since the end of the 19th century, had

Ao final da Segunda Guerra Mundial o ciclo imigratório

already cooled. However, the end of the conflict and destruction

massivo, em curso permanente desde o final do século XIX, já

of a considerable number of countries in the European continent

havia arrefecido. Porém, o fim do conflito e a destruição de nú-

prompted many of their technically-prepared professionals with

mero considerável de países do continente europeu fizeram com

a sociocultural profile similar to that of Waldemar Cordeiro to

que muitos de seus profissionais tecnicamente preparados e com

move to Brazil − even part of the artists of the Grupo Ruptura was

perfil sociocultural semelhante ao de Waldemar Cordeiro se des-

formed by foreigners of this process.

locassem para o Brasil − parte dos artistas do Grupo Ruptura era,
inclusive, formada por estrangeiros dessa leva.

PÓS-COLONIALISMO E DESCONSTRUÇÃO
DE PARADIGMAS EURO-AMERICANOS

POST-COLONIALISM AND
DECONSTRUCTION OF EUROPEANAMERICAN PARADIGMS
Modernization processes effectively founded on the Euro-

Processos de modernização efetivamente fundados no pa-

pean paradigm of rupture were quite rare – exceptions and not

radigma europeu da ruptura foram raríssimos − exceções e não

the rule −, chiefly if we consider the experiences of unfinished

regra −, mormente se considerarmos as experiências de moder-

modernization initiatives in Latina America, Asia and Africa. Such

nização inconclusas da América Latina, da Ásia e da África. Tal

evidence would be enough to question the concept and the value

evidência já seria suficiente para problematizar a noção e o valor

of a break as the sole criterion for the foundation of modernity.

da ruptura como exclusivo critério de fundação da modernidade.

The criticism to the universalization of this model, though,

A crítica à universalização desse modelo, no entanto, foi

was politicized as well by sectors of the national and internation-

também politizada por setores do meio acadêmico internacional

al academia. Paths opened by the European post-Structuralism

e nacional. Em caminhos abertos pelo pós-estruturalismo euro-

were later taken by intellectuals such as Arjun Appadurai (1949),

peu, trilharam posteriormente intelectuais como Arjun Appadu-

Edward Said (1935-2003), Gayatri Spivak (1942), Homi K. Bhabha

rai (1949), Edward Said (1935-2003), Gayatri Spivak (1942), Homi

(1949) and Stuart Hall (1932-2014). Coming from periphery coun-

K. Bhabha (1949) e Stuart Hall (1932-2014), que, originários de

tries of the Middle East and Asia, they replaced the concept of

países periféricos do Oriente Médio e da Ásia, substituíram a no-

Third World with that of Post-Colonialism.

ção de Terceiro Mundo pela de Pós-Colonialismo.
Ligados aos estudos culturais e à teoria crítica, esses in-

Connected to the cultural studies and the critical theory, these intellectuals could shape their thought − based on the
Waldemar Cordeiro e o modernismo de ruptura no Brasil
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telectuais conseguiram plasmar seu pensamento − construído a

otherness of their experiences, systematically deprecated by the

partir da alteridade de suas experiências, sistematicamente de-

settler – in the academic heart of some of the most important

preciadas pelo colonizador – no coração acadêmico de algumas

universities in the West, which, pressured by the increasing mul-

das universidades mais importantes do Ocidente, que, pressiona-

ticultural content of societies, such as the British and the Amer-

das pelo crescente teor multicultural de sociedades tais como a

ican, needed communication channels with the other culture.

britânica e a norte-americana, necessitavam de canais de comu-

The post-colonial thought theoretically and critically associated

nicação com o “outro cultural”. O pensamento pós- colonialista

some cognitive assumptions of the Western thought with the

associou, teórica e criticamente, alguns pressupostos cognitivos

ideologies of domination grounded on an alleged ethnic-racial,

do pensamento ocidental às ideologias de dominação, fundadas

cultural-cognitive-and-religious superiority of the settler vis-à-vis

na suposta superioridade étnico-racial, cultural-cognitiva e reli-

the colonized people. This thought showed, anyway, how the the-

giosa do colonizador em relação ao colonizado. Esse pensamento

oretical-conceptual universality claimed by speeches of the social

mostrou, enfim, como a universalidade teórico-conceitual reivin-

sciences and humanities (European and American) was included

dicada pelos discursos das ciências sociais e humanas (europeias

in the same logic and the same power that had established the

e norte-americanas) integrava a mesma lógica e o mesmo poder

colonial/imperialist domination worldwide.

que implantara mundialmente a dominação colonial/imperialista.

Nevertheless, the current theoretical and political contra-

No entanto, a atual impugnação teórica e política de pa-

diction of the European paradigms (such as rupture and univer-

radigmas europeus (como ruptura e universalidade) não pode

sality) cannot simply be applied to social contexts that, in the

ser simplesmente aplicada a contextos sociais que, no passado,

past, conversely demanded the deployment of such paradigms

inversamente, demandavam a implantação de tais paradigmas no

in Brazil. Their internal nexus were organized in such a way as di-

Brasil. Seus nexos internos estavam articulados de maneira tão

verse as those nexus which presently place the defense of cultural

diversa daqueles nexos que hoje situam a defesa da pluralida-

plurality in a fundamental level of the political demands of today

de cultural num patamar fundamental das demandas políticas

that it is not possible to invalidate the then radically liberating

da atualidade, que não é possível invalidar o papel então radi-

and progressive role of the rupture paradigm in the Brazilian so-

calmente libertador e progressista do paradigma da ruptura na

ciety. Proposed by artistic and intellectual sectors emerging from

sociedade brasileira. Proposta por setores artísticos e intelectuais

the redemocratization in 1945, its implementation seemed to be

emergidos da redemocratização ocorrida em 1945, sua implanta-

the only viable alternative at the time to bring about the coun-

ção parecia ser então a única alternativa viável para a promoção

try’s development, the replacement of the primitive management

do desenvolvimento do país, a superação dos arcaicos métodos

methods inherited from monoculture and even of the modernist

de gestão legados pela monocultura, e, até mesmo, do figura-

figurative art. These ideas became important references not only

tivismo modernista. Essas ideias se tornaram referências impor-

to the explicit speech of Waldemar Cordeiro and the concrete

tantes não só do discurso explícito de Waldemar Cordeiro e dos

artists from São Paulo (Grupo Ruptura), but also to the experi-

artistas concretos de São Paulo (Grupo Ruptura), mas também

mental practice and thinking of the Grupo Frente [Frente Group],

da prática e do pensamento experimentais do Grupo Frente, Rio

Rio de Janeiro, an embryo of neoconcrete art founded in 1959.

de Janeiro, embrião do neoconcretismo fundado em 1959.
A afinidade dos repertórios gerais dessas primeiras van332




The affinity of the general repertoires of these early Brazilian avant-garde movements with that of their European coun-

guardas brasileiras com aqueles das vanguardas europeias não

terparts was not, in any way, considered by the young artists and

era, de modo algum, considerada pelos jovens artistas e críticos,

critics, who defended them here, as the colonized people yield-

que aqui então as defendiam, qual rendição colonizada às ideias

ing to the ideas and issues of the foreign art. They did not have,

e questões da arte internacional. Eles não tinham, portanto, in-

therefore, the intention to introduce (only for the sake of intro-

tenção de introduzir (apenas por introduzir) uma atualização

ducing) a superficial and topical update by means of an uncritical

superficial e tópica, por meio da adesão acrítica a soluções im-

adoption of the imported solutions without any compromise with

portadas, sem qualquer compromisso com a situação local que

the local situation that motivated them.

os motivava.

The issues they proposed were of another nature, deeper

As questões por eles propostas eram de outra ordem, mais

and more radical: break with traces of the colonial past which, for

profunda e radical: romper com traços do passado colonial, que,

still being effective, were hindering an effective modernization of

ainda vigentes, impediam a modernização efetiva da arte bra-

Brazilian art and, in short, the country itself. Their projects were

sileira e, em suma, do próprio país. Seus projetos pretendiam

meant to contribute from the intellectual, political and artistic

contribuir, intelectual, política e artisticamente, para a superação

perspectives to leave behind those archaic traits by introducing

desses traços arcaicos, a partir de modernização concebida e vol-

the modernization designed for and geared to social and eco-

tada para o bem-estar econômico-social (industrialização, plane-

nomic well-being (industrialization, urban and housing planning,

jamento urbano e habitacional, transporte, educação, saúde etc.)

transportation, education, health etc.) of the Brazilian people.

do povo brasileiro.

RUPTURA E REFUNDAÇÃO DO
MODERNISMO BRASILEIRO

RUPTURE AND REFOUNDATION OF THE
BRAZILIAN MODERNISM
To the São Paulo group, it was urgent to refound, albe-

Para o grupo paulistano, era urgente refundar, ainda que

it belatedly, our modernism with an extensive rupture − in the

tardiamente, nosso modernismo a partir de ruptura ampla − de

spatial, chromatic and rhythmic spheres − not only with all the

ordem espacial, cromática e rítmica − não só com toda a arte,

art produced until then, but also with the informal abstraction,

até então produzida, mas também com a abstração informal,

which was booming in the European, American, South Ameri-

em franca expansão no pós
- guerra europeu, americano, sul-

can and Brazilian post-war period (1945). The only alternative

americano e brasileiro (1945). O grupo tinha como única saída

to the group was to question the strict folklorish approach con-

questionar a folclorização estrita a que a produção artística do

straining the artistic output in the country by the speeches from

país havia sido confinada tanto pelos discursos produzidos nos

both the hegemonic world, European and American centers and,

centros mundiais hegemônicos, europeus e norte-americanos,

to a different extent, the national and regional speeches of those

quanto, em outra medida, pelos discursos nacionais e regionais de

defending the Brazilian figurative modernism.

parte dos defensores do modernismo figurativo brasileiro.

In an interview given shortly before his death, critic Mário

Em entrevista concedida pouco antes de seu falecimento,

Pedrosa (1900-1981) highlighted such need for affirmation of our

o crítico Mário Pedrosa (1900-1981) destacou tal necessidade de

“cultural background” in the optimistic and modernizing context
of the Brazilian post-war period, the apex of which was the inauWaldemar Cordeiro e o modernismo de ruptura no Brasil
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afirmação da “nossa formação cultural”, no contexto otimista e

guration of Brasília, in 1960, by President Juscelino Kubitschek. 3

modernizador do pós-guerra brasileiro, cujo ápice foi a inauguração de Brasília, em 1960, pelo presidente Juscelino Kubitschek 3.

The predominance of concretism is due to the victory
of art in modern architecture. What I sustained was that

O predomínio do concretismo se deve à vitória da arte

it was an anti-romantic movement. Brazil is a romantic

na arquitetura moderna. O que eu sustentava é que

country par excellence. Concrete art was a movement

ele era um movimento antirromântico. O Brasil é um

that needed discipline, and Brazil also needed disci-

país romântico por excelência. O concretismo era um

pline, a certain character, order, to educate the people.

movimento que precisava de uma disciplina, e o Brasil

I think that concretism was important in this sense. The

também precisava de uma disciplina, de um certo ca-

Europeans did not care for our cultural background,

ráter, ordem, para educar o povo. Acho que o concre-

they wanted pleasurable sensations, parrots, exoticism

tismo foi importante neste ponto. O europeu não se

and, at that moment, there was a struggle for cultur-

interessava pela nossa formação cultural, eles queriam

al affirmation of the country [Interview with Mário

sensações agradáveis, papagaios, exotismo e, naquele

Pedrosa. In: COCCHIARALE, Fernando; GEIGER,

momento, havia uma luta pela afirmação cultural do

Anna Bella. Abstracionismo geométrico e informal: a

país [Entrevista com Mário Pedrosa. In: COCCHIA-

vanguarda brasileira nos anos cinquenta. Rio de Janei-

RALE, Fernando; GEIGER, Anna Bella. Abstracionis-

ro: Funarte/Minc, 1987-2004 (reprint), p. 106].

3 A década de 1950 no Brasil foi palco do desenvolvimentismo proposto pelo presidente
Juscelino Kubitschek. Seu mote, cinquenta anos em cinco, síntese das aspirações do Plano
de Metas do governo JK (1956-1961), tinha a intenção de superar os obstáculos estruturais
nas áreas de energia, transportes, produção de alimentos, indústrias de base e a transferência
(geopolítica) da capital federal do Rio de Janeiro para um imenso e então despovoado território
no planalto central, objetivando incorporá-lo à vida real do país. A nova capital, Brasília, prevista
desde a primeira constituição republicana (1891), foi finalmente construída pelo governo de
Kubitschek. Juscelino despontou como um nome nacional a partir de sua gestão como prefeito
de Belo Horizonte (1940-1945). Lá, com o traço de Oscar Niemeyer e o paisagismo de Roberto
Burle Marx, criou, ao redor de um lago artificial, o complexo arquitetônico da Pampulha, um dos
emblemas urbanos da modernidade brasileira. Era natural, portanto, que, entre os jovens artistas
surgidos no pós-guerra, existisse empatia com as mudanças anunciadas por JK. Entretanto,
nenhum artista das vanguardas concreta e neoconcreta foi então convidado para produzir
obras destinadas à paisagem urbana do novo Distrito Federal. As razões dessa exclusão
ainda hoje são especulativas, mas nem por isso sem fundamento. São elas: 1) a preferência de
Niemeyer pela produção de artistas figurativos modernos, seus contemporâneos geracionais;
2) sua filiação ao Partido Comunista Brasileiro, que o teria levado a alinhar-se com o realismosocial, mais próximo ao realismo socialista hegemônico na União Soviética; 3) a rejeição de
Niemeyer às críticas feitas por Max Bill à arquitetura moderna brasileira, por ocasião de sua
visita ao Rio de Janeiro e a São Paulo em 1953, a convite do Ministério das Relações Exteriores.
Em diversas entrevistas dadas em sua estadia no Brasil, ele declarou estranhar uma arquitetura
moderna voltada para a construção de vivendas para ricos, sem foco social na construção
de habitações populares (exceção feita ao conjunto habitacional do Pedregulho, construído
na zona suburbana do Rio de Janeiro por Eduardo Affonso Reidy). Afora isso, considerava
abusivo o uso de pilotis, o retorno ao (desnecessário) ornamento de azulejos, ao barroquismo
etc. Tal atitude possivelmente indispôs Niemeyer e os demais criadores de Brasília com os
jovens concretistas brasileiros, admiradores de Bill.
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3 The 1950s in Brazil set the scene of the developmentalism proposed by President Juscelino
Kubitschek. His motto, fifty years in five, the synthesis of the aspirations of the Plano de Metas
[Plan of Goals] of JK’s administration (1956-1961), was intended to overcome the structural
barriers in energy, transportation, food production, basic industries and the move (geopolitically
speaking) of the federal capital from Rio de Janeiro to an immense and then unpopulated
territory in the central highlands with the purpose of incorporating it to the real life of the country.
The new capital, Brasília, scheduled to exist since the first Republican Constitution (1891), was
finally built in Kubitschek’s administration. Juscelino first emerged as a national politician when
he served as mayor of Belo Horizonte (1940-1945). There, with the lines of Oscar Niemeyer and
the landscape design of Roberto Burle Marx, Kubitschek created the Pampulha architectural
complex surrounding an artificial lake. It is one of the urban icons of modernity in Brazil. It
was natural, therefore, that the young artists that appeared in the post-war years would show
empathy with the changes announced by JK. However, no concrete or neoconcrete avantgarde artist was invited to produce works for the urban landscape of the new Federal District.
The reasons for their rejection are still speculative until today, albeit not baseless. They are: 1)
Niemeyer’s preference for the output of figurative modern artists, his contemporaries of the
same generation; 2) his affiliation to the Brazilian Communist Party, a fact that would have taken
him to align himself with the social realism, which was closer to the hegemonic socialist realism
in the Soviet Union; 3) Niemeyer’s rejection of the criticism by Max Bill of the Brazilian modern
architecture on the occasion of his visit to Rio de Janeiro and São Paulo in 1953 at the invitation
of the Ministry of Foreign Affairs. In several interviews given during his stay in Brazil, he declared
to find it strange that modern architecture was being used to build houses for the rich, without
any social focus on housing for ordinary people (except the Pedregulho housing complex, built
in the outskirts of Rio de Janeiro by Eduardo Affonso Reidy). Aside from that, he considered
the use of pilotis to be abusive, the (unnecessary) revival of tile ornament, of the Baroque and
so forth. Such an attitude possibly upset Niemeyer and the other creators of Brasilia with regard
to the young Brazilian concrete artists, admirers of Bill.

mo geométrico e informal: a vanguarda brasileira nos
anos cinquenta. Rio de Janeiro: Funarte/Minc, 19872004 (reimpressão), p. 106].

Mário Pedrosa’s stance on defense of the discipline inherent in concretism was grounded on the “victory of art in modern
architecture.” The great Brazilian art critic was indirectly pointing

A defesa da disciplina inerente ao concretismo feita por

to another astounding rupture,4 which took place without much

Mário Pedrosa tinha por fundamento a “vitória da arte na arquite-

ado, although similar in the radicalism proposed in the manifesto

tura moderna”. O grande crítico de arte brasileiro indiretamente

released in 1952 by the concrete artists’ group from São Paulo:

apontava para outra ruptura vertiginosa 4, ocorrida sem alardes,

in 1928, the architect of Ukrainian origin Gregori Warchavchik

embora semelhante em radicalidade àquela proposta no mani-

(1896-1972), naturalized Brazilian and settled down here since

festo lançado em 1952 pelo grupo de artistas concretos de São

1923, designed in the city of São Paulo the first modernist house

Paulo: em 1928, o arquiteto de origem ucraniana Gregori War-

built in the country. Towards the end of the 1920s, Rino Levi

chavchik (1896-1972), naturalizado brasileiro e aqui radicado des-

(1901-1965), Brazilian architect educated in Italy, also built mod-

de 1923, projetou na capital paulista a primeira casa modernista

ern houses in this capital.

construída no país. Ao final dos anos 1920, Rino Levi (1901-1965),

It was in Rio de Janeiro, though, that the first generation

arquiteto brasileiro formado na Itália, também construiu residên-

of modern architects began to appear in the country from 1930

cias modernas nesta capital.

onwards. In 1931, Warchavchik was invited by Lúcio Costa (1902-

Foi no Rio de Janeiro, no entanto, que a partir de 1930

1998) recently converted to the precepts of modern architecture

surgiu a primeira geração de arquitetos modernos do país. Em

to teach architecture at the Escola Nacional de Belas Artes [Bra-

1931, Warchavchik foi convidado por Lúcio Costa (1902-1998)

zilian School of Fine Arts]. Costa had been appointed director of

– então recentemente convertido aos preceitos da arquitetu-

4 “[...] no Rio um grupo de jovens arquitetos, revoltando-se contra o ensino acadêmico
oficial e as velhas ideias em voga, se forma sob a direção de Lúcio Costa para estudar as
obras dos grandes mestres europeus da nova arquitetura que aqui então se estreava.
Estudaram juntos a obra de Gropius na Bauhaus, a de Mies Van Der Rohe e principalmente
a de Le Corbusier. [...] Os jovens puristas da arquitetura, todavia, ‘tornaram-se modernos sem
o perceber’, escreve Lúcio Costa, vinte anos depois, ‘preocupados apenas em estabelecer
novamente a conciliação da arte com a técnica e tornar acessível à maioria dos homens os
benefícios possíveis da industrialização’. [...] As teorias de Le Corbusier eram então para os
jovens jacobinos do purismo arquitetônico ‘o livro sagrado da arquitetura moderna brasileira’,
na expressão do próprio Lúcio Costa. [...] Em 1937 [...] começava-se a construir o Ministério
da Educação, em que se punha em prática pela primeira vez no mundo todos os princípios
revolucionários de Le Corbusier, mas já com admirável independência e a preocupação de
adaptá-los às condições locais” (PEDROSA, Mário. Introdução à Arquitetura Brasileira. In:
PEDROSA, Mário; ARANTES, Otília. Acadêmicos e modernos: textos escolhidos III. São
Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1998, p. 386).
Ainda que tenham se tornado “modernos sem o perceber”, esses arquitetos assimilaram
“todos os princípios revolucionários de Le Corbusier” – construção sobre pilotis, terraçojardim, planta e fachada livres da estrutura, janela em fita – e só então eles começaram a
incorporar a estes princípios elementos e soluções mais artesanais da arquitetura brasileira
(azulejos, madeiras, treliças, curvas etc.). Na arquitetura, a brasilidade passou, inicialmente,
portanto, pela assimilação de princípios da ruptura europeia (e pela utilização de novos
materiais e técnicas de construção – o cimento armado, por exemplo) para superar o
ecletismo. Essa geração conseguiu, com rapidez nunca anteriormente observada, graças
ao apoio de seu maior cliente, o governo brasileiro, fundar nossa arquitetura moderna.

4 “[...] in Rio a group of young architects, rebelling against the official academic education
and the old ideas in vogue, is formed under the leadership of Lúcio Costa to study the works
of the great European masters of the new architecture that was debuting here. They studied
together the work of Gropius in the Bauhaus, Mies Van Der Rohe and mainly Le Corbusier.
[...] The young architecture purists, however, ‘became modern without realizing it,’ Lúcio
Costa writes, twenty years later, ‘concerned only in reestablishing the reconciliation of art with
the technique and make the benefits of industrialization accessible to most men possible.’ [...]
Le Corbusier’s theories were, then, for the young Jacobins of architectural purism ‘the sacred
book of Brazilian modern architecture,’ as Lúcio Costa himself expressed it. [...] In 1937 [...]
works to build the Ministry of Education was just starting and it was the first time ever in the
world when all the revolutionary principles of Le Corbusier were being put into practice, albeit
already with admirable independence and concern to adapt them to the local conditions”
(PEDROSA, Mário. Introdução à Arquitetura Brasileira. In: PEDROSA, Mário; ARANTES,
Otília. Acadêmicos e modernos: textos escolhidos III. São Paulo: Editora da Universidade de
São Paulo, 1998, p. 386).
Even though they have become “modern without realizing it,” these architects assimilated “all
the revolutionary principles of Le Corbusier” – construction on pilotis, roof garden, open floor
plant and free façade with non-supporting walls, ribbon window and only then they began
incorporating more craft-based elements and solutions typical of the Brazilian architecture (tiles,
wood, trellises, curves etc.) into these principles. Therefore, in architecture the Brazilianness
first went through an assimilation of the European rupture principles (and the use of new
construction materials and techniques the reinforced concrete, for example) to overcome the
eclecticism. In such a short period of time ever and thanks to the support of their major client, the
Brazilian Government, this generation succeeded in founding our modern architecture.
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ra moderna – para lecionar arquitetura na Escola Nacional de

the institution soon after the Revolution of 1930 and, in his brief

Belas Artes. Costa havia sido nomeado para a direção da insti-

tenure (1930-1931), began to introduce modernism in comple-

tuição logo após a Revolução de 1930 e, em seu breve manda-

mentary courses to the curriculum of the school. Warchavchik’s

to (1930-1931), começou a introduzir o modernismo em cursos

extended stay in the Federal Capital during this period contrib-

complementares ao currículo da escola. A permanência de Gre-

uted to the consolidation of the first generation of Brazilian mod-

gori na Capital Federal nesse período contribuiu para a conso-

ern architects composed of Affonso Eduardo Reidy (1909-1964),

lidação da primeira geração de arquitetos brasileiros modernos

Jorge Moreira (1904-1992), Luiz Nunes (1907-1937) – one of

integrada por Affonso Eduardo Reidy (1909-1964), Jorge Mo-

the introducers of modern architecture in Pernambuco −, Ernâni

reira (1904-1992), Luiz Nunes (1907-1937) − um dos introdutores

Vasconcelos (1912-1988), Marcelo Roberto (1908-1964) − who

da arquitetura moderna em Pernambuco −, Ernâni Vasconcelos

was subsequently joined by his brothers Milton (1914-1953) and

(1912-1988), Marcelo Roberto (1908-1964) − ao qual posterior-

Maurício (1921-1996) − and Oscar Niemeyer (1909-2012), who

mente se associaram seus irmãos Milton (1914-1953) e Maurício

met Warchavchik at Lúcio Costa’s office in Rio de Janeiro, where

(1921- 1996) − e Oscar Niemeyer (1909-2012), que conheceu

they both worked.

Warchavchik no escritório de Lúcio Costa, no Rio de Janeiro,
onde ambos trabalhavam.

ly experienced a significant growth − probably because both the

Em São Paulo, ainda que a arquitetura moderna não tives-

education of its architects and the approval of projects for the

se inicialmente experimentado expansão significativa − prova-

construction of public buildings in the state capital depended on

velmente porque tanto a formação de seus arquitetos quanto a

construction engineers attached to the eclectic architecture rep-

aprovação de projetos para a construção de edifícios públicos na

ertoire, hegemonic in Brazil of the first decades of the last cen-

capital paulista dependiam de engenheiros construtores ligados

tury − under the spotlight were both the pioneers Warchavchik

aos repertórios da arquitetura eclética, hegemônica no Brasil das

and Levi and the emblematic Flávio de Carvalho (1899-1973) and

primeiras décadas do século passado − destacavam-se tanto os

Vilanova Artigas (1915-1985), closer to the repertoire of Frank

pioneiros Warchavchik e Levi quanto o emblemático Flávio de

Lloyd Wright (1867-1959). Likewise, the work of these architects

Carvalho (1899-1973) e Vilanova Artigas (1915-1985), mais próxi-

reiterate, by using references different from Le Corbusier’s, which

mo aos repertórios de Frank Lloyd Wright (1867-1959). As obras

represented the majority in the schools in Rio, the precedence of

desses arquitetos igualmente reiteram, a partir de referências di-

the architectural rupture over the rupture in the visual arts pro-

versas das corbusianas, majoritárias na escola carioca, a prece-

posed by the concrete artists of the Ruptura in 1952.

dência da ruptura arquitetônica sobre a ruptura nas artes visuais,
proposta em 1952 pelos concretistas do Ruptura.
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In São Paulo, although modern architecture had not initial-

Perhaps this explains why other fronts where Waldemar
Cordeiro practiced and that were closely connected with his ar-

Talvez isso explique por que outras frentes da produção

tistic work − such as landscape design and urban planning, which

de Waldemar Cordeiro, contíguas ao seu trabalho artístico −

he had also been practicing since 1954 − did not require him to

tais como o paisagismo e o planejamento urbano, aos quais o

write such a radical rupture and forceful speech as the one an-

artista também se dedicava desde 1954 −, não exigiram dele a

nouncing the adoption of concretism, since such a task had al-

elaboração de um discurso de ruptura tão radical e contunden-

ready been accomplished, both in theory and practice, nearly two

te quanto o que anunciou a implantação do concretismo, visto

decades before by the first Brazilian modernist architects.




que tal tarefa já havia sido cumprida, teórica e praticamente,
cerca de duas décadas antes pelos primeiros arquitetos modernistas brasileiros.

AS PRIMEIRAS VANGUARDAS
MODERNAS BRASILEIRAS

THE FIRST AVANT-GARDE MOVEMENT OF
MODERNISM IN BRAZIL
By the late 1940s, the Brazilian modern art still struggled
around issues alien to the specifically visual matters investigated
by Western art since the late 19th century. Centered on national

Ao final da década de 1940, a arte moderna brasileira ainda

issues, the left-wing social realism, of great cultural penetration in

se debatia em torno de questões estranhas àquelas especifica-

the country between the 1930s and the immediate post-war pe-

mente visuais investigadas pela arte ocidental desde o final do

riod, restricted its radicalism to the domain of the subject matter

século XIX. Centrado em temas nacionais, o realismo social de

without proposing a style or advancing further with the aesthet-

esquerda, de grande penetração cultural no país entre os anos

ic-formal revolution similar to that carried out by the European

1930 e o imediato pós-guerra, restringiu sua radicalidade à esfera

avant-garde movements. Yet, the artistic landscape that emerged

temática, sem propor estilo ou avançar em revolução plástico-

from the Brazilian post-war years had matured enough to counter

formal análoga à promovida pelas vanguardas europeias. Ainda

the hegemonic modernism the first avant-garde movements that

assim, a cena artística que emergiu do pós-guerra brasileiro havia

had arisen in the country.

amadurecido o bastante para contrapor ao modernismo hegemônico as primeiras vanguardas surgidas no país.

Some seeds of such transformation began to germinate in
the second half of the 1930s, on the verge of World War II, when

Algumas sementes dessa transformação começaram a ger-

foreign artists arrived here fleeing from that conflict, such as Ta-

minar na segunda metade dos anos 1930, na iminência da Segun-

dashi Kaminagai (1899-1982), Axl Leskoschek (1889-1975), Arpad

da Guerra Mundial quando, para escapar ao conflito, chegaram

Szènes (1897-1985) and Maria Helena Vieira da Silva (1908-1992).

ao país artistas estrangeiros como Tadashi Kaminagai (1899-1982),

They brought other and new references to the Brazilian mod-

Axl Leskoschek (1889-1975), Arpad Szènes (1897-1985) e Maria

ernism and played a key role in the development of many of our

Helena Vieira da Silva (1908-1992). Eles trouxeram outras e no-

abstract-concrete artists: Flávio Shiró (1928) and Manabu Mabe

vas referências para o modernismo brasileiro e desempenharam

(1924-1997) were Kaminagai’s pupils; Almir Mavignier (1925) was

papel importante na formação de muitos de nossos artistas abs-

a pupil of Szènes; Décio Vieira (1922-1988), Fayga Ostrower

trato-concretos: Flávio Shiró (1928) e Manabu Mabe (1924-1997)

(1920-2001) and Ivan Serpa (1923-1973) studied with Leskoschek.

foram alunos de Kaminagai; Almir Mavignier (1925) foi aluno de

With the Axis defeated, the exiles of the Vargas Era re-

Szènes; Décio Vieira (1922-1988), Fayga Ostrower (1920-2001) e

turned to the country. For the arts it was crucial, for example,

Ivan Serpa (1923-1973) estudaram com Leskoschek.

the return in 1945 of Mário Pedrosa (1900-1981), ex-Trotskyist

Com a derrota do Eixo, retornaram ao país os exilados do

and a Stalinism dissident, a brave defender of the abstract-con-

Estado Novo. Para as artes foi vital, por exemplo, a volta, em 1945,

crete poetics that flourished in Brazil from 1948 forward. His ideas

de Mário Pedrosa (1900-1981), ex-trotskista e dissidente do sta-

became public in the section of fine arts of Correio da Manhã

linismo, aguerrido defensor das poéticas abstrato-concretas que

newspaper, to which he contributed articles from 1947 to 1952; of

floresceram no Brasil a partir de 1948. Suas ideias se tornaram

Tribuna da Imprensa newspaper from 1950 to 1954; and, later on,

públicas na seção de artes plásticas do Correio da Manhã, do qual

from 1957 to 1971, of Jornal do Brasil newspaper. He also contribWaldemar Cordeiro e o modernismo de ruptura no Brasil
Waldemar Cordeiro and the modernistic rupture in Brazil
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foi colaborador de 1947 até 1952; na Tribuna da Imprensa, entre

uted to Folha de S.Paulo newspaper. The few art galleries then

1950 e 1954; e, posteriormente, de 1957 a 1971, no Jornal do Brasil.

existing, commonly short-lived and concentrated in the cities of

Colaborou ainda com a Folha de S.Paulo. As poucas galerias de

Rio de Janeiro and São Paulo, were not even a market ersatz.

arte então existentes, comumente de vida curta e concentradas

The lack of specialized publications, the rudimentary educational

nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, não configura-

background of the professionals linked to artistic practices, the

vam sequer um arremedo de mercado. A falta de publicações

lack of work materials and an effective and dynamic art market

especializadas, a formação incipiente de profissionais ligados às

were insurmountable obstacles at the time to the consolidation

atividades artísticas, a carência de materiais de trabalho e de um

of Brazilian modernism.

mercado de arte efetivo e dinâmico eram entraves então insuperáveis para a consolidação do modernismo brasileiro.

achieved after the foundation of the Museu de Arte de São Paulo

Foi a fundação do Museu de Arte de São Paulo (Masp, 1947),

[São Paulo Museum of Art] (Masp, 1947), de Arte Moderna do

de Arte Moderna do Rio de Janeiro e de Arte Moderna de São Pau-

Rio de Janeiro and de Arte Moderna de São Paulo (1948) and,

lo (1948) e, finalmente, da Bienal Internacional de São Paulo (1951),

lastly, the Bienal Internacional de São Paulo [São Paulo Art Bien-

que possibilitou a difusão permanente de novas tendências da arte.

nial] (1951). By broadening the range of possibilities of exhibiting

Ao ampliarem as possibilidades de exposição da arte moderna na-

domestic and foreign modern art among us, these institutions

cional e internacional entre nós, tais instituições cumpriram papel

performed a decisive role in shaping the audience and contrib-

decisivo na formação do público e contribuíram para a informação

uted to provide emerging artists and critics of the time with an

permanente dos artistas e críticos que então despontavam.

ongoing flow of information.

Logo após a Segunda Guerra Mundial (1948/1949), consti-

Soon after World War II (1948/1949), the first groups of

tuíram-se em São Paulo e no Rio de Janeiro os primeiros grupos

Brazilian abstract-concrete artists were formed in São Paulo and

de artistas abstrato-concretos do Brasil. Cerca de três anos antes,

Rio de Janeiro. Approximately three years before, 21-year-old

Waldemar Cordeiro, aos 21 anos, filho de pai brasileiro e mãe

Waldemar Cordeiro, son of a Brazilian father and an Italian moth-

italiana, nascido em Roma, mas registrado na embaixada do Bra-

er, born in Rome but registered in the Embassy of Brazil, opted

sil, optou pela nacionalidade brasileira. Vinha tentar a vida num

for the Brazilian nationality. He was coming to earn a living in a

lugar de oportunidades em expansão, diferentemente da Europa,

place of booming opportunities, unlike Europe, immersed in the

imersa na crise do pós-guerra. Sua opção o levou a viajar pela

post-war crisis. His choice made him travel for the first time to his

primeira vez ao seu país desconhecido e ao encontro do pai que

unknown country to meet the father he had never seen.

jamais vira.
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An ongoing dissemination of new art trends could only be

Raised during the fascist regime in a wealthy Roman family,

Criado durante o regime fascista numa família romana

as a teenager he used to read anatomy books and often visit the

abastada, ainda adolescente costumava consultar livros de

Sistine Chapel to observe the paintings of Michelangelo (1474-

anatomia e visitar com frequência a Capela Sistina para

1564). By that time, he attended occasionally the Accademia del-

observar as pinturas de Michelangelo (1474-1564). Por esse

le Belle Arti and the studio of painter De Simone. When the An-

tempo frequentou ocasionalmente a Accademia delle Belle

glo-American troops sieged Rome in 1944, Cordeiro and some

Arti e o ateliê do pintor De Simone. Quando as tropas anglo-

friends – who, like him, appreciated and produced art - would

americanas tomaram Roma, em 1944, Waldemar e alguns amigos

meet regularly in an apartment in Piazza Barberini to produce




– que, como ele, apreciavam e produziam arte – encontravam-se

works and discuss aesthetic issues. Cordeiro sympathized with

regularmente num apartamento na Piazza Barberini para produzir

the Italian Communist Party and was influenced, as an artist and

obras e debater questões estéticas. Cordeiro era simpatizante

intellectual, by the Marxism of Antonio Gramsci (1891-1937).

do Partido Comunista Italiano e foi influenciado, como artista e

Gramsci’s analysis of the political function of culture and ideol-

intelectual, pelo marxismo de Antonio Gramsci (1891-1937), que,

ogy and the role of the “organic intellectual” of a specific social

ao analisar a função política da cultura e da ideologia, e o papel

class for the construction of a new social order marked decisively

do “intelectual orgânico” de uma classe social específica para a

the worldview and intellectual activism of Cordeiro. According to

construção de nova ordem social, marcou decisivamente a visão

a written, but unpublished, testimony of Umberto and Simonetta

de mundo e a militância intelectual do artista. De acordo com

Cordeiro, respectively brother and niece of Waldemar Cordeiro,

depoimento escrito, mas não publicado, de Umberto e Simonetta

the Fascist period was

Cordeiro, respectivamente irmão e sobrinha do artista, o período
fascista foi

[...] very hard for Waldemar because it collided with his
ideas against violence and also owing to the resistance

[...] muito difícil para Waldemar pois chocava-se com

to answer the call to the military service, mandatory for

suas ideias contra a violência e também pela resistência

18-year-old boys [...]. After the age of twenty, his circle of

a apresentar-se ao chamado do serviço militar, obriga-

friends in the cultural domain widened after meeting Fed-

tório para rapazes com dezoito anos [...]. Dos 20 anos

erico Fellini, still anonymous, Turcato, Santoro, Prampolini,

em diante, seu círculo de amizades no campo cultural

Gonzaga and others. During this period, his painting began

se alargou com o conhecimento de Federico Fellini,

to evolve towards the realm of cubism and abstractionism.

ainda anônimo, Turcato, Santoro, Prampolini, Gonzaga
e outros. Nesse período a sua pintura começou a ter a

Although a legal Brazilian citizen, the young newcomer was

evolução para o campo do cubismo e abstracionismo.

almost an Italian immigrant from the standpoint of his cultural
background and life experience. Consequently, his native daily

Embora legalmente brasileiro, do ponto de vista de sua for-

habits and the Brazilian mythical-rural traditions, assimilated by

mação cultural e experiência de vida, o jovem recém-chegado era

our modernity and undetachable from the Brazilian imaginary

quase um imigrante italiano. Consequentemente, os hábitos coti-

of children, youth and adults, showed no significant cultural ap-

dianos nativos e as tradições mítico-rurais brasileiras, assimilados

peal to Cordeiro. Such reasons might have taken him to devote

por nossa modernidade e inseparáveis do imaginário brasileiro

himself eagerly to a project of modernity founded on the rup-

infantojuvenil e adulto, não possuíam significativo apelo cultural

ture, thus opposing the Brazilian tradition of “transitions without

para Cordeiro. Tais motivos talvez o tenham levado a mergulhar

traumas,” evident in nearly all our public and private life. These

radicalmente num projeto de modernidade fundado na ruptura,

circumstances turned Waldemar Cordeiro into a unique artist:

oposto à tradição brasileira das “transições sem traumas”, mani-

a Brazilian naturally breaking with the Brazilianness ideologies

festa em quase toda a nossa vida pública e privada. Essas circuns-

sprouting between the farm and the skyscraper.

tâncias fizeram de Waldemar Cordeiro um artista único: tratava-

Cordeiro arrived in São Paulo in 1946 and soon started work-

se de um brasileiro naturalmente em ruptura com ideologias da

ing as an art critic and caricaturist for Diário Latino, a newspaper
Waldemar Cordeiro e o modernismo de ruptura no Brasil
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brasilidade, nascidas entre a fazenda e o arranha-céu.
Cordeiro chegou à capital paulista em 1946 e logo começou

Luiz Sacilotto [1924-2003) and Lothar Charoux (1912-1987) in the

a trabalhar como crítico de arte e caricaturista no Diário Latino, pu-

exhibition 19 Pintores [19 Painters] at Galeria Prestes Maia [Prest-

blicado em italiano. Em 1947, na exposição 19 Pintores, na Galeria

es Maia Gallery]. They eventually partnered to create the Grupo

Prestes Maia, conheceu Geraldo de Barros (1923-1998), Luis Saci-

Ruptura (1952). In that same year, he returned to Rome and in

lotto (1924-2003) e Lothar Charoux (1912-1987), seus parceiros na

1948 he settled permanently in São Paulo. Around that time, he

futura criação do Grupo Ruptura (1952). Nesse mesmo ano, retor-

participated in the founding of the Brazilian branch of the Art Club

nou a Roma e em 1948 fixou-se definitivamente em São Paulo. Por

Internacional − dedicated to the planning of exhibitions and the

essa época, participou da fundação da filial brasileira do Art Club

discussion of new art issues −, of which he became vice president.

Internacional − voltada para a organização de exposições e o deba-

In Rio de Janeiro in 1948, influenced by Mário Pedrosa,

te de novas questões da arte −, do qual se tornou vice-presidente.

young Abraham Palatnik (1928), Almir Mavignier (1925) and Ivan

Em 1948, no Rio de Janeiro, influenciados por Mário Pedro-

Serpa (1923-1973) also formed an abstract-concrete group, which,

sa, os jovens Abraham Palatnik (1928), Almir Mavignier (1925) e

however, did not flourish as an art movement. Palatnik experienced

Ivan Serpa (1923-1973) também formaram núcleo abstrato-con-

a brief time as a member of the Grupo Frente (created in 1953),

creto, que, contudo, não floresceu como movimento artístico. Pa-

but developed his pioneering work on kinetic art independently.

latnik chegou a participar do Grupo Frente (criado em 1953), mas

Mavignier left Brazil definitely in 1953. Ivan Serpa, in turn, was the

desenvolveu seu trabalho pioneiro na arte cinética de maneira in-

main artist responsible for setting up the Grupo Frente.

dependente. Mavignier saiu definitivamente do Brasil em 1953. Já
Ivan Serpa foi o principal responsável pela formação do Frente.

The emergence of the formal invention of abstractionism
and concretism marked the beginning of the end of the hegemo-

A emergência da invenção formal abstracionista e concre-

ny of the Brazilianness-themed modernism (1920), of the region-

tista marcou o princípio do fim da hegemonia do modernismo

alisms (1930) and the social realism (1940), which had dominated

temático da brasilidade (1920), dos regionalismos (1930) e do

the Brazilian art since the 1920s. The reaction of figurative mod-

realismo social (1940), dominantes na arte brasileira desde a dé-

ernists (or realists) to abstractionism was overwhelming, as shown

cada de 1920. A reação dos modernistas figurativos (ou realistas)

in the aforementioned article Realismo e Abstracionismo, by Di

ao abstracionismo foi arrasadora, tal como demonstra o já citado

Cavalcanti. The rise of a new art form on the horizon of Brazilian

texto Realismo e Abstracionismo, de Di Cavalcanti. A ascensão

visual output emphasized the autonomy of the artistic production

da nova arte no horizonte da produção visual brasileira sublinha-

in relation to any other matters which were not of art itself.

va a autonomia da produção artística em relação a quaisquer outros assuntos que não fossem os da própria arte.
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published in Italian. In 1947, he met Geraldo de Barros (1923-1998),

Considering the then paradigmatic characteristics of the
European modernism, we can state that the Grupo Ruptura was

Consideradas as características então paradigmáticas do

the first to produce an explicitly avant-garde speech in Brazil (the

modernismo europeu, podemos afirmar que o Grupo Ruptura foi

impossibility to modernize, without breaking, separating, oppos-

o primeiro a produzir um discurso explicitamente de vanguarda

ing, cutting and having clear and coherent principles) and to pro-

no Brasil (a impossibilidade de modernizar, sem rupturas, separa-

pose an “ism” (the concretism). It was also the first movement to

ções, oposições, cortes e princípios claros e coerentes) e a propor

release a manifesto, specifically centered on the renovation of the

um “ismo” (o concretismo), assim como também foi o primeiro

art language by a strictly aesthetic-formal breakup.




movimento a lançar um manifesto, centrado especificamente na

Another fundamental focus of these post-war Brazilian

renovação da linguagem da arte por meio de rompimento estri-

avant-garde movements was the Grupo Frente, the concrete art-

tamente plástico-formal.

ists’ group formed in Rio de Janeiro. Partially formed by students

Outro polo fundamental dessas vanguardas brasileiras do

of Ivan Serpa (1923-1973) in the courses of MAM/ RJ, the group

pós-guerra foi o Grupo Frente, núcleo do concretismo carioca.

debuted in 1954 with a show held at Galeria do Ibeu [Gallery

Parcialmente formado por alunos de Ivan Serpa (1923-1973) nos

of Ibeu], in Rio de Janeiro. It displayed works by Aluísio Carvão

cursos do MAM/ RJ, o grupo fez sua primeira mostra em 1954,

(1920-2001), Carlos Val (1937), Décio Vieira (1922-1988), Ivan

na Galeria do Ibeu do Rio de Janeiro. Dela participaram Aluísio

Serpa, João José da Silva Costa (1931), Lygia Clark (1920-1988),

Carvão (1920-2001), Carlos Val (1937), Décio Vieira (1922-1988),

Lygia Pape (1927-2004) and Vincent Ibberson. Membership of

Ivan Serpa, João José da Silva Costa (1931), Lygia Clark (1920-

the group also included Abraham Palatnik (1928), César Oiticica

1988), Lygia Pape (1927-2004) e Vincent Ibberson. Também inte-

(1939), Elisa Martins da Silveira (1912-2001), Emil Baruch (1920),

graram o grupo Abraham Palatnik (1928), César Oiticica (1939),

Franz Weissmann (1911-2005), Hélio Oiticica (1937-1980) and

Elisa Martins da Silveira (1912-2001), Emil Baruch (1920), Franz

Rubem Ludolf (1932-2010).

Weissmann (1911-2005), Hélio Oiticica (1937-1980) e Rubem Ludolf (1932-2010).

Unlike Wademar Cordeiro and the concrete artists from
São Paulo, the Grupo Frente did not produce a speech explicitly

O Grupo Frente, entretanto, não produziu, como Walde-

centered on the breakup. Neither did it publish any manifesto

mar Cordeiro e os concretistas paulistanos, um discurso expli-

with principles which its members should share (the neoconcrete

citamente centrado na ruptura. Tampouco publicou qualquer

manifesto was released in 1959). The rupture with the past that

manifesto com princípios em torno dos quais seus integrantes

the Frente was radically pursuing, albeit through other ways, was

devessem se aglutinar (o manifesto neoconcreto foi lançado em

founded on the free experimentation with languages. Therefore,

1959). A ruptura com o passado que o Frente estava radicalmen-

what kept the Rio group together in those early days were not the

te levando a cabo, ainda que por outros caminhos, fundava-se na

aesthetic-formal principles of concrete art, but rather the com-

livre experimentação de linguagens. Portanto, o que amalgamava

mon desire to form a front against opponents, shared - by the

o grupo do Rio, nesses primórdios, não eram os princípios plás-

way - with Cordeiro’s group: the Brazilian modernist figurative art

tico-formais da arte concreta, mas a vontade comum de formar

and the informal abstractionism.

uma frente contra adversários, compartilhados, aliás, com o grupo de Cordeiro: o figurativismo modernista brasileiro e o abstracionismo informal.

ENTRE A FAZENDA E O ARRANHACÉU: LIMITES DE UM MODERNISMO SEM
RUPTURAS

BETWEEN THE FARM AND THE
SKYSCRAPER: THE BOUNDARIES OF A
MODERNISM WITHOUT RUPTURES
The Brazilian modernists of the early 20th century had a
common opponent, impossible to be faced with artistic practices:
the socioeconomic model predominantly based on the exporta-

Os modernistas brasileiros do começo do século XX ti-

tion of agricultural products, which set the slow pace of social

nham um adversário comum, impossível de ser enfrentado a

progress and limited the reach of the benefits of modern life to
Waldemar Cordeiro e o modernismo de ruptura no Brasil
Waldemar Cordeiro and the modernistic rupture in Brazil

341

partir de práticas artísticas: o modelo socioeconômico predo-

the Federal District, São Paulo and, to a lesser extent, the richest

minantemente agroexportador, que determinava o lento ritmo

capital cities of the states nationwide.

dos avanços sociais e limitava a expansão nacional dos bene-

Such signs of modernity, however, were insufficient to char-

fícios da vida moderna ao Distrito Federal, à capital paulista

acterize them as harbingers of an industrial future. They did not

e, em menor escala, às mais ricas capitais estaduais do país.

indicate the widespread implementation of capitalism in Brazil,

Tais indícios de modernidade, no entanto, eram insuficientes

for they belonged to the same sociopolitical framework which left

para caracterizá-los como prenúncios de um futuro industrial.

most of its regions on the margin of the economic growth seen in

Eles não apontavam para a implantação generalizada do capi-

its major urban centers. It had become urgent to enlarge our port

talismo no Brasil, posto que se inscreviam no mesmo quadro

infrastructure, adapting it to the new technological and industrial

sociopolítico que deixava a maioria de suas regiões à margem

standards − cranes, silos, warehouses and cold-storage rooms to

do crescimento econômico verificado em seus centros urbanos

stock up goods transported by rail or by coastal trade from the

mais importantes.

producing centers of coffee, sugar, rubber, meat and even ore

Tornara-se urgente ampliar nossa infraestrutura portuária,

to the ports of Santos, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Belém,

adequando-a aos novos padrões tecnológicos e industriais −

Manaus and Porto Alegre. The adjustment of the old agrarian

guindastes, silos, armazéns e frigoríficos para estocar produtos

model to the capitalism standards of the time fostered the growth

transportados por trem ou por cabotagem dos centros produtores

of banking, business, cultural and administrative services as well

de café, açúcar, borracha, carne e minério até os portos de Santos,

as of sanitation and public health in the major centers where the

Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Belém, Manaus e Porto Alegre. A

exportation of these products was negotiated.

adequação do velho modelo agrário aos padrões do capitalismo

It is equally important not to lose sight of the fact that São

da época estimulou o crescimento dos serviços bancários,

Paulo had become, from the last quarter of the 19th century for-

comerciais, culturais e administrativos, de saneamento básico e

ward, the richest province in the country and the most powerful

de saúde pública nos grandes centros em que se negociava a

engine of the economic model of the Empire for the exportation

exportação desses produtos.

of agricultural goods (and of the First Brazilian Republic, 1889-

Igualmente importante é não perder de vista o fato de que

1930), on which it was basically dependent. Thanks to this quick

São Paulo havia se tornado, a partir do último quartel do século

prosperity, São Paulo could allocate part of the agricultural cap-

XIX, a província mais rica do país e o motor mais poderoso do

ital, which increasingly began to grow, for building railroads and

modelo econômico agroexportador do Império (e da Primeira

factories of textile, common utensils etc.

República, 1889/1930), do qual então dependia essencialmente.
Graças a essa prosperidade vertiginosa, São Paulo pôde desviar

If coffee and the railroad represent a symbiotic relationship

parte do capital agrícola, que crescentemente passara a acumu-

so that there would be no coffee without the railroad and

lar, para a criação de ferrovias e fábricas de tecidos, utensílios

there would be no railroad without coffee, the industrial-

populares etc.

ization is a cub of the two. It would not exist without the
combined concourse of coffee and the railroad. Foreigners
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Se o café e a estrada de ferro configuram uma relação sim-

played the best role in it and it was not only the Italians

biótica, de forma que não haveria café sem estrada de ferro,

another important group was that of the Syrians and Leba-

e não haveria estrada de ferro sem café, a industrialização é

nese. But that does not mean that the farmers were absent

filhote dos dois. Ela não existiria sem o concurso conjugado

from the new sector. We have already mentioned the case

do café e da estrada de ferro. Os estrangeiros tiveram o

of Antônio Álvares Penteado who set up his textile facto-

melhor papel, nela, e não só os italianos – outro grupo im-

ry with Italian workers. The Prados were not left behind.

portante foi o dos sírios e libaneses. Mas isso não quer dizer

In 1897, Antônio Prado partnered with another traditional

que os fazendeiros tenham se ausentado do novo setor. Já

businessman from São Paulo, Elias Pacheco Jordão, and

citamos o caso de Antônio Álvares Penteado que montou

founded the Santa Marina glassware. The factory had 200

sua fábrica de tecidos com operários italianos. Os Prados

employees Italian workers and French technicians − and

não ficaram atrás. Em 1897, Antônio Prado, em sociedade

settled in the neighborhood called Água Branca, after the

com outro paulista antigo, Elias Pacheco Jordão, fundou a

stream that ran on site (TOLEDO, Roberto Pompeu de. A

vidraria Santa Marina. A fábrica tinha 200 empregados –

capital da solidão: uma história de São Paulo das origens a

operários italianos e técnicos franceses − e instalou-se no

1900. Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 2003, p. 407-408).

bairro chamado Água Branca, nome do riacho que corria
no local (TOLEDO, Roberto Pompeu de. A capital da so-

The economic interdependence between the farm and the

lidão: uma história de São Paulo das origens a 1900. Rio de

skyscraper thus shaped all spheres of national life in the Old Re-

Janeiro: Editora Objetiva, 2003, p. 407-408).

public period− economic, military, political, infrastructural, institutional and cultural.

A interdependência econômica entre a fazenda e o arra-

In the arts, this interdependence demanded, at least in the

nha-céu plasmou, por conseguinte, todas as esferas da vida na-

discursive sphere, the elaboration of modernism without a rup-

cional da República Velha − econômica, político-militar, infraes-

ture, for the ruling classes needed to articulate the topical mo-

trutural, institucional e cultural.

dernity from the cultural standpoint, as seen in the richest urban

Nas artes, essa interdependência demandava, ao menos na

centers of the country, with the old traditions inherited from the

esfera discursiva, a elaboração de um modernismo sem ruptura,

Brazilian imperial and colonial past based on agriculture. In an

já que as classes dominantes precisavam articular culturalmente

article published in the city of Santos in O Diário newspaper in

a modernidade tópica, observável nos centros urbanos mais ricos

1950, nearly three decades after the Semana de Arte Moderna

do país, com as velhas tradições legadas pelo passado agrícola

[Modern Art Week] of 1922, Guilherme de Almeida summarized

colonial e imperial brasileiro. Em artigo publicado na cidade de

the career of one of its icons, modernist painter Tarsila do Ama-

Santos, no jornal O Diário, em 1950, quase três décadas após a

ral (1886-1973). Almeida’s synthesis exemplified and updated the

Semana de Arte Moderna de 1922, Guilherme de Almeida sinte-

strength of the old discursive articulation that shaped the mod-

tizou a trajetória de um de seus ícones, a pintora modernista Tar-

ernist Brazilianness. His purpose seemed to be to harmonize our

sila do Amaral (1886-1973). A síntese de Almeida exemplificava

agricultural output, an agrarian-based retrograde model, with the

e atualizava a força da velha articulação discursiva que plasmara

incipient urban capitalism resulting from it:

a brasilidade modernista. Seu propósito parecia ser o de harmonizar nossa produção agrária, fundiariamente retrógrada, com o

And because Tarsila can paint São Paulo. She is brave, a painter

incipiente capitalismo urbano, dela decorrente:

farmer; she came from a farm in São Paulo to São Paulo city on
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her way to Paris. From the farm she brought the hick taste for colE porque Tarsila pode pintar São Paulo. Tem raça, pintora fazen-

ors like tin trunk and silk-paper flowers to the altar of Saint Bene-

deira, veio da roça paulista para a cidade paulistana, a caminho

dict. In the city, she learned that this is a “gallicism screaming in the

de Paris. Da roça trouxe o gosto caipira das cores de baú de

deserts of America.” She returned from Paris with Poiret’s dresses

lata e das flores de papel de seda para o altar de São Benedito.

to teach us how to be Brazilians. (ALMEIDA, Guilherme de. O

Na cidade aprendeu que isto aqui é um “galicismo a berrar nos

Diário, Santos, 30/12/1950. In: AMARAL, Aracy A. Tarsila sua obra

desertos da América”. De Paris voltou com vestidos de Poiret,

e seu tempo. São Paulo: Editora 34, Edusp, 2003, p. 143).

a ensinar a gente a ser brasileira. (ALMEIDA, Guilherme de. O
Diário, Santos, 30/12/1950. In: AMARAL, Aracy A. Tarsila sua
obra e seu tempo. São Paulo: Editora 34, Edusp, 2003, p. 143).

In the mid-1920s, the hybridization of specific issues of art with
extra-artistic issues (from the regional and socionational reality) became a paramount task in the speeches of our modernists.5 In the Man-

Em meados da década de 1920, a hibridização de questões específicas da arte com questões extra-artísticas (da realidade sociona-

ifesto Pau Brasil [Brazilwood Manifesto], the milestone of the Brazilian
modernist outbreak, released in 1924, Oswald de Andrade proposed:

cional e regional) tornou-se tarefa primordial dos discursos de nossos
modernismos5. No Manifesto Pau-Brasil, marco da eclosão da brasi-

A vision that hit in the cylinders of the mills, electric turbines,

lidade modernista, lançado em 1924, Oswald de Andrade propunha:

producing plants, foreign exchange issues, without losing
sight of the National Museum. Brazilwood. Howitzers of el-

Uma visão que bata nos cilindros dos moinhos, nas turbinas

evators, cubes of skyscrapers and the wise solar laziness. The

elétricas, nas usinas produtoras, nas questões cambiais, sem

prayer. The Carnival. The intimate power. The thrush. A little

perder de vista o Museu Nacional. Pau-Brasil. Obuses de

sensual, loving hospitality. The longing for the shamans and

elevadores, cubos de arranha-céus e a sábia preguiça solar.

military aviation fields. Brazilwood. The futuristic generation’s

A reza. O Carnaval. A energia íntima. O sabiá. A hospita-

work was cyclopean. Setting the Empire clock of the national

lidade um pouco sensual, amorosa. A saudade dos pajés

literature. Once this step is fulfilled, the problem is another.

e os campos de aviação militar. Pau-Brasil. O trabalho da

Being regional and pure in one’s time (ANDRADE, Oswald

geração futurista foi ciclópico. Acertar o relógio império da

de. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 18 March, 1924).

literatura nacional. Realizada essa etapa, o problema é outro.
Ser regional e puro em sua época (ANDRADE, Oswald de.

In the Pau-Brasil [Brazilwood], published four years before the Man-

Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 18 de março de 1924).

5 A arte brasileira das primeiras décadas do século XX passou por experiências
modernistas diversas, surgidas em alguns estados brasileiros. Merecem destaque tanto
os modernismos de aspiração nacional propostos por São Paulo e pelo Distrito Federal
(situado na cidade do Rio de Janeiro até 1961) quanto os de Minas Gerais, Pernambuco
e Rio Grande do Sul, por exemplo. Esses outros modernismos, mesmo que ainda não
efetivamente incorporados aos discursos historiográficos, acadêmico-universitários, críticos
e do senso comum sobre a emergência da cultura moderna no Brasil, têm despertado, de
modo crescente, a atenção de pesquisadores e teóricos de arte de todo o país.
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5 The Brazilian art of the first decades of the 20th century went through several
modernist experiments arising in some Brazilian states. It is worth mentioning both the
national-aspiration modernism matters proposed by São Paulo and the Federal District
(seated in the city of Rio de Janeiro until 1961) and those from Minas Gerais, Pernambuco
and Rio Grande do Sul, for example. These other modernism practices, even though not
effectively incorporated into the historiographic, academic-university, critics and common
sense discourses about the emergence of the modern culture in Brazil, have increasingly
aroused the attention of researchers and theorists of art across the country.

ifesto Antropófago [Cannibal Manifesto],6 Oswald de Andrade admitted
No Pau-Brasil, publicado quatro anos antes do Manifesto Antropófago6,

that the work of “setting the Empire clock of the national literature,” that is, the

Oswald admitia que o trabalho de “acertar o relógio império da literatura nacio-

modernization and upgrading of the literary language by overcoming the rep-

nal”, isto é, a modernização e atualização da linguagem literária pela superação

ertoires of the 19th century literature, was completed. The problem now was

dos repertórios da literatura do século XIX, estava concluído. O problema agora

another, “being regional and pure in one’s time.” This had to do with seeking

era outro, “ser regional e puro em sua época”. Tratava-se de buscar os funda-

the discursive foundations of one’s own modernity, which hybridized the pop-

mentos discursivos de uma modernidade própria, que hibridizasse as tradições

ular cultural traditions, rooted in the agrarian past of the country (the prayer,

culturais populares, enraizadas no passado agrário do país (a reza, o carnaval, o

the Carnival, the thrush, the longing for the shamans, the wise solar laziness),

sabiá, a saudade dos pajés, a sábia preguiça solar), com indícios universais da

with universal signs of the industrial production and culture, which were then

produção e da cultura industriais, que aqui então despontavam (cilindros dos

appearing (cylinders of the mills, electric turbines, producing plants, foreign

moinhos, turbinas elétricas, usinas produtoras, questões cambiais, obuses de ele-

exchange issues, howitzers of elevators, cubes of skyscrapers and military avi-

vadores, cubos de arranha-céus e campos de aviação militar). De acordo com

ation fields). According to said manifesto, our modernity should be sought in

o referido manifesto, nossa modernidade deveria ser buscada na mescla dos in-

the meld of modern evidences (capitalist), which were clear at the time, with

6 Diferentemente do Manifesto Pau-Brasil, que formulara um modelo cultural
fundado na hibridização de modernidade e tradição, o Manifesto Antropófago, também
lançado por Oswald de Andrade em 1928, não propunha modelo, mas atitude processual,
fundamentada na reabilitação do conceito primitivo “de vida como devoração” dos
elementos provenientes de outras culturas, para assimilá-los à nossa. Após ter hibernado
até os anos 1960, a antropofagia voltou à tona graças à releitura afirmadora dos irmãos
Augusto de Campos (1931) e Haroldo de Campos (1929-2003) – fundadores, com
Décio Pignatari (1927-2012), do Grupo Noigandres de poetas concretos paulistas –, e
de Hélio Oiticica (1937-1980), artista oriundo do neoconcretismo carioca. Eles estavam
interessados numa atitude que conjugasse experimentalismo de linguagens (legado
pela produção literária de Oswald) com elementos não ilustrativos da produção cultural
brasileira. O “método”/atitude antropófago foi, então, assimilado pelos desdobramentos
das vanguardas concreta (São Paulo) e neoconcreta (Rio de Janeiro) e, por meio destes,
voltou a público na metade da década de 1960. Os desdobramentos dessa reavaliação
da atitude antropofágica podem ser mapeados tanto no experimentalismo (defendido
a partir do aforismo de Mário Pedrosa – “exercício experimental de liberdade” – cujo
sentido, aberto tanto à prática artística quanto à política, criticava o obscurantismo da
ditadura civil-militar instaurada em 1964), no tropicalismo e no teatro Oficina de José
Celso Martinez Corrêa (1937), quanto na 24ª Bienal de São Paulo (1998), concebida e
curada por Paulo Herkenhoff (1949). Entre a proposta de Oswald (1928) e sua releitura a
partir da década de 1960 ocorreu algo decisivo: o aparecimento, a consolidação e a crise
das vanguardas abstrato-concretas brasileiras da década de 1950. Com elas, o projeto
paradigmático da ruptura foi assimilado à experiência histórica da arte brasileira. Não
é casual que a retomada nos anos 1960 do debate em torno da diferença entre nossas
vanguardas e aquelas internacionais tenha sido proposta justamente por alguns poetas
e artistas ligados aos concretismos da década anterior. Ancorados na experimentação
formal pura em que haviam mergulhado no pós-guerra, eles podiam, agora de modo
análogo ao que ocorrera com os arquitetos, especular sobre tal diferença em novos
termos, menos ilustrativos e, por isso, mais próximos de sua reelaboração por meio de
filtros locais. Graças ao aumento crescente da população citadina e do surgimento
da indústria cultural a partir da era do rádio (1930), parte considerável do imaginário
popular-nacional passou a ser caracterizado por ícones urbanos.

6 Differently from the Manifesto Pau-Brasil, which had formulated a cultural model founded
on the hybridization of modernity and tradition, the Manifesto Antropófago, also released
by Oswald de Andrade in 1928, did not propose a model, but rather a process-like attitude
based on the rehabilitation of the primitive concept “of life as devouring” the elements from
other cultures to incorporate them into ours. After hibernating until the 1960s, anthropophagy
came back to light thanks to the affirming rereading of brothers Augusto de Campos (1931)
and Haroldo de Campos (1929-2003) founders, alongside Décio Pignatari (1927-2012), of
the Grupo Noigandres [Noigandres Group] of concrete poets from São Paulo –, and Hélio
Oiticica (1937-1980), a neoconcrete artist from Rio de Janeiro. They were interested in an
attitude combining the experimentalism of languages (a legacy from the literary output of De
Andrade) with non-illustrative elements of the Brazilian cultural output. The anthropophagic
“method”/attitude was then assimilated by the unfolding of the concrete (São Paulo) and
neoconcrete (Rio de Janeiro) avant-garde movements, which bridged its return by mid-1960s.
The developments of this reassessment of the anthropophagic attitude can be mapped both
in the experimentalism (defended from the aphorism of Mário Pedrosa “an experimental
exercise of freedom” the sense of which, open to both the artistic and political practice, criticized
the obscurantism of the civil-military dictatorship established in 1964), in the Tropicalismo
movement and the Teatro Oficina de José Celso Martinez Corrêa [Theater Workshop
of José Celso Martinez Corrêa] (1937) and in the 24th Bienal de São Paulo [São Paulo Art
Biennial] (1998), conceived and curated by Paulo Herkenhoff (1949). Between the proposal of
Oswald de Andrade (1928) and his rereading from the 1960s something crucial happened: the
emergence, consolidation and crisis of the Brazilian abstract-concrete avant-garde movements
of the 1950s. With them, the paradigmatic project of rupture was assimilated to the historical
experience of the Brazilian art. It is not by chance that in the 1960s the resumption of the debate
on the difference between our avant-gardes and the foreign ones had been proposed precisely
by some poets and artists connected to the concrete art movements of the previous decade.
Anchored in pure formal experimentation in which they had immersed themselves in the postwar period, they could now – similarly to what had happened with the architects – speculate
about that difference in new terms, less illustratively and therefore closer to its reelaboration
through local filters. Thanks to the growing increase in the city population and the appearance
of the cultural industry starting with the radio era (1930), a substantial part of popular-national
imaginary came to be characterized by urban icons.
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dícios modernos (capitalistas), então observáveis, com valores culturais tradicio-

traditional cultural values appearing on the fringes of the old society, whose

nais surgidos nas bordas da velha sociedade, cuja base econômica, praticamente

economic basis, practically preserved in the early decades of the Republic, pre-

preservada nas primeiras décadas da República, entravava o avanço do país em

cluded the country from advancing towards an effective modernization. In the

direção à modernização efetiva. Não havia no Pau-Brasil qualquer menção ou

Pau-Brasil there was no reference to or concrete proposal for change through

proposta concreta de mudança por meio da ruptura, exceção feita ao acerto do

a breakup, except for the setting of the “Empire clock of the national literature.”

“relógio império da literatura nacional”. Tais observações, entretanto, não devem

These remarks, however, should not be taken as a criticism of the quality of

ser tomadas como críticas à qualidade do trabalho de Oswald (cujo experimen-

the work of Oswald de Andrade (whose pioneering experimentalism placed

talismo pioneiro o situou entre os renovadores da linguagem literária brasileira,

him among the renovators of the Brazilian literary language, to which he be-

da qual se tornou referencial indispensável) nem à qualidade das produções de

came an essential reference) or the quality of the output of other modernists

outros modernistas que transcenderam o teor ilustrativo das ideologias que os

who transcended the illustrative content of the ideologies that moved them by

moviam, por meio de renovação figurativa de nossa visualidade. Consequen-

means of the figurative renewal of our visuality. Consequently, the reference

temente, a menção aqui feita ao Pau-Brasil restringe-se, sobretudo, ao esclare-

made here to the Pau-Brasil is limited to, above all, a clarification from the dis-

cimento do âmbito discursivo-ideológico de um projeto de modernismo na-

cursive-ideological perspective of a national modernism project, committed

cional, comprometido com a síntese entre a fazenda e o arranha-céu, síntese

to the synthesis between the farm and the skyscraper, a synthesis whose crys-

cuja cristalização terminou por frear a dinâmica da produção modernista até a

tallization ended up braking the momentum of modernist production until the

emergência das vanguardas abstrato-concretas do pós-guerra.

emergence of the post-war abstract-concrete avant-garde movements.

O movimento cultural e artístico de 22 – e Prestes Maia7 pode ser

The cultural and artistic movement of 1922 – and Prestes Maia7 can

filiado a êsse movimento – perdem a oportunidade de compre-

be considered a follower of this movement – loses the opportunity

ender a essência do momento histórico que viveu. A exaltação da

to understand the essence of the historical moment they lived. The

roda veloz pelo futurismo paulista não passou de retórica. Quan-

acclaim of the fast wheel powered by the São Paulo futurism was

do o processo de urbanização começava a apresentar os primei-

nothing more than rhetoric. When the urbanization process began

ros conflitos, Mário de Andrade preferiu dedicar-se ao estudo do

to show the first conflicts, Mário de Andrade chose to devote himself to the study of rural folklore [...]. The industrialization took place

7 O engenheiro e urbanista Prestes Maia (1896-1965), prefeito da capital paulista entre
1938 e 1945, projetou em 1930 o Plano de Avenidas, para a transformação do espaço urbano
da metrópole. O plano centrava-se na expansão da circulação viária e, por consequência,
da extensão urbana por meio de avenidas radiais ligadas ao centro da cidade. Cordeiro –
que participara da elaboração de cerca de 13 projetos de urbanização em várias cidades
brasileiras, ora próprios, ora em cooperação com arquitetos –, inversamente a Prestes Maia,
considerava positiva a descentralização das grandes metrópoles, já que “os hiatos podem
ser preenchidos pelo telex e pelo telefone, sem necessidade de continuidade urbanafísica”. (CORDEIRO, Waldemar. Uma nova variável para o modelo de organização territorial:
a evolução dos meios eletrônicos de comunicação. 7o Congresso do Siap. Salvador, 1970.
Ver página 514). A crítica de Waldemar ao Plano de Avenidas era extensiva à omissão
dos modernistas quanto a esse projeto decisivo para o futuro da capital paulista. Segundo o
artista, eles não questionaram se o desenvolvimento social demandado pela população da
cidade fora efetivamente atendido pelo plano, posto que o foco ruralista que amalgamava
seus discursos, desviou-os da prioritária questão do desenvolvimento urbano para o
bucolismo idealizado da fazenda.
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7 Engineer and urban planner Prestes Maia (1896-1965), mayor of São Paulo City between
1938 and 1945, designed in 1930 the Plano de Avenidas [Plan of Avenues] to transform the urban
space of the metropolis. The plan centered on the expansion of road traffic and, consequently,
the urban extension by means of radial avenues linked to the city center. Cordeiro – who had
participated in the drafting of approximately 13 urbanization projects in several Brazilian cities,
either of his own or in cooperation with architects – differently from Prestes Maia, considered
decentralization a positive aspect in large metropolises, as “the hiatuses can be filled by telex and by
telephone, with no need for the physical urban continuity.” (CORDEIRO, Waldemar. Uma nova
variável para o modelo de organização territorial: a evolução dos meios eletrônicos de comunicação.
7th Congresso do Siap [Siap Congress] Salvador, 1970. See page 514). Cordeiro’s criticism of
the Plano de Avenidas also applied to the silence of the modernists regarding this decisive project
for the future of the city of São Paulo. According to him, they did not question whether the social
development demanded by the people of the city would be effectively fulfilled with this plan, since
the rural focus that amalgamated their speeches drove them away from the priority issue of urban
development towards the idealized bucolic beauty of the farm.

folclore rural [...]. A industrialização se deu sem uma super-estru-

without an adequate communicative, artistic if you will, superstructure.

tura comunicativa, se quiserem artística, adequada. Tarcila estu-

Tarcila studied with Leger the forerunner artist of machine language

dou com Leger – o artista precursor da linguagem da máquina é

is one of the most important Cubists in Mondrian’s opinion to por-

um dos mais importantes cubistas na opinião de Mondrian – para

tray (this is the word) the landscapes of her farm. The insipid reform

retratar (é êsse têrmo) as paisagens da sua fazenda. O morno re-

movement of 1922, with the exception of Oswald de Andrade, failed

forismo de 22, com exceção de Oswald, não conseguiu camuflar

to camouflage its blindness. Now, in 1970, will they make the same

a sua cegueira. Agora, em 1970, faremos os mesmos êrros de 22?

mistakes of 1922? The problem will be transformed into a professional

O problema será transformado em rotina profissional ou mere-

routine or will it deserve a broader debate, mobilizing the Brazilian and

cerá um debate mais amplo, que mobilize a inteligência brasileira

Latin-American intelligence? (CORDEIRO, Waldemar. Uma nova

e latino-americana? (CORDEIRO, Waldemar. Uma nova variável

variável para o modelo de organização territorial: a evolução dos meios

para o modelo de organização territorial: a evolução dos meios ele-

eletrônicos de comunicação. See page 514).

trônicos de comunicação. Ver página 514).

PRINCÍPIOS E PROCESSOS DE
WALDEMAR CORDEIRO

PRINCIPLES AND PROCESSES OF
WALDEMAR CORDEIRO
Once the correlation between the break proposed by Waldemar Cor-

Examinada a correlação entre a ruptura proposta por Waldemar

deiro and the historic and artistic contexts of the post-war period is examined,

Cordeiro e os contextos históricos e artísticos do pós-guerra, caberia escla-

it would be appropriate to clarify the process-based twists that occurred in

recer as guinadas processuais ocorridas em sua própria trajetória poética8.

his own poetic career.8 It would be well-timed to understand how Cordeiro,

Seria oportuno entender como o artista, considerado racionalista por seus

considered a rationalist by his opponents (who reduced his work to the strict

opositores (que reduziam seu trabalho à férrea aplicação de princípios “imu-

application of “immutable” principles), succeeded, against these critical opin-

táveis”), conseguiu, na contramão dessas opiniões críticas, experimentar,

ions, in experimenting, assimilating and justifying the new issues and inflections

assimilar e justificar as novas questões e inflexões surgidas em seu processo

that arouse in his reflective-productive process since his initial adherence to

reflexivo-produtivo, desde sua adesão inicial ao concretismo até as experi-

concrete art until his experiments with computer art (arteônica) carried out

8 A introdução à segunda edição brasileira de Obra Aberta de Umberto Eco − referência
teórica importante para o pensamento de Cordeiro − sumarizou os principais sentidos do
conceito de poética: “O que se entende por ‘poética’? O filão que desde os formalistas
russos vai até os atuais descendentes dos estruturalistas de Praga entende por ‘poética’
o estudo das estruturas linguísticas de uma obra literária. Valéry, na Première Leçon du
Cours de Poétique, ampliando a acepção do termo a todos os gêneros artísticos, falava
de um estudo do fazer artístico. [...] Nós entendemos ‘poética’ num sentido mais ligado à
acepção clássica: não como sistema de normas coercitivas (a Ars Poéticas como norma
absoluta), mas como programa operacional que o artista se propõe de cada vez, o projeto
de obra a realizar tal como é entendido, explícita ou implicitamente, pelo artista. Explícita
ou implicitamente: de fato, uma pesquisa sobre as poéticas (e uma história das poéticas; e,
portanto, uma história da cultura vista através do prisma das poéticas) baseia-se seja nas
declarações expressas dos artistas [...] seja na análise das estruturas da obra, de sorte que
da maneira como a obra está feita se possa deduzir o modo como ela queria ser feita”.
(ECO, Umberto. Obra aberta. 2. ed. São Paulo: Editora Perspectiva, 1971, p. 24-25).

8 The introduction to the second Brazilian edition of The Open Work by Umberto
Eco − an important theoretical reference for Cordeiro’s thought − summarized the main
meanings of the poetic concept: “What is meant by ‘poetic’? The lode that since the Russian
formalists goes up to today’s descendants of the structuralism of Prague understands by
‘poetics’ the study of linguistic structures of a literary work. Valéry, in Première Leçon du
Cours de Poétique, by extending the meaning of the term to all artistic genres, spoke of a
study of the artistic practice. [...] We understand ‘poetics’ in a sense more connected to the
classical meaning: not as a coercive system of standards (the Ars Poetica as an absolute
standard), but rather as an operational program that the artist proposes to himself at a
time, the work project to perform as it is understood, explicitly or implicitly, by the artist.
Either explicitly or implicitly: indeed, a search on the poetics (and a history of poetics; and
therefore a cultural history seen through the standpoint of the poetics) is based on the
statements expressed by the artists [...] or in the analysis of the work structures so that, the
way the work is done, we can deduce the way it wanted to be made.” (ECO, Umberto.
Obra aberta. 2nd ed. São Paulo: Editora Perspectiva, 1971, p. 24-25).
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ências em arte computacional (arteônica) feitas entre 1969 e 1973.
Pensador notável, Cordeiro embasava suas ideias nas questões

that were more prone to renovation and committed to modernity − of the art,

de ponta mais renovadoras e comprometidas com a modernidade −

history and politics theories and also of landscape design, urban planning and

das teorias da arte, história e política e também nas do paisagismo,

communication – areas in which he practiced professionally for the mainte-

planejamento urbano e comunicação – áreas em que atuou profis-

nance of his own family. He understood early on that the rupture proposed

sionalmente para a própria manutenção de sua família. Ele compre-

could not limit itself to breaking with the modernist figuration and the informal

endeu desde cedo que a ruptura proposta não podia restringir-se ao

abstractionism. From his point of view, the definitive victory of the modern

corte com a figuração modernista e o abstracionismo informal. De seu

world and the social achievements resulting from it would only consolidate

ponto de vista, a vitória definitiva do mundo moderno e as conquistas

with the triumph of the industrial culture − autonomous art, industrial materials,

sociais dele decorrentes só se consolidariam com o triunfo da cultura

urban mobility, electronic means of communication of information etc. − over

industrial − arte autônoma, materiais industriais, mobilidade urbana,

the rural culture, rooted in the Brazilian imaginary since the colonial era.

meios eletrônicos de comunicação de informações etc. − sobre a cultura rural, enraizada no imaginário brasileiro desde a era colonial.

According to Cordeiro, modern art (particularly the concrete
painting) built a specifically visual syntax and educated an audience able

De acordo com o artista, a arte moderna (particularmente a pintura

to read it. Such syntax probably expanded due to contiguity, easily notice-

concreta) construiu sintaxe especificamente visual e formou um público ca-

able, between the self-referential meaning of lines, shapes and colors (key

paz de lê-la. Tal sintaxe provavelmente expandiu-se devido à contiguidade,

elements of visual “language”) and the descriptive consummation of such

facilmente perceptível, entre o significado autorreferente de linhas, formas e

self-reference in the verb-discursive language of the formalistic theories of

cores (elementos essenciais da “língua” visual) e a consumação descritiva de

art. The conjugation of artistic formalism with theoretical formalism not only

tal autorreferência na linguagem verbo-discursiva das teorias formalistas da

transformed the relation art/viewer – since it approached the observer to

arte. A conjugação de formalismo artístico com formalismo teórico trans-

what would be the Fiedlerian artistic judgment – but it also disarranged the

formou não só a relação arte/fruidor – já que aproximava o observador do

discursive-narrative sphere, rooted in the subjects of the classical painting.

que seria o juízo artístico (visual) fiedleriano – como também desarticulou a
esfera discursivo-narrativa, enraizada nos temas da pintura clássica.

The imbrication between artistic production and theoretical
discourse in Cordeiro’s work places him amid the rare artist-intellec-

A imbricação entre produção artística e discurso teórico, no

tuals of the Brazilian art.9 His criticisms on mistakes and contradic-

trabalho de Cordeiro, situa-o entre os raros artistas-intelectuais

tions in the arguments and the output of his debaters bring about an-

da arte brasileira . Suas críticas sobre equívocos e contradições

swers and rejoinders that fueled a long controversy – which went on

9 Assim como Waldemar Cordeiro, Hélio Oiticica também registrou por escrito todos
os passos principais de sua trajetória inventiva. Para Cordeiro e Oiticica, obras e ideias
integravam um mesmo e único processo. Mas as questões desses dois artistas, no entanto,
foram construídas e formuladas de pontos de vista diversos, coerentes com suas respectivas
filiações concreta e neoconcreta. Os textos de Waldemar frequentemente articulavam ideias
com base nos princípios teóricos que as fundamentavam. Portanto, seu discurso entrelaçava
questões formuladas em teorias de artistas e autores referenciais do formalismo (e daquelas
concernentes às demais áreas em que o artista produzia) com suas próprias questões e com
as de sua obra. Já os escritos de Oiticica, contrariamente, resultavam da reflexão direta do
artista sobre seu próprio processo e sobre o papel inovador de suas experiências para as
questões da arte, do comportamento etc. (o que nos revela primeiramente seu compromisso
com a própria experiência, tal como preconizada no Manifesto Neoconcreto).

9
As well as Waldemar Cordeiro, Hélio Oiticica also left all the main steps of his
inventive practice in writing. For Cordeiro and Oiticica, works and ideas were included in a
same and single process. The issues of these two artists, though, were built and formulated
from different points of view, consistent with the respective movement they followed,
either concrete or neoconcrete art. Cordeiro’s writings often explored ideas based on the
theoretical principles they were grounded on. Therefore, his speech intertwined issues
raised in theories of referential artists and authors of formalism (and those concerning
the other fields in which he practiced) with his own issues and those of his work. Oiticica’s
writings, in turn, were the opposite for they derived from his direct thoughts on his own
process and on the innovative role of his experiments for the issues of the arts, behavior
etc. (which reveals first his commitment to his own experience, as advocated in the
Manifesto Neoconcreto [Neoconcrete Manifesto]).

9
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from 1969 to 1973. A remarkable thinker, Cordeiro founded his ideas on issues




da argumentação e da produção de seus debatedores provoca-

between 1957 and 1959 in the mainstream press of São Paulo, Rio de

ram respostas e réplicas que configuraram prolongada polêmica

Janeiro and other capitals − thus flowing into the neoconcrete rup-

– travada entre 1957 e 1959 na grande imprensa de São Paulo,

ture10 proposed by Rio de Janeiro concrete artists (1959). Without

Rio de Janeiro e outras capitais − que desaguou na ruptura neo-

Cordeiro’s participation, the debate among the artistic avant-garde

concreta 10 proposta pelo concretismo carioca (1959). Sem a par-

movements of the 1950s and 1960s would not have built up the same

ticipação de Waldemar, o debate entre as vanguardas artísticas

intellectual, productive and dynamizing strength employed to make

das décadas de 1950 e 1960 não teria acumulado a mesma força

the Brazilian art definitely independent from the renovating reper-

intelectual, produtiva e dinamizadora, empregada na superação

toire of the foreign output.

definitiva da dependência da arte brasileira em relação aos repertórios renovadores da produção internacional.

For artists-thinkers like Cordeiro, the verb-textual language
was a permanent complement to his works and a precise way to de-

Para artistas-pensadores, como Cordeiro, a linguagem
verbo-textual foi complemento permanente de seus trabalhos e
10 A partir da 1ª Exposição Nacional de Arte Concreta − que reuniu pela primeira
vez a arte e a poesia concretas produzidas nas duas maiores metrópoles brasileiras −,
ficaram evidentes as divergências teóricas e práticas dos concretistas paulistas do Grupo
Ruptura (arte) e de seus parceiros desde 1952, os poetas do Grupo Noigandres (revistalivro de poesia, publicada em cinco números entre 1952 e 1962), com os artistas e poetas
cariocas do Grupo Frente. A exposição foi realizada em dezembro de 1956, no Museu
de Arte Moderna de São Paulo, e em fevereiro de 1957, no Museu de Arte Moderna do
Rio de Janeiro (provisoriamente sediada no então Ministério da Educação e Cultura).
Augusto de Campos, Décio Pignatari e Haroldo de Campos, do Noigandres, lançaram
nessa exposição a poesia concreta, até então limitada a um círculo restrito. Por sugestão
de Augusto de Campos convidaram Ferreira Gullar, poeta, crítico de arte e porta-voz
do Grupo Frente, e Wladimir Dias Pino. De acordo com Haroldo de Campos, a ruptura
entre os concretismos paulista e carioca se deu, sobretudo, na poesia.
Sua cisão, entretanto, só se tornou pública quando o Jornal do Brasil, em 23 junho
de 1957, sob a manchete “Cisão no Movimento da Poesia Concreta”, apresentou os
textos de Haroldo de Campos, Da Fenomenologia da Composição à Matemática da
Composição (que propunha “a rejeição da estrutura orgânica em prol de uma estrutura
matemática ou quase matemática na poesia”), e a resposta de Ferreira Gullar, Oliveira
Bastos e Reynaldo Jardim, Poesia Concreta: experiência intuitiva (para os quais “O
poema concreto deve valer como uma experiência cotidiana – afetiva, intuitiva – a fim
de que não se torne mera ilustração, no campo da linguagem, de leis catalogadas”).
Da poesia, a cisão estendeu-se às artes plásticas, e o debate polarizado entre Gullar
e Cordeiro ganhou espaço nos principais jornais do Rio de Janeiro e São Paulo.
Finalmente, em 22 de março de 1959, o grupo carioca formalizou seu rompimento com
o concretismo ao publicar no Jornal do Brasil o Manifesto Neoconcreto, lançado por
ocasião da 1ª Exposição Neoconcreta, realizada no Museu de Arte Moderna do Rio de
Janeiro. Assinaram o manifesto Amilcar de Castro, Ferreira Gullar, Franz Weissmann,
Lygia Clark, Lygia Pape, Reynaldo Jardim e Theon Spanudis. Ainda em 1959, na
Exposição Neoconcreta de Salvador, somaram-se aos fundadores do novo ismo os artistas
Aluísio Carvão, Hélio Oiticica e Willys de Castro, e os poetas Claudio Mello e Souza
e Fernando Fortes de Almeida. Aderiram também ao neoconcretismo o paulistano
Hércules Barsotti (1914) e o mineiro Willys de Castro (1926-1988), radicados em São
Paulo, e Décio Vieira, Osmar Dillon e Roberto Pontual, do Rio de Janeiro. No limiar da
década de 1960, esses movimentos da vanguarda brasileira começaram a se dispersar.
A partir de então os artistas dessas duas tendências seguiram caminhos independentes.

10 From the 1st Exposição Nacional de Arte Concreta [National Exhibition of Concrete Art]
− which brought together for the first time the output of concrete art and poetry from the two
largest Brazilian metropolises −, it was evident to see the theoretical and practical differences of
the concrete artists from São Paulo belonging to the Grupo Ruptura (art) and their partners
since 1952, the poets of the Grupo Noigandres (magazine-book of poetry, published in five
editions between 1952 and 1962) and those of the artists and poets from Rio de Janeiro
taking part in the Grupo Frente. The exhibition was held in December 1956 at the Museu de
Arte Moderna de São Paulo and in February 1957 at the Museu de Arte Moderna do Rio
de Janeiro (temporarily housed in the Ministry of Education and Culture). At that exhibition,
Augusto de Campos, Décio Pignatari and Haroldo de Campos, from Noigandres, launched
the concrete poetry, which was until then limited to a restricted circle. At the suggestion of
Augusto de Campos, they invited Ferreira Gullar, poet, art critic and spokesman for the Grupo
Frente, and Wladimir Dias Pino. According to Haroldo de Campos, the rupture between the
concrete art from São Paulo and Rio de Janeiro was particularly more evident in poetry. Their
separation, however, only became public when Jornal do Brasil newspaper, on 23 June 1957,
with the headline “Concrete poetry movement split,” published articles by Haroldo de Campos,
Da Fenomenologia da Composição à Matemática da Composição [From the Phenomenology
of Composition to the Mathematics of Composition] (which proposed “the rejection of the
organic structure in favor of a mathematical or quasi-mathematical structure in poetry”), and the
answer of Ferreira Gullar, Oliveira Bastos and Reynaldo Jardim, Poesia Concreta: experiência
intuitiva [Concrete Poetry: an intuitive experience] (to whom “The concrete poem must
correspond to an everyday experience – emotional, intuitive - so that it does not become a
mere illustration, in the field of language, of catalogued laws”). From poetry, the split extended
to the fine arts, and the polarized debate between Gullar and Cordeiro covered more space
in the leading newspapers in Rio de Janeiro and São Paulo. Finally, on 22 March 1959, the Rio
de Janeiro group made their breakup with concrete art official by publishing in Jornal do Brasil
newspaper the Manifesto Neoconcreto [Neoconcrete Manifesto], released on the occasion of
the 1st Exposição Neoconcreta [Neoconcrete Exhibition], held at the Museu de Arte Moderna
do Rio de Janeiro. Signatories to the manifesto were Amilcar de Castro, Ferreira Gullar, Franz
Weissmann, Lygia Clark, Lygia Pape, Reynaldo Jardim and Theon Spanudis. Also in 1959, at the
Exposição Neoconcreta de Salvador [Neoconcrete Exhibition of Salvador], the founders of the
new ism were joined by artists Aluísio Carvão, Hélio Oiticica and Willys de Castro, and poets
Claudio Mello e Souza and Fernando Fortes de Almeida. Other followers of the neoconcrete
art included, from São Paulo, Hércules Barsotti (1914) and, from Minas Gerais, Willys de Castro
(1926-1988), both living in São Paulo, and Décio Vieira, Osmar Dillon and Roberto Pontual,
from Rio de Janeiro. On the threshold of the 1960s, these Brazilian avant-garde movements
began to disperse. Thenceforth, the artists of these two trends followed independent paths.
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via precisa para descrever e investigar as filigranas visuais e con-

scribe and investigate the visual and conceptual filigree of his work

ceituais de sua obra, bem como da produção artística em geral.

as well as of the artistic output in general. Consequently, the rigor

Consequentemente, a explicitação da ruptura − espacial, cromá-

and clarity of the written word of Waldemar Cordeiro provided the

tica e plástico formal –, promovida pelo concretismo paulista,

best means to make explicit the - spatial, chromatic and formal aes-

encontrou no rigor e na clareza da palavra escrita de Waldemar

thetic − rupture promoted by the concrete art movement from São

Cordeiro o melhor meio para descrevê-la em suas articulações

Paulo by describing it in his complex formal and causal articulations.

formais e causais complexas. Vale aqui reiterar o conceito de po-

It is worth restating here the poetic concept of Umberto Eco, the

ética de Umberto Eco, principal referência teórica das transfor-

main theoretical reference to the transformations caused to Cord-

mações ocorridas na produção do artista nos anos 1960 ( já citado

eiro’s output in the 1960s (already mentioned in footnote 8 hereof):

na nota 8 deste texto):
A research on the poetics (and a history of poetUma pesquisa sobre as poéticas (e uma história das

ics; and therefore a cultural history seen through the

poéticas; e, portanto, uma história da cultura vista atra-

standpoint of the poetics) is based either on the state-

vés do prisma das poéticas) baseia-se seja nas decla-

ments expressed by the artists [...] or on the analysis

rações expressas dos artistas [...] seja na análise das es-

of the work structures so that, on the basis of the way

truturas da obra, de sorte que da maneira como a obra

the work is made, we can deduce the way it wanted to

está feita se possa deduzir o modo como ela queria ser

be made (ECO, Umberto. Obra aberta. 2nd ed. São

feita (ECO, Umberto. Obra aberta. 2. ed. São Paulo:

Paulo: Editora Perspectiva, 1971, p. 24-25).

Editora Perspectiva, 1971, p. 24-25).
From this point of view, the fundamental sources of a herDesse ponto de vista, as fontes fundamentais para a com-

meneutic understanding of the work by artists like Cordeiro are,

preensão hermenêutica do trabalho de artistas como Cordeiro

first of all, in their own articles. Also important for such under-

situam-se, primeiramente, em seus próprios textos. Também são

standing are the writings of authors that used them as a reference

importantes para tal compreensão os escritos de autores que os

in intellectual terms and the writings of those with whom these

referenciaram intelectualmente e os textos daqueles com quem

artists debated or expressed opposition. These sources, of course,

esses artistas debateram ou se opuseram. Essas fontes, é claro,

cannot replace the direct fruition (visual) of the works. Yet, it is

não podem substituir a fruição direta (visual) das obras. Ainda

only by means of the spoken or written word that the fruition

assim, é somente por meio da palavra falada ou grafada que o ato

act overflows from the eminently individual boundaries where it

de fruição transborda dos limites eminentemente individuais em

was consummated to reverberate (by means of commentaries,

que havia sido consumado, para reverberar (por meio de comen-

opinions, lectures, debates and in reviews and theoretical texts)

tários, opiniões, palestras, debates e em textos críticos e teóricos)

around the social collective scope of art and culture.

no âmbito sociocoletivo da arte e da cultura.
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Thanks to hundreds of notes, articles and other pieces writ-

Graças às centenas de anotações, artigos e escritos produ-

ten by Waldemar Cordeiro between the end of the 1940s until

zidos por Waldemar Cordeiro entre o fim da década de 1940 até

1973, it is possible to follow both the maturing of his theoretical

o ano de 1973, é possível acompanhar tanto o amadurecimento

issues − about art, visuality, landscape design and politics – and the




de suas questões teóricas − sobre arte, visualidade, paisagismo e

poetic stitching together of all crises and process-related incisions

política – quanto a costura poética de todas as crises e cesuras

that occurred to his work since the early days to his latest works.

processuais ocorridas em sua obra desde os primórdios até os últimos trabalhos.

Waldemar approached the concrete art on the last two years
of the 1940s, when he understood and assumed the assumptions

Waldemar aproximou-se da arte concreta a partir dos últimos

of Fiedler’s pure visibility theory, of the visual gestalt and of issues

dois anos da década de 1940, período em que compreendeu e as-

proposed by Piet Mondrian, Theo Van Doesburg and Kasimir Ma-

sumiu premissas da teoria da pura visibilidade de Fiedler, da gestalt

levich, which he synthesized on the grounds of the principles of

visual e de questões propostas por Piet Mondrian, Theo Van Do-

concrete art in Brazil and of his own poetics. After such a period

esburg e Kasimir Malevich, por ele sintetizadas na fundamentação

of transition, Cordeiro starts his practice as a concrete artist. Be-

dos princípios do concretismo brasileiro e de sua própria poética.

tween 1950 and 1960 – therefore, during a decade – his painting

Após tal período de transição, Cordeiro começa sua trajetória con-

was based on the mathematical geometric formal rigor advocated

cretista. Entre 1950 e 1960 – durante uma década, portanto –, sua

by the international concrete art.

pintura baseou-se no rigor formal matemático-geométrico preconizado pelo concretismo internacional.

ANTECEDENTES

BACKGROUND
Concrete art appeared in Paris (1930) as Theo Van Doesburg’s response to the group, the magazine and the exhibition

A arte concreta surgiu em Paris (1930), como resposta de

Cercle et Carré, organized by Belgian critic Michel Seuphor (1901-

Theo Van Doesburg ao grupo, à revista e à exposição Cercle et

1999), a follower of abstractionism, and by Uruguayan painter Joa-

Carré, organizadas pelo crítico belga Michel Seuphor (1901-1999),

quin Torres García (1874-1949) to celebrate abstractionism (which

militante do abstracionismo, e pelo pintor uruguaio Joaquin Torres

was then reaching its 20th anniversary). For Van Doesburg, much

Garcia (1874-1949) para celebrar o abstracionismo (que comple-

of the non-figurative, especially geometric, output was mistakenly

tava, então, 20 anos). Para Van Doesburg, grande parte da produ-

called abstract. In fact, most of the works of these artists would

ção não figurativa, sobretudo a geométrica, era equivocadamente

not result from the abstraction of forms existing in nature for they

chamada de abstrata. Na verdade, a maioria dos trabalhos desses

were just bringing to (concrete) visibility the mental and intellectu-

artistas não resultava da abstração das formas existentes na nature-

al ideas arising in the course of their working processes. The decla-

za, posto que tornavam visíveis (concretas) ideias surgidas mental

ration of principles which opens the introduction of the magazine is

e intelectualmente no curso de seus processos de trabalho. A de-

concise and clear. Its topics set the boundaries of the field of con-

claração de princípios que abre o número de introdução da revista

crete painting for almost 30 years until the early 1960s. They are:

é concisa e cristalina. Seus tópicos delimitaram o campo da pintura concreta por quase 30 anos, até o começo da década de 1960.

Basis of concrete painting

São eles:

We say:
1st. Art is universal.

Base da pintura concreta

2nd. A work of art must be entirely conceived and

Dizemos:

shaped by the mind before its execution. It shall not
Waldemar Cordeiro e o modernismo de ruptura no Brasil
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1.° A arte é universal.

receive anything of nature’s or sensuality’s or senti-

2.° A obra de arte deve ser inteiramente concebida e

mentality’s formal data.

formada pelo espírito antes de sua execução. Ela não

We want to exclude lyricism, drama, symbolism and so on.

deve receber nada dos dados formais da natureza,

3rd. The painting must be entirely built up with purely

nem da sensualidade, nem da sentimentalidade.

plastic elements, namely surfaces and colors. A picto-

Queremos excluir o lirismo, o dramatismo, o simbolismo etc.

rial element does not have any meaning beyond “it-

3.° O quadro deve ser inteiramente construído com

self ”; as a consequence, the painting does not have any

elementos puramente plásticos, isto é, planos e co-

meaning other than “itself.”

res. Um elemento pictural só significa a “si próprio” e,

4th. The construction of a painting, as well as that of

conseqüentemente, o quadro não tem outra signifi-

its elements, must be simple and visually controllable.

cação que “ele mesmo”.

5th. The painting technique must be mechanic, i.e.

4.° A construção do quadro, assim como seus ele-

exact, anti-impressionist.

mentos, deve ser simples e controlável visualmente.

6th. An effort toward absolute clarity is mandatory.

5.° A técnica deve ser mecânica, isto é, exa-

Carlsund, Doesburg, Hélion, Tutundjian, Wantz (Art

ta, anti-impressionista.

Concret Magazine, introduction issue Paris, 1930. In: AM-

6.° Esforço pela clareza absoluta. Carlsund, Does-

ARAL, Aracy (Org.). Projeto construtivo brasileiro na arte:

burg, Hélion, Tutundjian, Wantz (Revista Art Concret,

1950-1962. Rio de Janeiro: Museu de Arte Moderna; São

número de introdução Paris, 1930. In: AMARAL, Ara-

Paulo: MEC/Funarte, Secretariat of Culture, Science and

cy (Org.). Projeto construtivo brasileiro na arte: 1950-

Technology of the State of São Paulo, Pinacoteca do Es-

1962. Rio de Janeiro: Museu de Arte Moderna; São

tado [São Paulo State Art Gallery], 1977, p. 42).

Paulo: MEC/ Funarte, Secretaria da Cultura, Ciência
e Tecnologia do Estado de São Paulo, Pinacoteca do
Estado, 1977, p. 42).

There is an evident correlation between the strict objective
content of these principles (thinking, universality, absolute clarity
and technical accuracy) and those of science. On the other hand,
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Há evidente correlação entre o teor objetivo estrito desses

features regarded as inseparable from the artistic creation – such

princípios (pensamento, universalidade, clareza absoluta e exa-

as “formal data of nature,” sensuality, sentimentality, lyricism, dra-

tidão técnica) e aqueles das ciências. Por outro lado, caracterís-

ma, symbolism - had become obstacles to a successful expansion

ticas tidas como indissociáveis da criação artística – tais como

of concrete art. It was, therefore, crucial to overcome them.

“dados formais da natureza”, sensualidade, sentimentalidade, li-

Such principles could also, by analogy, be directed to sci-

rismo, dramatismo, simbolismo – haviam se tornado obstáculos

entism advocated in Fiedler’s theory of pure visibility (which, as

ao sucesso da expansão da arte concreta. Era, portanto, funda-

we have seen, influenced the fundamental issues of Cordeiro and

mental ultrapassá-los.

the artists of the Grupo Ruptura), even though the primary the-

Tais princípios poderiam também, por analogia, ser remeti-

oretical reference of the universal intellectual issues of neoplas-

dos ao cientificismo preconizado pela teoria da pura visibilidade

ticism and, consequently, of Theo Van Doesburg’s ideas, was the

de Fiedler (que, como vimos, influenciou questões fundamentais

thought of mathematician H. Schoenmaekers (1875-1944). Nev-




de Cordeiro e dos artistas do Grupo Ruptura), ainda que a re-

ertheless, in the year following the launch of the magazine and of

ferência teórica fundamental das questões intelecto-universais

the Grupo Arte Concreta [Concrete Art Group], Van Doesburg

do neoplasticismo e, por conseguinte, das ideias de Theo Van

died, and the new movement went into a state of hibernation

Doesburg, tenha sido o pensamento do matemático H. Scho-

without his leadership.

enmaekers (1875-1944). Entretanto, no ano seguinte ao do lan-

After about four years of his death, the Swiss painter, sculp-

çamento da revista e do Grupo Arte Concreta, Van Doesburg

tor, architect and designer Max Bill resumed the principles of

faleceu, e o novo movimento entrou em estado de hibernação

concretism and became the chief representative and internation-

sem a sua liderança.

al artist to disseminate this movement. His performance, in this

Passados cerca de quatro anos de sua morte, o pintor, es-

sense, was instrumental in the renewal of the South American art,

cultor, arquiteto e designer suíço Max Bill retomou os princípios

since the diffusion of the concrete-art ideas had excellent recep-

do concretismo, tornando-se o principal representante e propa-

tion among the young avant-garde artists from the region.

gador internacional dessa vertente. Seu desempenho, nesse sen-

The concrete art reached South America via Argentina in

tido, foi fundamental para a renovação da arte sul-americana, já

1945, when the Asociación Arte Concreto-Invención [Concrete

que a difusão das ideias concretistas teve excelente acolhida en-

Art-Invention Association] was created in Buenos Aires. In the

tre os jovens vanguardistas da região.

following year, the Association held its first exhibition at the Sa-

A arte concreta chegou à América do Sul pela Argenti-

lon Peuser and published the Manifesto Invencionista [Inventive

na em 1945, quando foi formada em Buenos Aires a Asociación

Manifesto]. Dissolved in 1947, the Association was composed of

Arte Concreto-Invención. No ano seguinte, a associação fez sua

the following painters, sculptors and poets: Alberto Molenberg

primeira exposição no Salon Peuser e publicou o Manifesto In-

(1921), Alfredo Hlito (1923-1993), Antonio Caraduje (1921), Ed-

vencionista. Dissolvida em 1947, a associação era composta pe-

gar Bayley (1910-1990), Enio Iommi (1926-2013), Gyula Kosice

los seguintes pintores, escultores e poetas: Alberto Molenberg

(1924), Lidy Prati (1921-2008), Manuel Espinosa (1912-2006), Os-

(1921), Alfredo Hlito (1923-1993), Antonio Caraduje (1921), Ed-

car Núñez (1924), Raúl Lozza (1911-2008) and Tomás Maldonado

gar Bayley (1910-1990), Enio Iommi (1926-2013), Gyula Kosice

(1922) and others.

(1924), Lidy Prati (1921-2008), Manuel Espinosa (1912-2006), Os-

Early in the following decade, concretism was introduced in

car Núñez (1924), Raúl Lozza (1911-2008) e Tomás Maldonado

Brazil by the groups Ruptura and Frente. Yet, it was when Max Bill

(1922), entre outros.

won the award from the Federação das Indústrias de São Paulo

Logo no início da década seguinte, o concretismo foi intro-

[Federation of the Industries of São Paulo] for his participation in the

duzido no Brasil pelos grupos Ruptura e Frente. Mas foi a con-

1st Bienal Internacional de São Paulo (October 1951), with the sculp-

quista por Max Bill do prêmio Federação das Indústrias de São

ture Tripartite Unity, that nationwide visibility was raised toward Bill

Paulo, atribuído pela 1 a Bienal Internacional de São Paulo (em

himself and concrete art. The award was a powerful encouragement

outubro de 1951), com a escultura Unidade Tripartida, que deu

to the Brazilian abstract-concrete artists, particularly to the concrete

visibilidade nacional ao artista e à arte concreta. A premiação

artists from São Paulo, among which Waldemar Cordeiro already

consistiu em poderoso estímulo aos artistas abstrato-concretos

stood out for his work and intellectual activist attitude.

brasileiros, particularmente, aos concretistas paulistanos, entre os

Prior to the plastic invention level, it would be possible –

quais já se destacava, por sua obra e por sua atitude intelecto-

according to Cordeiro (aligned with Mondrian, Van Doesburg
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militante, Waldemar Cordeiro.
Num nível prévio à invenção plástica, seria possível – segundo Cordeiro (alinhado a Mondrian, Van Doesburg e Bill, en-

and Bill, inter alia) – to substantiate the breakup caused by concretism in principles diametrically opposed to those formulated
by the Renaissance.

tre outros) – fundamentar a ruptura produzida pelo concretismo em princípios diametralmente opostos àqueles formulados

First, let us see what the principles of figurative art are. Da

pela Renascença.

Vinci writes: “Firstly, painting finds its true and scientific
principles:- which is the shaded body, which is the primitive

Vejamos inicialmente quais são os princípios do figurativis-

shadow, which is the derived shadow, which is the light? I

mo. Leonardo escreve: “A pintura localiza primeiramente os

mean, darkness, brightness, color, figure, ubiquity, distance,

seus princípios verdadeiros e científicos: que é o corpo som-

proximity, movement and rest...” These principles could be

breado, que é a sombra primitiva, que é a sombra derivada,

summarized and explained as follows: a) three-dimension-

que é a luz? Quer dizer, treva, luz, cor, figura, ubiquação, dis-

al space construction (ubiquity, distance and proximity);

tância, proximidade, movimento e repouso...”. Esses princí-

b) chiaroscuro (shaded body, darkness and brightness); c)

pios poderiam ser resumidos e explicados da seguinte forma:

movement as movement of a body in the physical space

a) construção espacial tridimensional (ubiquação, distância

(movement and rest). Da Vinci, by considering black “the

e proximidade); b) claro-escuro (corpo sombreado, treva e

wash of every canvas,” formulates the principle of “tonal-

luz); c) movimento como movimento de um corpo no es-

ism”, which is a key principle of figurative art.

paço físico (movimento e repouso). Leonardo considerando

The new artistic principles can be summarized as follows:

o preto “a receita de qualquer cor”, formula o princípio do

a) the two-dimensional space construction (the plane); b)

“tonalismo”, que é princípio fundamental do figurativismo.

atonalism (the primary and the complementary colors); c)

Os novos princípios artísticos podem ser resumidos da se-

linear motion (proximity and similarity factors). (CORD-

guinte forma: a) construção espacial bidimensional (o pla-

EIRO, Waldemar. Ruptura, see page 210).

no); b) atonalismo (as cores primárias e as complementares);
c) movimento linear (fatores de proximidade e semelhança).
(CORDEIRO, Waldemar. Ruptura, ver página 210).

The general principles of the new painting assumed: 1)
the necessary preservation of the pictorial plane (the concretely
two-dimensional space of the painting); 2) the preference for the

Os princípios gerais da nova pintura supunham: 1) a neces-

atonal, flat color and whenever possible restricted to primary col-

sária preservação do plano pictórico (o espaço concretamente

ors, considered by Mondrian and assumed by the concretism as

bidimensional do quadro); 2) a preferência pela cor atonal, cha-

abstract colors thanks to their purity and their role as a key com-

pada e sempre que possível restrita às cores primárias, conside-

ponent to produce all the other colors; 3) that the dynamics of

radas por Mondrian e assumidas pelo concretismo como cores

the composition should result from the rhythm of its forms (and

abstratas, graças à sua pureza e ao papel de componente es-

not something similar to the representation of the movement of

sencial da produção de todas as outras cores; 3) que a dinâmica

the characters involved in the pictorial scene, as had occurred

da composição deveria resultar do ritmo de suas formas (e não

since the naturalistic art of the Renaissance).

de algo semelhante à representação do movimento dos perso354




The break of ties with the classical-academic-figurative

nagens envolvidos na cena pictórica, como ocorria desde a arte

painting raised a wall concurrently discursive and practical (in

naturalista da Renascença).

a sense similar to that later employed by Arthur Danto in After

A ruptura com a pintura clássico-acadêmico-figurativa

the End of Art). It aimed at defending the purity of the con-

construiu muralha simultaneamente discursiva e prática (num

cretist proposal in a cultural environment that intended to be

sentido similar ao empregado posteriormente por Arthur Danto

“European” − since the late importation of the Neoclassicism by

em Após o Fim da Arte). Tinha por objetivo defender a pureza da

the Portuguese court, settled in Rio de Janeiro (1808/1821) to

proposta concretista num ambiente cultural que se pretendia “eu-

escape Napoleon’s occupation of Portugal − but which actually

ropeu” − desde a importação tardia do neoclassicismo pela corte

was nothing but an outdated simulacrum of artistic references

portuguesa, instalada no Rio de Janeiro (1808/1821) para escapar

from the old world in South America. It was now, conversely, a

da ocupação napoleônica de Portugal –, mas que em realidade

matter of building the history of these early avant-garde move-

não passava de simulacro defasado de referências artísticas do

ments as a fundamental and cutting-edge part of the Brazilian

velho mundo na América do Sul. Tratava-se agora, inversamente,

artistic experience and thus ensuring artfully and intellectual-

de construir a inscrição dessas primeiras vanguardas como parte

ly its dialog on an equal footing with the foreign avant-garde

fundamental e de ponta da experiência artística brasileira e, com

movements of the post-war period.

isso, garantir intelectual e artisticamente sua interlocução em pé
de igualdade com as vanguardas internacionais do pós-guerra.

Waldemar Cordeiro’s didactic-instructional concerns (that
permeated, e.g., his criticisms of the Grupo Frente and later of

As preocupações didático-formadoras de Waldemar Cordeiro

the neoconcrete art) became clear in the Manifesto Ruptura, but

(que permearam, por exemplo, suas críticas ao Grupo Frente e pos-

were also noticeable, at a less clear level, in the choice of names

teriormente ao neoconcretismo) tornaram-se claras, já no Manifesto

for his works. Drawn from principles of concrete art, these titles

Ruptura, mas eram também observáveis, num nível menos evidente,

constituted semantic evidences of a frequent correlation between

na escolha dos títulos de seus trabalhos. Extraídos de princípios da

theory and formal invention in his work as in: Movimento (1951),

arte concreta, esses títulos constituíam indícios semânticos da fre-

Estrutura Determinada e Determinante (a set of works made be-

quente correlação entre teoria e invenção formal em sua obra obser-

tween 1957 and 1959) and, above all, in the set of the Ideia Visível

vável em: Movimento (1951), Estrutura Determinada e Determinante

works, made between 1955 and 1957, the meaning of which can

(conjunto de obras produzidas entre 1957 e 1959) e, sobretudo, no

be associated with Theo Van Doesburg’s statement: “Painting is

conjunto de trabalhos Ideia Visível, realizado entre 1955 e 1957, cujo

a means of realizing thoughts in an optical way: each painting is a

sentido pode ser associado à afirmação de Theo Van Doesburg:

thought-color” (Revue d’Art Concret, 1930).

“A pintura é um meio de realizar oticamente um pensamento: cada
quadro é um pensamento-cor” (Revue d’Art Concret, 1930).

Cordeiro’s renovating project was extended also to the
techniques and materials of the conventional painting job, passed

O projeto renovador de Cordeiro estendeu-se também

by those industrial ones: replacement of oil paint with enamel and

às técnicas e aos materiais de trabalho convencionais da

paint-mortar as well as the canvas with hardboard or, occasionally,

pintura, preteridos por aqueles industriais: substituição da tinta

with Plexiglass (acrylic). All stages of his work process showed his

a óleo pelo esmalte e tinta-massa, e da tela pelo compensado,

permanent theoretical and practical commitment to the breakup

ou esporadicamente pelo Plexiglass (acrílico). Todas as

with the pre-industrial past.

etapas do processo de trabalho do artista evidenciavam seu
Waldemar Cordeiro e o modernismo de ruptura no Brasil
Waldemar Cordeiro and the modernistic rupture in Brazil

355

compromisso teórico e prático permanentes com a ruptura com
o passado pré-industrial.

CRISE & TRANSFORMAÇÃO

CRISIS & TRANSFORMATION
The passaging of the 1950s and 1960s was shaken by international changes arising from the political-economic context,

A passagem das décadas de 1950 e 1960 foi marcada por

a legacy of the world conflict − the cold war between the Soviet

mudanças internacionais decorrentes do contexto político-eco-

bloc and the United States, the Korean war, the Vietnam war and

nômico, legado pelo conflito mundial − a guerra fria entre o bloco

the erosion of ethical, political and artistic values established by

soviético e o norte-americano, a guerra da Coreia, a guerra do

the Enlightenment. In the Brazilian case, specific domestic prob-

Vietnã e a erosão de valores éticos, políticos e artísticos instau-

lems should also be taken into account, such as the dictatorship

rados pelo Iluminismo. No caso brasileiro, há de se considerar

established in the country after the 1964 civil-military coup. The

problemas nacionais específicos, como a ditadura instaurada no

threshold of the 1960s also coincided with the international and

país a partir do golpe civil-militar de 1964. O limiar dos anos 1960

national wear of the hegemonic abstractionist modernism of the

coincidiu também com o desgaste internacional e nacional do

previous decade.

modernismo abstracionista hegemônico da década precedente.
Tornara-se urgente a produção de novos discursos que em-

new reality became urgent and the first effective response to

prestassem sentido à nova realidade, e a primeira resposta efetiva

these socio-ideological demands came from the arts. In contrast

a essas demandas socioideológicas veio das artes. Em contrapo-

to the self-referent logic of the formalistic poetics we saw the

sição à lógica autorreferente das poéticas formalistas, surgiram a

appearance of the Anglo-American pop art, the French nouveau

arte pop anglo-americana, o nouveau réalisme francês, a otra figu-

réalisme, the otra figuración from Argentina, the Brazilian new fig-

ración argentina, a nova figuração e a nova objetividade brasilei-

uration and the new objectivity, which proposed the experimenta-

ras, que propunham experimentação voltada para o compromisso

tion oriented to the semantic commitment between work and life.

semântico entre obra e vida.
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The production of new discourses that lent meaning to the

Cordeiro could not resist nor objected to these transforma-

Cordeiro não resistiu nem se opôs a essas transformações.

tions. On the contrary, he sought to formulate and incorporate

Ao contrário, procurou formulá-las e inscrevê-las, teórica e pratica-

them, both theoretically and practically, in his poetic process. The

mente, em seu processo poético. Os princípios da arte concreta que

principles of concrete art that until then had been his mainstay

até então o norteavam foram abalados pela dúvida, levando-o ao

were shaken by doubt, eventually leading him to the consequent

consequente reconhecimento da incompatibilidade entre a teoria da

recognition of incompatibility of the theory of pure visibility of

pura visibilidade de Konrad Fiedler e a nova realidade artística e só-

Konrad Fiedler with the new artistic and sociohistorical reality

cio-histórica que apontava para a investigação de outros caminhos.

that pointed to the investigation of other paths.




[...] a situação para mim é clara: ou passamos a considerar a

[...] the situation is clear to me: either we consider concrete art

arte concreta do ponto de vista do desenvolvimento histórico

from the point of view of the historic development of its direct

da sua natureza comunicativa autônoma e direta, em contínu-

and autonomous communicative nature in ongoing quantita-

as transformações quantitativas e qualitativas, identificando-a

tive and qualitative transformations, identifying it with substan-

com os aspectos substantivamente novos e criativos da arte

tively new and creative aspects of contemporary art, or, con-

contemporânea, ou, diversamente, a arte concreta na acep-

versely, concrete art within the historical meaning belongs to the

ção histórica pertence ao passado e terminou a sua existência.

past and ended its existence. the concrete experience began to

a experiência concreta começou para mim como decorrên-

me as a result of an attitude in view of the situation created by

cia de uma atitude em face da situação criada pela mostra

the inaugurating show at the São Paulo museum of modern art

inaugural do museu de arte moderna de são paulo e pelas

and the polemics that followed [...]. the opponents, supporters

polêmicas que se seguiram [...]. os adversários, defensores de

of various modalities of realization of naïve spontaneity, did not

modalidades várias de realização de ingênua espontaneidade,

meet the needs of a worldwide historic adequacy, thus exacer-

não satisfaziam as necessidades de uma adequação histórica

bating, as a response, my search for an objectivity that is identi-

de caráter internacional, exacerbando, como reação, a minha

fied with the rationalism of schemes and apriorisms [...] (COR-

busca de uma objetividade que se identificava com um racio-

DEIRO, Waldemar. Novas tendências. See page 398).

nalismo de esquemas e apriorismos [...] (CORDEIRO, Waldemar. Novas tendências. Ver página 398).

In this self-assessment of his process evolution in the 1950s,
there was a backdrop issue indicating two opposing directions: could

Havia nessa autoavaliação de seu percurso processual na déca-

concrete art, on behalf of the “historical development of its indepen-

da de 1950 uma questão de fundo, que apontava para dois caminhos

dent and direct communicative nature,” transform itself to the extent

opostos: poderia a arte concreta, em nome do “desenvolvimento his-

of revoking the principles of the Fiedlerian visual “grammar,” that

tórico de sua natureza comunicativa autônoma e direta”, transformar-

guided its own deployment, defense and justification in Brazil? Or

se a ponto de revogar os princípios da “gramática” visual fiedleriana,

did it, just like each and every other ism proposed by the historical

que orientou sua própria implantação, defesa e justificativa no Brasil?

avant-garde movements, belong “to the past and ceased to exist”?

Ou esta, como todo e qualquer outro ismo proposto pelas vanguardas
históricas, pertencia “ao passado e terminou sua existência”?

Waldemar Cordeiro’s subsequent poetic practice branched
off into the former – the one of the “historical development of its

O percurso poético posterior de Waldemar Cordeiro consa-

independent and direct communicative nature.” Taking place from

grou a escolha do primeiro caminho – aquele do “desenvolvimento

1960 to 1963, this transition was tested experimentally and thought

histórico de sua natureza comunicativa autônoma e direta”. Ocorrida

intellectually up to the semantic turn represented by the popcrete

entre 1960 e 1963, essa transição foi testada experimentalmente e

artists (1964/1968) and the semantic-technological turn (1969/1973)

pensada intelectualmente até a virada semântica representada pelos

of arteônica, which marked the two last inflections of his work.

popcretos (1964/1968) e a semântico-tecnológica (1969/1973) da
arteônica, que marcaram as duas últimas inflexões de seu trabalho.

before I experienced the series of determining and determined geometric structures, after that it was a major version

antes viví a série das estruturas geométricas determinadas e

of the informal poetic. and it is from this last experience that

determinantes, depois uma versão substantiva da poética infor-

the causal settings became obsolete to me, as well as the

mal. e é a partir dessa última experiência que as impostações

historic concrete art creator of schemes. the informal feature

causais se tornaram para mim obsoletas, assim como a arte

left deep scars and today it disappears with all the academ-

concreta histórica criadora de esquemas. o informal deixou

ic purisms. however, its appeal for a “return to things,” or,

marcas profundas e hoje desaparece levando consigo todos

if you prefer, to the matter still remains as well as the stain
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os purismos acadêmicos. fica no entanto o seu apêlo para um

which means ambiguity, undefined, possibilities of choice

“retôrno às coisas”, ou, se preferirem, à matéria, e a mancha que

and directions for reading, movement, instability and ran-

significa ambigüidade, indefinido, possibilidades de escolha e de

domness (CORDEIRO, Waldemar. Novas tendências. See

direções de leitura, movimento, instabilidade e aleatório (COR-

page 398).

DEIRO, Waldemar. Novas tendências. Ver página 398).
Cordeiro sought, therefore, alternatives to the breakup that
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Cordeiro buscou, portanto, alternativas para a ruptura atu-

would refresh his work with regard to three poetic fronts opposing

alizadora de seu trabalho em três frentes poéticas, opostas ao

the idealism of the historic concretism, “that identified with a ratio-

ideário do concretismo histórico, “que se identificava com um

nalism of schemes and apriorisms”: two of these derived from the

racionalismo de esquemas e apriorismos”: duas destas eram re-

“major version of the informal poetic and the last one, a prepara-

sultantes de versão substantiva da poética informal e a última,

tion for the new practical-theoretical recombination of his work,

preparatória da nova rearticulação prático-teórica de sua obra,

placed on the agenda when the artist questioned head-on the

colocada em pauta quando o artista questionou frontalmente

self-reference syntax of the concrete-art period – grounded on the

a sintaxe autorreferente do período concretista – fundada na

idea that “a pictorial element has no other meaning than ‘itself ‘ and

ideia de que “um elemento pictural só significa a ‘si próprio’ e

[...], consequently, the painting has no other significance other than

[...], consequentemente, o quadro não tem outra significação que

itself ’ (Van Doesburg) – to step into the semantic realm of cor-

ele mesmo’ (Van Doesburg) – para ingressar no âmbito semânti-

relations between work and reality.”11 Such correlations, however,

co das correlações entre obra e realidade” 11. Tais correlações, no

remained within the linguistic realm and, therefore, they could only

11 A distinção teórica entre autorreferência e estrutura semântica é clara na esfera
discursiva: ajuda-nos a distinguir intenções e questões como aquelas aqui apresentadas.
No entanto, sua aplicação tem demonstrado que tanto a ideia de forma pura,
autorreferente, quanto a de formas semânticas, associadas à figuração, têm funcionado
primeiramente para estabelecer a ruptura da arte concreta com o passado. Posteriormente,
foi também necessária para diferençar as tendências neofigurativas da década de 1960
das vertentes abstrato-concretas precedentes. É necessário, portanto, compreender
que a autorreferência não existe plenamente quando observamos a produção artística
propriamente dita, uma vez que toda sintaxe implica em desdobramentos semânticos
e qualquer sinal pode adquirir sentido ante um olhar especulativo (obra aberta). Tal
indagação inquietava Cordeiro desde 1957, ano em que eclodiu a cisão entre os concretos
dos grupos Ruptura e Frente, como revela o texto “A arte concreta e o mundo exterior”
(publicado na revista Arquitetura e Decoração A.D., nº 23, maio/junho de 1957, p. 20-21).
Para o artista: “A prática desmente essas vestais do puro idealismo, proporcionando dados
insofismáveis que atestam que a arte concreta inaugurou um novo tipo de relação com
o mundo exterior [...]. E no empenho de superar os esquemas convencionais, a fim de
remontar às razões primárias, a arte concreta descobre leis morfológicas. Coincidências
fascinantes acontecem entre os objetos naturais e criados pelo homem”.
A analogia entre natureza e cultura (duas entidades conceituais) era então, para o
artista, evidência decisiva da relação entre arte concreta e mundo exterior, embora esta
se consumasse no campo de “coincidências fascinantes”. Tais liames entre concretismo
e mundo não anulavam sua direção sintática prioritária, expressa em afirmações como:
“remontar às razões primárias” ou descobrir “leis morfológicas”, que prenunciavam
novos problemas. Três anos depois, Waldemar assumiria a necessidade de superar os
impasses semânticos gerados pela teoria e prática do concretismo histórico.

11 The theoretical distinction between self-reference and semantic structure is clear in
the discursive sphere: it helps us distinguish intentions and issues such as those presented
here. Nevertheless, its deployment has demonstrated that both the idea of pure form, selfreference, and that of semantic forms associated with figuration have worked basically to
establish the breakup of concrete art with the past. Subsequently, it was also necessary to
differentiate neofigurative trends of the 1960s from the preceding abstract-concrete lines.
It is therefore necessary to understand that self-reference does not fully exist when we look
at the artistic output itself, since all syntax implies semantic developments and any sign can
have a meaning against a speculative look (open work). Such a quest had been disturbing
Cordeiro since 1957, the year of the rift between the concrete artists of the Ruptura and
Frente groups, as revealed in the article “A arte concreta e o mundo exterior” [Concrete art
and the outside world] (published in the Arquitetura e Decoração A.D. magazine, issue 23,
May/June 1957, p. 20-21). As Cordeiro puts it: “Practice belies those vestals of pure idealism
and provide indisputable data attesting that concrete art ushered in a new kind of relationship
with the outside world [...]. And while striving to overcome the conventional schemes in order
to resume the primary reasons, concrete art discovers morphological laws. Fascinanting
coincidences happen among the natural objects and those created by man.”
The analogy between nature and culture (two conceptual entities) was then, to Cordeiro, a
decisive evidence of the relationship between concrete art and the outside world, although
the latter would consummate in the field of the “amazing coincidences.” Such links between
concretism and the world would not rule out his primary syntactical course as conveyed
in statements like: “resume the primary reasons” or discover “morphological laws,” which
foreshadowed new issues. Three years later, Cordeiro would assume the need to overcome
the semantic stalemates reached owing to the theory and practice of the historic concretism.




entanto, permaneciam no âmbito linguístico e, por conseguinte,

exist if theoretical-practical elements under new theories in that

seu estabelecimento precisava encontrar, em novas teorias desse

same realm were found for the objective intented. To Cordeiro:

mesmo campo, elementos teórico-práticos para a superação pretendida. Para Cordeiro:

After a syntactic period (formal relationship between
signs) and a – more recent - pragmatic period (relation-

A arte moderna, depois de um período sintático

ship of the signs with the interpreter), the modern art in-

(relação formal entre signos) e de um periodo – mais re-

augurates a Semantic period (relationship of the Sign with

cente – pragmático (relação dos signos com o interprete),

things) (CORDEIRO, Waldemar. 7a Bienal – Nova figu-

inaugura um periodo Semantico (relação de Signo com as

ração anuncia a alienação do indivíduo, see page 396).

coisas) (CORDEIRO, Waldemar. 7a Bienal – Nova figuração anuncia a alienação do indivíduo, ver página 396).

Understanding the meaning of the new approaching of
art with reality was only a part of the poetic turn experienced by

Compreender o sentido da reaproximação da arte com a

Cordeiro. His achievement, however, was eventually intended to

realidade era somente uma parte da guinada poética experimen-

give his work an explicit semantic content and not to propose the

tada pelo artista. Sua conquista, porém, tinha por objetivo final

formulation of a visual theory of the “relationship of the sign with

conferir à sua obra um teor semântico explícito e não propor a

things.” The decisive steps of Waldemar Cordeiro in this sense

formulação de uma teoria visual da “relação do signo com as coi-

only could, therefore, be taken in the field of production, the ven-

sas”. Os passos decisivos de Waldemar Cordeiro nesse sentido

ue to design and execute specific works.

só poderiam, portanto, ser dados no campo da produção, lugar
da elaboração e da execução de obras específicas.

In the first set (1960/1961) of these “informal” paintings of
transition (for they still had clear evidences of a geometricized spa-

No primeiro conjunto (1960/1961) dessas pinturas “infor-

tial layout, bequeathed by the concretism), the composition was

mais” de transição (posto que ainda possuíam claros indícios da

no longer produced by the precise demarcation of the different

organização espacial geometrizada, legada pelo concretismo), a

chromatic areas on the pictorial plane, but by the fluidization of its

composição não era mais produzida por meio da precisa delimita-

boundaries by oil paint sprays made with car-painting spray guns,

ção das diferentes áreas cromáticas do plano pictórico, mas pela

which blurred the transitions between the color areas owing to the

fluidificação de seus limites por jatos de tinta a óleo obtidos por

chromatic lightness. The titles of these paintings − Constante Ama-

pistola de pintura automotiva, que indefiniam as transições entre

rela (1960), Dinâmica de Luz (1960), Estruturação de Luz (1961), Cor-

as áreas de cor pela luminosidade cromática. Os títulos dessas pin-

Relação (1961) and Quadrados Concêntricos (1961), for example,

turas − Constante Amarela (1960), Dinâmica de Luz (1960), Estru-

although still of the self-reference type, were no longer relative to

turação de Luz (1961), Cor-Relação (1961) e Quadrados Concêntri-

principles, but rather to the abstract visual results obtained through

cos (1961), por exemplo, embora ainda autorreferentes, não eram

experimentation to which Cordeiro was totally geared.

mais remetidos a princípios, mas aos resultados visuais abstratos

The second set, made by Cordeiro in 1963, brings togeth-

obtidos por meio da experimentação em que o artista mergulhou.

er the most intuitive and gestural paintings of all his output. It

O segundo conjunto, realizado por Cordeiro em 1963, reuniu

consisted of untitled abstract paintings in which small isolated

as pinturas mais intuitivas e gestuais de toda a sua produção. Consis-

gestures were ordered according to modulations camouflaged by
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tia de pinturas abstratas, sem título, em que pequenos gestos isolados

the spontaneous way they were executed.

se ordenavam com base em modulações camufladas por sua fatura

Simultaneously with the investigation of the alternative pictorial

espontânea. Simultaneamente à investigação de possibilidades pic-

possibilities − when the “informality left deep scars and today disappears

tóricas alternativas − quando o “informal deixou marcas profundas e

taking together all the academic purisms” –, Cordeiro also produced

hoje desaparece levando consigo todos os purismos acadêmicos”–,

between 1962 and 1963 a third set of works that led him to the threshold

Waldemar produziu ainda, entre 1962 e 1963, um terceiro conjunto

of the poetic-semantic field that he had been pursuing for so long and

de trabalhos que o levou ao limiar do campo poético-semântico que

was then in full expansion in foreign art. This field marked the historical

tanto buscara, então em plena expansão na arte internacional.

emergence of the contemporary output, which shifted the focus from

Esse campo marcava a emergência histórica da produção

the purely-formal, modernist invention to the “semantic-based experi-

contemporânea, que deslocou o foco da invenção puramente

mentations” (seen in the formulation of all proposals for the rapproche-

formal, modernista, para o de “experimentações no âmbito se-

ment between art and social-everyday life at the time).12

mântico” (observável na formulação de todas as propostas de reaproximação entre arte e vida sociocotidiana, à época) .
12

In the case of Cordeiro’s works, this shift was simultaneously expressed in different instances, both the one implied in the

No caso das obras de Waldemar, esse deslocamento se mani-

industrial materials commonly used in his works (metallic paint,

festava simultaneamente em diferentes instâncias, tanto aquela im-

mirrors, corrugated glass, glass prisms and iron bars) and in their

plícita nos materiais industriais comumente usados em seus trabalhos

construction/assembly (specific structuring of these materials in

(tinta metálica, espelhos, vidro corrugado, prismas de vidro e barras de

the works) and in their own titles (Ambiguidade, 1962;Ambigui-

ferro) e em sua construção/montagem (estruturação específica des-

dade, 1963; Opera Aperta, 1963; Aleatório, 1963).

ses materiais nas obras), como em sua própria titulação (Ambiguidade,
1962; Ambiguidade, 1963; Opera Aperta, 1963; Aleatório, 1963).

ARTE CONCRETA SEMÂNTICA:
OS POPCRETOS

SEMANTIC CONCRETE ART:
THE POPCRETE ARTISTS
With the popcrete artists, Cordeiro finally rediscovered
what he had temporarily lost: the process-based articulation be-
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Com os popcretos Cordeiro reencontrou, finalmente, o que

tween output and theory, inseparable from his intellectual and

havia temporariamente perdido: a articulação processual entre pro-

political modus operandi and from his production methods and

12 O construtivismo russo havia elaborado proposta de aproximação de arte e vida,
articulada por demandas culturais e coletivo-sociais, isto é, como relação entre arte e produção,
em prol de “uma arte construtiva que não decora, mas organiza a vida” (El Lissitsky, 1922). A
retomada de tal relação nos anos 1960 não trilhou esses mesmos caminhos. Possuía sentido
inverso ao proposto pelos russos, posto que agora passara a ser pensada como experiência
individual, fruidora e participante (semântica e paradigmática). Ideologicamente influenciado
por Gramsci, Cordeiro evidentemente possuía preocupações sociais e culturais semelhantes
às propostas de integração entre arte e vida do construtivismo. Seus projetos paisagísticos para
cerca de 176 residências, edifícios, chácaras, fazendas, clubes ou loteamentos, um cemitério e as
39 obras públicas e projetos de planejamento urbano nos quais se envolveu assim o confirmam.
Mas, a partir dos anos 1960, o artista passou também a se interessar pelo teor semântico
ambíguo da relação entre fruidor e obra no âmbito da invenção artística.

12 The Russian Constructivism had drafted a proposal to approach art and life driven by
cultural and collective-social demands, i.e., as a relationship between art and output in favor of
“a constructive art that does not decorate, but organizes life” (El Lissitsky, 1922). The resumption
of such a relationship in the 1960s did not go through those same paths. Its meaning was the
opposite to that proposed by the Russians, for now it would be thought of as an individual
experience conveying pleasure and being participative (paradigmatically and semantically).
Ideologically influenced by Gramsci, Cordeiro obviously had social and cultural concerns similar
to the Constructivist proposals for integration of art and life. His landscape designs of around
176 houses, buildings, country houses, farms, clubs or allotments, a cemetery and the 39 public
works and urban planning projects in which he was involved so confirm. Nevertheless, in the
1960s thereafter, Cordeiro also caught an interest in the ambiguous semantic content of the
relationship between viewer and work in the realm of the artistic invention.




dução e teoria, indissociável de seu modus operandi intelecto-polí-

poetic dynamics. The title of those works alone praised the the-

tico, de seus métodos de produção e dinâmica poética. Tais obras

oretical achievement of the historic concretism, consummated

celebravam nos próprios títulos a superação teórica do concretis-

with Cordeiro’s adherence to the ideas of Umberto Eco who, in

mo histórico, consumada pela adesão do artista às ideias de Um-

The Open Work, the first version of which was published in Italy in

berto Eco que na Obra Aberta, cuja primeira versão foi publicada

1958, thought of language of the avant-garde output as a way of

na Itália em 1958, pensava a linguagem da produção de vanguarda

forming things committed, by structural analogy (but not by the

como um modo de formar comprometido, por analogia estrutural

subject matter), to the social reality to which it belonged.

(mas não temática), com a realidade social em que se inscrevia.

Apart from this, Eco also considered the work of art “a funda-

Ao lado disso Eco também considerava a obra de arte “uma

mentally ambiguous message, a plurality of meanings that coexist in

mensagem fundamentalmente ambígua, uma pluralidad e de sig-

one signifier. This condition constitutes the characteristic of every

nificados que convivem num só significante. Essa condição cons-

work of art “(ECO, Umberto. Obra aberta − forma e indeterminação

titui característica de toda obra de arte” (ECO, Umberto. Obra

nas poéticas contemporâneas. São Paulo: Editora Perspectiva, 1971,

aberta − forma e indeterminação nas poéticas contemporâneas.

p. 22). The open content “of every work of art” resulted from the

São Paulo: Editora Perspectiva, 1971, p. 22). O teor aberto “de

decisive role of the viewer, whose previous experiences, opinions and

toda obra de arte” decorria do papel decisivo do fruidor, cujas

knowledge blended with the structure of the work in a participatory

experiências, opiniões e conhecimentos prévios mesclavam-se à

encounter and an apprehension, always singular, of the poetic mean-

estrutura da obra num encontro participativo e em apreensão,

ing objectively materialized by the artist in his work.

sempre singular, do sentido poético materializado objetivamente
pelo artista no trabalho.

[...] the primary discourse of art is effected through the way
of forming; the first assertion that art makes about the world

[...] o discurso primeiro da arte, ela o faz através do modo de for-

and man, the one that can be made by right and the only

mar; a primeira afirmação que a arte faz do mundo e do homem,

one of actual meaning, it makes it by laying its forms in a

aquela que pode fazer por direito e a única de significado real,

certain manner and not by enunciating through them a set

ela a faz dispondo suas formas de uma maneira determinada, e

of judgments about a certain subject. Delivering an apparent

não pronunciando, através delas, um conjunto de juízos a res-

speech about the world, narrating a “subject” directly related

peito de determinado assunto. Fazer um aparente discurso so-

to our concrete life, may be the most obvious and yet imper-

bre o mundo, narrando um “assunto” diretamente relacionado

ceptible manner to run away from a problem that matters [...]

com nossa vida concreta, pode ser a maneira mais evidente e,

The actual content of the work turns into its way of seeing the

contudo, imperceptível, de fuga ao problema que interessa [...]

world and judging it, translated in a way of forming, for it is at

O verdadeiro conteúdo da obra torna-se seu modo de ver o

this level that the discourse on the relationship between art

mundo e de julgá-lo, traduzido em modo de formar, pois é nes-

and the world must take place (ECO, Umberto. Obra aber-

se nível que deverá ser conduzido o discurso sobre as relações

ta − forma e indeterminação nas poéticas contemporâneas.

entre a arte e o mundo (ECO, Umberto. Obra aberta − forma e

São Paulo: Editora Perspectiva, 1971, p. 255-256, 258).

indeterminação nas poéticas contemporâneas. São Paulo: Editora Perspectiva, 1971, p. 255-256, 258).

The poetic turn experienced over four years came to an
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A virada poética experienciada ao longo de quatro anos

end in 1964,13 when Cordeiro started producing what he called

chegou a termo em 1964 , quando Waldemar iniciou a produção

“semantic concrete art.” It was characterized by putting togeth-

do que chamou de “arte concreta semântica”. Caracterizava-se

er objects (works) composed of everyday objects (or their frag-

pela montagem de objetos (obras) compostos de objetos coti-

ments), which he had assumed as signs appropriate for a frame-

dianos (ou de seus fragmentos), por ele assumidos como signos

work (that of the work/object), committed to the sociocultural

qualificados por uma estrutura (aquela da obra/objeto), compro-

context in which it was produced.

13

metida com o contexto sociocultural em que foi produzida.

At the same time, Augusto de Campos (and other concrete

À mesma época, Augusto de Campos (e os demais poetas

poets of the Noigandres) had also experienced a transition similar

concretos do Noigandres) havia também experimentado transição

to that of Cordeiro, but named his new poetic experiences popcrete

semelhante à de Cordeiro, mas nomeou suas novas experiências po-

art. Such a designation, less analytical than Cordeiro’s, although

éticas de popcretos. Tal designação, menos analítica que a do artista,

more efficient as a synthesis of a new idea, ended up replacing pub-

embora mais eficiente como síntese de uma nova ideia, terminou

licly, in 1964, the concept proposed by Cordeiro. In December of

por substituir publicamente, ainda em 1964, o conceito proposto por

that troubled year, Campos and Cordeiro exhibited their popcrete

Waldemar. Em dezembro desse conturbado ano, Campos e Cordei-

works in São Paulo. According to Lúcio Agra, they were composed

ro expuseram seus popcretos em São Paulo. Conforme Lúcio Agra,

“of collages and collage-objects and happenning of Damiano Coz-

tais eram compostos “de colagens e objetos-colagem e happenning

zella at Atrium gallery [...] the collage is the flagship of the process,

de Damiano Cozzella na galeria Atrium [...] a colagem comanda o

but the source used is media itself “(papers and magazines).14

processo, mas a fonte usada é a própria mídia” (jornais e revistas) .
14
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If the titles given to the works had always been important to

13 Waldemar Cordeiro viajou para a Europa em 1964, ano do golpe civil-militar
brasileiro. No continente europeu entrou em contato com o Groupe de Recherche d’Art
Visuel, operante entre 1960-1968, que, a despeito do vocabulário abstrato-geométrico
da obra de seus integrantes – Francisco Sobrino (1932-2014), François Morellet (1926),
Horacio Garcia Ross (1929-2012), Joel Stein (1926-2012), Julio Le Parc (1928) e Yavaral
(Jean Pierre Vasarely, 1934-2002) –, tinha por objetivos a criação coletiva e a participação
do espectador. Na Itália o artista ficou impressionado com a presença polêmica e
consagradora da pop art norte-americana, mostrada na 32ª Bienal de Veneza (1964),
ocasião em que Robert Rauschenberg (1925-2008) recebeu a premiação internacional.
Esse foi, portanto, um ano decisivo para a mais importante inflexão poética da obra do
artista e para os desdobramentos posteriores de seu trabalho.

13 Waldemar Cordeiro traveled to Europe in 1964, year of the civil-military coup in
Brazil. In the European continent, he came into contact with the Groupe de Recherche
d’Art Visuel, operating between 1960-1968, which, despite the abstract-geometric
vocabulary of the work of its members-Francisco Sobrino (1932-2014), François Morellet
(1926), Horacio Garcia Ross (1929-2012), Joel Stein (1926-2012), Julio Le Parc (1928)
and Yavaral (Jean Pierre Vasarely, 1934-2002)  aimed at establishing the group creation
and the participation of the viewer. In Italy, Cordeiro was impressed with the controversial
and acclaimed presence of the American pop art, exhibited at the 32nd Venice Biennale
(1964), when Robert Rauschenberg (1925-2008) received the international award. This
was, therefore, a decisive year for the most important poetic inflection of Cordeiro’s work
and for the subsequent developments of his practice.

14 Conforme Lúcio Agra, a transição para um campo de correlações semânticas
mais explícitas, experimentada pelos poetas concretos do Noigandres, iniciou-se “no
caso de Augusto no gesto extremo dos popcretos (1964-1966), abarcando aí o poemasíntese Lixo/Luxo. Após a pancada ditatorial de 1964 e com a ditadura, e seu crescente
clima de debate e acirramento político, ficou evidente que a receita alemã informada
pelo racionalismo de Ulm teria de sofrer um processo de devoração. Muito de acordo
com seu mestre maior Oswald de Andrade, os Noigandres viraram invenção” (AGRA,
Lúcio. De não em não, o Eco no escuro. In: Sobre Augusto de Campos. CASTAÑON
GUIMARÃES, Julio; SUSSEKIND, Flora (Org.). Rio de Janeiro: Edições Casa de Ruy
Barbosa e 7Letras, 2004, p. 186). O caminho trilhado pelos poetas − que enfrentaram a
questão com base na releitura da antropofagia de Oswald (ver a nota 6) – diferenciavase daquele percorrido por Cordeiro, que se manteve fiel à modernidade e atento às
teorias da comunicação e ao avanço tecnológico internacionais.

14 According to Lúcio Agra, the transition to a field of more explicit semantic correlations,
experienced by the concrete poets of the Noigandres, began, “in the case of Augusto, in
the radical gesture of popcrete artists (1964-1966) by embracing the Lixo/Luxo poemsynthesis. After the dictatorial shock of 1964 and with the dictatorship and its growing mood
of debate and political escalation, it became obvious that the German recipe conveyed in
Ulm’s rationalism would have to undergo a devouring process. Strongly following their chief
master Oswald de Andrade, the Noigandres became an invention” (AGRA, Lúcio. De não
em não, o Eco no escuro. In: Sobre Augusto de Campos. CASTAÑON GUIMARÃES, Julio;
SUSSEKIND, Flora (Org.). Rio de Janeiro: Edições Casa de Ruy Barbosa and 7Letras, 2004,
p. 186). The path taken by the poets − who confronted the issue based on a rereading of
Oswald de Andrade’s Anthropophagy (see note 6) – was different from the one chosen
by Cordeiro, who remained faithful to modernity and kept an eye on the foreign theories of
communication and technological advances.




Se a titulação dos trabalhos foi sempre importante para

Cordeiro (since they added the intellectual references embedded

Cordeiro (pois acrescentava à materialidade efetiva de suas

in the effective materialization of his compositions), that was even

composições as referências intelectuais nelas inscritas), nas

more fundamental in the popcrete structures for he should articu-

montagens popcretas ela tornou-se ainda mais essencial, pois

late, from the semantic viewpoint, the framework of these objects

lhe cabia articular, semanticamente, a estrutura desses objetos

with the reality that their titles referred to. The names given to the

com a realidade a que seus títulos aludiam. Os nomes dados

earliest popcrete works, built in the year of the coup, turned them

aos primeiros popcretos, construídos no ano do golpe de Es-

into icons of criticism to the increasing interference of the dicta-

tado, tornaram-nos ícones críticos da crescente interferência

torship regime in the public and private life of the Brazilians, to

da ditadura na vida pública e privada dos brasileiros, da re-

the recent deprivation of information owing to censorship, to the

cente privação de informação pela censura, da frustração de

frustration of social demands and expectations, to the curtailment

demandas e expectativas sociais, do cerceamento dos direitos

of individual and civil rights and so forth. − Jornal (1964), Popcreto

individuais e civis etc. − Jornal (1964), Popcreto Para Um Pop-

Para Um Pop-Crítico (1964), Contra-Mão (1964), Liberdade (1964),

Crítico (1964), Contra-Mão (1964), Liberdade (1964), Contra

Contra os Urubus da Arte Concreta Histórica (1964), Tudo Consum-

os Urubus da Arte Concreta Histórica (1964), Tudo Consumido

ido (1964). In the subsequent years, the popcrete artists broadened

(1964). Nos anos subsequentes, os popcretos expandiram seu

their semantic scope to include several spheres of everyday life −

escopo semântico para diversas esferas do cotidiano − Con-

Contra o Naturalismo Fisiológico (1965), Amargo (1965), Ponto de

tra o Naturalismo Fisiológico (1965), Amargo (1965), Ponto

Vista (1966), Dólar (1966), Texto Aberto (1966), Viva Maria (1966),

de Vista (1966), Dólar (1966), Texto Aberto (1966), Viva Ma-

Luz Semântica (1966), Autorretrato Probabilístico (1967), Beijo

ria (1966), Luz Semântica (1966), Autorretrato Probabilístico

(1967). These last three works, however, can be taken, either by

(1967), Beijo (1967). Estes três últimos trabalhos, entretanto,

their electromechanical content − Luz Semântica and Beijo − , or

podem ser tomados, seja por seu teor eletromecânico − Luz

their subject matter of the binary probabilism − Autorretrato Prob-

Semântica e Beijo −, seja pela tematização do probabilismo

abilístico - as steps towards the last poetic research by Waldemar

binário − Autorretrato Probabilístico − como passos em direção

Cordeiro, the arteônica (computer art).

à última pesquisa poética de Waldemar Cordeiro, a arteônica
(arte computacional).

As Hélio Oiticica conceptualized it (Esquema Geral da
Nova Objetividade [General Scheme of the New Objectivity],

Segundo conceituação de Hélio Oiticica (“Esquema Geral

published in the catalog of the Nova Objetividade Brasileira

da Nova Objetividade”, publicado no catálogo da mostra Nova

[New Brazilian Objectivity] show, held at the MAM/ RJ, 1967),

Objetividade Brasileira, realizada no MAM/ RJ, 1967), o popcreto

the popcrete art would be a proposition in which the structural

seria uma proposição na qual o lado estrutural (o objeto) funde-

side (the object) merges with the semantic side.

se ao semântico.
As far as he was concerned, the disintegration of the
Para ele a desintegração do objeto físico é também de-

physical object is also a semantic disintegration for the

sintegração semântica, para a construção de um novo

construction of a new meaning. His experience is not the

significado. Sua experiência não é a fusão de Pop com

merger of Pop with Concretism as many want it to be,
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Concretismo como o querem muitos, mas uma trans-

but rather a decisive transformation of purely structural

formação decisiva das proposições puramente estrutu-

propositions to another of semantic-structural nature in

rais para outras de ordem semântico-estrutural, de certo

some way also participatory. The manner in which this

modo também participantes. A forma com que se dá

transformation is effected is also specific to Cordeiro,

essa transformação é também específica dele Cordeiro,

quite different from that of the Rio de Janeiro group with

bem diferente da do grupo carioca, com caráter univer-

a universal character, in terms of the raising of awareness

salista, qual seja a da tomada de consciência de uma

of an industrial civilization etc.” (Oiticica, Hélio. Esquema

civilização industrial etc.” (OITICICA, Hélio. Esquema

geral da nova objetividade. In: catalog of the show Nova

geral da nova objetividade. In: catálogo da mostra Nova

objetividade brasileira held at the MAM/RJ in 1967).

objetividade brasileira realizada no MAM/RJ em 1967).
The definition given by Oiticica was sharp. He would avoid
A definição feita por Oiticica era aguda. Evitava a clas-

the popcrete classification in already consolidated categories,

sificação do popcreto em categorias já sedimentadas, como

such as that of assemblage, which, although it could be gene-

a de assemblage, à qual, embora pudesse ser genealogica-

alogically referred to as a family starting from the Cubist and

mente remetido a uma família que começava com as colagens

Dadaist collage, would unfold as Surrealistic and Constructivist

cubistas e Dadá, desdobrava-se nas fotomontagens surrealis-

photomontages, like Duchamp’s readymade − distinguished from

tas e construtivistas, no readymade duchampiano etc. − desta

the latter from the conceptual point of view. Coined by Jean

se distinguia conceitualmente. Cunhado por Jean Dubuffet

Dubuffet (1901-1985) in 1953, such term designated the meth-

(1901-1985) em 1953, tal termo designava método de compo-

od of composition resulting from the accumulation of objects,

sição decorrente da acumulação de objetos, cujo sentido final

whose final meaning preserved the previous semantic sense of

preservava a carga semântica prévia do material apropriado

the material appropriated by the artist. But if for an assemblage

pelo artista. Mas se numa assemblage era, portanto, funda-

it was, therefore, essential to preserve the original identity of each

mental preservar a identidade original de cada objeto nela

object it assembled, in the popcrete art there was, as Oiticica

reunido, no popcreto havia, como observava Hélio, a “desin-

would note, the “semantic disintegration” of these objects “for the

tegração semântica” desses objetos “para a construção de um

construction of a new meaning.”

novo significado”.
Ao conceituar de um ponto de vista positivo as diferenças

differences between Cordeiro’s universalist position (and that of

específicas entre a posição universalista de Cordeiro (e dos pop-

the popcrete artists) and that of the Rio group, Oiticica also indi-

cretos) e as do grupo carioca, Oiticica indicava, também, que

cated that the theoretical and discursive discord that appeared in

atritos teórico-discursivos gerados nos anos 1950, pelo confronto

the 1950s due to the confrontation of principles of the concrete

dos princípios da arte concreta (Cordeiro) com o experimentalis-

art (Cordeiro) and the experimentalism of the concrete art from

mo do concretismo carioca (Ferreira Gullar), eram águas passa-

Rio (Ferreira Gullar) was history. Oiticica and Cordeiro were now

das. Hélio e Waldemar agora estavam juntos (e a muitos outros

together (and many other concrete and neoconcrete artists of the

artistas concretos e neoconcretos dos anos 1950 e da nova figu-

1950s and the new figuration followers appearing in the 1960s) in

ração emergida nos 1960) na mostra Nova Objetividade Brasilei364

By conceptualizing a positive point of view of the specific




ra 15 (1967). A exposição não se restringia apenas à reavaliação

the show Nova Objetividade Brasileira15 [New Brazilian Objec-

do legado histórico das primeiras vanguardas brasileiras surgidas

tivity] (1967). The exhibition was not restricted only to the reas-

no pós-guerra (e a atualização da antropofagia de Oswald de

sessment of the historical legacy of the first Brazilian avant-garde

Andrade para parte dos que dela participaram – ver nota 6 deste

movements arising after the war (and the upgrade of Oswald de

texto), uma vez que também configurava uma frente de resistên-

Andrade’s anthropophagy by those who had taken part in it – see

cia cultural e política, não declarada, à ditadura.

footnote 6 of this article), since it was also a non-declared cultural

Em artigo publicado em 1963, um ano antes do golpe de

and political resistance front against the dictatorship.

Estado, Waldemar Cordeiro já entrevia a potência crítica da
“nova figuração” e o método de montagem que logo utilizaria na

In an article published in 1963, a year prior to the coup d’état,

feitura dos “popcretos”.

Waldemar Cordeiro had already foreseen the critical power
of the “new figuration” and the assembling method that he

As experiências de arte pragmática – o aleatório e o pa-

would soon use to build his “popcrete pieces.” The experi-

pel ativo do espectador – constituem hoje mais um passo

ences of pragmatic art – randomness and the active role of

rumo a uma realidade total: a nova figuração. A n. f. não

the viewer – constitute today one more step towards a total

deve ser compreendida como um retorno ao figurativismo,

reality: the new figuration. The n. f. should not be understood

15 A mostra Nova Objetividade Brasileira, realizada em abril de 1967 no MAM do Rio
de Janeiro, foi uma inflexão importante na breve história das vanguardas brasileiras,
não só por ter sido uma exposição-balanço dessas vanguardas, como também
por estar incluída entre as mais importantes exposições de lançamento de novas
tendências da arte brasileira nas décadas de 1950 e 1960, entre as quais se destacaram:
1) todas as bienais de São Paulo, desde sua criação em 1951; 2) mostra de lançamento
do Grupo Ruptura em São Paulo (1952); 3) 1ª Exposição Nacional de Arte Abstrata,
em Petrópolis (1953); 4) 1ª Exposição do Grupo Frente, no Rio de Janeiro (1954); 5) 1ª
Exposição Nacional de Arte Concreta (em São Paulo, em dezembro de 1956, e no Rio
de Janeiro, em fevereiro de 1957); 6) 1ª Exposição Neoconcreta, em 1959, no Rio de
Janeiro; 7) Opinião 65 e Opinião 66 (no Rio de Janeiro); 8) Propostas 65 e Propostas
66, em São Paulo. (As mostras Opinião 65 e Propostas 65 lançaram nacionalmente
a nova figuração brasileira); 9) Vanguarda Brasileira, em Belo Horizonte (1966); 10)
a Nova Objetividade Brasileira. Organizada em torno da ideia formulada por Hélio
Oiticica (no período de Propostas 66), que identificara um ponto comum a todas as
vanguardas brasileiras (concreta, neoconcreta e neofigurativa): a Nova Objetividade,
que “seria a formulação de um estado típico da arte brasileira de vanguarda atual, cujas
principais características são: 1) vontade construtiva geral; 2) tendência para o objeto;
3) participação do espectador (corporal, tátil visual, semântica etc.); 4) abordagem
e tomada de posição em relação a problemas políticos sociais e éticos; 5) tendência
para proposições coletivas e consequente abolição dos ‘ismos’”. Na mostra foi lançada
a Declaração de Princípios Básicos da Nova Vanguarda, redigida por Hélio Oiticica.
Entre seus signatários estavam Antonio Dias (1944), Carlos Vergara (1941), Carlos
Zilio (1944), Glauco Rodrigues (1929-2004), Hélio Oiticica (que nela mostrou pela
primeira vez a tropicália), Lygia Pape (1929-2004), Mário Pedrosa, Maurício Nogueira
Lima (1930-1999) e Rubens Gerchman (1942-2008). Participaram ainda Sérgio Ferro
(1938), Waldemar Cordeiro (1925-1973), Flávio Império (1935-1985), Geraldo de
Barros (1923-1988), Nelson Leirner (1932), Marcelo Nitsche (1942) e Ivan Serpa (19231973), entre outros.

15 The show Nova Objetividade Brasileira, held in April 1967 at the MAM of Rio de Janeiro,
was an important inflection in the brief history of the avant-garde movements in Brazil not
only for being an exhibition assessing the outcomes of these movements, but also because
it is included among the most important exhibitions to launch new trends of Brazilian art in
the 1950s and 1960s, the highlights of which are: 1) all the São Paulo art biennials since it was
created in 1951; 2) the show launching the Grupo Ruptura in São Paulo (1952); 3) 1st Exposição
Nacional de Arte Abstrata [National Exhibition of Abstract Art], in Petrópolis (1953); 4) 1st
Exposição do Grupo Frente [Exhibition of the Frente Group], in Rio de Janeiro (1954); 5) 1st
Exposição Nacional de Arte Concreta [National Exhibition of Concrete Art] (in São Paulo in
December 1956 and in Rio de Janeiro in February 1957); 6) 1st Exposição Neoconcreta [Neoconcrete Exhibition], in Rio de Janeiro in 1959; 7) Opinião 65 [Opinion 65] and Opinião 66
[Opinion 66] (in Rio de Janeiro); 8) Propostas 65 [Proposals 65] and Propostas 66 [Proposals
66], in São Paulo. (The shows Opinião 65 and Propostas 65 launched the new Brazilian
figuration nationwide); 9) Vanguarda Brasileira [Brazilian Avant-Garde], in Belo horizonte (1966);
10) the Nova Objetividade Brasileira. Organized around the idea put forward by Hélio Oiticica
(in the period of the Propostas 66), which had identifed a common point to all Brazilian avantgardes (concrete, neo-concrete and neofigurative): the Nova Objetividade [New Objectivity],
which “would be the formulation of a typical state of Brazilian art of the current avant-garde,
whose main features are: 1) general constructive will; 2) tendency for the object; 3) participation
of the viewer (body, tactile, visual, semantic etc.); 4) approach and positioning in relation to
social, ethical and political problems; 5) tendency to collective propositions and consequent
abolition of the ‘isms.’ ” The show witnessed the launch of the Declaração de Princípios Básicos
da Nova Vanguarda [Declaration of the Basic Principles of the New Avant-Garde], drafted by
Hélio Oiticica. Signatories included Antonio Dias (1944), Carlos Vergara (1941), Carlos Zilio
(1944), Glauco Rodrigues (1929-2004), Hélio Oiticica (who showed Tropicália there for the
first time), Lygia Pape (1929-2004), Mário Pedrosa, Maurício Nogueira Lima (1930-1999) and
Rubens Gerchman (1942-2008). Other artists include Sérgio Ferro (1938), Waldemar Cordeiro
(1925-1973), Flávio Império (1935-1985), Geraldo de Barros (1923-1988), Nelson Leirner (1932),
Marcelo Nitsche (1942) and Ivan Serpa (1923-1973) and others.
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mas como busca de novas estruturas significantes.

as a revival of figurative art, but as a search for new significant

A nova figuração denuncia a coletivização forçada de indi-

structures. The new figuration evidences the forced collec-

viduo levada a efeito mediante os poderosos meios de co-

tivization of the individual undertaken by the powerful cur-

municação atuais (TV, cinema, rádio e imprensa), a serviço

rent media (TV, movies, radio and press) at the service of a

de uma oligarquia financeira cada vez mais ávida de lucro. O

financial oligarchy increasingly eager to profit. Adam’s Apple

pomo de Adão é a coisa e a guia é paga com a alienação. A

is the thing and the form is paid with alienation. The talisman

coisa talismã da segurança na filosofia do confôrto. Possuir

of safety in the philosophy of comfort. Possessing things at

as coisas, a qualquer custo, é a pobre ideologia dos aliena-

any cost is the poor ideology of the alienated. [...] the an-

dos. [...] os antigos representavam as coisas, ao passo que

cients represented things, whereas things incorporate them-

as coisas são aqui inseridas elas mesmas na obra. Não mais

selves here into the work. No more scenographic effects but

efeitos cenográficos mas um realismo brutal, cuja possibili-

a brutal realism, whose creative possibility is ensured by the

dade criativa é garantida pelo processo dialético da monta-

dialectical process of assembling (CORDEIRO, Waldemar.

gem (CORDEIRO, Waldemar. 7 Bienal – Nova figuração

7th Bienal – Nova figuração anuncia a alienação do indivíduo,

anuncia a alienação do indivíduo, ver página 396).

see page 396).

Desde que se voltou para a conquista experimental do

Since he turned to the experimental conquest of the

âmbito pragmático-semântico, característico da produção

pragmatic-semantic level, typical of the contemporary out-

contemporânea, Cordeiro começou a fixar sua atenção no pa-

put, Cordeiro began to focus close attention on the key role

pel fundamental e crescente desempenhado pelos meios de

played by and the growing performance of the media in daily

comunicação no cotidiano em dois níveis correlacionados: o

life in two levels correlated: that of their theoretical-critical

de sua significação teórico-crítica e aquele da investigação

significance and that of the experimental investigation of the

experimental da potência poética das novas tecnologias com-

poetic power of the new computer technologies. He realized

putacionais. Ele percebeu que embora essa nova modalidade

that, although this new modality of technological power was

de poder tecnológico estivesse nas mãos do grande capital

in the hands of big business and advertising, therefore aimed

e da publicidade, voltado portanto para a formação e para a

to training and manipulating the public opinion, it was pos-

manipulação da opinião pública, era possível explorá-lo numa

sible to explore it in a different direction, or rather, on the

outra direção, ou melhor, na contramão da direção em cur-

opposite direction of the current one. To this worldwide trend

so. A essa tendência mundial somava-se, no caso brasileiro, a

it was added, in the case of Brazil, the instruments given to

instrumentalização dos meios de comunicação de massa pela

the mass media by the civil-military dictatorship − concerned

ditadura civil-militar − então preocupada com a integração do

at the time with the integration of the country − in the form

país −, por meio de concessões às primeiras redes de televisão

of operating licenses (concessão) granted to the first national

nacionais que, mesmo dóceis, não estavam livres da censura

television networks which, even docile, were not free from the

do governo.

government censorship.

a
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Para Waldemar Cordeiro, os meios e técnicas artesanais da

To Waldemar Cordeiro, the craft means and techniques of

arte não tinham, por sua própria natureza, qualquer condição de

art in no way, by their very nature, had conditions to reach such




abranger um público extenso como aquele atingido pela comu-

an extensive audience as that attained by the mass media. Con-

nicação de massa. Consequentemente seria preciso romper com

sequently we would need to break off ties with the conventional

os meios convencionais de feitura (inclusive, com a montagem

means of making (including the manual assembly of the objects

manual dos objetos da nova figuração e na dos popcretos), que

of the new figuration and of the popcrete pieces), which resulted

resultavam em obras únicas, e iniciar a experimentação poética

in unique works, and start the poetic experimentation based on

com base na tecnologia computacional, prevendo a produção e

computer technology, predicting the future production and trans-

transmissão futuras dessas obras especialmente concebidas para

mission of these works especially designed for the media field:

o campo midiático:
The obsolescence of the traditional communication sysA obsolescência do sistema de comunicação da arte tradicional

tem of art resides in the limited consumption implicit

reside na limitação de consumo implícita na natureza do meio

in the nature of the transmission medium. The limited

de transmissão. O número limitado de fruidores possíveis, os

number of possible viewers, the high costs, the area

custos elevados, a área de atendimento e as dificuldades técni-

covered and the technical difficulties of the traditional

cas do sistema de comunicação da arte tradicional estão aquém

communication system of art are very far from the qual-

da demanda cultural quantitativa e qualitativa da sociedade

itative and quantitative cultural demand of the modern

moderna [...].

society [...]. The use of electronic media may lead to a

A utilização de meios eletrônicos pode proporcionar uma so-

solution to the communicational problems of art through

lução para os problemas comunicativos da arte mediante a

the utilization of telecommunications and the electronic

utilização das telecomunicações e dos recursos eletrônicos, que

resources, which require, for their informational optimi-

requerem, para a otimização informativa, determinados proces-

zation, certain forms of image processing. In the case of

samentos da imagem. No caso da arteônica o transporte não

arteônica, the transmission would not imply a transfor-

implicaria transformação [...].

mation [...]. It is clear that the mere employment of the

Sabe-se que a mera utilização do computador não significa por

computer will not mean by itself the solution to all prob-

si só a solução de todos os problemas. Nota-se, por exemplo,

lems. We can see, for example, a trend towards techni-

uma tendência para o virtuosismo técnico, quase um neofor-

cal virtuosity, almost a neoformalism aimed at demon-

malismo visando a uma demontração hedonística sofisticada.

strating sophisticated hedonism. This trend, though not

Essa tendência, embora não formule problemas novos no cam-

raising new artistic issues in view of the automatic pro-

po da arte, em virtude dos processos automáticos empregados,

cesses employed, has the great merit of demystifying

possui o grande mérito de desmitificar a arte tradicional e con-

traditional art and contributing to the analysis of mental

tribuir para a análise de processos da mente na atividade artísti-

processes in the artistic practice (CORDEIRO, Walde-

ca (CORDEIRO, Waldemar. Arteônica, ver página 591).

mar. Arteônica, see page 591).

Para enfrentar tal desafio, o artista chegou em 1968 à última

To face such a challenge, in 1968 Cordeiro reached the last

etapa de seu caminho poético, a arteônica, cujo sentido e justi-

stage of his poetic journey, the arteônica, whose meaning and

ficativa fundavam-se em diagnóstico dos limites do sistema de

justification were grounded on the diagnosis of the limits of the
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comunicação da arte tradicional, com vistas à sua superação pela

communication system of traditional art with the purpose of re-

via computacional.

placing it with the computational form.

ARTEÔNICA: RECOMEÇO FINAL

ARTEÔNICA: FINAL RESTART

Ao final dos 1960, Waldemar Cordeiro encontrava-se no-

By the end of the 1960s, Waldemar Cordeiro found himself

vamente diante de inquietações poéticas e políticas geradas por

again in front of poetic and political concerns caused by ques-

dúvidas sobre a pertinência da nova figuração, pela Guerra Fria e

tions about the relevance of the new figuration in view of the cold

pela ditadura brasileira. Sua trajetória que começara com ruptura

war and the Brazilian dictatorship. His career that had begun with

fundada na sintaxe “autorreferente” do concretismo, transbordou

the rupture founded on the concrete art “self-reference” syntax,

nos anos 1960 do âmbito sintático para o compromisso semântico

shifted in the 1960s from the syntactic realm to the semantic and

e pragmático com a realidade sociocotidiana. Entretanto, o papel

pragmatic commitment with the social and everyday-life reality.

social dos meios de comunicação de massa, desvendado pelas

However, the social role of mass media, unveiled by the theories

teorias da comunicação, convenceram-no de que a única ruptura

of communication, convinced him that the only really productive

realmente produtiva a ser feita no campo da produção artística só

break to be made in the field of the artistic production could only

poderia ser aquela (no estratégico campo da comunicação) entre

be that (in the strategic field of communication) between tech-

mídias tecnológicas e meios técnicos artesanais, ainda que com

nological media and craft technical means, albeit with caveats to

ressalvas à rendição de alguns artistas ao virtuosismo técnico e

the surrender of some artists to the technical hedonistic virtuosity

hedonista possibilitado por tais mídias.

made possible by such media.

Cordeiro precisava, portanto, buscar orientação técnico-científica

Cordeiro needed, therefore, to seek technical and scientific

para enveredar pelo desconhecido território da arte computacional ou,

advice to engage in the unknown territory of computer art or, as

conforme preferia, da arteônica. Foi então apresentado pelo físico e

he preferred, of arteônica. Then, physicist and art critic Mário

crítico de arte Mário Schenberg a Giorgio Moscati, físico, engenheiro,

Schenberg introduced him to Giorgio Moscati, physicist, engi-

professor e pesquisador da Universidade de São Paulo (USP), usuário

neer, professor and researcher at the Universidade de São Paulo

do primeiro computador dessa universidade, instalado em 1962.

[University of São Paulo] (USP), user of the first computer in this

Moscati tornou-se consultor técnico-científico e parceiro de Waldemar

university, installed in 1962. Moscati became a technical-scientific

em dois trabalhos fundamentais: Beabá (1968) e Derivadas de uma

adviser and partner of Cordeiro in two fundamental works: Be-

Imagem (1969), obras em que os novos parceiros experimentaram

abá (1968) and Derivadas de Uma Imagem (1969), works in which

possibilidades técnicas de transformação de imagens fotográficas por

the new partners experimented with the technical possibilities of

computador. Essas imagens, quase sempre apropriadas da imprensa,

transformation of photographic images by a computer. These

eram manualmente digitalizadas pelo artista (isto é, a codificação em

images, almost always appropriated from the press, were man-

letras que as formavam era feita a mão), para que Moscati pudesse gerar

ually digitized by Cordeiro (that is, the letters that formed them

programas aptos a produzir suas derivações e imprimi-las. A arteônica

were encoded by hand) so that Moscati could generate programs

tornou-se, a partir de então, objeto fundamental tanto de sua reflexão

able to produce their derivations and print them. From then on,
arteônica became a fundamental object of both his theoretical
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teórica, agora referida, por exemplo, à estética informacional16 de Max

thought, now referenced, e.g. to information aesthetics16 by Max

Bense, quanto da investigação tecnológica de suas possibilidades de

Bense, and the technological investigation of the possibilities it

produção. De acordo com Helouise Costa:

offers for being produced. According to Helouise Costa:

Beabá foi um dos dois trabalhos realizados pela dupla a partir

Beabá was one of the two works made by the duo based on

de um programa gerador de combinações probabilísticas entre

a software generating probabilistic combinations of letters.

letras. Um outro projeto de Cordeiro e Moscati, mais ambicio-

Another project by Cordeiro and Moscati, and more ambi-

so, teria como objetivo a geração de imagens derivadas a partir

tious, would have as its objective the generation of images

de uma fotografia tomada como matriz. Devemos considerar

derived from a photograph taken as a matrix. We should

que o equipamento utilizado não possuía escâner nem mo-

consider that the equipment used did not have neither a

nitor, periféricos raros na época. A entrada de dados se fazia

scanner nor a monitor, rare peripherals at the time. Data

por meio de cartões perfurados e a saída por um impressora

input occurred through punched cards and the output was

de linhas. Portanto para trabalhar com imagens nesse tipo de

done by a line printer. So, working with images in this type

computador significava, em certo sentido, subverter o sentido

of computer meant, to some extent, subverting the mean-

da máquina, obrigá-la, melhor dizendo, programá-la de modo

ing of the machine, forcing it, or rather, programming it to

a realizar algo não previsto em seu sistema (COSTA, Helouise.

accomplish something not foreseen in its system (COSTA,

Waldemar Cordeiro e a fotografia. Coleção Arte Concreta Pau-

Helouise. Waldemar Cordeiro e a fotografia Arte Concreta

lista. São Paulo: Cosac Naify, p. 29).

Paulista Collection. São Paulo: Cosac Naify, p. 29).

No entanto, é igualmente importante destacar, por outro lado,

Nevertheless, it is also important to point out, on the other hand,

que o teor eminentemente icônico-semântico dessas imagens (por

that the basically iconic-semantic content of these images (e.g. A Mulher

exemplo, A Mulher que Não É BB, 1971 − sigla que à época remetia ime-

que Não É BB, 1971 − an acronym that, at the time, would immediately

diatamente à atriz francesa e símbolo sexual da década de 1960, Brigit-

bring to mind French actress and sex symbol of the 1960s, Brigitte Bar-

te Bardot −, mostrava o rosto aflito de uma mulher vietnamita, vítima

dot – showed the stricken face of a Vietnamese woman, a victim of war)

de guerra) viera da experiência icônica dos popcretos. Nesse aspecto,

had resulted from the iconic experience of the popcrete artists. In this

Cordeiro estava na contramão da maioria das experimentações visuais

regard, Cordeiro was moving in the opposite direction of most comput-

feitas à época por meio de computadores, então predominantemente

er-aided visual experiments of the time, which was then predominantly

abstrato-geométricas, já que havia conseguido amalgamar na arteônica

abstract-geometric based, for he had succeeded in amalgamating into

o rigor matemático de sua experiência concretista inicial e a potência

arteônica the mathematical rigor of his early concretist experience and

16
Para Max Bense “A ‘estética informacional’, que opera com meios semióticos e
matemáticos, caracteriza os ‘estados estéticos’, observáveis em objetos da natureza, objetos
artísticos, obras de arte ou design, através de valores numéricos e classes de signos. Vale dizer,
ela os define como uma espécie particular de ‘informação’: a ‘informação estética’, constituída
em relação a uma fonte, isto é, a um repertório de elementos ou meios materiais. Embora a
teoria se dedique principalmente a problemas “materiais”, não ignora de modo algum os de
natureza “intencional”. (BENSE, Max. Pequena estética. São Paulo: Editora Perspectiva, 2009).

16
To Max Bense, “The ‘information’ aesthetics, which operates with semiotic and
mathematical means, characterizes the ‘aesthetic states,’ which are observed in objects of
nature, artistic objects, works of art or design through numeric values and classes of signs. That
is to say that they are defined as a particular sort of ‘information’: the ‘aesthetic information,’
constituted in relation to a source, i.e. to a repertoire of elements or material means. Although
the theory focuses mainly on the “material” problems, it does not ignore in any way those of
the “intentional” nature. (BENSE, Max. Pequena estética. São Paulo: Editora Perspectiva, 2009).
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semântico-política da imagem testada nos popcretos.
Seria fundamental compreender a arteônica como um retorno

It would be crucial to understand the arteônica as Cordeiro’s

de Cordeiro ao exercício permanente de articulação da reflexão teórica

return to the permanent practice of articulation of the theoretical

com a prática produtiva, consumada, por exemplo, no teor matemático

thought with the hands-on practice deployed, for example, in the

das composições concretistas e dos experimentos computacionais que

mathematical content of the concretist compositions and the compu-

então recentemente ele iniciara. Característica do temperamento e da

tational experiments that he had just initiated at the time. A character-

produção de Cordeiro desde o início de sua trajetória, essa articulação

istic of Cordeiro’s temperament and production since the beginning of

foi por ele posta em dúvida durante a transição entre a sintaxe concretis-

his career, this articulation was questioned by him during the transition

ta e o universo pragmático-semântico dos popcretos, período em que a

from the concretist syntax to the semantic-pragmatic universe of the

experimentação assumiu a dianteira de seu processo de trabalho. Mas, a

popcrete art, a period during which experimentation was the flagship

partir da arteônica, que envolvia conhecimento científico e tecnológico,

of his working process. Nonetheless, from arteônica forward, which

a conexão arte/intelecto foi retomada pelo artista com a mesma inten-

involved scientific and technological knowledge, Cordeiro retook the

sidade investida no passado.

art/intellect connection as eagerly as he had done in the past.

Tido como racionalista por seu interesse teórico e científico per-

Considered a rationalist due to his endless theoretical and scien-

manente, Cordeiro não correspondia ao perfil de artista esperado pelas

tific interest, Cordeiro did not match the profile of the artist expected by

ideologias da brasilidade. Suas concepções “universalistas” opunham-no

the followers of the Brazilianness ideologies. His “universalist” concepts

à preocupação com o estabelecimento de especificidades nacionais ou

opposed the concern with the establishment of national or regional speci-

regionais, então dominantes na esfera cultural do país. Mas sua inegável

ficities, then prevailing in the country’s cultural domain. But his undeniable

competência argumentativa, capaz de aglutinar setores dissidentes des-

argumentative competence, capable of bringing together sectors dissent-

sas ideologias, foi fundamental não só para a emergência da vanguar-

ing from those ideologies, was crucial not only to the emergence of the

da concretista paulistana, mas também para a dinamização do debate

São Paulo concretist avant-garde but also to fuel the debate with the Rio

com a vanguarda carioca. Tais questões − antes vetadas por um sistema

de Janeiro avant-garde. Such matters − before vetoed by an art system

de arte refratário à formulação teórica e à investigação de problemas

resistant to the theoretical formulation and the investigation of language

(autorreferentes) de linguagem − foram, conforme a posteridade viria

problems (self-references) − were, as it would be later demonstrated, fun-

demonstrar, centrais para a cultura visual brasileira do pós-guerra.

damental for the Brazilian visual culture of the post-war period.

FANTASIA EXATA

EXACT FANTASY

A articulação entre pintura e intelecto tornou-se central na

The articulation between painting and intellect became

Renascença e consagrou Leonardo Da Vinci (1452-1519) como o

central in the Renaissance and earned Leonardo da Vinci (1452-

primeiro e mais notório pintor-pensador da história da arte e seu

1519) acclaim as the first and most well-known painter-thinker in

mais conhecido emblema (ainda que reconheçamos predecesso-

the history of art and his most famous emblem (despite the pre-

res, como o arquiteto Leon Battisti Alberti [1404-1472] que em

decessors we recognize, such as architect Leon Battisti Alberti

1435 publicou Della Pittura).

[1404-1472], who published Della Pittura in 1435).

Da Vinci possuía todos os traços que distinguiam os pintores da
370

the semantic-political power of the image tested in the popcrete pieces.




Da Vinci possessed all the traits that distinguished the Renais-

Renascença de seus antecessores medievais, pintores-artífices, cujo co-

sance painters from their medieval predecessors, tradesman-paint-

nhecimento restringia-se praticamente ao domínio técnico-artesanal,

ers, whose knowledge was limited to virtually the technical-crafting

voltado para o atendimento de encomendas. A reflexão de Leonardo,

domain oriented to commissions. Da Vinci’s thought, documented

registrada em seus escritos sobre a pintura e compilados post mortem

in his writings on painting and compiled post-mortem by his heir

por seu herdeiro e discípulo Francesco Melzi, no Trattato Della Pittu-

and disciple Francesco Melzi in the Trattado Della Pittura [Treatise

ra, contribuiu decisivamente para a mudança definitiva do estatuto da

on Painting], contributed decisively to the definitive change of the

pintura e do pintor, alçados da esfera das artes mecânicas ou vulgares

status of painting and the painter, thus moving from the domain of

(produtos da proficiência artesanal) para aquela das artes liberais e su-

mechanical or vulgar arts (products of craft proficiency) up to that

periores (comandadas pelo intelecto).

of the liberal arts and higher (commanded by the intellect).

Aqueles que se enamoram da prática sem a ciência são

Those who are in love with practice without knowl-

como os marinheiros que embarcam no navio sem timão

edge are like the sailor who gets into a ship without

ou bússola, que não têm nunca a certeza de para onde se

rudder or compass and who never can be certain

dirigem. A prática deve se edificar sempre sobre a boa te-

where he is going. Practice must always be founded

oria, da qual é porta e guia a perspectiva sem a qual nada

on sound theory, and to this Perspective is the guide

se faz bem (Tratado da Pintura § 77. Do erro daqueles que

and the gateway; and without this nothing can be

usam a prática sem a ciência, p. 51).

done well (Treatise on Painting § 77. Do erro daqueles
que usam a prática sem a ciência, p. 51).

Em tal patamar, a produção artística europeia pôde, pela primeira vez,
fundamentar o sentido da produção pictórica e escultórica, com base em

In such level, the European artistic output could, for the first

questões intelectuais que transbordavam o âmbito estrito dos saberes téc-

time, justify the sense of pictorial and sculptural production based on

nicos indispensáveis aos ofícios. Para a arte europeia, desde então, a autoria e

intellectual issues that went beyond the written realm of the technical

os estilos individuais e nacionais por ela qualificados e, sobretudo, as questões

knowledge essential to crafts. Since then, for European art authorship

poéticas dos artistas tornaram-se traços distintivos (até então inexistentes) en-

and individual and national styles qualified by it and, above all, the

tre arte (as belas-artes, lugar em que sua nova função estético-contemplativa

artists’ poetic issues became distinctive traits (until then non-existent)

era consumada) e artesanato (método de produção de bens utilitários pelos

between art (the fine arts, where its new aesthetic-contemplative

diferentes ofícios), estabelecidos na segunda metade do século XVIII e hoje

function was consummated) and craft (a method of production of

questionados pela exclusão do outro que essa mesma distinção fundamen-

utilitarian goods by various trades) established in the second half of

tou. Mas é bom não perdermos de vista que as críticas ao papel da razão na

the 18th century and today questioned on the exclusion of the other,

invenção poética (que não existiriam sem o contraponto de uma arte inte-

which was founded on this same distinction. But we had better not lose

lectualizada a ser combatida) são também apresentadas na forma de ideias

sight of the fact that criticism of the role of reason in poetic invention

e conceitos discursivamente transmissíveis, originados em campos teóricos

(which would not exist without the counterpoint to an intellectualized

como o da antropologia, psicanálise, entre outros, cuja questão seria chamar a

art to be tackled) is also presented in the form of ideas and concepts

atenção, por meio de teorias, para o papel primordial, na arte, da expressão do

conveyable by discourse, stemming from theoretical fields such as an-

irracional, de emoções e pulsões, prévios a qualquer filtro intelectual.

thropology, psychoanalysis, inter alia, whose issue would be to draw
Waldemar Cordeiro e o modernismo de ruptura no Brasil
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A admiração confessa de Waldemar Cordeiro por Leonardo
Da Vinci certamente influenciou sua trajetória poética. Tal admira-
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attention through theories to the primary role, in art, of the expression
of the irrational, of emotions and drives prior to any intellectual filter.

ção fora revelada, sem subterfúgios, já em 1952, na sentença inicial

The admitted admiration of Waldemar Cordeiro for Leonardo Da

do Manifesto Ruptura no qual, afora seus signatários, Da Vinci é o

Vinci certainly influenced his poetic career. This admiration was revealed,

único artista nominalmente citado (“a arte antiga foi grande, quan-

without subterfuge, as early as 1952, in the opening sentence of the Manifesto

do foi inteligente. Contudo, a nossa inteligência não pode ser a de

Ruptura in which, aside from its signatories, Da Vinci is the only artist quot-

Leonardo”). Para Waldemar, portanto, a ruptura com a figuração de-

ed by name (“the ancient art was great, when it was clever. Nevertheless, our

veria remontar à sua própria fundação teórica (aos seus princípios

intelligence cannot be Leonardo’s.”). To Cordeiro, therefore, the breaking of

inteligentes) na Renascença e não aos seus desdobramentos expres-

ties with figuration should send us back to the theoretical foundation itself (to

sionais e oníricos observáveis cinco séculos depois no modernismo.

its smart principles) in the Renaissance and not its expression and oneiric un-

Desse ponto de vista (e respaldados por essa admiração), seria opor-

foldings seen five centuries after in the modernism. From this standpoint (and

tuno repensar o processo poético do artista por meio do conceito de

backed up by this admiration), it would be useful to rethink Cordeiro’s poetic

fantasia exata proposto por Goethe a propósito de Leonardo Da

process in light of the concept of exact fantasy proposed by Goethe apropos

Vinci, e não simplesmente limitá-lo, adjetivamente, ao racionalismo:

of Leonardo Da Vinci, and not simply limit it, in adjective terms, to rationalism:

Na epistemologia de Da Vinci, ciência e arte não são formas

In Da Vinci’s epistemology, science and art are not antago-

antagônicas do Conhecimento. O traço que, na gnoseologia

nistic forms of Knowledge. The feature that, in Da Vinci’s

de Leonardo, as unifica é a investigação da natureza, a qual

gnoseology, unifies them is the investigation of nature, which

não elide o dado imaginativo. Este é o motivo pelo qual, para

does not elide the imaginative datum. This is the reason why,

o colossal fiorentino, a fantasia não pode ser arbitrária: suas

to the great master from Florence, fantasy cannot be arbitrary:

construções não podem estar desvinculadas do real. Ela não

its constructions cannot be detached from reality. It cannot

pode ser fantasiosa, no senso degradante deste adjetivo. E

be unrealistic in the demeaning sense of this adjective. And it

não pode ser porque afamada tem de falar a mestria lingua-

cannot be because, once famed, it must speak the language

gem da natureza: a arte como a ciência são os dois idiomas

mastery of nature: both art and science are the two languages

do real: para existirem, elas têm de obedecer, na lição leo-

of reality: to exist, they have to obey, as Leonardo Da Vinci

nardodavinciana, às mesmas leis que governam o processo

teaches, the same laws that govern the process constituting

constitutivo das formas naturais. Eis a razão pela qual Goethe

the natural forms. This is why Goethe defined Da Vinci’s

definiu a imaginação leonardiana como fantasia sensível exata.

imagination as an exact sensitive fantasy. As the immanent

Como o valor imanente da verdade que a arte contém é idên-

value of truth that art contains is identical to that of science,

tico ao da ciência, a imaginação não pode reter, abrigar, alber-

imagination cannot retain, house, lodge moments of arbitrary

gar momentos de subjetivismo arbitrário. O mesmo conceito

subjectivism. The same concept of Goethe of exact fantasy

goethiano de fantasia exata aplicado a Leonardo e recordado

applied to Da Vinci and remembered by Cassirer and Mon-

por Cassirer e Mondolfo em seus estudos sobre a filosofia re-

dolfo in their studies on the Renaissance philosophy was also

nascentista, Banfi o aplicou a Galileu, o criador do moderno

applied by Banfi to Galileo, the creator of the modern model

modelo da prosa científica (OLIVEIRA, Franklin de. O que

of scientific prose (Oliveira, Franklin de. O que é Os Sertões?




é Os Sertões? Rio de Janeiro: Revista Brasileira n. 64, 2010, p.

Rio de Janeiro: Revista Brasileira n. 64, 2010, p. 236-237, Phase

236-237, Fase VII – Julho-Agosto-Setembro 2010 Ano XVI –

VII - July-August-September 2010 Year XVI – n. 64/Aca-

n. 64/Academia Brasileira de Letras).

demia Brasileira de Letras [Brazilian Academy of Letters]).

A noção de fantasia exata, atribuída por Goethe (1749-1832)

The idea of exact fantasy, attributed by Goethe (1749-1832)

à imaginação de Da Vinci identificava em sua obra a proposta de

to Da Vinci’s imagination identified in his work the proposal for

uma nova articulação, de teor investigativo e experimental, entre

a new articulation towards investigation and experimentalism of

duas práticas frequentemente polarizadas: arte e ciência. Ele ar-

the two often-polarized practices: art and science. He articulated

ticulou-as tanto em escritos quanto em pinturas ou em mecânica,

them both in writings and paintings or in mechanics, hydraulics

hidráulica e na perspectiva (ilusão ótica da profundidade do es-

and in perspective (optical illusion of depth of the outerspace), a

paço planetário), lugar em se conectavam, integradas, fantasia e

place where they connected, integrated, fantasy and exactitude.

exatidão. A fantasia exata não seria, portanto, uma característica

The exact fantasy would not be, therefore, a unique feature of

singular da obra de Leonardo, mas uma designação possível de

Da Vinci’s work, but rather a possible designation of poetics that

poéticas que integram intelecto e invenção.

comprise intellect and invention.

A criação artística é obra da fantasia, mas de uma fantasia

The artistic creation derives from fantasy, but of an ex-

exata, que, tal como faz a ciência, descobre no visível a ocul-

act fantasy, which, as science does, discovers in the visible

ta necessidade interior que o governa, e trata de reprodu-

side the hidden inner need that governs it and attempts

zi-la. “A ciência − disse Leonardo – é uma segunda criação

to reproduce it. “Science − said Da Vinci – is a second cre-

realizada pela fantasia”; mas o valor de ambas as criações

ation realized by fantasy”; but the value of both creations

para Leonardo (como assinala Cassirer) não provém de seu

to Da Vinci (as Cassirer notes) does not come from their

afastamento da natureza e da sua verdade (MONDOLFO,

moving away from nature and their truth (Mondolfo, Ro-

Rodolfo. Figuras e ideias da filosofia na renascença, p. 16).

dolfo. Figuras e ideias da filosofia na renascença, p. 16).

Precedido por raras experiências e inventos de outros artis-

Preceded by rare experiments and inventions of other Euro-

tas europeus e norte-americanos , pioneiros da arte computacio-

pean and American artists,17 pioneers of computer art, Cordeiro

17 Entre esses inventores pioneiros da arte computacional, mencionamos o filósofo
Hiroshi Kawano (1925-2012), japonês nascido na China, que em 1964 publicou em revista
da IBM seus primeiros trabalhos gerados de computador. Em 1965, três experiências de
criação visual abstrata por computador, com base em algoritmos, foram mostradas na
Alemanha e nos Estados Unidos pelos pesquisadores: George Nees (1926), em Sttutgart,
o norte-americano Michael Noll (1939) e o húngaro Bella Julesz (1926-2003), em Nova
York, e finalmente os alemães Frieder Nake (1938) e Nees, na Galerie Wendelin Niedlich,
em Sttutgart, apenas como referência. Há que mencionar também a contribuição de Vera
Molnar (1924), artista abstrato-geométrica de origem húngara, cofundadora, em 1960, do
Groupe de Recherches d’Art Visuel (nota 13) e, em 1968, do Groupe d’Art et Information
do Institute d’Estétique et des Sciences de L’Art de Paris que, a partir de 1968, tornou-se,
como Cordeiro, uma das pioneiras mundiais da arte digital.

17 Amidst these pioneering inventors of computer art, we name philosopher Hiroshi
Kawano (1925-2012), a Japanese born in China, who published in IBM’s magazine his
first computer-generated works in 1964. In 1965, three experiments of computer-aided
abstract visual creation based on algorithms were shown in Germany and in the United
States by researchers: George Nees (1926), in Stuttgart, American engineer Michael
Noll (1939) and Hungarian visual neuroscientist Bella Julesz (1926-2003), in New York,
and finally Germans mathematician Frieder Nake (1938) and Nees at Galerie Wendelin
Niedlich, in Stuttgart, only as a reference. We must also point out the contribution of
Vera Molnar (1924), abstract-geometric artist of Hungarian origin, co-founder in 1960
of the Groupe de Recherches d’Art Visuel (Note 13) and, in 1968, of the Groupe d’Art
et Information from the Institute d’Estétique et des Sciences de l’Art in Paris. From 1968
forward, she became one of the world pioneers in digital art like Cordeiro.

17

Waldemar Cordeiro e o modernismo de ruptura no Brasil
Waldemar Cordeiro and the modernistic rupture in Brazil

373

nal, Cordeiro foi, no entanto, o primeiro artista brasileiro e latino-a-

was, though, the first Brazilian and Latin American artist to investigate

mericano a investigar e a produzir imagens digitalizadas para essa

and produce digitized images to this new medium. He also played a

nova mídia. Desempenhou também papel pioneiro na difusão da

pioneering role in the dissemination of computer art in the country

arte computacional no país e no exterior. Em 1971, Waldemar orga-

and abroad. In 1971, Cordeiro organized the exhibition Arteônica, held

nizou a exposição Arteônica, realizada na Fundação Armando Al-

at Fundação Armando Alvares Penteado [Armando Alvares Pentea-

vares Penteado (Faap), em São Paulo. Foi a primeira grande mostra

do Foundation] (Faap), in São Paulo. This was the first major national

nacional (e uma das primeiras internacionais) de arte e tecnologia,

show (and one of the first international shows) of art and technology,

acompanhada de conferência sobre o tema. No segundo semestre

with a conference on the matter held concurrently. In the second half

do ano seguinte o recém-criado Instituto de Artes da Universidade

of the following year, the newly created Instituto de Artes da Univer-

Estadual de Campinas (IA-Unicamp) inaugurou, sob a inspiração

sidade Estadual de Campinas [Institute of Arts, Campinas State Uni-

de Cordeiro, o Centro de Processamento da Imagem, do qual foi

versity] (IA-Unicamp) opened, as inspired by Cordeiro, the Centro de

seu primeiro coordenador.

Processamento da Imagem [Center of Image Processing], of which

Waldemar Cordeiro faleceu repentina e prematuramente aos
48 anos de idade, em 1973. Em pouco mais de duas décadas de in-

Waldemar Cordeiro died suddenly and prematurely at the age

tensa produtividade inventiva, Waldemar participou decisivamen-

of 48 in 1973. In little more than two decades of intense inventive pro-

te da implantação e da consolidação das vanguardas paulistana e

ductivity, Cordeiro participated decisively in the deployment and con-

brasileira, promoveu a ruptura (fundada nos princípios autorrefe-

solidation of the avant-garde movements in São Paulo and Brazil and

rentes propostos pela arte concreta) com o modernismo figurativo

promoted the breakup (founded on the self-reference principles pro-

brasileiro da primeira metade do século XX. Contribuiu também

posed by the concrete art) with the Brazilian figurative modernism in

para a integração teórica e prática entre arte, paisagismo, plane-

the first half of the 20th century. He also contributed to the theoretical

jamento urbano, crítica de arte e política e para o debate crítico

and practical fusion of art, landscape design, urban planning, art criti-

com a vanguarda concretista carioca do Grupo Frente, embrião do

cism and politics and to the critical debate with the avant-garde artists

neoconcretismo. Na década de 1960, o artista criticou o fechamen-

of the concrete art group from Rio de Janeiro, the Grupo Frente, the

to semântico, no qual a arte concreta histórica se havia enredado,

embryo of neoconcrete art. In the 1960s, Cordeiro criticized the se-

constatação que o aproximou da virada neofigurativa em expansão

mantic closure on which the historic concrete art had focused, a finding

mundial. Entre 1968 e 1973 dedicou-se prioritariamente à investiga-

that bridged the way for him to near the neofigurative turn expanding

ção da arte computacional do país.

across the globe. From 1968 to 1973, he devoted himself mainly to re-

Toda a sua produção pode ser tomada como uma alternativa
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Cordeiro was the first coordinator.

search computer art in the country.

“universalista” às questões temático-nacionais de nosso primeiro

His entire output can be taken as a “universalist” alternative to

modernismo. Mas Waldemar não foi o único a defendê-la, já que as

the national theme-based issues of our first modernism. But Cordeiro

vanguardas abstrato-concretas brasileiras do pós-guerra e a apli-

was not the only one defending it, since the abstract-concrete avant-

cação pioneira da teoria da Gestalt à percepção visual, feita por

gardes of the post-war period in Brazil and the pioneering deployment

Mário Pedrosa, por exemplo, também exploraram a potência reno-

of the Gestalt theory in visual perception, as Mário Pedrosa did for

vadora dessa alternativa, com base em teorias também fundadas

example, also explored the renovating power of this alternative based

em pressupostos “universais”. Iniciativas como a criação do Museu

on theories also founded on “universal” assumptions. Initiatives such




de Arte de São Paulo (Masp) e dos Museus de Arte Moderna de

as the creation of the Museu de Arte de São Paulo (Masp) and the

São Paulo e do Rio de Janeiro (MAM/ SP e MAM/ RJ) também

Museus de Arte Moderna in São Paulo and Rio de Janeiro (MAM/SP

se inscrevem em tal renovação que marcou o conjunto da cultura

and MAM/RJ) also take part in that renovation process that impacted

brasileira dos anos 1950. A experiência brasileira do modernismo

the entire Brazilian culture of the 1950s. The Brazilian experience of

de ruptura tornou-se, portanto, fundamental para a construção de

the modernism of rupture became, therefore, essential for building

repertórios (dele derivados ou a ele opostos), que alicerçam a tra-

up repertoires (deriving from it or opposing it), underpinning the

ma experimental que frutificou e desdobrou-se em novas questões

experimental plot that grew and unfolded into new issues that today

que hoje configuram o vasto, multifacetado e complexo campo da

constitute the vast, multi-faceted and complex field of contemporary

produção artística contemporânea do país.

artistic production in the country.

.

.
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Waldemar Cordeiro, anos 1950 [1950s]
imagem original: fotógrafo desconhecido
[original image: unknown photographer]
acervo família Cordeiro
[Cordeiro family’s collection]
reprodução fotográfica [photographic reproduction]: Edouard Fraipont
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Oposição de posição (espaço)

Opposition of position (space)

Oposição de superfície, duração (tempo)

Opposition of surface, duration (time)

Oposição de direção (movimento) teoria do elemento

Opposition of direction (movement) theory of the element

Oposição de grupos cromáticos (formação cromática)

Opposition of chromatic groups (chromatic formation)

.
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GALERIA AREMAR
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AREMAR GALLERY
CAMPINAS, APRESENTAÇÃO DO CATÁLOGO DA GALERIA AREMAR, 1960
CAMPINAS, INTRODUCTION TO AREMAR’S GALLERY CATALOG, 1960
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p

roduto direto de uma atitude crítica contra o abstracionismo incoerente (daqui e de fora) a arte concreta no Brasil, apesar de limitada

na sua ação pela superficialidade dos interlocutores, desempenha papel de-

A

direct product of a critical attitude against incoherent abstraction
(here and abroad ), concrete art in Brazil, although limited in its ac-

tion by the interlocutors’ shallowness, plays a crucial role in transforming

cisivo na transformação e atualização de uma semântica visual, já inapta a

and updating a visual semantics now unfit to assimilate information from a

assimilar as informações oriundas de uma nova situação histórica que vem

new historical situation that has put our culture in ever closer contact with

colocando a nossa cultura em contato sempre mais estreito com o exterior.

the outside .

na nossa opinião, o papel da arte concreta não é o de sacar supos-

In our opinion, the role of concrete art is not to figure out brand new

tos problemas novíssimos, mas o de tentar respostas mais adequadas aos

problems, but to try more appropriate responses to the positive content

conteúdos positivos da arte contemporânea em face dos problemas que a

of contemporary art in the face of problems that the cultural context has

conjuntura cultural vem apresentado.

been posing.

arte concreta, portanto, não é um estilo, mas um conteúdo: o conte-

Concrete art, therefore, is not a style, it is content: the content of the

údo da objetividade da arte. a esta altura, mais importante do que conhecer

objectivity of art. at this point, more important than knowing the content

o conteúdo de uma tendência é perceber as tendências de um conteúdo.

of a trend is to perceive the trends of a given content.

libertemos a arte concreta da tutela das vestais de uma pureza, que
é fácil isolamento, para torná-la participante.
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Let us free Concrete art from the tutelage of vestal purity, which is
an easy isolation, to make it a participant.

os abstracionistas de ontem são os tachistas de hoje. seu conteú-

The abstractionist artists of yesterday are the tachists of today.

do histórico é análogo. a presença ou ausência de contornos geométricos

Their historical content is analogous. the presence or absence of any geo-

nada conta.

metrical contours do not count .

a precisão da arte não é uma precisão artesanal, mas de significa-

The precision of art is not a craftsmanship precision, but one of

dos. pode-se construir com rigor sem contornos rigorosos. forma não é

meanings. It may be constructed with rigor, but without rigorous contours.

contorno nem invólucro, mas relação.

Form is no contour or casing, it is relationship.

.

.

Exposição Individual Na Galeria Aremar
Solo Exhibition at Aremar GALLERY
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arte também exige capitais. Os meios de divulgação estão para o
artista e o público, assim como os meios de produção estão para o

operário e o consumidor.
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A

rt also requires capital. The means of publicity are to the artist and the audience as the means of production are to workers

and consumers.

A “plus valia” é para os “mecenas”. E cada sociedade tem o me-

The “added value” is for the “patrons.” And each society has the

cenas que merece: o lider político, o aristocrata, o comerciante astuto

patron it deserves: the political leader, the aristocrat, the astute trader

ou o burguês rico. Em todos os casos, a cultura, para existir, tem que

or the wealthy bourgeois. In all cases, culture – to exist – must set-

acertar contas com o poder econômico. Mas a cultura – e mòrmente a

tle accounts with economic power. But culture – and mainly the arts,

arte, sua expressão mais elevada – é um fenômeno humano sumamente

its highest expression – is an extremely dynamic and complex human

complexo e dinâmico rico de contradições em sentido dialético: poder

phenomenon rich in contradictions in a dialectical sense: no power

algum conseguiu controlar o seu desenvolvimento. Podem é proibi-la

whatsoever has managed to control its development. It may even be

como manifestação pública, o que não é pouco. Com efeito, a obra de

banned as a public demonstration, which is not little. Indeed, the work

arte enquanto permanece no atelier do autor não existe, começando a

of art does not exist while it remains in the artist’s studio. It only comes

viver sòmente no momento em que entra em contato com o fruidor. E

to life the moment it establishes contact with the public. And this jour-

êsse percurso que vai do atelier do artista até o público é na realidade

ney from the artist’s studio to the audience is actually a maze filled with

um labirinto repleto de obstáculo e interêsses estranhos.

obstacles and strange interests.

FASE GEOMETRIA INTUITIVA
intuitive geometry phase

Essas considerações genéricas visam a lembrar ao leitor a importância

These generic considerations aim to remind the reader about the

que adquirem para a arte as organizações e, entre elas, a maior de tôdas: a Bienal

importance that organizations assume to the arts and, among them, the

de São Paulo. Nesta primeira reportagem, tentaremos abordá-la do ponto de

greatest of all: the São Paulo Art Biennial. In this first article, we will try to

vista de sua organização e política cultural, distinguindo o invólucro do conteúdo.

approach it from the standpoint of its organization and cultural policy and

1

establish a distinction between wrapping and content. 1

AS ORIGENS
THE ORIGINS
Necessário é remontar à origem e aos antecedentes da Bienal.
Vamos encontrá-los no Museu de Arte Moderna, fundado em São

It is necessary to trace back to the origin and outline the back-

Paulo em 1949 por um grupo de artistas e intelectuais, sob a presidên-

ground of the Art Biennial. We will find them at the Museum of Modern

cia do sr. Francisco Matarazzo Sobrinho. Êste ao que tudo indica, não

Art (Museu de Arte Moderna, MAM), founded in São Paulo in 1949 by

se limitou a desempenhar o papel de financiador amorfo, mas logo se

a group of artists and intellectuals which had Mr. Francisco Matarazzo

revelou o líder que deu à iniciativa um caráter internacional, confian-

Sobrinho as its chairperson. Apparently, he did not merely play the role

do-a à direção de um crítico francês (Leon Degard), e inaugurando as

of an amorphous fundraiser. On the contrary, he soon proved to be the

atividades com uma ótima mostra internacional de arte não-figurativa

leader who turned this initiative into an international exhibition by en-

da qual participaram sòmente dois brasileiros: Cícero Dias e o autor

trusting its management to a French critic (Leon Degard) and opening

destas colunas.

the program of events with a great international non-figurative art show,

Era aquêle o rumo certo. No após-guerra, demolidas as fronteiras de falsos nacionalismos, todos os países empenharam-se em reatar

of which only two Brazilians took part: Cícero Dias and the author of
these columns.

relações internacionais. Para o Brasil, o problema não era propriamente

That was the right direction. In the post-war period, once the

reatar, mas fundar, “ex-novo”. As artes visuais brasileiras, desde “22”,

boundaries of false nationalisms had collapsed, all countries engaged

se encontravam atrofiadas por poéticas de cunho provinciano, e não

in resuming foreign relations. For Brazil, the problem was not properly

estavam aptas para um diálogo de ambito maior de acôrdo com as ne-

resuming, but founding, “ex-new.” The Brazilian visual arts, since “22”,

cessidades históricas do desenvolvimento do país. Poucos elementos

had been constrained by provincial-like poetics and were not suitable

haviam tido a oportunidade de viajar e as informações que traziam,

for a broader-scope dialog according to the historic needs of develop-

deformadas por um falso espírito boêmio, tinham que passar pelo cri-

ment in the country. Few people had had the chance to travel and the

vo de limitações pessoais, servindo, em última análise, a meras vaida-

information they brought back, distorted by a sham Bohemian spirit, had

des pessoais.

to be filtered out by personal limitations. Ultimately they served mere

A situação artística, portanto, não era favorável à realização do am-

personal vanities.

bicioso plano, vivendo-o MAM constantemente encalhado em questiún-

The artistic situation, therefore, was not favorable to the implemen-

culas locais. Deve ter sido certamente essa a razão que levou o sr. Matara-

tation of the ambitious plan and the Museum of Modern Art (MAM) was

zzo a fundar a Bienal e ... a afundar o MAM.

constantly stranded in local minor controversies. Surely this must have

1 Waldemar Cordeiro teria descartado estes três parágrafos introdutórios do texto,
conforme rasura em forma de letra “x” encontrada sobre essa parte. N.E.

1 Waldemar Cordeiro would have discarded these three paragraphs in the introduction,
for he crossed out this portion with an “x”. Editor’s notes.
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A Bienal, mediante uma hábil política internacional – o convênio
com o MAM de Nova York e as relações estreitas que mantém com a Bie-

been the reason that led Mr. Matarazzo to found the Art Biennial and...
let MAM sink.

nal de Veneza – obteve um grande êxito, extraordinário mesmo, se con-

The Art Biennial, by means of a skillful international policy – an

siderarmos a sua localização geográfica. A sua projeção internacional, no

agreement with the New York Museum of Modern Art and close relations

entanto sobrepujou o aspecto nacional, vindo a criar uma situação crítica

bore with the Venice Biennale – achieved great success, really extraor-

para as nossas artes.

dinary, considering its geographical location. Its international importance,
however, went beyond the national boundaries and eventually brought

LINGUAGEM UNIVERSAL
Hoje, como o comércio e a política, a arte é internacional. Inter-

about a critical situation for our arts.

UNIVERSAL LANGUAGE

nacional, mas não cosmopolita. Quer dizer, a sua linguagem é universal, mas as modalidades particulares se fundamentam nas respectivas

Today, just like trade and politics, art is international. Interna-

culturas nacionais. Para alcançar êsse nível, a arte deve depurar-se de

tional, but not cosmopolitan. That is, its language is universal, but

convencionalismos locais, símbolos fornecidos pela “memória” nacio-

each peculiar form is based on its own national culture. To achieve

nal crìticamente desarmada e de tôdas as redundâncias próprias de

this level, art should strip away local conventionalism, symbols pro-

hábitos institucionalizados, recentes e antigos. É necessário que a arte

vided by the critically unarmed national “heritage” and all redundan-

mantenha sempre pura a sua objetividade direta. As estruturas formais

cies typical of institutionalized, recent and old habits. It is necessary

devem ser rigorosamente testadas à luz da faculdade humana primá-

that art always keep its direct objectivity pure. Formal structures

ria de criar e perceber imagens (valor). Mas êsse remontar à natureza

must be strictly tested in the light of the human primary ability to

específica da comunicação artística (que nada mais é do que o senti-

create and perceive images (value). Nevertheless, such restoration of

do da arte não-figurativa) não basta. Seria como perseguir uma meta

the specific nature of artistic communication (which is nothing more

fixa como buscar uma verdade definitiva, metafísica. Existe um outro

than the meaning of non-figurative art) is not enough. It would be

aspécto na arte, também de importância vital: o aspecto histórico (in-

something like pursuing a fixed goal such as searching for a definitive,

formação), que é a fôrça que a faz mudar constantemente, sempre

metaphysical truth. There is another aspect of vital importance in

em correlação com as transformações da vida do homem e do próprio

art as well: the historic aspect (information), which is the force that

homem. Aqui a arte se torna a teoria, a filosofia, da imaginação, da

makes it constantly change, always keeping up with transformations

sensibilidade, da percepção, que auxilia o homem em situações con-

of man’s life and man himself. Here art becomes theory, philosophy,

cretas, no espaço e no tempo.

of imagination, of sensitivity, of perception, which assists man in ac-

A evolução da arte moderna, como todo o resto, é vertiginosa. Os

390

tual circumstances, in space and in time.

sistemas plásticos aparecem e se consomem com uma rapidez descon-

The evolution of modern art, like everything else, is dramatic. Plastic

certante. Os cultores da arte acadêmica, aposentados misoneístas que

systems appear and consume themselves at such a bewildering pace. The

definiram o seu ideal de uma vez por tôdas, acham que isso é um de-

followers of academic art, misoneistic retired people who defined their

feito. Mas é essa a característica maravilhosa da arte moderna, sempre

ideal once and for all, think this is a flaw. That is, however, the wonderful

moderna, produto da sua combatividade e expressão do seu realismo

feature of modern art, always modern, the result of its combativeness and

profundo e vital.

expression of its deep and vital realism.

FASE GEOMETRIA INTUITIVA
intuitive geometry phase

A expressão mais elevada da evolução da arte moderna é a sua

The utmost evolution achieved by modern art is ascribed to its in-

significação internacional. Daí a importância de manifestações como a

ternational signification. Hence the importance of events like the Art Bien-

Bienal, fonte inesgotável de informação.

nial, an inexhaustible source of information.

VIA DE MÃO ÚNICA

ONE-WAY ROAD

Mencionamos insistentemente o caráter internacional da Bienal

We keep hammering away at the international nature of the Art

justificando-o como decorrência de um determinado estágio de desen-

Biennial and explain it as the result of a particular stage of development

volvimento da nossa cultura.

of our culture.

O Brasil, desconhecido no campo internacional das artes, tinha que

Brazil, unknown in the international scene of the arts, had to prove to

se mostrar um anfitrião generoso abrindo as portas à arte de outros países,

be a generous host by opening the doors to the arts of other countries and by

realizando uma Bienal para “inglês” ver (e comer). E é o que foi feito. A

holding an Art Biennial just for show (and to impress). And that is what was

esta altura, porém, cresce a convicção de que essa primeira fase, a da ade-

done. At this point, however, there was a growing conviction that this first step,

quação, está superada. A arte brasileira alcançou a linguagem universal e

that of adapting, had been overcome. The Brazilian art reached the universal

seus artistas se exprimem dentro das poéticas mais atuais. No entanto a

language and its artists expressed themselves within the latest poetics. None-

relação internacional da arte brasileira continua sendo uma via de “mão

theless, the international relationship of Brazilian art was still a “one-way road”:

única: de la para cá. No outro sentido – daqui para lá – há poucas vielas, e

from there to here. In the other direction – from here to there – there were few

assim mesmo para uns poucos, com seus veículos pouco adequados.

alleys and - even so - for a few, with little adequate vehicles.

DINOSSAURO PASTANDO

DINOSAUR GRAZING

Bem alimentada a Bienal cresceu como um dinossauro. Mas o meio

Well nurtured, the Art Biennial grew up like a dinosaur. But the art

não evoluiu o bastante para contê-la. Bienal: dinossauro pastando numa

community did evolve enough to encompass the Art Biennial: a dinosaur

horta. Nesse meio rotineiro e neutro, o agigantar-se de uma exposição

grazing in a vegetable garden. In this routine and neutral world, an exhibi-

dêsse porte constitui verdadeira violência, verdadeiro pesadelo para os

tion of this importance growing as big as a giant is really an act of violence,

artistas. Para o público, então nem se fala... Face a isto, muitos artistas pre-

a true nightmare for artists. Not to mention to the audience... In view of

ferem emigrar para a Europa. Mas claro é que se mudássemos todos para

this, many artists prefer to emigrate to Europe. But, of course, if we all

Paris ou Roma, o enigma da cultura nacional continuaria sem decifração.

moved to Paris or Rome, the enigma of national culture would still be there
without an interpretation.

NACIONALIZAÇÃO
NATIONALIZATION
A Bienal é que precisa ser “nacionalizada”. O que antes era uma
tática, hoje, infelizmente, é estratégia. É preciso manter contato constante

The Art Biennial is the one that needs to be “nationalized.” What was

com o público em colaboração com outras entidades – e não cada dois

once a tactic, today unfortunately is strategy. Keeping ongoing contact with

anos. Isto evitaria indigestões... É preciso também cuidar dos artistas, pro-

the audience in collaboration with other institutions is important – and not
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porcionando-lhes informações e possibilidades de intercâmbio e presti-

every two years. This would avoid indigestion... We must also take care of

giando-os lá fora como os colegas de outros países são prestigiados aqui.

the artists by providing them with information and possibilities of exchange

Com mais de dez anos de atividade e despendendo centenas de

and appreciate their work abroad just like foreign artists are appreciated here.

milhões de cruzeiros, seus organizadores sequer pensaram, por exemplo,

After more than ten years of existence and spending hundreds of

em editar uma revista especializada, que reforçasse as possibilidades críti-

millions of cruzeiros, its organizers have not even thought, for example, of

cas do ambiente. Não será com os monitores – difamadores ingênuos da

publishing a specialized magazine, one that would reinforce the critical pos-

arte moderna – ou improvisações dêsse gênero que se modificará uma

sibilities of the environment. The use of monitors - naive detractors of mod-

situação que deve ser abordada com realismo e determinação. São Paulo

ern art - or improvisations of this sort will not change a situation which must

não é Veneza.

be approached with realism and determination. São Paulo is not Venice.

.
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O REALISMO CONCRETO DE
LUIZ SACILOTTO
LUIZ SACILOTTO’S
CONCRETE REALISM
SÃO PAULO, CATÁLOGO GALERIA NOVAS TENDÊNCIAS, 1963
SÃO PAULO, NOVAS TENDÊCIAS GALLERY CATALOG, 1963
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ideologia concreta contrapõe aos primitivismos de ontem e de
hoje, que choram o paraíso perdido e a liberdade instintiva, a idéia

da liberdade dentro dela e para a civilização a mais avançada do ponto

C O R D E I R O

T

he concrete ideology is counterposed to primitivisms of yesterday
and today, which bewail the lost paradise and espouse instinctive

freedom, the idea of freedom within it, and the most advanced civilization

de vista tecnológico e humanístico, do ponto de vista de uma justiça so-

from the technological and humanistic point of view, from the standpoint

cial atual.

of a current social justice.

No Brasil o movimento concreto começou no último após guerra,

In Brazil, the concrete movement began in the last postwar pe-

no período que registrou os mais elevados índices de industrialização e

riod, a time that saw the highest levels of industrialization and urban-

urbanização, no decorrer da década de 50/60. A disputa acadêmica entre

ization, during the 1950s and 1960. The academic dispute between the

o liberalismo dominante e o socialismo doutrinário era travada nas condi-

dominant liberalism and the doctrinal socialism was waged in the gen-

ções gerais e comuns de uma visão acanhada e provinciana da arte. Am-

eral and common conditions of a shy and provincial view of art. Both

bas as alternativas foram rechaçadas pelos artistas concretos, que partiram

the alternatives were rejected by the concrete artists, who set about to

radicalmente para a renovação da linguagem visual, e para uma visão da

radically renew the visual language, to establish a view of the artist’s role

função de artista na sociedade moderna. Essa atitude custou-lhe a inimi-

in modern society. Because of this attitude they were personally hated

zade pessoal e a perseguição tanto da parte dos artistas burguêses, re-

and persecuted by the bourgeois artists, renounced for the hedonistic

nunciados pelo papel hedonístico que representavam (e representam) no

role they represented (and still represent) in the mundaneness of the
O realismo concreto de Luiz Sacilotto
Luiz Sacilotto’s Concrete Realism
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mundanismo da oligarquia – assim como da parte dos líderes da esquerda

oligarchy – as well as by the leaders of the political left (see the magazine

política (veja-se a revista “Fundamentos”) muitos dos quais no processo

Fundamentos), many of which were revealed in the process that followed

que se seguiu se revelaram pequenos burguêses míopes. Os adversários

as small, nearsighted bourgeoisie. Adversaries fell by the wayside, and

passaram e a arte concreta ficou.

concrete art remained.

A arte concreta , portanto, nunca foi resultado de um mero exer-

Concrete art, therefore, was never the result of a mere laboratory

cício de laboratório. A base da arte concreta está uma opção ideológica

exercise. The basis of concrete art lies in a Brazilian ideological choice.

brasileira. A participação dos artistas concretos nas lutas culturais dêstes

The participation of concrete artists in the cultural struggles of these last

últimos vinte anos decorre da consciência crítica dos vetores do desenvol-

twenty years derives from the critical awareness of the national culture’s

vimento da cultura nacional. Os que pensaram que a arte concreta fôsse

vectors development. Those who thought that concrete art is only a set of

apenas um conjunto de receitas de bôlo, sobraram no caminho.

cake recipes were left behind.

É êsse caráter artístico-ideológico que permitiu à arte concreta vi-

It is this artistic-ideological character that allowed visual concrete

sual exercer profunda influência sôbre poetas e músicos, motivando ende-

art to exercise a profound influence on poets and musicians, giving rise to

rêços análogos e soluções interdisciplinares.

analogous positions and interdisciplinary solutions.

Assimilada, utilizada e diluída pelo técnicos da programação visual,

Assimilated, used and diluted by the technicians of visual program-

a arte concreta desempenhou e continua desempenhando papel impor-

ming, concrete art played and continues to play an important role in the

tante no âmbito da comunicação visual. Também no campo da arte a sua

context of visual communication. It also wields a great deal of influence in

influência é grande, motivando vários néos e pós. No entanto, através de

the field of visual art, motivating various “neos” and “posts”. Nevertheless,

indivíduos menos perspicazes e ou menos escrupulosos, serviu também

through less insightful and/or less scrupulous individuals, it has also served

para mascarar e propagar subprodutos acadêmicos.

to mask and propagate academic subproducts.

A ideologia concreta se insere dialèticamente na realidade em mo-

The concrete ideology is dialectically inserted in moving reality, hav-

vimento, tendo produzido várias formas de arte, desempenhando um pa-

ing produced various forms of art, playing a vital role also at this moment

pel vital mesmo neste momento em que, sob o pretexto da condenação

when, under the pretext of the condemnation of bourgeois mass culture,

da cultura de massa burguêsa, posições artísticas anacrônicas são reedita-

anachronistic artistic positions are being reedited, and Luiz Sacilotto has

das, Luiz Sacilotto desde o início é viga mestra da arte concreta.

been a linchpin since the outset of concrete art.

A Sala Especial de Luiz Sacilotto tem caráter retrospectivo, tam-

Luiz Sacilotto’s Special Room has a retrospective character, also

bém reunindo pinturas e desenhos anteriores ao salto concreto. É a bio-

featuring paintings and drawings prior to his concrete leap. It is the artist’s

grafia visível do artista. É também a expressão de um processo quantitati-

visual biography. It is also the expression of a quantitative and qualitative

vo e qualitativo marcado pela coerência. Coerência ideológica no tempo

process marked by coherence. Ideological coherence in time and not mere

e não mera coerência de estilo.

coherence of style.

A fase geométrica é caracterizada pela descoberta de uma estru-

His geometric phase is characterized by the discovery of a topolog-

tura topológica e pelo desenvolvimento ótico de suas variáveis possíveis.

ical structure and by the optical development of its possible variables. The

O plano é desdobrado no espaço tri-dimensional ocasionando no fruidor

plane is unfolded in three-dimensional space, giving the observer a grasp

a apreensão de uma quarta dimensão. Com essa fase Sacilotto se torna

of the fourth dimension. With this phase, Sacilotto becomes a forerunner

precursor da escultura brasileira de vanguarda, posteriormente desenvol-

of Brazilian avant-garde sculpture, later developed in pragmatic terms by

vida em têrmos pragmáticos por Lygia Clark e outros. O caráter binário

Lygia Clark and others. The binary character of fullnesses and voids, in a

FASE GEOMETRIA INTUITIVA
intuitive geometry phase

de cheios e vazios, numa intermitência rigorosa e estremamente precisa,

rigorous and extremely precise intermittence, quantifies the perception in

quantifica a percepção em digitos concretos. Na fase das superfícies poli-

concrete digits. In the phase of polished, pressed surfaces, purely visual

das prensadas, a programação da moldagem mecânica do material, explo-

image is created by the programming of the material’s mechanical mold-

rando a reflexão da luz, cria a imagem puramente visual. A ambiguidade

ing, exploring the reflection of light. The ambiguity between the material

entre o côncavo material e o convexo ótico ilustra a síntese concreta da

concave and the optical convex illustrates the concrete synthesis of the

realidade geográfica (a coisa como ela é materialmente) e da conduta do

geographic reality (the thing as it is materially) and of the observer’s be-

fruidor (a coisa como ela é vista).

havior (the thing as it is seen).

Mais recentemente, depois de 1964, Luiz dirige a sua pesquisa para

More recently, after 1964, Luiz directed his research toward the in-

a decodificação inteligente das aparências do mundo em destruição. À

telligent decoding of the appearances of the world in destruction. The

informação é canalizada para a leitura de resíduos de produtos industriais

information is channeled for the reading of residues of industrial products

de consumo de massa.

for mass consumption.

A mostra, subordinada ao levantamento das obras mais signifi-

The show, subordinated to the survey of more significant works,

cativas, criadas durante vinte anos de trabalho artístico, não abrange as

created throughout twenty years of artistic work, does not include the art-

criações recentissimas e em gestação. Em equilíbrio com o passado, o

ist’s very recent creations or those now under development. In balance

futuro espera da radicalidade profundamente criativa e combativa de

with the past, the future awaits Luiz Sacilotto’s combative and profoundly

Luiz Sacilotto novos vetores para o desenvolvimento da arte objeti-

creative radicality to lend new vectors to the development of Brazilian ob-

va brasileira.

jective art.

.

.

O realismo concreto de Luiz Sacilotto
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Depois de mais de um seculo de constante pesquisa, a arte mo-

After more than a century of constant research, modern art has

derna alcança um grau elevadissimo de conhecimento da comunicação,

amassed a great deal of knowledge about communication through visual

mediante signos visuais. Se ao estado puro (quadros, gravura, esculturas,

signs. If in the pure state (paintings, prints, sculptures, etc.) contemporary

etc.), a arte contemporânea pode parecer exotérica, no terreno prático

art can appear exoteric, in the practical terrain (pragmatic, applied art) it is

(arte pragmática, aplicada) é consumida por todos naturalmente. No Bra-

naturally consumed by everyone. In Brazil, is the current art that provides

sil é a arte atual que fornece o suporte para todo tipo de representação.

the support for every sort of representation.

NOVO PERIODO

NEW PERIOD

A arte moderna, depois de um período sintático (relação formal

After a syntactic period (concerning formal relations among signs)

entre signos) e de um periodo – mais recente – pragmático (relação dos

and a more recent pragmatic period (concerning relations of signs with

signos com o interprete), inaugura um periodo Semantico (relação de

the interpreter) modern art is inaugurating a semantic period (concerning

Signo com as coisas).

relations of the sign with things).

FASE GEOMETRIA INTUITIVA
intuitive geometry phase

O artista sai do dominio da decoração para abordar no terreno da

The artist leaves the realm of decoration to work in the terrain of the

materialidade mais imediata e comum, a problemática contingente dos

most immediate, common materiality in order to deal with the contingent

acontecimentos sociais. A questão da função social, antes colocado em

problematics of social happenings. The question of the social function,

têrmo de “design” (infra-estrutura), é agora abordada diretamente ao nível

previously posed in terms of “design” (infrastructure), is now directly dealt

da superestrutura politica. Já o informal (antipintura) e os objetos antiarte

with on the political superstructure level. The informal (anti-painting) and

constituiram uma crítica eficiente à busca da “bela forma”. As experiências

the anti-art objects constitute an effective criticism aimed at the search of

de arte pragmática – o aleatório e o papel ativo do espectador – consti-

the “beautiful form.” The experiments of pragmatic art – the random and

tuem hoje mais um passo rumo a uma realidade total: a nova figuração. A

the active role of the observer – today constitute a further step towards a

n. f. não deve ser compreendida como um retorno ao figurativismo, mas

total reality: new figuration. N. f. should not the understood as a return to

como busca de novas estruturas significantes.

figurativism, but as a search for new meaningful structures.

A nova figuração denuncia a coletivização forçada de individuo le-

New figurativism denounces the individual’s forced collectivization

vada a efeito mediante os poderosos meios de comunicação atuais (TV,

brought about by the current powerful communication media (TV, cine-

cinema, rádio e imprensa), a serviço de uma oligarquia financeira cada vez

ma, radio and the press), at the service of a financial oligarchy increasingly

mais ávida de lucro. O pomo de Adão é a coisa e a guia é paga com a

avid for profit. Adam’s apple is the thing, and the guide is paid with alien-

alienação. A coisa talismã da segurança na filosofia do confôrto. Possuir as

ation. The talisman thing of security in the comfort philosophy. Possessing

coisas, a qualquer custo, é a pobre ideologia dos alienados.

things, at any cost, is the poor ideology of the alienated.

E a coisa entra agora na obra de arte como elemento de uma mon-

And the thing enters now in the work of art as an element of a mon-

tagem, porém, que a deglutina transformando-a em informação signo e

tage, however, that disassembles it, transforming it into an informational

mensagem construtiva. A VII Bienal pode ser caracterizada como a bienal

sign and constructive message. The 7th Biennial can be characterized as

da nova figuração.

the Biennial of new figuration.

.

.

KENNETH KEMBLE (1923) – Argentina – “pintura n. 13 – VII Bienal

KENNETH KEMBLE (1923) – Argentina – pintura n. 13 – 7th Biennial

A montagem compõe vários fragmentos, ou vários quadros de di-

The montage composes various fragments, or various paintings

ferentes tendências num só quadro. É esta mais uma expressão do anti-

of different trends in a single painting. This is a further expression of an-

dogmatismo, do antiestilo da arte moderna: arte aberta. A nova figuração

ti-dogmatism, of the anti-style of modern art: open art. Here, the new fig-

escolheu aqui como tema a própria arte contemporânea.

uration chose contemporary art itself as its theme.

GAY GARCIA (1930) – Cuba – “Relevo” – VII Bienal

GAY GARCIA (1930) – Cuba –Relevo – 7th Bienal

O artista tradicional adota como assunto o mundo exterior enquan-

The traditional artist adopts as his subject the outer world as nature.

to natureza. Neste caso é o da produção industrial. Elementos, portanto,

In this case it is that of industrial production. Elements, therefore, that be-

que pertencem à paisagem criada pela técnica do homem moderno. Há

long to the landscape created by modern human technology. There is a

mais uma diferença: os antigos representavam as coisas, ao passo que as

further difference: in former times artists represented things, while here the

coisas são aqui inseridas elas mesmas na obra. Não mais efeitos cenográ-

things themselves are inserted in the work. No longer scenographic effects

ficos mas um realismo brutal, cuja possibilidade criativa é garantida pelo

but rather a brutal realism, whose creative possibility is guaranteed by the

processo dialetico da montagem.

dialectic process of montage.

“Nova figuração” Denuncia a alienação do individuo
“New figuration” The denouncement and alienation of the individual
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T

he situation is clear for me. We can come to consider concrete art
from the historical development viewpoint of its autonomous and

direct communicative nature, in continuous quantitative and qualitative

e qualitativas, identificando-a com os aspectos substantivamente novos

transformation, identifying it with substantively new and creative aspects

e criativos da arte contemporânea , ou, diversamente, a arte concreta na

of contemporary art. Or, inversely, concrete art in historical terms belon-

acepção histórica pertence ao passado e terminou a sua existência. a expe-

gs in the past, its existence has ended. For me, the concrete experience

riência concreta começou para mim como decorrência de uma atitude em

started as a result of a reaction to the situation created by the inaugural

face da situação criada pela mostra inaugural do museu de arte moderna de

show of the São Paulo Museum of Modern Art (Museu de Arte Moderna

são paulo e pelas polêmicas que se seguiram. trata-se de ser radical afim de

de São Paulo, MAM-SP), and the ensuing controversy. It was a matter

contribuir para uma longa sobrevivência da arte não-figurativa. os adversários,

of being radical to contribute to the long-term survival of non-figurative

defensores de modalidades várias de realização de ingênua espontaneidade,

art. The adversaries, themselves advocates of various modalities of naively

não satisfaziam as necessidades de uma adequação histórica de caráter in-

spontaneous renditions, did not fulfill the needs of a historical adjustment

ternacional, exacerbando, como reação, a minha busca de uma objetividade

of international character, thus exacerbating, as a reaction, my pursuit for

que se identificava com um racionalismo de esquemas e apriorismos. embo-

an objectivity identified with a rationalism of schemes and predefined pa-

ra a nossa arte (refiro-me aos tempos do grupo ruptura – 1952 – lembrando

rameters. Although our art (here i refer to the times of the Ruptura collec-

principalmente sacilotto, charoux e barros) fôsse motivada por uma conduta

tive – 1952 –, in particular the artists Sacilotto, Charoux and Barros) was

contingente, produto de um atuar agressivo no ambiente, refletiu, de outro

motivated by a contingent conduct resulting from an aggressive stance in

FASE GEOMETRIA INTUITIVA
intuitive geometry phase

lado, de modo peculiar, a onda de racionalismo que vigorou na arte européia

the environment, it reflected in a unique manner the wave of rationalism

no último após-guerra. é sem dúvida êsse ser fundamentalmente relação que

that prevailed in European art in the last post-war period. It is undoubtedly

vem alterando as preferências. antes viví a série das estruturas geométricas

this fundamental relationship that has been changing preferences. Earlier

determinadas e determinantes, depois uma versão substantiva da poética in-

I had experienced the series of determined and determining geometric

formal. e é a partir dessa última experiência que as impostações causais se

structures; then came a substantive version of the informal poetics; and

tornaram para mim obsoletas, assim como a arte concreta histórica criadora

it is from the latter that causal utterances, as well as the historical concre-

de esquemas. o informal deixou marcas profundas e hoje desaparece levan-

te art that created schemes, became obsolete for me. Informal art made

do consigo todos os purismos acadêmicos. fica no entanto o seu apêlo para

deep footprints before disappearing, taking away with it all forms of aca-

um “retôrno às coisas”, ou, se preferirem, à matéria, e a mancha que significa

demic purism. However its call for a “return to things” still resounds or, if

ambigüidade, indefinido, possibilidades de escolha e de direções de leitura,

you prefer, a return to matter, and the blotch that means ambiguity, the

movimento, instabilidade e aleatório. depois do informal, a tendência é cons-

undefined, possible choices and reading directions, movement, instability

truir, mas, como escreve nelo ponente, não reconstruir. a forma como processo

and random. After the informal, the trend is to build but, as nelo ponente

construtivo e o papel ativo do espectador na arte atual de vanguarda dão o

writes, not rebuild. Form as constructive process, and the active role of the

tiro de misericórdia na poética do objeto em si. é, como escreve umberto eco,

spectator in current avant-garde art give the coup de grace in the poetic

a “opera aperta”, i.e., um objeto não-unívoco, que usa signos não-unívocos li-

object itself. According to Umberto Eco, the tendency is for the “opera

gados por relações não-unívocas.

aperta,” an open work or non-univocal object that uses non-univocal signs

é cada vez mais evidente para mim a necessidade de diminuir o pro-

connected by non-univocal relations.

vável (significado) em favor do improvável (informação). não o contrôle

The need to reduce the probable (meaning) in favor of the unlikely

do aleatório, mas a surpresa, a desordem e a imprevisibilidade do aleató-

(information) becomes increasingly clear to me. Not the random control,

rio. do aumento de significado, de acôrdo com a teoria da comunicação,

but the surprise, disorder and unpredictability of randomness. According

decorre uma estrutura mais provável, ao passo que o aumento de infor-

to the theory of communication, increasing significance spawns a more

mação é diretamente proporcional à sua nao-probabilidade. parece-me

likely structure, whereas the increase of information is directly proportion-

que na arte o significado poderia ser identificado com o que geralmente é

al to its non- probability. It seems to me that, in art, meaning could be

chamado de “conteudo”, e a informação poderia corresponder à invenção

identified with what is usually called “content,” and information may relate

de estruturas formais novas. exemplificando, a expressão mais radical de

to the invention of new formal structures. For example, the most radical

arte de significado seria a pintura russa contemporânea, cuja comunicação

expression of an art of meaning would be found in contemporary Russian

está baseada num máximo de redundância, e o aproveitamento de estru-

painting, the communication of which is based on maximum redundancy.

turas formais consumidas e previsíveis garantem um tipo de informação

Its use of consumed and predictable formal structures ensures a kind of

intencional que não evade nem contradiz o sistema. o oposto, no entanto,

intentional information that does not contradict or evade the system. The

se dá com certos artistas norte-americanos, como weinrib e sugarman, por

opposite, however, is true with certain U.S. Artists such as Weinrib and

exemplo, cujas obras eram de fato improváveis.

Sugarman, for instance, whose works were indeed unlikely.

na discussão em tôrno da arte concreta o têrmo “racional” aparece

In the discussion of concrete art, the expression “rational” constant-

constantemente, de um lado, em têrmos de uma redução de caráter técnico

ly appears, on the one hand, in terms of a reduction of technical character

(projeto); de outro, enquanto ilustração de noções científicas – atitude que

(design ); and, on the other hand, as an illustration of scientific notions – an

esconde na maioria das vêzes o desejo inconfesso de subtraí-la de respon-

attitude that often conceals the unspoken desire to release it from direct
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sabilidades históricas e ideológicas diretas. e a arte é “explicada” nesses casos

ideological and historical responsibilities. In this case, art is “explained” by

pelos mais abusivos heteronismos. em ambos os casos citados, no entanto,

the most abusive heteronyms. In both cases, however, it seems obvious

parece-me evidente que se trata de uma racionalidade ligada ao que acima

that this art is informed by a rationality linked to the above-mentioned

chamamos de significado, enquanto previsibilidade. mas, me pergunto, no

meaning, something predictable. But, I wonder, in the opposite case, when

caso oposto, em se tratando de uma arte de informação, produto (fiedler),

it comes to the art of information – a product (Fiedler), not the expression

não expressão de uma problemática mas ser realidade sòmente no instante

of a problematic issue, but a reality actualized in the moment it appears,

em que aparece e não por fôrça de antecedentes e heteronomismos e nessa

rather than by virtue of history and heteronyms, in non-likely measure –,

medida não-provável, como poderíamos representar em palavras essa racio-

how could we possibly represent this rationality in words? It is possible that

nalidade? é possível que a racionalidade da arte de informação tenha algo em

the the art of information’s rationality has something in common with the

comum com a racionalidade individual de que nos falou gottlieb. as “metá-

individual rationality that gottlieb mentioned. The “epistemological meta-

foras epistemológicas” (umberto eco) dos artistas são ainda a melhor teoria.

phors” ( Umberto Eco ) of artists are still the best theory.

demolir o significado é demolir o sistema. é a desordem ou, como

To dismantle meaning is to dismantle the system. It is disorder or, in

escreve umberto eco, um tipo de não ordem habitual e previsível. uma

Umberto Eco’s words, a type of usual and predictable non-order. It is a ra-

racionalidade da desordem, se não fôr um paradoxo, que no plano social,

tionality of disorder, if not a paradox that, in the social sphere, perhaps will

quiçá, devolva ao indivíduo algo do muito que lhe usurparam. e no plano

return to the individual a bit of all that has been usurped from him. And in the

social, falar entre nós de imprevisibilidade e desordem não há originalidade.

social sphere, it is talking among ourselves about unpredictability and disor-

mas é também uma redundância lembrar que tôda desordem é ordem por

der, nothing new here. But it is also redundant to remember that all disorder

outro parâmetro. e é nesse terreno, sem escamotear o problema histórico

is a form of order by a different parameter. It is on this ground, without con-

e ideológico, que as novas tendências da arte concreta deverão enfrentar

cealing the historical and ideological issue, that new trends of concrete art

o mais recente fenômeno de arte de significado: a “nova figuração”.

will face the latest phenomenon of the art of meaning:. “New figuration.”

.
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NT não pertence a um grupo, nem visa uniformizar opiniões. NT é

NT does not belong to a group; it does not aim to standardize opin-

uma condição aberta aos artistas que, no âmbito de uma natureza comu-

ions. NT is a condition open to artists who, in the context of a direct, au-

nicativa direta, autônoma e substantiva, contribuem para a delineação das

tonomous, and substantive communicative nature, contributes toward the

novas poéticas.

outline of the new poetics.

NT, portanto, não subscreverá eventuais tentativas de englobar anô-

Therefore, NT shall not subscribe any attempts to encompass its

nimamente os seus expositores em mais um “ismo”. diversamente, é partin-

exhibitors anonymously in another “ism.” Rather, it is based on the simulta-

do da simultaneidade de pesquisas, sensibilidade individual e opiniões de

neity of research, individual sensitivity and opinions of each artist that we

cada artista, que se poderá ter uma visão real das contradições – dialètica-

may have a real view of the contradictions – dialectically speaking – that

mente falando – que caracterizam a situação presente da arte de vanguarda.

characterize the current status of avant-garde art.

NT pretende, outrossim, oferecer ao público a informação adequa-

NT aims, instead, to provide the public with adequate and qualified

da e qualificada, nacional e internacional de idéias que tenham relação

national and international news and ideas that relate to the new trends of

com as novas tendências da arte de vanguarda.

avant-garde art.
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Sem Título [Untitled], 1963
óleo sobre tela [oil on canvas]
155,5 x 68,5 cm
coleção [collection of] Hecilda e Sergio Fadel
foto [photo by]: Jaime Acioli
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Sem Título [Untitled], 1963
óleo sobre tela [oil on canvas]
60 x 60 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont

407

Sem Título [Untitled], 1963
óleo sobre tela [oil on canvas]
31 x 23 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont

408

Sem Título [Untitled], 1963
guache sobre papel [gouache on paper]
21,5 x 33 cm
coleção particular
[private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont
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Sem Título [Untitled], 1963
óleo sobre tela [oil on canvas]
75 x 150 cm
coleção [collection of] Branca e Julio
Jakob Junior
foto [phot by]: Caio Caruso

Sem Título [Untitled], 1963
óleo sobre tela e papel
[oil on canvas and paper]
75 x 150 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Genevieve Hanson
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Sem Título [Untitled], 1963
óleo sobre tela [oil on canvas]
30 x 150 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Caio Caruso
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Sem Título [Untitled], 1963
óleo sobre tela
[oil on canvas]
24 x 35,5 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont

412

Sem Título [Untitled], 1963
óleo sobre tela
[oil on canvas]
17 x 27 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont

413

Sem Título [Untitled], 1963
óleo sobre tela [oil on canvas]
18,5 x 27 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont
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Sem Título [Untitled], 1961
óleo sobre tela [oil on canvas]
37 x 54 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont

415

Sem Título [Untitled], 1963
óleo e algodão sobre tela
[oil and cotton on canvas]
74 x 74 cm
coleção [collection of]
Luis Eduardo da Costa Carvalho
foto [photo by]: Edouard Fraipont

416

Sem Título [Untitled], 1963
óleo sobre papel [oil on paper]
35 x 52 cm
coleção particular
[private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont

417

Opera Aperta [The Open Work], 1963
óleo, espelho e papel sobre tela
[oil, mirror and paper on canvas]
75 x 150 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont

418

Ambiguidade [Ambiguity], 1963
tinta alumínio e espelho sobre tela
[aluminum paint and mirror on canvas]
68 x 155 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont
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Waldemar Cordeiro, anos 1960 [1960s]
imagem original: fotógrafo desconhecido
[original image: unknown photographer]
acervo família Cordeiro
[Cordeiro family’s collection]
digitalização [digitalization]: Laerte Fernandes

FASE POPCRETO
POP-CRETE PHASE

ARTE CONCRETA SEMÂNTICA
SEMANTIC CONCRETE ART

SÃO PAULO, CATÁLOGO GALERIA ATRIUM, EXPOSIÇÃO INDIVIDUAL, DEZEMBRO DE 1964
SÃO PAULO, ATRIUM GALLERY CATALOG, SOLO EXHIBITION, DECEMBER, 1964
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arte concreta = linguagem de natureza objetivo-condutal.
arte

concreta

histórica

=

sintaxe

(métodos

Concrete art = language of an objective-behavioral nature.
racionais

de representação).
novas tendências (européias) = pragmática (apresentação de possibilidades condutais de materiais e processos da técnica industrial).
a arte concreta histórica e as novas tendências atuam ao nível
da infraestrutura:
a) – infraestrutura econômica històricamente situada nas atuais
condições da evolução da técnica industrial.

Historical

concrete

art

=

syntax

(rational

methods

of representation).
New (European) trends = pragmatics (presentation of behavioral
possibilities of materials and processes of the industrial technique).
The historical concrete art and the new trends operate at the infrastructure level:
a) - economic infrastructure historically based on the current conditions of evolution of the industrial technique.

b) – infraestrutura do ícone visual.

b) - infrastructure of the visual icon.

ao nível da infraestrutura tudo é higiênico, impessoal e econômico,

At the infrastructure level, everything is hygienic, impersonal and

o fruidor não passa de uma retina virgem e desinteressada.
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economical, the enjoyer is nothing but a virgin and disinterested retina.

na origem da arte infraestrutural havia uma atitude ética, conse-

In the origin of the infrastructural art there was an ethical attitude

qüência de uma utopia, que a história posteriormente desmentiu: a evolu-

resulting from a utopia, which history later denied: the technological devel-
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ção tecnológica traria, como secreção natural, a felicidade e uma organi-

opments would bring, as a natural secretion, happiness and a morally-ac-

zação social moralmente aceitável.

ceptable social organization.

consumida a utopia, sobrou o hedonístico, o parque-de-diversões,
o caleidoscópio.

Once utopia was consumed, the hedonistic, the amusement park,
the kaleidoscope.

as nt européias inauguram um novo naturalismo, a participação do

The European nt inaugurate a new naturalism, the participation of

espectador é abordada do ponto de vista biológico. por isso, as nt estão

the spectator is addressed from the biological point of view. So, the nt

para a arte concreta como o verismo está para a arte da renascença. ve-

are to concrete art as verism is to the art of the Renaissance. Behavioral

rismo condutal. é a ilusão ótica pela ilusão ótica, sem o ôlho-por-ôlho. his-

verism. It is the optical illusion for the optical illusion, without the an-eye-

tòricamente se situam em contemporaneidade ao informal, que também

for-an-eye. Historically they are a contemporary of the informal, which also

enveredou pela apresentação direta de materiais e adotou a poética da

chose the direct presentation of materials and adopted the poetics of am-

ambiguidade e da não-univocidade.

biguity and non-univocity.

os limites da nt são os limites da gestalt. já husserl notara que a

The boundaries of the nt are the boundaries of the Gestalt. Husserl, in

psicologia gestáltica permanece no naturalismo psicológico, enquanto

turn, had realized that Gestalt psychology remains with psychological natural-

descreve experiências interiores e fatos de consciência não-intencionante,

ism, while describing inner experiences and facts of the non-intentional con-

não alcançando o que êle chama de «subjetividade transcendental».

sciousness, and failing to reach what he calls the “transcendental subjectivity.”

prolongar a pesquisa aos níveis sintático e pragmático é optar pela
atitude do avestruz.

Moving further with the investigation to more syntactic and pragmatic levels is like choosing to act like an ostrich.

para mim o problema é deslocar a arte objetivo-condutal da in-

To me the problem is moving the objective-behavioral art from

fraestrutura para a super-estrutura, passando da esfera da produção

the infrastructure to a super-structure, thus shifting from the production

para a esfera do consumo. deslocar a pesquisa do estudo racional do

domain to the consumption domain. Moving the investigation from the

comportamento diante de fenômenos óticos para o do comportamen-

rational study of behavior in view of optical phenomena to the behav-

to diante de fatos visíveis carregados de intencionalidade e significa-

ioral one in view of visible facts loaded of intentionality and meaning

ção dentro de contextos histórico-sociais. passar da percepção (gestalt)

within social and historical contexts. Shifting from perception (Gestalt)

para a apreensão (sartre). do ícone para a comunicação, do estímulo

to apprehension (Sartre). From the icon to communication, from “pure”

“puro” para o estímulo “associado”. e não basta pesquisar, a realidade

stimulus to “associated” stimulus. And investigating is not enough for

exige opções combativas.

reality requires combative options.

esta atitude coincide com outras mas se distingue pela aspiração à

This attitude coincides with other ones, but its distinguishing point is

objetividade, mantendo-se longe das elucubrações intimistas assim como

the aspiration for objectivity, keeping away from the intimate lucubrations

dos naturalismos inconseqüentes. não se trata de virar as costas às pesqui-

as well as from inconsequential naturalisms. This is not to turn one’s back
Arte Concreta Semântica
Semantic Concrete Art
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sas infraestruturais, mas desenvolvê-las, através de um salto qualificatativo,

on infrastructure researches, but rather to develop them through a qualifi-

até a infraestrutura da semântica.

cative jump towards semantic infrastructure.

construir semânticamente (câmbio de sentido) mediante o espaço,
a luz e o movimento.
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Constructing semantically (change of meaning) based on space,
light and movement.

durante séculos os artistas usaram o espaço como condição para as re-

For centuries artists have used the space as a condition for semantic

presentações semânticas, as figuras inseridas nas perspectivas axionométricas

representations, the figures introduced in the axonometric perspectives

da idade média ou no espaço euclidiano da renascença tornavam-se signos.

of the middle age or in the Euclidean space of the Renaissance became

o homem e as coisas adquirem significado no espaço e no tempo (situação

signs. Man and things acquire meaning in the space and time (situation of

significante). o macro-naturalismo pop é um defloramento do espaço.

a signifier). The pop macro-naturalism is a deflowering of the space.

nos meus trabalhos o objeto (ready-made) é construído e constrói

In my works the object (ready-made) is built and it builds a space

um espaço, que não é mais o espaço físico. a desintegração do espaço do

that is no longer the physical space. The disintegration of the space of the

objeto físico é também desintegração semântica, destruição de conven-

physical object is also a semantic disintegration, destruction of conven-

cionalidades, e, por outro parâmetro, construção semântica, construção de

tionalities, and, on the other hand, a semantic construction, the construc-

um nôvo significado.

tion of a new meaning.
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O

dinamismo da arte resulta da relação dialética entre as suas idéias
em movimento e o contexto em movimento da realidade. Por-
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A

rt’s dynamism arises from the dialectical relationship between its
ideas-in-motion and the reality context-in-motion. So the develo-

tanto, o desenvolvimento da arte não é apenas o desenrolar de premissas

pment of art is not just the unfolding of artistic assumptions and being

artisticas, numa coerência em si, mas produto de relações mais amplas

internally coherent, but also the product of more extensive and complex

e complexas, que têm origem e se ramificam fóra do campo especifico

relationships that originate and have their ramifications beyond the speci-

da arte.

fic field of art.

Hoje as antinomias do conflito histórico abstracionismo versus figu-

Historical antinomies of abstraction-versus-figurativism have now

rativismos estão superadas. As pesquisas da linguagem visual deixaram de

been superseded. Visual language investigations have ceased to be in-

ser incompatíveis com a cultura de massa. Antes, aquelas só são possíveis

compatible with mass culture. Previously, the latter were only possible

no âmbito desta. E vice-versa. Disso resulta o esvaziamento da arte não-

within the former. And vice-versa. Hence the exhaustion of non-figurative

figurativa histórica (arte abstrata, construtivismo, arte concreta, informal e

historical art (abstract art, constructivism, concrete art, informal art and

NT) assim como do figurativismo histórico (néo-realismo, nova-figuração,

NT) as well as historical figurativism (neo-realism, new-figuration, magi-

realismo fantástico).

cal realism).

No entanto, as conquistas objetivas da arte contemporânea são irre-

However, the objective achievements of contemporary art are irre-

versíveis. Foram os artistas modernos que, tendo por base a estrutura fisioló-

versible. Based on the physiological structure of perception, modern artists
O REALISMO AO NIVEL DA CULTURA DE MASSA
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gica da percepção, criaram a linguagem artificial, hoje universalmente usada

have created an artificial language that is now universally used for visual

na comunicação visual. Descobriram uma sintaxe (relação entre os sinais) e

communication. They have discovered syntax (relations between signs)

uma pragmática (relação entre os sinais e o fruidor), que livraram o homem

and pragmatics (relationships between signs and viewers) that have freed

moderno de compromissos comprometedores com culturas consumidas.

modern man from compromising commitments with consumed cultures.

A estruturação de uma nova linguagem visual, naquela fase, signi-

In that period, structuring new visual language meant taking a first

ficava um primeiro passo rumo ao humanismo da era industrial. Isso, no

step towards the humanism of the industrial age. However, not everybody

entanto, não ficou claro para todos e alguns, perdendo contato com a rea-

clearly understood this and some lost contact with global realities while

lidade global, degeneraram num naturalismo perceptivo.

degenerating into a perceptive naturalism.

A nova concepção de comunicação visual, proporcionou à arte um

The new visual-communication concept has provided art with a

novo “medium”, mais adequado à tecnologia moderna e às suas possibi-

new “medium” that is more suited to modern technology and its potential

lidades com respeito à cultura de massa. Isso quer dizer o esgotamento

in relation to mass culture. This means the virtual exhaustion of artisan or

virtual da arte artezanal (pintura manuscrita e escultura digital).

craft art (manuscript painting and digital sculpture).

O novo “medium” permite passar da reprodução para a multiplica-

The new “medium” enables transition from reproducing to multiply-

ção industrial. A arte concreta histórica e, atualmente, as Novas Tendên-

ing on an industrial scale. Concrete art historically and the European New

cias européias formulam dentro dessa possibilidade técnica. Essa atitude,

Tendencies currently have been formulated within this technical potential.

adequando a técnica da arte aos novos meios de produção, revela um

This approach of adapting artistic techniques to the new means of pro-

espírito dinâmico; não resolve, todavia, o problema humanístico por ra-

duction shows a dynamic spirit; however it does not solve the humanistic

zões que se situam, mais uma vez, fóra do campo especifico da arte. Com

problem for reasons that once again are situated beyond the specific field

efeito, a multiplicação de obras de arte ficou como uma possibilidade me-

of art. Indeed, multiplying works of art continued to be a merely virtual

ramente virtual. Na prática, os que detêm a propriedade dos meios de

possibility. In practice, the owners of the means of production prefer to

produção preferem multiplicar objetos utilitários. E quando algum peque-

multiply utilitarian objects. If some small firm wishes to produce “works of

no industrial se dispõe a produzir “obras de arte”, prefere reproduzir obras

art“, they prefer to copy well-known works recognized by – and degraded

consagradas – e degradadas – da cultura tradicional, contribuindo para o

by – traditional culture, thus contributing to the already vast realm of kitsch.

já vasto reino do kitsch.
As contradições características da produção, patentes nas relações

in the human relations that it establishes, prompt us to see the field of

humanas que esta institui, levam a ver o campo do consumo como a barri-

consumption as the barricade on which values potentially inherent to the

cada onde serão defendidos os valores potencialmente inerentes ao mun-

modern world will be defended.

do moderno.
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The contradictions characteristic of such production, clearly seen

This is seen in the tendencies that have taken roots in pop art. In

É o que se nota nas tendências que têm origem na pop. Em muitos

many cases, artists do no more than show something. No longer produc-

casos o artista se limita a dar a ver. Desistindo da produção do objeto, êle

ing objects, they are merely consuming banal things but doing so in a

se limita a consumir a coisa banal de um modo não banal. Umberto Eco

non-banal manner. Umberto Eco notes that Kitsch makes use of art’s left-

nota que, enquanto o Kitsch utiliza os resíduos da arte, a arte pop utiliza os

overs while pop art makes use of Kitsch’s. But using banal [compositional]

resíduos do Kitsch. Mas o emprêgo de elementos banais não impede um

elements does not preclude outcomes that may be classified on a higher

resultado classificável num nível superior quando à base de tudo está uma

level when everything is based on profound consciousness. Using “ready

consciência profunda. O emprêgo do “ready made” tem um significado im-

mades” is very significant in that it aims to read art directly in the world
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portante, na medida em que propõe ler a arte diretamente, no mundo das

of objects without resorting to abstract representations. Decoding art in

coisas, sem recorrer a representações abstratas. Decodificar a arte nos sinais

life’s visible signs leads to decoding life in art’s signs too. In the syntactic

visíveis da vida leva à decodificação da vida nos sinais da arte. Na fase sintá-

stage we mentioned Fiedler, who advocated interpreting art through its

tica citávamos Fiedler, que preconizava a leitura da arte pelos seus próprios

own signs rather than the subject’s epiphenomena; in our day, following a

sinais e não pelos epifenômenos de assunto; hoje, obedecendo a uma coe-

dynamic consistency, we propose that art should be interpreted through

rência dinâmica, propomos que a arte seja lida pelos sinais mesmos da vida.

the signs of life itself.

Arte, enquanto consumo, enfoca criticamente a relação entre os

As consumption, art critically focuses the relationship between the

recursos da produção e o fato de que essa produção não beneficia igual e

resources used to produce it and the fact that this production does not

simultâneamente a todos. Essa contradição é causa da transformação, ou

benefit everyone in the same way at the same time. This contradiction

formação, dos significados visíveis, que compõem a cultura por imagens.

causes the transformation, or formation, of visible meanings that compose

Esta, embora tendo origem numa situação que é geral, toma aspectos

culture through images. Although this culture arises from a general situa-

particulares pelas características étnicas de cada grupo. Dêsse modo, em-

tion, it does take on particular aspects reflecting each group’s ethnic char-

bora reconhecendo que hoje a arte é planetária, evita-se uma homoge-

acteristics. So while recognizing that today’s art is planetary, cosmopolitan

neização cosmopolita. As características nacionais e/ou continentais, no

homogenization is avoided. The characteristics of a nation or a continent

entanto, só podem ser precisadas em função de uma arte mundial, e não

may be particularized only on the basis of a world art, rather than through

mediante regionalismos misoneísticos.

misoneistic regionalisms.

A crítica à atitude tecnológica não quer dizer passar para a outra

Criticizing the technological approach does not mean going to the

atitude extrema, que valoriza apenas o aspecto sociológico. De um lado

other extreme of appreciating the sociological aspect alone. On the one

os defensores da primeira atitude, diante do interêsse dos artistas de van-

hand, advocates of the former approach, on seeing avant-garde artists’ in-

guarda pelos problemas semânticos do consumo, proclamam a morte da

terest in the semantic problems of consumption, proclaim the death of art.

arte e, em nome de uma antiarte que pretende ser mais arte do que a arte,

For the sake of an anti-art that strives to be more artistic than art itself, they

fazem a apologia exaltada da quantidade, esquecendo-se de que a quan-

compose exalted apologetics for quantity, forgetting that quantity is only

tidade só é possível racionalmente e que racionalidade é qualidade. De

possible rationally and that rationality is quality. On the other hand, those

outro lado, os saudosistas do néo-realismo devem lembrar que a indus-

nostalgically longing for neo-realism should be reminded that industrial-

trialização, determinando o papel cada vez mais importante das massas,

ization has determined an increasingly important role for the masses and

criou problemas de cultura que só podem ser resolvidos mediante os no-

thus created problems for culture that can only be solved by the new mass

vos meios de comunicação de massa. Essa nova situação obriga o artista a

media. This new situation compels artists to assimilate the appropriate in-

assimilar a informação adequada a fim de que possa de fato proporcionar

formation, enabling them to really provide everyone with the experience

a todos a experiência de ordem superior chamada arte.

of a higher order that is called art.

Mas o problema é ainda mais complexo pela presença de uma “in-

But the problem is even more complex by the presence of a “cul-

dústria cultural”, cujo objetivo é a massificação a serviço de interêsses ve-

tural industry” set on massification in the service of venal or paternalis-

nais ou paternalísticos.

tic interests.

O realismo atual terá que tomar em consideração todos os dados

The realism of our day will have to take into account all sides of the

do problema, e, numa síntese superior, contribuir para devolver a esperan-

problem and synthesize them on a higher level in order to help restore

ça ao homem moderno.

hope for modern man.

.

.
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colocação da problemática artística em têrmos relativos possibilita notar que o aparecimento de novas idéias desloca o equilíbrio

geral da arte, provocando um câmbio de sentido em tôdas as formas de
criação existentes.
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he statement of artistic problems in relative terms raises the awareness of a shift in the overall balance of art, which results from the

emergence of new ideas and causes an exchange of meaning in all existing
forms of creation.

É o que está ocorrendo com o aparecimento das novas formas de

This is now occurring with the appearance of new forms of realism.

realismo. A Pop-Art norte-americana, o Novo Realismo frânces, a arte

For example, the Pop Art in the United States, the New Realism in France,

Popcreta brasileira, etc. não apenas inserem na realidade novas manifesta-

and the Pop-crete art in Brazil inscribe, into reality, new art manifestations

ções, que requerem uma análise crítica adequada, mas também impõem

that not only require adequate critical analyses, but also demand a review

uma revisão de julgamento do já feito.

of previous judgments.

O realismo depois da arte não-figurativa é um fenômeno original,

The appearance of realism after non-figurative art is a unique phe-

que não pode ser abordado com o mesmo instrumental crítico que serviu

nomenon that cannot be addressed with the same critical instruments that

para o figurativismo histórico. A questão da “arte participante”, tradicional-

served historical figurativism. The question of “participant art” – tradition-
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mente colocada em têrmos moralísticos mas sem uma consciência clara

ally posed in moralistic terms though without a clear awareness of the pe-

da peculariedade da natureza da arte, não pode ser exumada viva, assim

culiarity of the nature of art – cannot be exhumed alive, just as historical

como não pode ser ressuscitado o figurativismo histórico.

figurativism cannot be resurrected.

As conquistas da arte não-figurativa são irreversíveis. O conheci-

The achievements of non-figurative art are irreversible. The knowl-

mento adquirido, depois de mais de um século de labuta sôbre sinais vi-

edge acquired after more than a century of hard labor with visual signs is a

suais, é fator vital da nossa consciência. O realismo atual, a meu ver, nas

vital factor of our consciousness. As I see it, in its most positive manifesta-

manifestações mais positivas, não apenas não ignora êsse conhecimento,

tions, the current realism not only ignores this knowledge, but supplements

antes complementa-o, com experimentações no âmbito semântico.

it with experiments on the semantic level.

A arte moderna construiu uma linguagem visual artificial, tendo por

Modern art has built an artificial visual language based on the phys-

base a estrutura fisiológica da percepção. Alcançou uma sintaxe própria

iological structure of perception. It has attained its own syntax (relation-

(relação entre os sinais) e uma pragmática (relação entre os sinais e o frui-

ship between signs) and pragmatics (relationship between signs and the

dor), hoje empregadas em quaisquer comunicações visuais. Com isso li-

viewer), now employed in all sorts of visual communication. Thus, it has

vrou-se definitivamente do discursivo, realizando, entre outros, o ideal dos

definitely freed itself of the discursive type of art, to pursue, among other

“visibilistas”, que pode ser resumido pela expressão de Fiedler: a arte não

conceptions, the ideal of “visibilists”, which can be summarized in Fiedler’s

exprime, é. Essa diferenciação com respeito à Filosofia, à Ideologia e a

statement that art is not an expression, art simply is. Today, this differenti-

tôdas as formas conceituais faz com que hoje o problema moral (realismo)

ation with respect to philosophy, ideology and all conceptual forms causes

seja abordado na arte visual de modo peculiar, em têrmos de imagens,

the moral problem (realism), in the realm of the visual arts, to be addressed

mediante os sinais da nova linguagem.

in a unique way as regards mages and the signs of the new language.

Redimensionando o domínio da imagem com respeito ao do con-

Avant-garde art is now engaged in the struggle for a new humanism

ceito, estruturada a linguagem visual de acôrdo com as necessidades co-

as it resizes the domain of image in relation to that of concept, and struc-

municativas do homem moderno nas condições da revolução industrial,

tures visual language to meet the communicative needs of modern man in

a arte de vanguarda engaja-se agora na luta para um nôvo humanismo.

the conditions arising from the industrial revolution.

Essa nova atitude do artista de vanguarda é justificável diante do

This new approach for avant-garde artists finds its rationale in the

fracasso de tôdas as utopias de fundamento tecnológico. O fetiche tec-

failure of all technology-based utopias. The technological fetish created a

nológico criou uma Razão monstruosa. O irracinalismo do racionalismo

monstrous excess of reason. The irrationalism of abstract rationalism has

abstrato já custou muito caro ao homem do nosso tempo. É um fato: o

taken a high toll from humans in our period. This is a fact: technical prog-

progresso técnico em si não resolve os problemas sociais e individuais, e,

ress in itself does not solve social or individual problems; in some cases, it

às vêzes, agrava-os até a ruína.

exacerbates them beyond repair.

A arte não-figurativa, sintática e pragmática, cuja expressão mais

The highest expression of non-figurative syntactic and prag-

elevada foi a arte concreta e continua sendo nas suas mais recentes pes-

matic art was concrete art, and still is in its more recent investiga-

quisas ao nível de automação, fundamenta històricamente a sua existência

tion on the level of automation. Historically, this type of art has

na evolução dos meios de produção. É a característica da produção in-

based its existence on the evolution of the means of production.

dustrial que influi nas características de feitio dessas obras de arte. Assim

The characteristics of industrial production is what affects the mak-

por exemplo a eliminação de qualquer vestígio de artesanato, o tipo de

ing of these artworks, seen in its eliminating any vestige of craft

material empregado, os aspectos cinéticos (conseguidos mediante micro-

work, in the type of material used, its kinetic aspects (obtained by
Realismo “Musa da vingança e da tristeza”
Realism “Muse of revenge and grief”
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motores elétricos), tomando como assunto o desenho e as construções

using micro electric motors), and in its taking industrial design and

técnicas da indústria. Êsses amores com a técnica industrial são, no entan-

technical construction as subject matter. However, this affair with

to, platônicos porque, apesar das aparências, tudo é feito artesanalmente

industrial technique is merely platonic. Despite appearances, ev-

ou pelo menos na base do objeto único; isto é, não em série. Essa contradi-

erything is handmade, or at least based on a single object rather

ção é tão evidente que a próxima 3ª manifestação das Novas Tendências,

than a series. This contradiction is so blatant that the upcoming 3rd

a ser inaugurada em Zagreb, no dia 13 de agôsto próximo, toma conheci-

New Tendencies event, to be held in Zagreb next August 13 th, takes

mento da insatisfação geral em relação aos modos atuais de divulgação,

note of general dissatisfaction in relation to the current modes of

limitados pelo caráter único das obras de arte, tidas como multiplicáveis

outreach, limited by the unique character of works of art, which are

apenas em tese. Essa relação com os meios de produção industrial, de

only theoretically seen as multipliable. On the formal level, howev-

outro lado, no plano formal, levou a uma renovação radical dos meios de

er, this relationship with means of industrial production has led to

comunicação visual.

radical renovation for visual media.

No mundo moderno os meios de produção e de comunicação de-

In the modern world, the means of production and communication

veriam ser os mesmos para todos, em todos os lugares. Aliás, depois da

should be the same for everybody, everywhere. International trade rela-

última guerra, as relações comerciais internacionais da indústria exigiam

tionships since the last world war have required industry to use universally

uma comunicação visual válida universalmente. E isso só poderia ter sido

valid visual communication, which was only possible based on something

conseguido tendo-se por base algo comum a todos: a estrutura fisiológica

common to all: the physiological structure of perception. From the physi-

da percepção. Do ponto-de-vista fisiológico todos os homens de todos os

ological point of view, all men of all periods and races and nationalities are

tempos e de tôdas as raças e nacionalidades são iguais. Essa realidade es-

the same. This reality, already implicit in ancient art, is the objective reason

tava já implícita na arte antiga e é a causa objetiva do chamado “encanto

for the “eternal fascination” that enables ancient works of art to communi-

eterno”, o qual permite que, independentemente de certos valores conven-

cate perceptively even today, despite the lacking documentation and re-

cionais, as obras de arte antiga, desprovidas de qualquer documentação,

gardless of certain conventional values. However, the difference between

ainda hoje se comuniquem perceptivamente. A diferença, no entanto, entre

ancient and modern art is that the latter has separated the physiological

a arte antiga e a moderna é a de que esta separou os aspectos fisiológicos e

aspects and studied them separately, while dropping natural representa-

os estudou em separado, prescindindo da representação natural, numa ver-

tion as part of a true autopsy, which necessarily required the death of sen-

dadeira autópsia, que exigia necessàriamente a morte do sentimento e de

timent and other subjective experiences. This resulted in a new type of

outras vivências subjetivas. Disso resultou um nôvo tipo de naturalismo. Um

naturalism – a naturalism that does not mimic the outside world; one that

naturalismo que não imita o mundo exterior, não representa a natureza, mas

does not represent nature but objectively investigates stimuli that reveal

pesquisa objetivamente os estímulos que revelam a natureza fisiológica da

the physiological nature of human perception. However, the evolution of

percepção humana. Todavia a evolução dêsse nôvo naturalismo no decorrer

this new naturalism over the last fifteen years has been constantly creating

dos últimos quinze anos criando sempre novas estruturas leva a pensar na

new structures that prompt us to see the evolution of modern man’s phys-

evolução da estrutura fisiológica do homem atual ou então faz concluir que

iological structure, or to conclude that there was something else than just

houve algo mais do que uma pesquisa naturalista.

a naturalistic investigation.

A verdade é que a evolução dos meios de produção (infra-estrutu-

The truth is that the evolution of the means of production (econom-

ra econômica) vem sugerindo sempre novas formas à arte nao-figurativa

ic infrastructure) has been constantly suggesting new forms of non-figura-

(infra-estrutura da comunicação visual).

tive art (infrastructure for visual communication).

FASE POPCRETO
Pop-crete phase

Essa arte, nas suas relações com a Gestalt, adotou a visão isomórfi-

In its relationships with the Gestalt, this art took up an isomorphic

ca fundamentada na similaridade estrutural entre os fenômenos visíveis e

vision based on structural similarity between visible phenomena and cor-

os correspondentes processos corticais, conduzindo os seus teóricos para

responding cortical processes. In doing so, it has led its theoreticians to a

certas transposições mais ou menos legítimas, em que é sugerida a simi-

few more or less legitimate transpositions that suggest similarity between

laridade entre certas estruturas formais e certos processos mentais típicos

certain formal structures and certain mental processes that are typical of

da nossa época, e certas formas de relação social abstrata e esquemàtica-

our period, as well as certain forms of abstract social relations, which are

mente consideradas.

schematically considered.

.

Hoje a própria Gestalt está sendo julgada pelo seu naturalismo.

.

At present, Gestalt itself is being judged for its naturalism.

Realismo “Musa da vingança e da tristeza”
Realism “Muse of revenge and grief”
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esde o ultimo após-guerra, a arte brasileira iniciou um longo processo de adequação internacional. Não se trata de um fenômeno

exclusivamente nosso, como você sabe, mas que, embora de modo dife-
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ince the last post-war period, Brazilian art set off on a long process
of international adjustment. This is not an exclusively Brazilian phe-

nomenon, as you know. Instead, it has been taking place in all countries,

rente, vem acontecendo em todos os países. O fato de que, especialmen-

although in a different fashion. Similar conditions are appearing, especially

te nas grandes cidades, no mundo inteiro, estão-se gerando condições

in major cities throughout the world, and this explains the creation of com-

análogas, justifica a criação de linguagens e poéticas gerais comuns.

mon languages and general poetics.

Na primeira fase dêsse processo, (fase sintática), a partir da exposi-

In the first phase of this process, (syntactic phase), starting with the

ção organizada por Leon Degan no M.A.M. de são Paulo, em 1949, a arte

exhibition organized by Leon Degan at the São Paulo Museum of Modern

abstrata geométrica e a arte concreta desempenharam um papel muito

Art (Museu de Arte Moderna de São Paulo, MAM) – in 1949, the geometric

importante. A arte abstrata introduziu em nosso meio a problemática atu-

abstract art and concrete art played a very important role. The abstract art

alizada da Escola de Paris. A arte concreta teve características mais autóc-

introduced into our arena the contemporized set of problems of the School of

tones e foi mais radical do ponto de vista da criação de uma linguagem

Paris. Concrete art had more autochthon features and was more radical insofar

universal, oferecendo também contribuições teóricas e desbordando para

as it created a universal language and also provided theoretical contributions

outras campos, notadamente para os da poesia, do design, da tipografia,

and eventually it poured into other fields, notably into poetry, design, typogra-

além de influir, através de naturais diluições, no gôsto em geral.

phy, in addition to influencing tastes in general by naturally diluting itself.

FASE POPCRETO
Pop-crete phase

Posteriormente a arte abstrata informal fêz o seu aparecimento. No

Later informal abstract art came to the scene. However, it should

entanto, deve-se notar que embora algures o informal e seus sinônimos,

be noted that although somewhere informality and its synonyms, in view

mediante a poética da “opera aperta”, do aleatório e da estrutura “não-uní-

of the poetics of the “opera aperta” [open work], of the random and the

voca”, tivesse trazido uma nova visão da arte (fase pragmática), aqui serviu

“non-univocal” structure, had brought a new vision of art (pragmatic

à reação, dando como resultado um retôrno ao pictoricismo paisagístico

phase), here it served to reaction, hence resulting in a return to the 19th

otocentesco e às receitas da culinária acadêmica. Por isso mesmo é que,

Century painterly landscape and the recipes of academic cuisine. This is

morto e enterrado, o informal deixou aqui viúvas inconsoláveis, entre as

the very reason why, once dead and buried, informality left here incon-

quais cumpre destacar o sr. Geraldo Ferraz, em notória idade crítica.

solable widows, among which attention is given to Mr. Geraldo Ferraz, at

Verifica-se hoje em todos dos setores a crise da colocação da cultura

notorious critical age.

em termos meramente tecnológicos e abstratos. É o momento de um nôvo

Today in all sectors one can see the crisis of incorporating culture

humanismo, o da sociedade industrial urbana. Daí o advento de uma nova

merely from the technological and abstract perspectives. It is time for new

arte semântica, que nos E.U.A. se chama Pop-art, na França, Nôvo Realismo,

humanism, that of the industrial urban society. Hence the appearance

aqui Arte Popcreta ou Arte Concreta Semântica, etc. Êsse novo realismo,

of new semantic art, which is called Pop-art in the U.S., New Realism in

portanto, longe está de ser um produto artificial da propaganda norte-ame-

France, Popcrete Art or Semantic Concrete Art here and so forth. This

ricana (Bienal de Veneza) como ingenuamente acredita o sr. Geraldo Ferraz

new realism, therefore, is far from being an artificial product of the Ameri-

(“O Estado de São Paulo” de 19-12-64). Trata-se de uma atitude ético-es-

can propaganda (Venice Biennale) as naively believes Mr. Geraldo Ferraz

tética, fundamentada nas contradições de uma nova realidade. Por essas

(“O Estado de São Paulo” , December, 19th, 1964). This is an ethical-aes-

razões, o “sintoma engraçado do Prêmio Di Tella” nada tem de engraçado. É

thetic attitude grounded on the contradictions of a new reality. For these

que parece que na Argentina não prevalecem as opiniões idiossincráticas e

reasons, the “funny symptom of the Di Tella Award” is not funny at all. It

por isso mesmo Buenos Aires, ainda que não possúa nenhuma Bienal, está-

is just that it seems that in Argentina idiosyncratic opinions do not prevail

se tornando um dos mais importantes centros artísticos do mundo.

and for this very reason Buenos Aires, although it does not hold a Biennial,

Ao quadro sinótico do desenvolvimento falta, porém, uma referên-

is becoming one of the most important artistic centers of the world.

cia ao comportamento das organizações que detém os meios de divulga-

The summary table of development lacks, however, a reference

ção da arte (museus, entidades oficiais, imprensa, etc.). Apesar das pro-

to the behavior of organizations that own the means to disseminate art

fundas transformações sofridas pela infra-estrutura artística, os meios de

(museums, official bodies, press, etc.). Despite the deep transformations

divulgação das artes permaneceram, com raras exceções, na mão de uma

brought about in the artistic infrastructure, the means of dissemination

pequena cúpula constituída por indivíduos de mentalidade anacrônica e

of the arts remained, with rare exceptions, in the hands of a small ruling

misoneísta, produto da situação provinciana anterior. Isso explica em parte

group composed of individuals of anachronistic and misoneistic mindset

a razão pela qual os movimentos de vanguarda não receberam, e não re-

stemming from the old provincial setting. This partially explains the reason

cebem, já não se diga estímulo ou compreensão, mas a divulgação devida.

why the forefront movements did not receive, and have not received, the

Antes foram e são brutalmente hostilizados e negados. Essa situação, em

proper publicity, not to mention encouragement or understanding. Be-

que interesses pessoais são confundidos com os interesses da arte, que se

fore they were and still are brutally harassed and rejected. This situation,

pressupõe estejam a base das organizações culturais, ainda hoje perdura

in which personal interests are confused with the interests of art, which are

e é a maior responsável pelo atolamento da arte brasileira atual, que se

supposed to provide the grounds for cultural organizations, still endures

encontra completamente marginalizada e alienada.

and greatly accounts for the current Brazilian art being sank into the mire
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Estas questões as coloco a guisa de respostas, em outro nível, aos

in a completely marginalized and alienated condition.

ataques pessoais que me dirigiu o sr. Geraldo Ferraz (ver artigo citado),

I raise these issues in an attempt to answer, on another level, the

que a análise objetiva das obras e a discussão das idéias apresentadas na

personal attacks that Mr. Geraldo Ferraz carried out against myself (see

Exposição Popcreta, preferiu a agressão meramente histérica. Não é outro

article quoted). Instead of an objective analysis of the works and a dis-

o tratamento que dispensa as idéias do filósofo alemão Max Bense, que

cussion of the ideas presented in the Popcrete Exhibition, he preferred

chama de “crítico biruta” e ao conhecido crítico francês Pierre Restany,

a merely hysterical aggression. No different treatment is rendered to the

tratado de “caixeiro viajante”, talvez porque refugou os “produtos” de certa

ideas of German philosopher Max Bense, who he calls “wacko critic,” and

artista da especial predileção do “crítico” brasileiro.

to the well-known French critic Pierre Restany, treated as a “salesman,”

É que depois de lutar com as mãos e com os pés, durante mais de
quinze anos, contra a arte de vanguarda, preconizando em troca um ridí-

perhaps because he stroke the “products” of a certain artist out of the special list of favorites of the Brazilian “critic.”

culo retôrno ao expressionismo histórico, numa interpretação pessoal que

Well, after fighting with hands and feet for more than fifteen years against

é peça melodramática de uma autobiografia de recalques e complexos, o

the avant-garde art, advocating instead a ridiculous return to historical expres-

cronista ferrabrás vê mais uma vez o perigo de que não se realize o seu

sionism, a personal interpretation that is the melodramatic piece of an autobiog-

sonho de caudilho da frustração, em virtude do interesse suscitado pela

raphy of repressions and complexes, the “ferrabras” writer sees that his dream of

mostra de arte Popcreta. Por isso denuncia do alto a “propensão para ade-

a frustration caudillo is once again likely not to come true in view of the interest

rir” e condena, depois de uma dramática explicação, o pecado da adesão

aroused by the Popcrete art show. That is the reason why he loudly speaks out

as novas idéias. Mas não se trata de aderir, não se trata de “mêdo crítico”, a

against the “propensity to adhere” and condemns, after a dramatic explanation,

não ser, no caso do próprio ferrabrás, de um terror agônico escondido sob

the sin of adhering to new ideas. However, it is not a matter of adhering, this is

a capa da fanfarronice intimidatória. É que a nova arte semântica, e não

not a matter of “fear of criticism,” except for, in the case of the ferrabras himself,

me refiro apenas a minha, está na linha dos fatos da história, e continuará

an agonizing terror hidden under the cover of an intimidating braggadocio. It is

se desenvolvendo, apesar das condenações e das intimidações (que não

just because the new semantic art, and I do not just mean mine, is aligned with

assustam mais ninguém) dos ferrabrases em idade crítica.

the events of history and will continue developing, despite the condemnations

.

.

and browbeating (who do not scare anyone) of the ferrabrases at critical age.
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Sem Título [Untitled], 1965
nanquim sobre papel vegetal
[India ink on tracing paper]
32 x 45 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont

USCOQ, 1965
guache sobre papel vegetal
[gouache on tracing paper]
21,5 x 32 cm (moldura [frame] 37 x 47 x 4 cm)
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont

444

Jornal [Newspaper], 1964
colagem de jornal sobre papel
[collage of newspaper on paper]
65 x 22,5 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont

Texto Aberto [Open Text], 1964
caracteres fotográficas sobre base deslizante de madeira
[movable photo-characters on a wood sliding base]
31 x 197,5 x 5,1 cm
coleção The Museum of Fine Arts Houston
[The Museum of Fine Arts Houston collection]
foto [photo by]: Thomas R. Dubrock

445

Amargo [Bitter], 1965
metal, tecido e lâmpada [metal, fabric and light bulb]
52 x 72 x 10 cm
coleção [collection of] Rose e Alfredo Setubal
foto [photo by]: Edouard Fraipont
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Viva Maria [Hooray, Maria], 1966
bandeira de feltro [felt flag]
68 x 98 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont
fotografia bandeira no mastro: fotógrafo desconhecido
[photograph flag on pole: unknown photographer]
acervo família Cordeiro
[Cordeiro family’s collection]
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Contra o Naturalismo Fisiológico Óptico
[Against the Physiological Naturalism Optical], 1965
metal e madeira [metal and wood]
110 x 150 x 12 cm
coleção [collection of] Fernanda Feitosa e Heitor Martins
foto [photo by]: Edouard Fraipont
fotografia vista lateral [photograph side view]: Malu Teodoro
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Popcreto para um Popcrítico
[Popcrete to a Popcritic], 1964
óleo sobre madeira, ferro e colagem
[oil on wood, iron and collage]
82 x 82 cm
coleção [collection of] Lili e João Avelar
foto [photo by]: Daniel Mansur
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Módulo [Module], 1965
óleo sobre metal [oil on metal],
65 x 133 x 17 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont

Contra os Urubus da Arte Concreta Histórica
[Against the Vultures of the Historic Concrete Art], 1964
metal e madeira [metal and wood]
110 x 80 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Caio Caruso
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Objeto [Object], 1962
guache sobre papelão
[gouache on cardboard]
30,5 x 31 x 5 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont

Ambiguidade [Ambiguity], 1962
vidro corrugado [corrugated glass]
40 x 40 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont

451

Contra Mão [One Way], 1964
óleo sobre madeira, metal e espelho
[oil on wood, metal and mirror]
100 x 70 x 8 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont

452

Dólar [Dollar], 1966
tinta esmalte, metal e madeira
[enamel paint, metal and wood]
79,5 x 70 cm
coleção [collection of] Alexandre e
Paula Marinho de Azevedo
foto [photo by]: Edouard Fraipont
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Subdesenvolvido [Underdeveloped], 1964
óleo sobre madeira [oil on wood]
102 x 83 x 51 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont
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Liberdade [Freedom], 1964
metal e papel sobre madeira
[metal and paper on wood]
61 x 91 x 11 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont
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Sem Título [Untitled], 1964
óleo sobre metal [oil on metal]
25 x 46 x 27 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont

Sem Título [Untitled], 1965
concreto [concrete]
59 x 56 x 4,5 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont
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Aleatório [Random], 1963
espelhos, prismas de vidro e metal
[mirrors, glass and metal prisms]
40 x 57 x 8 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont

Luz Semântica [Semantic Light], 1966
estrutura de metal, aço inoxidável e lâmpadas
[framework of metal, stainless steel and light bulbs]
102 x 117 x 61,5 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont
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É poeta, tradutor e ensaísta. Em 1952, com o irmão Haroldo de Campos

Poet, translator, and essayist. In 1952, with his brother Haroldo de Campos and Décio

e Décio Pignatari, lançou a revista literária Noigandres, origem do Grupo

Pignatari, he launched the literary magazine Noigandres, the origin of the Grupo

Noigandres e início do movimento da poesia concreta no Brasil. Integram sua

Noigandres, giving rise to the concrete poetry movement in Brazil. His work includes

obra Poemmóbiles (1974) e Caixa Preta (1975), em colaboração com o artista

Poemmóbiles (1974) and Caixa Preta (1975), in collaboration with visual artist Julio

plástico Julio Plaza. Com Décio Pignatari e Haroldo de Campos publicou Teoria

Plaza. With Décio Pignatari and Haroldo de Campos, he published Teoria da Poesia

da Poesia Concreta (1965).

Concreta (1965).




F

oi de Cordeiro a proposta insólita de convocar-nos, os poetas do
Grupo Noigandres, Haroldo de Campos, Décio Pignatari e eu,

para participar da Exposição Nacional de Arte Concreta, que viria a

I

t was Cordeiro who came up with the unusual proposal to invite the poets
of the Grupo Noigandres – Haroldo de Campos, Décio Pignatari and

myself – to participate in the Exposição Nacional de Arte Concreta, which

se realizar no Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM/SP) em

was to be held at the Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM/SP) in

dezembro de 1956. Cordeiro foi ainda quem teve a ideia de convidar para

December 1956. It was also Cordeiro who had the idea to invite the artists

a mostra os artistas do Rio, reunidos no Grupo Frente em torno do crítico

from Rio who composed the Grupo Frente, gathered around critic Mario

Mario Pedrosa, incumbindo-me de estender o convite a outros poetas

Pedrosa, asking me to extend the invitation to other poets whose work I

cujo trabalho eu considerasse pertinente aos nossos objetivos comuns.

considered pertinent to our common objectives. I came up with three oth-

Desencavei mais três, Ferreira Gullar, Ronaldo Azeredo e Wlademir Dias

ers – Ferreira Gullar, Ronaldo Azeredo and Wlademir Dias Pino – to make

Pino, para fazer companhia ao trio concreto e montar um democrático time

company for the concrete trio and to compose a democratic Rio/São Paulo

“riopaulista”… De Cordeiro foi, também, a proposta crítica de homenagear

team… Cordeiro furthermore hatched the critical proposal to pay homage

na mostra o pintor Alfredo Volpi, contrastando a “idolização” dominante da

to Alfredo Volpi at the show, as a contrast to the dominant “idolization” of

arte de Portinari e Di Cavalcanti. E foi o concretismo que mudou a obra de

the art of Portinari and Di Cavalcanti. And it was concretism that changed

Volpi, levando-o a radicalizar suas portas, janelas e bandeiras, e liberar-se da

Volpi’s work, leading him to radicalize his doors, windows and flags and to

figuração, para explorar sem barreiras seu gênio colorístico com as texturas

break free from figuration, to unrestrictedly explore his coloristic genius with

do afresco “ mondriantrecentesco”, na expressão de Pignatari.

“Mondrian-Trecentesque” textures, as Pignatari put it.

Nós nos conhecêramos em 1952, ano em que irromperam as duas

We met each other in 1952, the year the two artistic insurrections

insurreições artísticas: o Grupo Ruptura e o Grupo Noigandres. Desde

broke out: the Grupo Ruptura and the Grupo Noigandres. From then on,

então, sucediam-se combativas e vociferantes as reuniões em bares e clu-

there were combative and vociferous meetings at artists’ clubs and bars, or

bes de artista ou nas casas de uns e de outros. “Movimentos movimentam”

at some of their houses. One of the last phrases I heard from Décio Pignatari

foi uma das últimas frases que ouvi de Décio Pignatari – pleonasmo en-

was “movements move” – an emphatic pleonasm by which, near the end, the

fático com o qual o poeta de “LIFE” relembrava, perto do fim, o animado

poet of LIFE remembered the animated collective “brainstorming,” filtered

“brainstorming” coletivo de que a memória filtra, descontados os confron-

in the memory to ignore the confrontations and conflicts, while retaining the

tos e conflitos, a alegria da interlocução e da conspiração: conversation be-

recollection of the joy of talk and conspiracy: conversation between intelligent

tween intelligent men. Pontos e contrapontos que marcaram uma geração.

men. Points and counterpoints that marked a generation.

Cordeiro e seus companheiros de “ruptura” sempre tiveram proble-

The public and critical reception of Cordeiro and his companions

mática recepção de parte do público e da crítica. Talvez pela animosidade

in “rupture” was always problematic. Perhaps because of the animosity

que despertaram ao explicitarem, com suas obras e seus conceitos, a de-

their works kindled when they appeared in the 1950s, revealing the general

fasagem artística nacional e o despreparo crítico no contexto em que seus

backwardness of the national art and the unpreparedness of the critics in

trabalhos apareceram na década de 1950. Talvez, e principalmente, por se

Brazil at that time. Perhaps, and mainly, because they refused to make

negarem a fazer concessões. Melhor recepção tiveram os artistas sedia-

concessions. The artists of Rio enjoyed a better reception, animated by

dos no Rio, animados pela tradicional rivalidade dos dois grandes centros

the traditional rivalry of the two large cultural centers, especially after a

culturais, em especial a partir do momento em que passaram a ser promo-

reductive and regionalist publicity began to promote them as the “human-

vidos por uma publicidade redutora e regionalista que os impingiu como

izers” of the São Paulo concretism, which for its part was pegged as the

“humanizadores” do concretismo de São Paulo – a vanguarda dura e pura.

hard and pure avant-garde. The bones and gristle fell to the artists from
Waldemar Cordeiro: pontos de partida e de chegada
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Couberam aos daqui “a medula e o osso”. A ousadia de enfrentar uma re-

here. Their lot was to make a bold stand in face of a prejudiced resistance

sistência preconceituosa e a agressiva competitividade que os estigmati-

and the aggressive competitiveness that stigmatized them as “rationalists,”

zou como “racionalistas“, ”frios” e “desumanos” até pelos que palmilhavam

“cold” and “unhumane” even by those who casually tread the same paths

folgadamente os mesmos caminhos do geometrismo plástico.

of plastic geometricism.

Chega a ser patético tentar distinguir, sob tais rubricas, as primeiras

Given such rubrics, it is futile to try to distinguish the first works of

obras dos supostos grupos oponentes – concretos e neoconcretos – que

these supposedly opposing groups – concrete and neoconcrete – that

passaram a ser primariamente rotulados de “paulistas” e ”cariocas”, sem

were first labeled as “Paulist” [from São Paulo] and “Carioca” [from Rio],

que sequer se atentasse para os estrangeiros de ambos os lados e os mi-

without giving any consideration to the foreigners on both sides and the

grantes daqui e de lá. E é, no mínimo, irônico vê-los, todos, convivendo

migrants from one city to the other. And it is at least ironic to see all of

fraternalmente em 1960 na exposição (poder-se-ia dizer: “ex-pós-cisão”)

them getting along fraternally in 1960 at the exhibition1 by Max Bill in Zu-

organizada por Max Bill, em Zurique, sob o mesmo guarda-chuva de arte

rich, under the same umbrella of concrete art/konkrete kunst…

concreta/konkrete kunst…

A large exhibition was held at Fundación Juan March, in Madrid,

Uma grande exposição realizou-se na Fundación Juan March, em

in February and March of 2011. That show, which was registered in an en-

Madri, entre fevereiro e março de 2011. A mostra, que foi registrada num

cyclopedic catalog, systematically mapped the “constructivist” collection

catálogo enciclopédico, mapeia sistematicamente o acervo “construtivis-

of the visual arts in Latin America, including in its scope the productions

ta” das artes visuais na América Latina, abrangendo as produções de Ar-

of Argentina, Brazil, Colombia, Cuba, Mexico, Uruguay and Venezuela.

gentina, Brasil, Colômbia, Cuba, México, Uruguai e Venezuela. Na mesma

The Brazilian concrete and neoconcrete artists were obviously included

família encontram-se obviamente abraçados concretos e neoconcretos

in this family, on amicable terms, since the large exhibition in Madrid was

brasileiros. Pois sabem como se chama a grande exposição de Madri?

entitled Cold America. A Arte Fria: a Abstração Geométrica na América

Cold America. A Arte Fria: a Abstração Geométrica na América Latina. Um

Latina [Cold America. Cold Art: Geometric Abstraction in Latin Amer-

banho de água fria nas fantasias tropicais dos que pretendem negar ou

ica]. This is like a bucket of cold water on the tropical fantasies of those

disfarçar a natureza formal dessas obras, em que o rigor compositivo se

who wish to deny or disguise the formal nature of these works, in which

impõe ao domínio da intuição meramente subjetiva e emocional.

compositional rigor is imposed on the domain of merely subjective and

Não há dúvida de que existiram diferenças entre os dois agrupa-

emotional intuition.

mentos de artistas oriundos do Ruptura e do Frente. Cordeiro, cuja for-

There is no doubt that there are differences between the two group-

mação teórica articulava o autonomismo artístico de Konrad Fiedler com

ings of artists from the Ruptura and Frente groups. Cordeiro, whose theoretical

o marxismo futurizado de Gramsci, apostava numa utopia coletiva que

training articulated Konrad Fiedler’s artistic autonomism with Gramsci’s futur-

não queria confinar-se nos museus e no personalismo solipsista. Dessa

ized Marxism, envisaged a collective utopia that did not wish to confine itself

perspectiva, a reivindicação do subjetivismo ou do expressivismo artistícos

to the museums and to solipsist personalism. From this perspective, there was

não tinha cabimento. Menos justificável, ainda, a demonização da mate-

no basis for the claims of artistic subjectivism or expressivism. Even less justifi-

mática e da geometria, que chega a ser um disparate no caso de obras

able was the demonization of mathematics and geometry, which reached the

como os Bichos de Lygia Clark, magníficos achados dentro da pesquisa de

point of absurdity in the case of works such as Lygia Clark’s Bichos, magnifi-

formas geométricas, inidentificáveis fora desse âmbito, apesar da ilusória
titulação figurativa. Trata-se, me parece, de uma distinção ideológica, mas
não de índole disruptiva. Contradições não antagônicas. Uma linguagem
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1 In the Portuguese text, the author makes a pun here with the word exposição [exhibition],
adding in parentheses, “one could say: ex-pós-cisão [ex-post-schism].”

contestatária radical e minimal mantém-se como denominador comum

cent findings within the research of geometric shapes, unidentifiable outside of

– em arco máximo do espectro – tanto na contestação antiartística dos

this context, despite the illusory figurative title. To me this looks like an ideolog-

labirintos e penetráveis de um Hélio Oiticica quanto nas propostas urba-

ical distinction, but not one of a disruptive nature. They are non-antagonistic

no-paisagísticas e lúdico-labirínticas de Cordeiro ou no mobiliário sucinto

contradictions. As a common denominator, they shared a radically rebellious

de Geraldo de Barros, voltados para a socialização pragmática e coletiva.

and minimal language used for anti-artistic contestation, as seen in a very wide

Entendo como complementares essas intervenções que, de uma ou outra

spectrum of anti-artistic questioning ranging from Hélio Oiticica’s mazes and

forma, exploram e explodem as construções da arte geométrica e minimal

penetrable installations to Cordeiro’s playfully labyrinthine urban-landscaping

para a reconscientização do fruidor, no caminho da desarticulação da arte

proposals or Geraldo de Barros’s succinct furniture, aimed at pragmatic and

convencional. Atrevidas artevidas.

collective socialization. I see a mutual complementarity among those interven-

Os quadros assinados por Cordeiro na primeira fase – a ortodoxa

tions which, in one way or another, explored and exploded the constructions of

– estão entre os mais coerentes e significativos entre os que mudaram a

geometric and minimal art for transforming the observer’s awareness, along a

fisionomia da arte brasileira, contraditando o rastro da retórica figurativa

path disconnected from conventional art. Daring doings.

ou desfigurativa que ainda subsistia entre nós. Mas a inquietação utópica

The paintings Cordeiro produced in his first, orthodox phase are among

de Cordeiro não o deixou estacar aí. Ao contrário, é ele talvez, de to-

the most coherent and significant of those that changed the physiognomy of

dos os artistas da área, o que apresenta maior versatilidade exploratória.

Brazilian art, contradicting the path of the figurative or disfigurative rhetoric

“Racionalidade da desordem” (1963), chegou ele a postular em nova fase

that still subsisted among us. But Cordeiro’s utopian yearnings did not allow

especulativa da percepção visual, em compasso com os desenvolvimen-

him to stop there. Rather, of all the artists in that area, he is perhaps the one

tos da física moderna e os conceitos de “atrator estranho” e de “fractais”,

who presents the greatest exploratory versatility. In Racionalidade da desordem

relacionados com a teoria do caos.

(1963), he postulated a new speculative phase of visual perception, in tune

Já no início dos anos 1960, Cordeiro experimentava com manchas e formas orgânicas de matizada geometricidade – o que chamava

with the developments of modern physics and the concepts of the “strange
attractor” and “fractals,” related with the theory of chaos.

de “arte concreta informal”. Cacos e troços de vidro, de espelho e de

In the early 1960s, Cordeiro experimented with splotches and or-

pano começaram a perturbar a tranquilidade dos traços e das linhas.

ganic shapes of multicolored geometricity – called “informal concrete art.”

Mais adiante, em 1964, quando o contexto político e social brasileiro

Splinters and fragments of glass, mirrors and cloth began to perturb the

colocou em crise a experiência sintática, Cordeiro respondeu rapida-

tranquility of the strokes and lines. Later, in 1964, when the Brazilian politi-

mente com a proposta de ressemantizar o concretismo. O espetáculo

cal and social context threw syntactic experimentation into crisis, Cordeiro

– não só exposição – “popcreto” (nome de guerra com que batizei

quickly responded with the proposal to resemanticize concretism. The

as nossas obras) ocupou a galeria Atrium em plena avenida São Luís,

spectacle – more than an exhibition – of works denominated as “popcre-

no centro de São Paulo, a partir de 9 de dezembro de 1964. De cara,

to” [popcrete] (the nom de guerre with which I christened our works) oc-

um insólito happening – música coletiva coordenada por Damiano

cupied the Atrium gallery, on Avenida São Luís in downtown São Paulo,

Cozzella, entre serrotes e silêncios, leituras aleatórias e instrumentos

starting December 9, 1964. At the outset, a strange happening – collective

percussivos – já desgalerizava o vernissage. Utilitários desprezíveis, pe-

music coordinated by Damiano Cozzella, including the sounds of saws

daços de móveis e sucatas de automóveis comandavam a nova safra

and silences, random readings and percussive instruments – already de-

de objetos-dejetos entre os quais pontificava um enxadão ofensivo,

gallerized the vernissage. Worthless utilitarian objects, pieces of furniture

cravado no corpo convexo de um quadro-escultura vermelho em pis-

and scraps from automobiles commanded the new harvest of objects-deWaldemar Cordeiro: pontos de partida e de chegada
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tola-pintura – Popcreto para um Popcrítico. A inquietação crítica de

jects including very notably an offensive hoe, nailed to the convex body

Cordeiro o levava a questionar os “urubus da arte concreta histórica”

of a red painting-sculpture, constituting a painting-pistol – Popcreto para

e a si próprio num apelo ético para a reavaliação das propostas do

um Popcrítico. Cordeiro’s critical uneasiness led him to question both the

concretismo. Implícita, uma contestação ao “objet d’art” de cunho mer-

“vultures of historical concrete art” as well as himself in an ethical appeal

cadológico e pós-milionário que se apropriava, decorosamente deco-

for the reassessment of the proposals of concretism. Here, there was an

rativo, da arte não representacional, com acenos psicologizantes e per-

implied contestation of the “objet d’art” of a postmillionaire and marketing

suasivos ao público. A galeria entendeu o recado. Os popcretos não

nature that decoratively and tastefully appropriated aspects of nonrepre-

foram vendidos, mas permissivamente insultados e danificados por

sentational art, with persuasive and psychologizing gestures to the public.

espectadores nem passivos nem compassivos… Inclusive os poemas-

The gallery understood the message. The popcretos were not sold, but

cartazes “anarconcretos” que apresentei, os quais, entre estilhaços ver-

permissively insulted and damaged by spectators who were neither pas-

bais e não verbais, escarneciam da ditadura militar instalada em março

sive nor sympathetic … Likewise with the anarconcreto poem-posters that

daquele ano. Cordeiro, diga-se de passagem, nunca fez quadros “para

I presented, which among verbal and nonverbal splinters derided the mil-

vender”, mas para expor suas ideias crítico-artísticas.

itary dictatorship installed in March that year. Cordeiro, by the way, never

Ao mesmo tempo, ele aprofundava as pesquisas sobre a ambiguidade perceptiva da arte cinética. Estimulando a participação do especta-

At the same time, he deepened his research into the perceptive am-

dor, insistia em contestar o “artístico” fazendo uso de objetos caseiros ou

biguity of kinetic art. Stimulating the spectator’s participation, he insisted on

descartáveis, como em Rebolando (1967), um garrafão com água que, ma-

contesting the “artistic” by making use of homemade or disposable objects,

nipulado, balançava uma imagem curvilínea de Marylin Monroe. Em Dólar

as in Rebolando (1967), a bottle containing water which, when manipulated,

(1966), um cifrão minimalista ocupa toda a extensão do quadro, exponen-

wiggled a curvilinear image of Marilyn Monroe. In Dólar (1966), a minimalist

ciando seu construto geométrico e enfatizando a vulgaridade da ganância

dollar sign occupies the entire extension of the painting, exponentializing its

dinheirólatra com os brilharecos baratos de suas lantejoulas. Em termos de

geometric construct while emphasizing the vulgarity of money-worshiping

provocação cultural, sua bandeira Viva Maria (1966), tendo como inscrição

greed with the cheap dazzle of its spangles. In terms of cultural provoca-

uma única palavra, “canalha”, antecede, sem glamorizações da violência

tion, his flag entitled Viva Maria (1966), containing a single inscribed word,

associal, o estandarte Seja Marginal, Seja Herói (1968), de Hélio Oiticica.

“canalha” [sleazebag], precedes, without glamorizations of asocial violence,

Longe das quizílias pessoais e dos sectarismos regionalistas, Hélio
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made paintings “to sell,” but to express his critical-artistic ideas.

the banner Seja Marginal, Seja Herói (1968), by Hélio Oiticica.

partilhou com Cordeiro a reformulação das propostas de vanguarda que

Far from personal aversions and regionalist partisanships, Hélio

convergiram nas mostras Opinião 65-66 e Nova Objetividade (1967).

shared with Cordeiro the reformulation of the avant-garde proposals that

Com a mesma abertura, Hélio soube dialogar com os poetas concretos.

converged in the shows Opinião 65-66 and Nova Objetividade (1967). With

Em fins de 1968, rompendo definitivamente com o artificial antagonismo

the same openness, Hélio knew how to dialogue with the concrete poets. In

Rio-São Paulo, ele e Haroldo de Campos incitaram um intenso contato

late 1968, definitively breaking away from the artificial Rio–São Paulo antag-

que frutificaria em muitos lances e laços de interlocução. Visitei-o em

onism, he and Haroldo de Campos began an intense contact that yielded

Nova York em 1971. Ficamos amigos. Ele não teve dificuldade alguma

many exchanges and bonds of interlocution. I visited him in New York in

em incorporar a suas pesquisas e seus projetos meus Poetamenos e Co-

1971. We became friends. It was not at all difficult for him to incorporate my

lidouescapo, que acolheu com generosidade e grandeza, assim como

Poetamenos and Colidouescapo into his research and projects, welcoming

fizera com as Galáxias de Haroldo.

them with dignified generosity, as he had done with Haroldo’s Galáxias.




Nos anos 1970, tendo vislumbrado na arte concreta antecedentes

In the 1970s, having perceived that concrete art involved meth-

metodológicos da linguagem digital, Cordeiro buscou nas técnicas com-

odological antecedents of the digital language, Cordeiro investigat-

putacionais, ainda incipientes, novas alternativas para uma intervenção re-

ed the then incipient digital techniques in search of new alternatives

novadora e participativa. A morte prematura impediu que desenvolvesse

for a renovating and participative intervention. His untimely death

suas experiências com o apoio dos novos implementos tecnológicos que

prevented him from developing his experiments with the aid of the

iriam explodir na última década do século XX. Mas suas intervenções pio-

new technological tools that exploded onto the scene in the last de-

neiras nesse campo são marcantes.

cade of the 20th century. Nevertheless, his pioneering interventions

Portanto, longe de ser estática e indiferente, como quiseram fazer
acreditar seus detratores, a caminhada de Cordeiro moveu-se por uma
inquietação e por uma curiosidade permanentes.

in this field are striking.
Therefore, far from being static and indifferent, as his detractors wanted to believe, Cordeiro was moved by a permanent uneasiness and curiosity.

A demagogia do “humano” e da “mensagem” reinou por muito

The demagogy of the “human” and the “message” reigned for long

tempo na tentativa de amenizar o impacto rebelionário da nossa arte ex-

time in the attempt to soften the rebellious impact of our experimental art.

perimental. Na fase sintático-radical, a tática era taxar a arte concreta de

In the syntactic-radical phase, the tactic was to label concrete art as cold

fria e desumana; na fase da ressemantização ético-estética, contraditar

and unhumane; in the phase of ethical-aesthetic resemanticization, it was

seus desenvolvimentos com os estilemas retóricos da autoajuda referen-

to contradict its developments with the individual rhetorical styles of ref-

cial preconizada pelo neorrealismo socialista. Para desmontar, provocati-

erential self-help preconized by the socialist neorealism. To provocatively

vamente, esse formulário sentimental, Cordeiro dizia: “O conteúdo não é

dismantle this sentimental framework, Cordeiro would say: “The content

um ponto de partida, mas um ponto de chegada”.

is not a point of departure, but a point of arrival.”

Waldemar Cordeiro e seus companheiros de jornada – a dura arte

Waldemar Cordeiro and his traveling companions – the creators of

concreta das nossas esquinas – procederam, sem concessões, à mais ética

hard concrete art in our stamping grounds – proceeded, without conces-

e severa crítica que aqui se conheceu contra as imposições do mercado

sions, toward the most ethical and severe criticism ever known here against

e do público. Queira-se ou não, delinearam com suas obras radicais todo

the impositions of the market and the public. Whether one likes it or not,

um novo projeto para nossa arte.

their radical works delineated a whole new project for our art.

.

.
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O

amplo horizonte perceptivo de Waldemar Cordeiro deu lugar a
uma obra plural, orientada em várias direções, que ganhou consis-

tência pela ação do artista, do crítico, do urbanista, do paisagista. Soube

W

aldemar Cordeiro’s extensive perceptual horizon gave rise to a
plural oeuvre facing various directions that gained consistency

through his initiatives as artist, critic, city planner, and landscaper. He was

convocar ora um, ora outro. E pôde contar com todos, pois só aparen-

able to step into any of these roles at will. Or take over all of them, since

temente estavam separados. Desejou dar respostas às questões de seu

they are only apparently separated. He was eager to respond to the issues

tempo, levá-las ao debate público, sem desperdiçar a oportunidade do

of his time and pose them for public debate, while not missing a chance to

confronto de ideias.

challenge ideas.

Sua atuação imediata, apaixonada, não pode ser confundida com as

The passionately immediate aspect of his activity is not to be con-

propostas desenvolvidas pelo intelectual erudito, que indagava sobre ca-

founded with the proposals he developed as a learned intellectual who

minhos da arte e investigava meios de linguagem pela prática experimen-

examined artistic endeavors and investigated language media through ex-

tal no domínio da visualidade. Estive pela primeira vez diante do conjunto

perimental practice in the realm of visuality. I viewed his body of works for

de sua obra nos anos 1980, quando pude observar o tecido de incansável

the first time in the 1980s, when I could assess the fabric of the relentless

aventura da razão.

adventure of reason.

Neste breve texto, atualizo uma pequena mostra de trabalhos vi-

In this brief piece, I shall actualize a small sample of Cordeiro’s visual

suais feitos por Cordeiro, sobretudo nos anos 1960, intervalo entre de-

works done mostly in the 1960s, an interval in between celebrated pioneer-

cantadas démarches pioneiras. A primeira, ocorrida nos anos 1950, tendo

ing démarches. The first such initiative took place in the 1950s and used

na razão geométrica um seguro caminho para a organização da arte e do

geometrical reasoning as a secure way of organizing art and the world.

mundo. A segunda, no limiar dos anos 1970, quando explora a reprodução

The second, at the turn of the 1970s, just when he was reproducing images

da imagem concebida em linguagem digital e defende o uso do com-

conceived in digital language, while advocating the use of computers as a

putador como ferramenta a serviço da arte. No entreato desses projetos

tool at art’s service. In between these projects with their more rationalistic

de teor mais racionalista, espero surpreender questões caras à contempo-

content, I hope to catch by surprise a few recent contemporary issues. In

raneidade mais recente. Ou seja, rever a emergência do concreto e seu

other words, I shall review the rise of the concrete approach and its appear-

aparecimento no âmbito da sociedade de consumo.

ance in the context of a consumer society.

O curso sinuoso das atividades de Cordeiro, marcado por des-

Cordeiro’s winding course of activities marked by diversions, re-

vios, retomadas, mudanças de direção, também caracterizou o trajeto de

sumptions and path changes was also characteristic of other artists who

outros artistas que amadureceram entre as esperanças humanitárias do

reached maturity amidst postwar humanitarian aspirations and the con-

pós-guerra e a consolidação da moderna sociedade de comunicação e

solidation of a modern society informed by media and consumption. The

consumo. Tempo incompatível com a assimilação das profundas trans-

time was not compatible with the assimilation of the deep changes un-

formações desencadeadas na sociedade como um todo e, certamente,

leashed in society as a whole, and certainly it was insufficient to reveal fac-

insuficiente para revelar as faces do processo modernizador, ainda mais

ets of the modernizing process, all the more so when perceived or aspired

quando percebido ou aspirado nas condições oferecidas dos países eco-

on the terms offered by the economically backward countries.

nomicamente atrasados.

Cordeiro joined the collective efforts of those who sought to make

A atuação de Cordeiro inscreve-se no esforço coletivo daqueles

art march to the beat of history. In artistic terms, it amounted to keeping

que desejaram acertar o passo da arte na história. Equivale, em termos

art away from the task of representing the world, and seeking a system of

artísticos, ao afastamento da arte da tarefa de representar o mundo e à

its own for art rather than the former aim of mimesis. Artists explored speEmergência do concreto e sociedade de consumo
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busca de um sistema próprio da arte, que substituísse o da velha mimese.

cific media powers, which enabled art to build on its own movement in a

Os artistas exploravam potências específicas dos meios artísticos, que tor-

discredited world. This affirmative view of art saw it as a model for culture.

nassem a arte capaz de se construir pelo próprio movimento, num mundo

Penned by Cordeiro and issued by the Ruptura collective, in 1952,

desacreditado. Essa visão afirmativa da arte a tomava como modelo para

the manifesto1 posed its intention “to bestow on art a definite place within

a cultura.

the scope of contemporary spiritual work” [meaning ‘intellectual work’] as

A intenção de “conferir à arte um lugar no quadro do trabalho es-

part of the constructivist aims of the Concrete Art movement that consol-

piritual contemporâneo” aparecia anunciada nas palavras do manifesto do

idated in Brazil in the late 1950s. The critical initiatives that Cordeiro and

Grupo Ruptura, escrito por Cordeiro em 19521, e integrava os propósitos

his contemporaries directed to easel painting already presumed to find a

construtivos do movimento concreto, consolidado no Brasil na segunda

new facture for the object of visual art, envisaging new relations between

metade da década de 1950. A ação crítica de Cordeiro e de contemporâ-

paintings and environments.

neos contra o quadro de cavalete já presumia o encontro de nova fatura
do objeto plástico, vislumbrava novas relações entre pintura e ambiente.

Cordeiro’s works from the historical period of Concrete Art reveal
a concern with the support and the appreciation of the material, both of

Nas obras realizadas por Cordeiro no período histórico do movi-

which had already gained importance on a par with rigor in the structur-

mento concreto, pode-se notar que a preocupação com o suporte e a va-

al design of the picture. He would recall that the artist’s line-based ideas

lorização da matéria já haviam adquirido importância semelhante ao rigor

deducted from calculus were materialized with the aid of instruments on

do traçado do quadro. Lembraria ainda que ideias de teor linear, deduzidas

nonartistic supports (wood or plywood), and making use of enamel. He

de cálculo, eram realizadas com o auxílio de instrumentos sobre suportes

would also have explored techniques for engraving on Plexiglas. Industrial

não artísticos (base de madeira ou compensado) e que ele fazia uso do

paint ensured the even spreading of colors over a flat surface, in a process

esmalte. Teria também explorado técnicas de gravação sobre Plexiglas. A

of impersonal transfer, untouched by a hand. Cordeiro was thus able to

tinta industrial garantia distribuição homogênea da cor na superfície plana,

construct a rhythmic, unpredictable and paradoxical space with the quality

numa adesão impessoal, sem toque de mão. E Cordeiro lograva desse

of artificial color, the color of things...

modo a construção de um espaço rítmico, imprevisível e paradoxal, com
qualidade de cor artificial, cor de coisa...

Connotations of consumer items were consonant with the materiality of artistic media. Material facts and processes of technical constitution

Conotações de objetos de consumo estavam em consonância com

of corporeal objects were becoming increasingly important. Artists took

a materialidade dos meios artísticos. Fatos materiais, processos de cons-

more interest in the physical materiality of their finished works, making

tituição técnica de objetos corpóreos iam ganhando crescente importân-

sure the signifying material structure went on to convey a work’s signifieds.

cia. Aumentava o interesse dos artistas pela materialidade física da obra

Each material spawned cultural signifieds.

construída, fazendo com que a estrutura material significante passasse a

A new procedure related to painting emerged in the 1960s: spray-

carregar os significados da obra. De cada material emergiam significa-

ing paint to impregnate a canvas with color. Having noticed the energetic

dos culturais.

impregnation of pure color by the master of Nouveau Realisme, Cordeiro

Nos anos 1960, surge um novo procedimento do quadro: o ato de

developed his own way of applying paint that left much less to chance than

impregnar a cor na tela pelo jato de tinta. Sem lhe ter passado desperce-

Rauschenberg or the new realists. While spraying color onto surfaces, he

bida a impregnação energética da cor pura da lavra do mestre do nouveau
1
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Manifesto Ruptura, 1952. Ver página 208 deste livro.

1 Manifesto Ruptura, in Constructive Art in Brazil: Adolpho Leirner Collection, Aracy Amaral (ed.), Izabel Murat Burbridge (trans.). São Paulo: Melhoramentos, 1998, p. 266.

realisme, Cordeiro tinha um modo próprio de arremessar a tinta, bem me-

controlled the construction of chromatic values and ensured visibility to

nos aleatório do que o levado a cabo por Rauschenberg ou pelos novos

sprayed droplets, sparse coloring over the field, color made denser by suc-

realistas. Comandava a construção de valores cromáticos ao lançar a cor

cessive sprayings of pigment. He was entering the domain of Estruturação

sobre a superfície: deixava visíveis o grão pulverizado, o colorido rarefeito

de Luz (1961) [structuring light].

no campo, o adensamento da cor por sucessivos jatos de pigmento. Entrava no domínio da Estruturação de Luz (1961).

Cordeiro’s 1963 paintings were outstanding for their exploration of
luminosity and the power of their pure color. Lacking a priori planning,

Telas de 1963 chamam atenção pela exploração da luminosidade e pela

his works were constructed in the act itself, pari passu. His finely tuned

potência da cor pura. Prescindiam de planificação a priori, eram obras em ato

sensibility was honed for works done in a less calculated manner. Divid-

construídas pari passu pelo artista. Ele afinava sua sensibilidade em trabalhos

ing lines emerged blurred, softened. He used a spray gun to intensify

feitos de modo menos calculado. As linhas divisórias nasciam borradas, amo-

the power of color. In the same year, he used body gestures for repeated

lecidas. Intensificava a potência da cor a revolver. No mesmo ano, valia-se da

brushstrokes, to fill out a regular grid: an organic gesture supported by a

gestualidade corporal das pinceladas repetidas no preenchimento de uma

geometric substrate.

malha regular: um gesto orgânico sustentado por substrato geométrico.

Cordeiro recognized the urgency of “... starting to see concrete art

Cordeiro reconheceu a urgência “[...] de se passar a considerar a

from the point of view of the historical development of its communica-

arte concreta do ponto de vista do desenvolvimento histórico da sua na-

tive, autonomous and direct nature in continuous quantitative and qualita-

tureza comunicativa, autônoma e direta, em contínuas transformações

tive transformations....”2

quantitativas e qualitativas [...]”2.

In addition to substantive color, he engaged in the rhythmic orga-

Além da cor substantiva, ocupou-se da organização rítmica da

nization of the picture, which also became the protagonist of the painting

superfície, que também se tornara protagonista do quadro e afetava

and affected viewers corporeally. The plastic art field was open to new

corporalmente o observador. O campo plástico estava aberto a novas

combinations. The work that now integrates the Mendes Caldeira Collec-

conjugações. A obra que hoje pertence à coleção Mendes Caldeira, por

tion, for example, was more of a systematization of informal art, with less

exemplo, estava mais próxima de uma sistematização do informal, rebai-

of the geometrical method’s dogmatism. Here, Cordeiro pluralized a con-

xado o dogmatismo da elaboração geométrica. Nela, Cordeiro pluralizou

stant visual motif, lined with many materials from the base paint pattern,

um motivo visual constante, revestido por diversos materiais a partir do

transfigured into design with a bright and continuous line, gaining materi-

padrão da pintura de base, transfigurado no desenho de risco luminoso e

ality in cards glued to form an assemblage. More than the transformation

contínuo, que ganhava materialidade nos cartões colados, em assemblage.

of one element into another, this work presented an active syntax of the

Mais do que a transformação de um elemento em outro, é a sintaxe ativa

parts of this constellation, which came together and fell apart, with a strong

das partes dessa constelação, que se reúne e se desintegra, que tem forte

vibratory impact.

impacto de vibração.

More transgressions against Max Bill’s precepts appeared in

Outras transgressões dos preceitos de Max Bill apareciam em

multi-material works and mixtures of materials – pieces of cotton next to

obras polimatéricas e na mistura de materiais – pedaços de algodão

oil paint, collages consisting of cards on painted screens – in procedures

junto à tinta a óleo, colagem de cartões em telas pintadas –, em proce-

contrary to the illusionism of painting, which remitted to the facture of the

2 CORDEIRO, W. “Novas tendências”. In: Exposição inaugural da Galeria Novas Tendências: catálogo. São Paulo, dez. 1963. Ver página 398 deste livro.

2 Cordeiro, W. “Novas Tendências,” in inaugural exhibition catalogue, Galeria Novas
Tendências. São Paulo, December 1963. See page 398 in this book.
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dimentos contrários ao ilusionismo da pintura, que reenviavam à fatura

work, emphasizing its materiality and presence in the environment. Along-

da obra, enfatizando sua materialidade e sua presença no ambiente. Ao

side the traditional oil paint, the banal nature of the fragment taken from

lado da tradicional tinta a óleo, saltava o caráter banal do fragmento

the everyday universe stood out and was able to pose the work in the real

tirado do universo cotidiano, capaz de colocar a obra no ambiente real,

environment, offering it to viewers.

oferecê-la ao fruidor.
Ao mesmo tempo, rasgava a tela, introduzia jogo de espelhos e

asking performers to deal with the power of materials, as for instance

convidava intérpretes a lidar com a potência de materiais: a Ambiguida-

in the corrugated glass of Ambiguidade [ambiguity] (1962), or in

de do vidro corrugado (1962), o Aleatório, construído por diversos ma-

Aleatório[random], made from various materials (1963). Cordeiro had

teriais (1963). Havia efetivamente chegado à montagem e à apropriação

effectively arrived at the montage and appropriation of fragments from

de fragmentos da vida, as coisas tinham entrado na obra de arte.

life, objects had found their way into artworks.

Popcretos foi o nome atribuído aos trabalhos exibidos na mostra

Popcretos was the name given to works shown at the exhibition that

conjunta com Augusto de Campos, poeta que cunhou a expressão, re-

Cordeiro held jointly with Augusto de Campos, the poet who coined the ex-

gistrando que foram “colhidos e escolhidos no aleatório do readymade, de

pression. He wrote that the featured objects were “picked and chosen from ran-

agosto a novembro de 1964 por uma vontade concreta”.

dom readymades, between August and November 1964, by a concrete will.”

Essas concreções semânticas, como diziam os autores, nasceram

According to the authors, these semantic concretions emerged

quando o conhecimento visual estava em condições de surpreender sig-

when visual knowledge was able to purloin signs in everything, not just in

nos em todas as coisas, não só no quadro. Quando os artistas se sentiam

paintings; when artists felt able to offer their experience to society. Their

em condições de oferecer sua experiência à sociedade. E contêm humor

mood reflects exasperation over the military coup, a political setback that

advindo da contrariedade provocada pelo revés político do golpe militar,

shamed Brazil’s intelligentsia.

que afrontou a inteligência brasileira.

There would be much to say about these poetic fragments cast to

Haveria muito a dizer sobre esses fragmentos poéticos jogados ao

the favor of unusual syntax and semantics, as shown in Contra os urubus

sabor de uma sintaxe e de uma semântica inusual, como revela Contra os

da arte concreta histórica [against the vultures of historical concrete art]

Urubus da Arte Concreta Histórica (1964). Muito se poderia depreender

(1964). Much might be learned from the typographical arrangements of

dos arranjos tipográficos do real, que unem Cordeiro ao salto qualitati-

the real, which link Cordeiro and the qualitative leap of the Concrete po-

vo dos poetas concretos. Os popcretos guardam sugestões poéticas de

ets. His ‘popcrete’ works contain poetic suggestions of objects split apart

coisas partidas no trato cotidiano, nem mesmo escapam ao jogo existen-

in everyday handling, that do not even escape from the existential game

cial da vida aprisionada na relação entre objetos. Objetos divididos em

of life snared in relations between objects. Objects split into parts by in-

partes pela técnica de produção industrial, pedaços lançados no vazio

dustrial manufacturing techniques, pieces hurled into the void in pursuit

em busca de sintaxe, como as palavras de um poema concreto. Parcelas,

of syntax, like words in a concrete poem. Fragments, leftovers, and con-

sobras, dejetos da sociedade de consumo, aludindo à acumulação da

sumer-society detritus alluding to the accumulation of modern capitalist

moderna sociedade capitalista, que Cordeiro era capaz de articular com

society, which Cordeiro was able to articulate with different meanings to

sentidos diferentes dos que eram dados às acumulações por Arman,

those given by Arman or Spoerri.

por Spoerri.

472

While ripping the surface, the artist was introducing mirrors and

On this occasion, the point to note is Cordeiro’s turnaround from

Nesta ocasião, cabe apenas apontar a reviravolta de Cordeiro, da li-

the voluntarist line to critical art, indicating his departure from the dom-

nha voluntarista à arte-crítica, indicar seu desvio da tradição dominante do

inant tradition of objectivist Cartesian knowledge with which he was of-




conhecimento cartesiano, objetivista, ao qual foi com frequência associado.

ten associated. Finally, I would highlight a new perceptual approach to

Realçar, enfim, uma nova aproximação perceptiva do mundo, que participa

the world that supports a radical change for knowledge, in which units of

de uma radical mudança do conhecimento, na qual as unidades próprias do

knowledge are in themselves “concrete”, vivid, and apparently incorporat-

conhecimento são “concretas”, vividas, aparecem incorporadas à vida.

ed into life.

.

.

Reference to Cordeiro’s works on which this essay was based:
Referências a obras de Cordeiro que dão base a este ensaio:
1. Ideia Visível [Visible Idea], 1956 / industrial latex paint on plywood
1. Ideia Visível, 1956 / tinta em massa sobre madeira, 100 x 100 cm

laminate panel, 100 x 100 cm

Coleção Adolpho Leirner

Adolpho Leirner Collection

2. Contradição Espacial, 1958 / esmalte sobre compensado, 100 x 100 cm

2. Contradição Espacial [Special Contradiction], 1958 / enamel on plywood,

Coleção particular

100 x 100 cm

3. Estruturação de Luz, 1961 / óleo sobre tela, 150 x 150 cm

Private collection

Coleção particular

3. Estruturação de Luz [Light Structuring], 1961 / oil on canvas, 150 x 150 cm

4. Sem Título, 1963 / óleo e algodão sobre tela, 75 x 75 cm

Private collection

Coleção particular

4. Untitled, 1963 / oil and cotton on canvas, 75 x 75 cm

5. Sem Título, 1963 / óleo e cartões sobre tela, 68 x 155 cm

Private collection

Coleção Patrícia Mendes Caldeira

5. Untitled, 1963 / oil and cards on canvas, 68 x 155 cm

6. Ambiguidade, 1962 / vidros corrugados, 40 x 40 cm

Patrícia Mendes Caldeira Collection, SP

Coleção particular

6. Ambiguidade [Ambiguity], 1962 / corrugated glass, 40 x 40 cm

7. Aleatório, 1963 / espelhos, prismas de vidro, barras de ferro e estruturas

Private collection

de alumínio, 40 x 57 x 8 cm

7. Aleatório [Random], 1963 / mirrors, glass prisms, iron rods and aluminum

Coleção particular

structures, 40 x 57 x 8 cm. Private collection

8. Contra os Urubus da Arte Concreta Histórica, 1964 / montagem com

8. Contra os urubus da arte concreta histórica [Against the vultures of

calota, guidão e roda de triciclo, 110 x 80 cm

historical concrete art], 1964 / montage with mud shield and tricycle wheel,

Coleção Roger White

110 x 80 cm. Roger White Collection

9. Módulo, 1965 / montagem com cantoneira e grade de bicicleta, 133 x 65 cm

9. Módulo [Module], 1965 / montage with bracket and bicycle grille, 133 x 65 cm

Coleção particular

Private collection

10. Texto Aberto, 1964 / caracteres fotográficas sobre base deslizante de

10. Texto Aberto [Open text], 1964 / movable photo-characters on a wood

madeira, 31 x 197,5 5,1 cm

sliding base, 31 x 197,5 5,1 cm

Coleção The Museum of Fine Arts Houston

The Museum of Fine Arts Houston collection
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Waldemar Cordeiro (à esquerda) na Exposição de Primavera, Parque Ibirapuera, Palácio dos Estados, São Paulo
[Waldemar Cordeiro (left) at the Exposição de Primavera (Spring Exhibition), Parque Ibirapuera, Palácio dos
Estados, São Paulo], 1954
imagem original: fotógrafo desconhecido
[original image: unknown photographer]
acervo família Cordeiro
[Cordeiro family’s collection]
digitalização [digitalization]: Laerte Fernandes
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ARTE, ARQUITETURA & VIDA
ART, ARCHITECTURE & LIFE

SÃO PAULO, REVISTA AD ARQUITETURA E DECORAÇÃO, DEZEMBRO DE 1957
SÃO PAULO, AD ARQUITETURA E DECORAÇÃO MAGAZINE, DECEMBER, 1957
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C O R D E I R O

o artigo do arquiteto silvio de vasconcelos, reproduzido nesta

I was prompted to write these unpretentious notes after reading an

revista (ad 24), sugeriu-me estas notas despretenciosas, o articulista

article by architect Silvio Vasconcelos in this magazine (arquitetura e dec-

situa a criação arquitetônica à mergem daquilo que êle chama de ex-

oração n. 24), which situates the creative work of architecture on the mar-

clusivismo da forma pela forma”, como que percebendo que o mero

gins of what he calls the “exclusiveness of form for the sake of form.” As it

interêsse plástico conduziria fatalmente a arquitetura para um terre-

seems, he perceived that mere interest in the visual arts would inevitably

no de experimentações pertinentes a outras artes, desvirtuando a sua

lead architecture onto a breeding ground for experimentation pertaining

razão de ser, isto é, a sua intima relação com a vida.

to other forms of art, thus detracting from its own relationship with life.

é inegável que o problema das relações da arte com a vida se

Undeniably, the problem of the relationship between art and life

apresente como o mais complexo de ser abordado. isso é perfeita-

presents itself as the most complex issue to be addressed, which is perfect-

mente compreensivel, dada a sua renovação constante no processo

ly understandable given the constant renovation in the process of historical

do desenvolvimento histórico. qualquer tentativa que vise a apurar

development. Any attempt to scrutinize the relationship between art and

as relações da arte com a vida num momento determinado, deverá

life at a particular time must be based on critical thought in relation to the

partir de considerações criticas sôbre a forma de arte em foco. caso

approached art form; otherwise, any effort would lead to disappointment

contrário, todo esfôrço se frustraria por falta de caracterização de

by failing to characterize one of the terms in the relationship, in fact the

um dos termos da relação, o termo, aliás, mais importante: a arte.

most important of them: art. In the particular case of a specific architec-
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no caso particular da arquitetura especifica, quer parecer-me que

ture, it seems to me that the art-life relationship becomes configuration, as

a relação arte-vida torna configuração, é que a forma artistica tem

the artistic form here is of a pragmatic nature and practice exists as artistic

aqui natureza pragmática e a prática existe como forma artistica. a

form. Architecture therefore is posed as a direct and concrete synthesis of

arquitetura, então, se apresenta como sintese direta e concreta do

the binary structure of art and life.

binômio arte-vida.

Following this line of reasoning, we arrive at a broader notion of

acompanhando esta linha de raciocinio, chegaremos a uma no-

form that is indispensable if we are to explain a creative activity the val-

ção mais ampla de forma. indispensável, de resto, à explicação de

ues of which are contingent in nature. Form of life: it is architecture, for

uma criação cujos valores têm natureza contingente. forma de viver:

example, that enables us to reconstruct the forma mentis (form of life,

é a arquitetura, por exemplo, que nos permite reconstruir a ”forma

mindset) and its respective differentiations that characterized a 16th

mentis“ e suas respectivas diferenciações que caracterizariam um ro-

Century Roman, or a Japanese individual of the same period. Here I am

mano de 1500 e um japonês da mesma época. não me refiro apenas à

not referring only to the looks of these constructions, but to the lifestyle

aparência dessas construções, mas ao modo de viver e pensar que as

or ways of living and thinking that determined them; to the light and

determinou, ao gesto leve e lúcido de uma mão que abre uma porta

lucid gesture of a hand opening an extremely fragile sliding door lined

de correr de madeira fragilissima, forrada de papel de seda, e à força

with tissue paper, or the brute strength needed to push a door or gate

bruta que move os batentes de um portão de proporções monumen-

of monumental and massive proportions. Form of human relationships:

tais e maciças. forma de relações humanas: abrir ou fechar um vão

opening or closing an opening in a wall does not just demarcate a visual

numa parede não é apenas delimitar o campo visual ou dosar a luz. é

field or adjust the quantity of light coming in. It is a social fact that favors

um fato social, que favorece ou impede relações humanas. as casas

human relations, or discourages them. In the Middle Ages, homes had

da idade média, é notório, têm poucas e reduzidas aberturas para

notoriously few openings onto the street, and they were very small too,

a rua, diversamente daquelas da renascença em que a comunicabi-

unlike Renaissance dwellings in which the ability to communicate with

lidade com a parte externa é incomparàvelmente maior. será esta,

the outside world is incomparably greater.

perguntamos, uma diferença apenas de forma? hoje há arquitetos

We may wonder whether this difference is merely one of form.

que impõem aos clientes um modo de vida que êstes não querem. o

Today there are architects who impose a way of life on clients who do

”hortus conclusus“ é ainda a aspiração de uma mentalidade que re-

not really want it. The hortus conclusus (enclosed garden) is also the as-

flete uma coletividade em lotes, de vizinhos desconfiados – resulta-

piration of a mentality that reflects clustered communities, with neighbors

do: as cortinas e as cêrcas vivas “retocam” a arquitetura e a adaptam,

suspicious of each other. The result is that curtains and hedges “retouch”

com evidentes prejuizos formais, mas com maior realismo. forma da

the architecture and adapts it, with obvious formal losses, but with greater

relação com o mundo exterior, e tantas outras coordenadas da forma,

realism. Form of relationship with the outside world and with so many oth-

que culminam numa única estrutura simples no seu resultado final,

er form coordinates that culminate in an unique simple structure in their

mas complexa para quem queira remontar, através de uma exegese

final outcome, but one that is quite complex for anyone attempting to

precisa, à problemática que lhe deu origem.

re-assemble the problematic that gave rise [to the structure] by means of

em resumo, apresenta-se hoje a necessidade de ampliar e vul-

precise exegesis.

garizar a noção de forma (forma de um gesto, forma de uma relação

In short, today a need arises to broaden and popularize the notion

humana, forma de um modo de produzir, de comer, de conversar, de

of form (form of a gesture, form of human relationship, form of a mode of

pensar, etc...) e a relação arte-vida deve ser vista, na minha opinião,

production, of eating, of talking, of thinking, etc. …) and, in my opinion, the
arte, arquitetura & vida
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como produto criativo de relações as mais amplas, sempre encaradas

art-life relationship must be seen as a creative product of much broader

de um ponto de vista humano e não meramente técnico (produto

relationships, seen in all cases from the human rather than merely technical

das relações humanas1 e não da produção; produto das relações com

point of view (as product of human relationships1 rather than product of

o mundo exterior e não do mundo exterior). se essas considerações

production; as product of relationships with the outside world rather than

forem verdadeiras com relação à arquitetura, não o serão menos para

product of the outside world). If these assumptions are applicable to archi-

as artes de vanguarda, cujo trabalho se concentra hoje numa trans-

tecture, they will be no less for the avant-garde arts whose tasks today are

ferência de valores do dominio da contemplação para o dominio da

concentrated in transferring paradigms from the domain of contemplation

contingência. waldemar cordeiro.

to the domain of contingency.

.

1 Este texto, cotejado com a edição impressa da Revista AD Arquitetura e Decoração,
foi publicado sem a palavra “humanas”, que foi acrescentada por Waldemar Cordeiro em
anotação a lápis feita diretamente na página da revista. N. E.
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1 This article, compared with the printed edition of the AD Arquitetura e Decoração
magazine, was published without the word “humans,” which Waldemar Cordeiro added by
writing it by hand with a pencil directly on the magazine page. Editor’s notes.
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ENQUANTO COMUNICAÇÃO E ARTE
CONCEPTUALIZATION OF LANDSCAPING
AS COMMUNICATION AND ART
SÃO PAULO, TEXTO DATILOGRAFADO PARA SEMINÁRIO “O HOMEM E A PAISAGEM PAULISTANA”, IAB/SP, NOVEMBRO 1964
SÃO PAULO, TYPEWRITTEN TEXT TO THE SEMINAR “MEN AND SÃO PAULO’S LANDSCAPE”, IAB/SP, NOVEMBER, 1964
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A

nova idéia de coisicidade, inspirada pela semiótica, proporciona
uma visão clara e inédita da paisagem, onde se apresentam sinais

naturais, sinais artificiais, símbolos e signos.

C O R D E I R O

T

he new idea of thingness, inspired by semiotics, allows for a clear
view of the landscape like never before, where natural signs, artificial

signs, symbols and signifiers are presented.

Na paisagem há coisas e não-coisas, naturais e artificiais, como as

In the landscape, there are natural and artificial things and non-

pedras, os carros e a neblina, por exemplo. Há portanto elementos com

things, such as stones, cars and fog, for example. There are, therefore,

conformação delimitada e presença constante e outros caracterizados pela

elements with a delimited conformation and constant presence, along

instabilidade e precariedade. Todos êsses elementos se comunicam com

with others characterized by instability and precariousness. All of these

os sêres vivos. É fundamental portanto uma nova atitude que saiba apre-

elements communicate with the living beings. A new attitude is therefore

ender e empolgar a realidade urbana do ponto-de-vista da comunicação.

necessary in order to understand and grasp the urban reality from the

Abordar a paisagem do ponto-de-vista da comunicação, tentando

communication standpoint..

apreender os valores psicológicos, sociais e econômicos nela objetivamente

Approaching the landscape from the communication standpoint, seek-

expressos significa inscrever a problemática do paisagismo na problemática

ing to understand the psychological, social and economic values objectively

mais ampla de um novo humanismo, nas condições históricas atuais da socie-

expressed in it signifies inscribing the problematics of the landscape within the

dade industrial. Diversamente, a visão naturalista da paisagem leva a um tipo,

wider problematics of a new humanism, in the current historical conditions of

de conceituação de paisagismo que, como todos os naturalismos, traduz uma

industrial society. Otherwise, the naturalist view of the landscape leads to a sort
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atitude de omissão e neutralidade, que é a antecâmera da alienação.
Restringir o paisagismo ao âmbito da paisagem natural equivale

omission and neutrality, which is the antechamber of alienation.

a considerar o homem do ponto-de-vista natural, como mero elemento

Restricting landscaping to the the natural landscape field is tanta-

indiferenciado da natureza, furtando-lhe o único traço que o distingue e

mount to considering man from the natural point of view, as a mere un-

caracteriza: a consciência da consciência, o conhecimento crítico, que é

differentiated element of nature, stealing from him the only feature that

talvez a natureza da sua natureza. O homem natural na paisagem natural

distinguishes and characterizes him: his awareness of consciousness, his

é a imagem do paraíso perdido dos geógrafos.

critical knowledge, which is perhaps the nature of his nature. The natural

Os geógrafos abordam a paisagem de um ponto-de-vista físico. A

man in the natural landscape is the image of geographers’ lost paradise.

tarefa dos artistas dêsse ponto-de-vista abrangente limitar-se-ia à “inter-

Geographers approach the landscape from a physical point of view.

pretação fiel” da paisagem natural. O enfoque naturalista, contradizendo

Artists’ task from this encompassing point of view is limited to “faithful

todo o desenvolvimento da arte e da estética contemporâneas, que atra-

interpretation” of the natural landscape. The naturalist focus, contradict-

vés de um longo processo de abstração instauraram uma nova linguagem

ing all the development of contemporary aesthetics and art, which by

autônoma com respeito a tôda imitação e substantiva com respeito a to-

means of a long process of abstraction have instated a new language that

dos os heteronomismos, condena a atividade do artista-paisagista a uma

is autonomous in regard to all imitation and substantive in regard to all

representação imitativa.

heteronomisms, condemns the activity of the landscaper-artist to an imi-

É na relação dêsses dois pontos-de-vista contraditórios, dialeticamente, no diálogo do ideal com o material, que deve ser intentada a conceituação do paisagismo, como síntese criativa.
A distinção que os geógrafos fazem entre paisagem geográfica e
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of landscape conception which, like all the naturalisms, conveys an attitude of

tative representation.
It is within the relationship of these two dialectically contradictory
points of view, in the dialogue between ideal and material, that the landscape conceptualization, as a creative synthesis, should be framed.

paisagem sensível, não é antagônica, permanecendo ambas numa mesma

The distinction that geographers make between geographic land-

faixa, que é a da paisagem natural. A paisagem sensível seria para êles a

scape and perceptible landscape does not make the one opposed to

“expressão visual” (e poderiamos acrescentar: audível e tátil) da infra-es-

the other, as they both remain in the same category, which is the natural

trutura da paisagem, nem sempre visível e que é constituída pela intera-

landscape. For them, the perceptible landscape is the “visual expression”

ção de elementos do clima, estrutura geológica, morfologia, hidrografia

(and we can add: audible and tactile expression) of the landscape’s infra-

superficial e subterrânea, solo e vegetação. A paisagem sensível seria em

structure, which is not always visible and consists of the interaction of the

substância uma parte da paisagem geográfica abrangível pelo campo da

elements of climate, geological structure, morphology, surface and under-

visão e registrda mecânicamente pela retina. A paisagem sensível, em ou-

ground hydrography, soil and vegetation. The perceptible landscape for

tros têrmos, é tão abstrata quanto a paisagem geográfica, na medida em

them is essentially a part of the geographic landscape accessible by vision

que o que se vê não é o que se vê mas o que não se vê. A paisagem sen-

and mechanically registered by the retina. The perceptible landscape, in

sível nessa acepção não passa de um epifenômeno da sensibilidade cujo

other terms, is as abstract as the geographic landscape, insofar as what

sentido está numa explicação heteronômica com relação a própria sensi-

one sees is not what one sees, but what one doesn’t see. The perceptible

bilidade. Diversamente o paisagismo, como atividade cultural, considera a

landscape in this sense is nothing more than an epiphenomenon of per-

paisagem enquanto realidade imediata, concreta, em que há identidade

ception whose meaning lies in a heteronomic explanation with relation to

entre aparecer e ser. A paisagem sensível, então, nos têrmos da criação

perceptibility itself. Unlike landscaping, as a cultural activity, it considers

paisagística, é a paisagem no âmbito condutal (gestalt), cujo sentido não

the landscape as an immediate, concrete reality, in which there is an iden-
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depende de explicações fundadas em fenômenos geográficos mas da sua

tity between appearing and being. The perceptible landscape, therefore,

realidade comunicativa, objetiva e direta. Ela não indica, é. Essa realidade,

in the terms of landscaping creation, is the landscape in the behavioral

que é uma realidade psicológica, funda-se nas leis da percepção, cujo di-

environment (Gestalt), whose meaning does not depend on explanations

namismo pode ser verificado pela simples comparação dos objetos como

founded on geographic phenomena but on their communicative, objec-

êles são (objetos geográficos) com os objetos como se revelam na condu-

tive and direct reality. It does not indicate, it is. This reality, which is a psy-

ta (objetos condutais). É o caso elementar das ilusões óticas.

chological reality, is founded on the laws of perception, whose dynamism

Analogamente, para os geógrafos o dinamismo da paisagem seria

is evident by the simple comparison of the objects as they are (geographic

o produto da mobilidade determinada por mutações que se operam no

objects) with the objects as they are revealed in conduct (behavioral ob-

âmbito geográfico, no tempo, que é tempo cronológico. Dinamismo das

jects). This is the elementary case of the optical illusions.

“paisagens sensíveis” seria

By analogy, for geographers the dynamism of the landscape is the

a percepção mecânica das transformações dos aspectos da pai-

product of mobility determined by mutations that operate in the geo-

sagem natural. O dinamismo da paisagem do paisagismo, resultante de

graphic realm, in time, which is chronologic time. Dynamism of “percep-

um processo dialético de comunicação, não decorre do dinamismo da

tible landscapes” is the mechanical perception of the transformations of

paisagem natural. Trata-se de duas formas de dinamismo com compas-

natural landscape’s aspects. The dynamism of the landscape of landscap-

so diferente.

ing, the result of a dialectic process of communication, does not arise from

De fato, o ritmo da evolução das formas da paisagem natural não
é comparável ao ritmo da evolução das formas sociais e culturais de que

the dynamism of the natural landscape. These are two types of dynamism
with a different rhythm.

depende em última análise o paisagismo. Psicològicamente também

In fact, the rhythm of natural landscape forms’ evolution is not

(gestalt), a paisagem não é considerada estàticamente. Koffka observa

comparable to the rhythm of social and cultural forms’ evolution on which,

que o trovão tem como característica principal a de aterrar e por isso a

in the last analysis, landscaping depends. Also psychologically (Gestalt),

sua descrição como um som mais ou menos intenso é completamente

landscape is not considered statically. Koffka observes that the principal

secundária. Semiòticamente a cruz à porta de um pronto-socorro não é

characteristic of thunder is to frighten, which is why its description as a

apenas uma simetria bilateral de côr vermelha, mas um signo carregado

more or less intense sound is completely secondary. Semiotically, the cross

de sentido.

on the the emergency door room is not only a bilateral symmetry of the

Também a respeito do equilíbrio na paisagem, podemos distinguir

color red, but a signifier charged with meaning.

um equilíbrio natural de um equilíbrio cultural. O equilíbrio natural é o

Also in regard to balance in the landscape, we can distinguish a

da sobrevivência física, e não é sòmente do homem. O equilíbrio natural,

natural balance from a cultural balance. Natural balance is that of phys-

entre o homem e a paisagem é a expressão de uma relação econômica,

ical survival, and is not just that of man. Natural balance, between man

que, em virtude da evolução tecnológica, toma sempre novas formas. O

and the landscape is the expression of an economic relation which, due to

equilíbrio natural, portanto, não exclui formas artificiais, como se dá princi-

technological evolution, always takes new forms. Natural balance, there-

palmente na paisagem urbana. O equilíbrio natural na paisagem se revela

fore, does not exclude artificial forms, as it takes place mainly in the urban

mediante sinais. O equilíbrio cultural na paisagem, diversamente, englo-

landscape. Natural balance in the landscape is revealed through signs. On

bando os sinais do equilíbrio natural, funda-se também em outras reali-

the other hand, cultural balance in the landscape, including the signs of

dades que refletem a espiritualidade do homem, expressa pelos signos

natural balance, is also founded on other realities that reflect man’s spiritu-

e pelos símbolos. Êstes são também como “design” do equilíbrio natural,

ality, expressed by signifiers and by symbols. These are also like a “design”
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que, representando a semanticidade (uso) dos meios de produção, trans-

of the natural balance, which, representing the semanticity (usage) of the

cendem a realidade material, criando uma “co-realidade”. (Bense).

means of production, transcend the material reality, creating a “co-reali-

O paisagista na sua tarefa específica, embora opere nas condições
do banal, do material, da corporalidade, do consumo e do redundante,

Although the landscaper operates in the conditions of the banal, the

propõe-se o ideal, a integridade, a perfeição e a informação imprevisível.

material, corporeality, consumption, and the redundant, in his specific task

É evidente pois que o equilíbrio da paisagem que pode ser alcançado pelo

he aims at the ideal, integrity, perfection, and unforeseen information. It is

paisagista é o cultural, estando o outro, o natural, na dependência de con-

therefore evident that the landscape balance that can be achieved by the

dicionamentos gerais.

landscaper is the cultural balance, while the other, the natural balance, lies

A colocação do problema do paisagismo em têrmos de cultura

in the dependence of general conditionings.

não exclui porém o domínio dos meios técnicos adequados. e a técnica

Posing the landscaping problem in terms of culture does not ex-

pressupõe o conhecimento da natureza da natureza, isto é, dos fatores da

clude, however, the mastery of the suitable technical means. And the tech-

paisagem, dos elementos que compõem a estrutura da paisagem natural.

nique presupposes knowledge about the nature of nature, that is, about

A geografia, contudo, entra no paisagismo como um “conteúdo ôn-

the factors of the landscape, about the elements that compose the struc-

tico” a ser empolgado pelo artista, o transformado em signo que comunica

ture of the natural landscape.

valores. Diverso é para os geógrafos, que descrevem a paisagem de um

Geography, however, enters landscaping as an “ontic content” upon

modo que se assemelha ao naturalismo, isto é, sem intencionalidades, sem

being activated by the artist, who transforms it into a signifier that commu-

o que Husserl chama de “subjetividade transcendente” e que, em última

nicates values. This is unlike what geographers do, who describe the land-

análise, está à base de tôda a criação.

scape in a way similar to that of naturalism, that is, without intentionalities,

Chegamos destarte a abordar o paisagismo como uma forma de
conhecimento em âmbito de comunicação que é o da arte. O paisagismo
é, no entanto, uma forma peculiar de comunicação, possuindo uma natureza própria: uma sintaxe, uma pragmática e uma semântica específicas.
A natureza da paisagem criada, isto é, o modo como esta se comunica com o fruidor, supera uma relação mecânica entre objeto e sujeito

without what Husserl calls “transcendent subjectivity” and which, in the last
analysis, lies at the basis of all creation.
We thus approach landscaping as a form of knowledge in the realm
of communication which is that of art. Landscaping is, however, a peculiar
form of communication, with a unique nature: with its own specific syntax,
pragmatics and semantics.

estàticamente considerados. A forma deve ser entendida aqui como um

The nature of the created landscape, that is, the way that this commu-

processo dinâmico que se desenvolve no tempo e no espaço. O fruidor

nicates with the observer, surpasses a mechanical relation between object and

já não se situa na paisagem urbana moderna conforme pressupunha a sis-

subject considered statically. The form should be understood here as a dy-

tematização apriorística do paisagismo clássico, mas de forma pragmática

namic process that is developed in time and space. The observer is no longer

e aleatória.

situated in the modern cityscape as presupposed by the a priori systematiza-

O uso da vegetação na paisagem urbana obedece a uma organi-
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ty” (Bense).

tion of classical landscaping, but rather in a pragmatic and random way.

zação de sentido, a uma semanticidade comunicada racionalmente, mes-

The use of vegetation in the urban landscape obeys the organization

mo em se tratando de tentativas naturalistas, tentativas de representação

of meaning, a rationally communicated semanticity, even when concerning

no sentido de substituição ou reapresentação da paisagem natural, que,

naturalistic attempts, attempts at representation in the sense of substitution

apesar das intenções, não deixam de ser comunicação. Concluindo, na

or the re-presentation of the natural landscape which, despite the intentions,

paisagem urbana, por fôrça da “situação significante”, tudo se torna co-

are a form of communication. In conclusion, in the cityscape, by means of
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municação artificial, mesmo o que é natural. Mas comunicar é também

the “signifying situation,” everything becomes artificial communication, even

argumentar, tentando convencer. Para isso não bastam os sinais, recorren-

what is natural. But to communicate is also to argue, to try to convince. For

do-se inclusive aos signos e aos símbolos. Disso resulta o caráter agressivo

this, signs are not enough, so signifiers and symbols must also be used.

da paisagem urbana, que, apresentando simultâneamente informações de

This gives rise to the aggressive character of the cityscape, which,

sentido político, comercial, religioso, artístico, etc., o faz atingindo o fruidor

simultaneously presenting political, commercial, religious, artistic, and oth-

em todos os níveis.

er sorts of information, reaches the observer at every level.

Apesar de seu caráter eminentemente semântico, a linguagem do

Despite its eminently semantic character, the language of landscap-

paisagismo não é discursiva, restringindo-se exclusivamente ao domínio da

ing is not discursive, being restricted exclusively to the realm of commu-

comunicação por imagens, transformando mediante as categorias da sen-

nication by images, transforming through the categories of perceptibility

sibilidade (espaço e tempo), o sentido das coisas e das não-coisas, natu-

(space and time) the meaning of natural and artificial things and non-

rais e artificiais, em função do interêsse do homem moderno da sociedade

things in function of urban industrial society modern man’s interest . Land-

industrial urbana. Paisagem portanto não como mero cenário, mas como

scape, therefore, not as a mere scenario, but as self-understanding that

auto-compreensão que se realiza nos têrmos de um novo humanismo.

takes place in the terms of a new humanism.

Concluindo, os elementos que intervém na paisagem são para algo,

In conclusion, elements that intervene in the landscape are for

levando para além de si mesmos, para algo de que são sinal, signo, repre-

something, leading beyond themselves, to something that is not a sign,

sentação, símbolo, imagem, expressão e comunicação. Tudo indica. Tudo

signifier, representation, symbol, image, expression and communication.

significa. Tudo na paisagem revela o sentido profundo do homem e da

Everything indicates. Everything signifies. Everything in the landscape re-

sua historicidade.

veals the profound meaning of man and his historicity.

.

Para a Publicação do IAB sobre o Seminário “O Homem e a Paisagem Paulistana”

.

For the IAB publication about the seminar “Men and São Paulo’s
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Residência Keutenedjian (São Paulo)
[Keutenedjian’s House (São Paulo)], 1955
imagem original: fotógrafo desconhecido
[original image: unknown photographer]
acervo família Cordeiro
[Cordeiro family’s collection]

Adaptação, por André Vainer e Tiago Wright,
de projeto de paisagismo para a Residência
Keutenedjian (1955) no Parque Ibirapuera
[Adaptation of the landscape design of the
house of the Keutenedjians (1955) in the
Ibirapuera Park by André Vainer and Tiago
Wright], 2013
foto [photo by]: Tiago Wright
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Residência Bernardo e Marisa
Goldfarb (São Paulo), anos 1950
[Bernardo and Marisa Goldfarb’s
House (São Paulo), 1950s]
foto [photo by]: Giovanna Nucci
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Residência Annibal Haddad (São Paulo)
[Annibal Haddad’s House (São Paulo)], 1961
imagem original: fotógrafo desconhecido
[original image: unknown photographer]
acervo família Cordeiro
[Cordeiro family’s collection]

Residência Abraão Huck (São Paulo)
[Abraão Huck’s House (São Paulo)], ca. 1956
imagem original: fotógrafo desconhecido
[original image: unknown photographer]
acervo família Cordeiro
[Cordeiro family’s collection]
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Edifício Itapoan (São Vicente)
[Itapoan Building (Sao Vicente)], ca. 1957
imagem original: fotógrafo desconhecido
[original image: unknown photographer]
acervo família Cordeiro
[Cordeiro family’s collection]
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Edifício Mainumbi (São Vicente)
[Mainumbi Building (São Vicente)], ca. 1955
imagem original: fotógrafo desconhecido
[original image: unknown photographer]
acervo família Cordeiro
[Cordeiro family’s collection]
reprodução fotográfica
[photographic reproduction]: André Seiti

Edifício Mainumbi (São Vicente)
[Mainumbi Building (São Vicente)], ca. 1955
imagem original: fotógrafo desconhecido
[original image: unknown photographer]
acervo família Cordeiro
[Cordeiro family’s collection]
reprodução fotográfica
[photographic reproduction]: André Seiti
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Parque Infantil do Clube Esperia (São Paulo)
[Esperia Club Playground (São Paulo)], 1963/1965
imagem original: fotógrafo desconhecido
[original image: unknown photographer]
acervo família Cordeiro [Cordeiro family’s collection]

497

ARTE, CIDADE E PAISAGEM
ART, CITY AND LANDSCAPE

G I V A L D O

500

M E D E I R O S

Arquiteto e doutor pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade

Architect with a doctorate from Universidade de São Paulo’s School of Architecture

de São Paulo (FAU USP), com a tese Artepaisagem: A Partir de Waldemar

and Urbanism (FAU USP) for his thesis on landscape art after Waldemar Cordeiro,

Cordeiro. Ao lado de Analivia Cordeiro, foi curador da exposição Waldemar

Artepaisagem: A Partir de Waldemar Cordeiro. Together with Analivia Cordeiro,

Cordeiro (Galeria Brito Cimino, São Paulo, 2001). Professor e pesquisador,

Medeiros curated the exhibition Waldemar Cordeiro (Galeria Brito Cimino, São Paulo,

coordena o Centro de Documentação (Cedoc).

2001). Professor and researcher, he coordinates the Documentation Center (Cedoc).




W

aldemar Cordeiro manteve uma atividade paralela e persistente como paisagista, indissociável da produção artística. A dupla

manifestação da obra destaca-se pelo enlace singular entre arte e vida. A

W

aldemar Cordeiro’s persistent engagement with his parallel activity as a landscape designer was inseparable from his artistic oeu-

vre. The twofold expression of his work is distinguished for this singular link

despeito das análises que tendem a opor vanguardas positivas e negativas,

between art and life. Despite analyses that tend to contrast positive and

imputando às primeiras se não o vínculo servil ao capital, ao menos a sub-

negative avant-gardes, imputing to the former at the very least submission

missão à racionalidade técnico-industrial, em Cordeiro o intuito de trans-

to industrial-technical rationality, if not servile submission to capital, Cor-

formação da realidade é permeado pela dialética entre anseio construtivo

deiro’s objective to transform reality is permeated by a dialectic between

e ação crítica. Se o caráter experimental da obra traduz o compromisso e a

constructive will and critical action. The experimental character of his work

angústia perante a função social do artista, o interesse pela renovação das

reflects commitment to, and anguish in face of, the social role of the artist.

técnicas, mais que indicar uma eventual adesão à lógica industrial, como

Rather than indicating any conversion to industrial logic, as his contem-

quer sua recepção contemporânea no Brasil, visa à formação do meio

porary reception in Brazil would have it, Cordeiro’s interest in renovating

cultural pari passu ao estabelecimento de uma crítica de arte fundada na

techniques is shaping a cultural environment along with establishing prac-

prática. Em vez de expor as fissuras inerentes à ideologia do plano, atesta

tice-based art criticism. Instead of showing fissures inherent to the ideolo-

a resistência local à abstração e ao planejamento. Tanto mais significativo

gy of the plan, his work shows local resistance to abstraction and planning.

que Cordeiro afinal eleja a poesia como corolário da arte concreta, en-

It is thus all the more significant that Cordeiro ultimately chooses poetry as

quanto descobre não no design, mas no paisagismo, o meio ideal para

a corollary of Concrete art, while in landscaping – rather than design – he

trasladar a arte para o real.

finds the ideal means of translating art into real life.

Dos plásticos jardins residenciais concretistas às praças, aos par-

From his sculptural Concretist residential gardens to plazas, parks

ques e planos paisagísticos, mais de 150 trabalhos acompanham através

and landscape designs, the artist did more than 150 works over two de-

de duas décadas a difusão da arquitetura e do paisagismo modernos pelo

cades, while disseminating modern architecture and landscaping to sever-

país. Afora a importância na consolidação desse campo disciplinar em São

al parts of Brazil. Apart from its importance consolidating this disciplinary

Paulo, a empreitada é um parâmetro para avaliar sua obra artística, espe-

field in São Paulo, the venture provides a parameter to assess his artistic

lhando a mudança de ênfase da pura visualidade às concreções semânti-

oeuvre and reflect his emphasis shifting from sheer visuality to semantic

cas, rumo aos canais artificiais de comunicação. Percurso que demarca o

concretions, moving toward artificial channels of communication. An itin-

trânsito da fisiologia da visão à fruição participante, em aproximação pro-

erary that marks a transition from the physiology of vision to participant

gressiva com o real, sucedida por refluxo mais radical, dos meios analógi-

appreciation, progressively approximating reality, succeeded by a more

cos aos digitais. Da arte concreta à arteônica, via popcretos, a abordagem

radical reflux from analogue to digital media. From Concrete art to ar-

multifacetada comparece paisagisticamente na discussão e na produção

teônica (electronic art) via his ‘pop-crete’ works, Cordeiro’s multifaceted

da cidade sem ferir a unidade ética e estética, revelando que as ópticas

approach to landscaping attends the discussion and production of urban

supostamente antagônicas da atuação cultural abrigam um princípio co-

planning that does not undermine ethical and aesthetic unity, showing that

mum, o qual remonta à arte concreta.

supposedly antagonistic views and cultural roles may harbor a common

Um dos pioneiros do paisagismo paulistano, o ingresso no ofício

principle, which goes back to Concrete art.

ocorre no início dos anos 1950, envolvendo o estudo de botânica por cer-

One of São Paulo’s first landscape designers, his joining this craft in

ca de dois anos e a formação de viveiros para cultivo e aclimatação de es-

the early 1950s involved about two years studying botany and setting up the

pécies. Como testemunho desse diligente empenho, restam croquis ana-

plant nurseries required to cultivate and acclimatize species. His diligence
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líticos que documentam o interesse por particularidades histológicas ou

in this respect is seen in analytical sketches documenting his interest in

morfológicas do ente vegetal; o apreço pelas formas e pelas estruturas de

the histological and morphological features of plants; his appreciation of

ramos, folhas, frutos e sementes; a elaboração do entrevisto como unidade

shapes and structures of branches, leaves, fruits and seeds; his structuring

estética. Desenvolvimento de um Fruto Alado é bastante sugestivo, tanto

of glimpses or views as aesthetic units. Desenvolvimento de um Fruto Alado

pelo tema quanto pela representação: abstrai do fruto uma estrutura, em

[Development of a winged fruit] is quite suggestive in terms of subject matter

patente consonância com as Ideias Visíveis (1955–1957) e com o padrão

and representation: a structure is abstracted from fruit in clear consonance

crescente-minguante de Estrutura Determinada e Determinante (1958). A

with Ideias Visíveis [Visible Ideas] (1955-57), a waxing-waning pattern in

interação entre botânica e arte concreta é atestada pelos desenhos de

Estrutura Determinada e Determinante (1958) [Determined and determinant

Hedera Helix, Estrutura Celular Aerênquima ou Folha Aguda. Depurações

structure] (1958). Botany and Concrete art interact in the drawings Hedera

formais que retroalimentam a pintura, sancionando o encontro de quadra-

Helix [ivy], Estrutura Celular Aerênquima [Aerenchyma cellular structure]

dos e círculos. Reitera-se que a relação é sobretudo estrutural, rechaçando

and Folha Aguda [Pointed leaf]. Formal enhancements feed back into his

qualquer tradução literal ou superficial das formas da natureza para a arte.

painting to sanction the joining of squares and circles. A reiterated point is

Irmanada à escola paulista de paisagismo pela ascendência inicial

that the relationship is above all a structural one, and repels any superficial or

comum californiana, a obra de Cordeiro fornece um contraponto a tais
posturas, ao radicalizar os vínculos entre arte e paisagem. Refina-se o sen-

Related to the São Paulo school of landscaping through its initial

tido técnico do ofício segundo a pauta artística. A matriz concretista provê

shared Californian ancestry, Cordeiro’s oeuvre poses a counterpoint to these

“formas livres” – “ideias visíveis”, “formas gerais” – decantadas na tela; a

approaches by radicalizing ties between art and landscaping. He refines the

inflexão semântica enseja jardins popcretos e lúdicos; a arteônica relação

technical sense of the craft following the artistic agenda. The Concrete ma-

entre explosão urbana e meios de comunicação encontra par na noção de

trix provides free forms – “visible ideas,” “general forms” – decanted on canvas;

paisagem sinóptica. Reciprocamente, as demandas utilitárias do paisagis-

the semantic inflection poses playful pop-crete gardens; in the relationship

mo e fenomênicas do fruidor levam à superação do estritamente óptico

between explosive urban growth and the media, electronic art finds its match

na arte, conferindo um caráter inusual a sua obra. O intuito de emanci-

in the notion of synoptic landscape. Reciprocally, the utilitarian demands of

pação social por meio da transformação das consciências e da renova-

landscaping and the phenomenological demands of viewers prompt works

ção do gosto, filiado às vanguardas construtivas, localmente adaptado e

going beyond the strictly optical aspect of art, lending an unusual charac-

moderado pela noção de síntese das artes, adquire a partir dos anos 1950

ter to his oeuvre. The goal informed by the constructive vanguards was to

desdobramento ambiental.

emancipate society by transforming conscientiousness and renovating taste,

Na passagem de Cordeiro ao paisagismo, o propalado mito do diferencial industrial paulista como fator propulsor e condicionante da arte
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literal translation of forms from nature to art.

locally adapted and moderated by the notion of synthesizing arts; from the
1950s onwards this aim takes on an environmental ramification.

concreta deve ser atenuado. Se a negação da unicidade da obra de arte e

In Cordeiro’s transition to landscaping, the vaunted myth of São

a crítica à figuração fomentaram o desejo de transgressão dos limites en-

Paulo’s industrial differential as driving force and determinant of Concrete

tre arte pura e aplicada, a aventada identidade entre arte e indústria nunca

art has to be attenuated. Whereas the rejection of the uniqueness of an

foi “design”. Diferentemente de Ulm, as reflexões do núcleo concretista

artwork and the criticism of figuration fostered a desire for transgress-

paulista raramente se instrumentalizaram, pondo-se a serviço de deman-

ing boundaries between pure and applied art, design never stood for the

das práticas; elas sempre mantiveram real independência da produção em

mooted identity between art and industry. Unlike Ulm, the reflections of

série, não se submetendo aos imperativos da industrialização. Seja pelo

São Paulo’s Concrete group were rarely instrumentalized or harnessed to




estágio do parque produtivo brasileiro, seja por desenvolverem uma in-

service practical demands; they always remained truly independent in re-

vestigação afeiçoada a paradoxos visuais, a ambição industrial se efetuou

lation to mass production, and refused to submit to the imperatives of in-

marginalmente, por meio de quadros e objetos artesanais.

dustrialization. Whether due to the stage Brazilian industrial structure had

Arte da industrialização necessária – como dizia Décio Pignatari

reached, or to their developing investigation that leant toward visual para-

–, para Cordeiro a arte concreta era sobretudo uma visão dialética da in-

doxes, the industrial ambition was actualized marginally, through paintings

dustrialização e das transformações sociais correlatas. Ante a crise da arte

and handcrafted objects.

como meio de representação, o artista não almeja a diluição técnica dela,

As the art of necessary industrialization – in Décio Pignatari’s words

sua instrumentalização operativa, mas posicionar-se como investigador e

–, Cordeiro saw Concrete art as primarily a dialectical vision of industri-

planejador da linguagem urbano-industrial. Circunstância em que a pro-

alization and the related social changes. Faced with the crisis of art as a

dução em série comparece como meio estratégico para ampliar o alcance

means of representation, Cordeiro does not seek its technical dilution, or

da obra de arte e potencializar a ambição artística de conscientização po-

operative instrumentation; his position is that of a researcher and plan-

lítica e educação óptica das massas. Por certo os artistas concretos passam

ner of urban-industrial language. In these circumstances, mass produc-

a reivindicar a condição de técnicos da imagem, mas o que se realça é so-

tion emerges as a strategic means of extending the reach of artworks and

bretudo a inadequação do fazer artesanal no âmbito da sociedade indus-

boosting the artistic ambition of political consciousness and optical educa-

trial – mensagem limitada a um público quantitativa e socialmente restrito.

tion for the masses. In fact, Concrete artists started to lay claim to the sta-

Premente durante os anos 1950, a síntese das artes adquire signi-

tus of image technicians, but what particularly stands out is the inadequacy

ficado distinto na arte concreta, postulada não como suplemento, mas

of handcrafting in the context of industrial society – a message confined to

como razão diretora do processo. Acima da aderência restrita, decorativa,

a quantitatively and socially restricted segment of the public.

avessa ao ideal moderno, da pintura à arquitetura – como atestam os mu-

Particularly in the 1950s, the act of synthesizing arts acquires a dis-

rais convencionais –, buscava-se uma integração efetiva dos valores plás-

tinct meaning in Concrete art and is postulated as the driving reason for the

ticos conquistados pela arte na vida cotidiana e no espaço real da cidade.

process rather than a supplementary factor. Above painting’s restricted and

Enquanto “projeto geral”, a arte concreta desenha seu desejo de indústria

ornamental adhesion to architecture, its being averse to the modern ideal –

como “ideograma cultural”. O caráter modelar da experiência artística é

as conventional murals demonstrate – the aim was to effectively integrate

posto em evidência: o fato de a arte disseminar-se e impregnar o olhar

plastic values conquered by art with everyday life in the real space of cities.

com formas arquetípicas; sua singularidade como atividade criadora de

As “overarching project,” Concrete art designs its aspiration for industry as

formas indutoras, “formas gerais” repletas de potencial prospectivo, a dis-

“cultural ideogram.” The character of artistic experience as model is brought

seminar-se na poesia e na paisagem urbana.

out: the fact of art spreading and impregnating the gaze with archetypal

Para calçar a atuação profissional, Cordeiro aplica procedimentos
afeitos à experiência artística nos projetos paisagísticos, retomando a re-

forms; their singularity as activity creating inductive “general forms” charged
with prospective potential to disseminate in urban poetry and cityscapes.

lação clássica entre arte e paisagem segundo um viés produtivo e reverso.

To support his occupational capability, Cordeiro uses procedures

Estendendo o instrumental construtivo para a produção da paisagem, o

taken from artistic experience for his landscaping designs, revisiting the

nexo entre natureza e cultura vigente na arquitetura e no paisagismo bra-

classic relationship between art and landscaping from a productive angle

sileiros é subvertido. Centrada nas ideias de relação, movimento, fruição

and vice versa. Extending the constructive instrumental to produce land-

e nos aspectos sintáticos, pragmáticos e semânticos, a abordagem mos-

scaping, the link between nature and culture prevailing in Brazilian archi-

tra-se avessa ao naturalismo mimético, assumindo a paisagem como fato

tecture and landscaping is subverted. Centered on the ideas of relation,
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cultural. Uma lógica supostamente concebida para os produtos do mundo

motion, fruition and syntactic, semantic and pragmatic aspects, the ap-

fabril, associada ao processo industrial, desdobra sua razão objetiva, sua

proach is shown averse to mimetic naturalism, assuming landscaping as

capacidade de impregnar as coisas, ao se inscrever no terreno e estimar-se

a cultural fact. A logic supposedly designed for factory-made products,

como infraestrutura física e cultural do desenho ambiental.

associated with industrial processes unfolds its objective reason, its ability

Via paisagismo, à luz da botânica e da horticultura, promove-se o
encontro da fisiologia do olhar com as leis morfológicas de constituição

physical and cultural infrastructure of environmental design.

da matéria, das formas da cultura com as da natureza, da arte concreta

Through landscaping, illuminated by botany and horticulture, the

com o mundo exterior. Os jardins concretistas destacam-se pelas tensões

physiology of gaze joins with the morphological laws of the constitution

óptico-espaciais, pela sugestão de movimento. Mas ao largo do traçado

of matter, shapes from culture with those from nature, Concrete art with

geométrico rigoroso aflora o contraste entre elementos construídos e or-

the outside world. Concretist gardens are characterized by optical-spatial

gânicos, a dualidade entre artifício e meio natural, pelo contraponto entre

tensions suggesting movement. But alongside the strict geometrical line,

arquitetura e paisagismo ou no próprio arranjo das plantas – desnatura-

a contrast between constructed and organic elements arises, as well as the

damente seriadas e aplicadas ao sabor dos contrastes cromáticos e de

duality between artificial and natural environment via the counterpoint be-

texturas –, intensificando a tensão entre plano e espaço, desenvolvimento

tween architecture and landscaping, or in the actual arrangement of plants

vertical e horizontal, arrasamento do piso e volumetria do plantio, pureza

– unnaturally serialized and applied to the flavor of chromatic and textural

das formas geométricas e exuberância da vegetação, no conflito entre a

contrasts. As a result, the tension is intensified between plane and space,

forma aplicada e a matéria viva. As investigações concretistas de estrutu-

vertical and horizontal development, leveling the ground and volumetrics

ração do espaço investem-se do contingente e do pragmático.

of planting, purity of geometric shapes and exuberant vegetation, in the

Os trabalhos paisagísticos dos anos 1960 compartilham a mudança
de foco para a superestrutura da linguagem, moderando a ênfase sintática
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to impregnate things, on being inscribed on a site and being esteemed as

conflict between applied form and living matter. Concretist investigations
of the spatial structuring are charged with the contingent and pragmatic.

com a absorção de conteúdos semânticos. Passam-se a considerar ques-

Landscaping works in the 1960s share focus shifting toward the

tões sociais, abrindo-se à participação e à inter-relação comunicativa. No

superstructure of language, moderating syntactic emphasis with the ab-

âmbito artístico, Cordeiro ressituava a arte concreta em vista da cada vez

sorption of semantic contents. There is a move to consider social issues,

mais evidente contradição entre racionalidade técnica e social. Com a fase

opening up to participation and a communicative interrelationship. In the

cor-luz, a “arte concreta informal” e a nova tendência, a compreensão do

artistic context, Cordeiro re-situated Concrete art to reflect the increas-

fenômeno visual acolhe a condição e o sujeito da percepção; a obra incor-

ingly apparent contradiction between technical and social rationality. In his

pora a impossibilidade de predeterminação total; o real é inserido direta-

color-light, “informal Concrete art” and New Tendency periods, compre-

mente na tela, antecipando o desdobramento popcreto. No paisagismo,

hension of visual phenomena assumes the condition and subject of per-

Cordeiro opõe aos interesses da indústria da diversão, que reduz o indiví-

ception; the work incorporates the impossibility of total predetermination,

duo à condição de mero espectador, uma noção de tempo livre atrelada

reality is inserted directly on the canvas, anticipating the development of

a uma política da cultura e da arte. Orienta-se o escopo disciplinar para a

‘pop-crete.’ In his landscape work, Cordeiro opposes the interests of the

informação e a comunicação de valores no meio urbano, para a criação de

entertainment industry, which reduces individuals to the status of mere

ambientes favoráveis à vida comunitária, ao exercício da faculdade crítica,

spectators, and a notion of free time bound to a particular policy for

que complementem uma formação ameaçada pela subcultura dos veícu-

culture and art. The discipline’s scope was angled toward informing and

los de comunicação de massa.

communicating values in urban environments, creating settings that favor




O Parque Infantil do Clube Espéria (1963) ilustra a introdução de
práticas semânticas nos espaços livres, fornecendo um modelo para im-

community living, exercising critical faculty, and complementing education endangered by mass-media subculture.

plantação em larga escala de parques infantis racionalmente planejados

Parque Infantil do Clube Espéria [Esperia Club playground] (1963)

para a motivação criadora das crianças. Explora aspectos dinâmicos e

illustrates the introduction of semantic practices in open spaces, and poses

cinéticos, em jogos de sombras e cores, pintadas ou reais, para um fruidor

a model for large-scale deployment of playgrounds rationally designed

em movimento. O popcreto adaptado ao jardim, um passo adiante, no

to motivate children’s creativity. It exploits dynamic and kinetic aspects in

sonho cinético de uma máquina lúdica; uma versão mundana da obra de

shadow and color plays, painted or real for a moving viewer. Pop-crete

arte total; uma visão semanticamente aparelhada e tridimensionalmente

adapted for gardens, a step forward in the kinetic dream of a playful ma-

orientada do projeto concretista de produção ambiental. Similarmente às

chine; a mundane version of the total artwork; a semantically equipped

obras artísticas, constitui um discurso coisificado, descontextualizador das

and tridimensionally oriented vision of the Concretist project for produc-

formas cotidianas, primárias – signos urbanos ou próprios do imaginário

ing environments. Like artistic works, a reified discourse is constituted,

infantil –, superpostas a elementos de maior rigor formal, reguladores do

decontextualizing primary everyday shapes – urban signs or those from

espaço. Consoante a análise de Max Bense, uma imbricação fora do re-

a child’s imagination – overlaying elements of greater formal rigor, regu-

cinto fechado de galerias e museus de “coisas do consumo prático e coisas

lators of space. According to Max Bense’s analysis, an imbrication outside

do consumo teórico”.

the enclosed venues of galleries and museums of “practical consumption

Na virada para os anos 1970, em face das pressões da sociedade de

things and theoretical consumption things.”

consumo e do paradoxo do adensamento urbano nas grandes cidades e

At the turn of the 1970s, pressured by consumer society and the

da dispersão populacional pelo país, Cordeiro orienta arte e paisagismo

paradox of urban density in the major cities and population dispersal

para duas frentes: o ambiente e a comunicação. Reflexo da explosão urba-

throughout Brazil, Cordeiro steers art and landscaping toward two fronts:

na e da massificação cultural, a arteônica surgia como alternativa em um

environment and communication. Reflecting explosive urban growth and

mundo onde a arte tradicional parecia obsoleta. À nova arte, eletrônica,

the new mass culture, electronic art (arteônica) emerged as an alternative

ao novo instrumental produtivo, a informática, e ao novo veículo de di-

in a world in which traditional art was apparently obsolete. Corresponding

fusão, a telecomunicação, correspondia uma nova abordagem paisagís-

to the new ‘electronic’ art, to the new means of production, information

tica, engajada no planejamento urbano, que simetricamente radicalizava

technology, and to the new broadcasting vehicle, telecommunications,

o pressuposto da objetividade, levando-a a seu limiar abstrato, no divisar

there was a new approach to landscaping, engaged in urban planning,

de algoritmos urbanos: uma paisagem eletrônica, a paisagem sinóptica.

which symmetrically radicalized the assumption of objectivity, taking it to

A morte prematura deixa o caminho aberto, mas os textos indicam que

its abstract threshold, in sight of urban algorithms: an electronic landscape,

Cordeiro estava ciente e demonstrava insatisfação com a dissociação

the synoptic landscape. Premature death leaves the road open, but Cord-

crescente entre arte e cidade.

eiro’s writings show that he was aware of the growing gap between art and

Na produção paisagística de Cordeiro, a questão da função social

the city and indicated his dissatisfaction in this respect.

do artista, e a relação entre arte e vida assumem um feitio peculiar: o papel

In Cordeiro’s landscaping production, the question of the artist’s social

formativo da arte potencializa-se no plano da cidade; o paisagismo é o

role and the relationship between art and life takes on a unique complexion:

meio pelo qual o ideal de integração do artista na sociedade se efetiva, im-

the formative role of art is potentialized in the urban plan; landscaping is

pondo-se simultaneamente enquanto face comunicativa da arte e como

the means by which the ideal of the artist integrating into society material-

parâmetro de seu alcance social e efetividade urbana. Da formulação de

izes, while simultaneously prevailing as the communicative facet of art and
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modelos, agentes in visu, esquematizadores potenciais do olhar, livremen-

parameter of its social outreach and urban effectiveness. From formulating

te lançados ao léu na prática artística, a sua aplicação in situ no paisagismo,

models, agents in visu, potential schematizers of the gaze, freely cast adrift

afere-se a aderência dessas formas à vida, ao mesmo tempo em que ou-

in artistic practice, to their application in situ in landscaping, the adherence

tras “artializações” da realidade e da natureza se inscrevem diretamente

of these forms to life is gauged, while other artilizations1 of reality and nature

in vivo sobre o meio físico. A arte renova-se no confronto com o plano

are directly inscribed in the physical environment in vivo. Art is renovated in

vital, pela interação com os fatos cotidianos; a noção de paisagem cultural

confrontation with the vital plane, through interaction with everyday events.

desdobra-se do choque concretista entre as formas artísticas e a organi-

The notion of cultural landscape derives from the Concrete clash between

cidade da natureza, abrindo-se para os signos, símbolos e sinais urbanos,

artistic forms and the organicity of nature, opening to urban symbols and

flagrados em bruto, na evidência direta do cotidiano, rumo à paisagem

signs, caught in the raw, in direct evidence from everyday life, toward met-

metropolitana, algorítmica, paramétrica, expressão da sociedade de mas-

ropolitan cityscape, algorithmic, parametric expression of mass society,

sa, esboçada na noção de paisagem sinóptica.

sketched out in the concept of synoptic landscape.

1 O termo “artialização”, devido à Montaigne e retomado contemporaneamente pelo
filósofo francês Alain Roger, denota o caráter modelar da arte na formação estética, sua
função esquematizadora e antecipatória, tal como Roger infere do surgimento da própria
noção de paisagem.

1 Montaigne’s concept of ‘artialization’ has been contemporaneously recovered by the
French philosopher Alain Roger to denote the character of art as modeling aesthetic education, and its schematizing or anticipatory function, as Roger infers from the emergence
of the notion of landscape itself.

1

.
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PLANEJAMENTO E DESIGN PAISAGÍSTICOS
LANDSCAPING PLANNING AND DESIGN

CURITIBA, 1O ENCONTRO DE ARQUITETOS PLANEJADORES, MAIO 1966
CURITIBA, 1ST ARCHITECTS URBAN PLANNERS MEETING, MAY, 1966

W A L D E M A R

Grupo I – Conceituação e Diretrizes do Planejamento Físico

Group I – Conceptualization and Guidelines of Physical Planning

Waldemar Cordeiro – Paisagista

Waldemar Cordeiro – Landscaper

PREMISSA

PREMISE

O planejamento das áreas livres, desde o estudo da infra-estrutura

The planning of open areas, spanning from the study of the geo-

da paisagem geográfica – constituída pela interação de elementos de cli-

graphic landscape infrastructure – consisting of the interaction of elements

ma, estrutura geológica e morfológica, da hidrografia superficial e subter-

of climate, geological and morphological structure, surface and underground

rânea, do solo e da vegetação da paisagem natural – até o estudo crítico

hydrography, soil and plant life of the natural landscape – to the critical study

dos fatôres e formas do desenvolvimento histórico da ocupação do sólo

of the factors and forms of the historical occupation of the soil and the study

e estudo das hipoteses sôbre as tendências e vetores da estrutura urbana

of the hypotheses concerning the trends and vectors of the urban structure

no seu “devenir”, é construção das condições qualitativas de possibilidades

in its act of “becoming”, is the construction of the qualitative conditions of

de uso, traduzivel em leis.

possibilities of use, which can be stipulated as laws.

O planejamento, portanto, enquanto programa uma orientação genérica, constroe esquemas, paisagens sinópticas.
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Planning, therefore, while it programs a generic orientation, constructs schemes and synoptic landscapes.

O planejamento, desse ponto de vista, pela sua natureza abstrata é

From this standpoint, its abstract nature makes planning the philos-

a filosofia dos aspectos físicos da paisagem. O planejamento formula me-

ophy of the landscape’s physical aspects. Planning formulates by means

diante um código cujos signos linguísticos são totalmente convencionais e

of a code whose linguistic signs are totally conventional and referential, in

referenciais, em termos de representação. O seu espaço é o espaço físico

terms of representation. Its space is the physical space, and its time is that

e o seu tempo é o do relógio. Mesmo quando o plano – que é aberto e

of the clock. Even when the plan – which is open and does not determine

não condiciona uma leitura unívoca – é transposto para a realidade, atra-

a single reading – is transposed to reality, through architecture and land-

vés da arquitetura e do paisagismo, proporciona uma imagem-conceito

scaping, it provides a concept-image which is the understanding of the

que é apreensão da estrutura da estrutura urbana, resultado de um esfôrço

structure of the urban structure, the result of a synthesis effort, superior to

de síntese, superior à experiência direta.

direct experience.

Se o planejamento é o osso, o design é a carne. Aquí a coisificação

If planning is the bones, design is the flesh. Here the thingification

se dá ao nível perceptivo, fenomenológico. Não é mais a rua, mas esta rua.

takes place at the perceptive, phenomenological level. It is no longer the

O tempo não é mais o do relógio, mas uma categoria da psicologia e o

street, but this street. Time is no longer that of the clock, but a category

espaço é uma construção sensivel percorrivel pelo fruidor. Na paisagem

of psychology, and space is a tangible construction through which the ob-

cultural tudo se comunica por evidência direta, mediante signos, simbolos

server can move. In the cultural landscape everything communicates by

e sinais das novas linguagens adequadas à multiplicação industrial e aos

direct evidence, through signifiers, symbols and signs of the new languages

meios de comunicação de massa.

amenable to industrial multiplication and the mass communication media.

A relação entre o planejamento e o design paisagísticos, entre o

The relation between landscape planning and design, between the

geral e o particular, é rica de significados, podendo proporcionar subsídios

general and the particular, is rich with meanings, and can provide contents

para a conceituação do planejamento físico.

for conceptualizing physical planning.

REALIDADE BRASILEIRA

THE BRAZILIAN REALITY

A evolução histórica da sociedade brasileira é responsável pela re-

The historical evolution of Brazilian society is responsible for the de-

quisição dos paisagistas (que antes serviam somente à oligarquia e mais

mand for landscapers (who previously served only the oligarchy and most

recentemente também à média burguesia) no planejamento das áreas

recently the middle bourgeoisie as well) in the planning of areas meant to

livres para o uso de tôda a população. É o advento da sociedade de mas-

be used by the population at large. The advent of mass society, especially

sa, nos grandes centros urbanos especialmente consequência direta da

in the large urban centers, is a direct consequence of industrialization. In-

industrialização. Com efeito, a industrialização nos leva para uma socie-

dustrialization has brought us to a mass society and consequently to “mass

dade de massa e consequentemente para um “consumo de massa”, que

consumption,” which is today a semantically clear concept. Mass becomes

é hoje um conceito semánticamente claro. A massa torna-se protagonista

a protagonist in collective life and demands its place, its responsibility. This

na vida associada e reclama o seu lugar, a sua responsabilidade. Este fato

fact brings about a leap in the problematics of planning that cannot ignore

provoca um salto na problemática do planejamento que não poderá ing-

the political aspects, in the contradictions between “mass consciousness”

norar os aspectos políticos, nas contradições entre “consciência de massa”

and “massification”, between the freedom of the individual-mass – which

e “massificação”, entre liberdade do individuo-massa, – que aspira a uma

aspires to a democratization of access possibilities to the most important

democratização das possibilidades de ascesso ás experiências mais im-

experiences and to essential information – and directed coercion, seeking
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portantes e à informação essencial, – e a coerção dirigida, tentando impor
tipos de conduta pré-estabelecidas, que leva ao conformismo.

These conditions characterize the attitudes of the “integrated” peo-

Essas condições caracterizam tanto as atitudes dos “integrados”,

ple who situate the problematics in terms of “supply and demand,” acting

eco, que situam a problemática em termos de “oferta e procura”, aten-

in the capacity of specialized executors, to provide for the immediatist and

dendo na qualidade de executores especializados, os intúitos imediatistas

commercial wishes of individuals demanding that thing, as well as the atti-

e comerciais de quem faz a encomenda, assim como as atitudes daqueles

tudes of those who make use of critical awareness in function of a historical

que fazem uso da consciência crítica em função de uma perspectiva histó-

perspective, constituting a “pressure group.”

rica, constituindo um “grupo de pressão”.

The planning of the open areas, as areas where people can get to-

O planejamento das áreas lívres, como áreas de encontro, esporte

gether, practice sports, rest, or attend a natural amphitheater of culture, can

ativo, repouso isolado e anfiteatro natural da cultura, pode ser uma respos-

be a response to the “private entertainment industry,” that considers free

ta à “indústria particular da diversão”, que coloca o tempo-livre em termos

time in superficial terms, of escape and alienation. But only the governments

superficiais, de evasão e alienação. De resto somente os governos tem

have resources for the creation of millions of square meters of green areas

recursos para a criação de milhões de metros quadrados de verde equipa-

with proper infrastructure. The aim of usage leads to the integration of the

do. A finalidade de uso leva para a integração do espaço livre no sistema

free space in the organized system, where the free space stops being a man-

organizado, sendo que o espaço livre deixa de ser forçosamente espa-

datorily disorganized space, stops being the tabernacle for the fascination of

ço desorganizado, deixa de ser o tabernáculo da fascinação da natureza

nature transformed into a fetish. Functional green is the characteristic of the

transformada em feitiço. Verde funcional é a caracteristica da paisagem

urban landscape, unlike the rural landscape, where the spacings, the large

urbana, diversa da paisagem rural, em que os espaçamentos, os grandes

voids without connection, lead to the isolation of the individual.

vazios sem conexão levam para o isolamento do individuo.

Planning open areas for use by the masses, in the conditions of a

Planejamento das áreas livres para o uso de massa, nas condições

developing country like Brazil, does not allow for sumptuous aspects and

de um pais em desenvolvimento como é o Brasil, não admite o caráter

artisanal refinements, which contradict the technological and social prog-

suntuário e requintes artesanais, que contradizem o progresso tecnológico

ress. The supposed “artistic” value of this sort of planning is no more than

e social. O suposto valor “artístico” desse tipo de planejamento não passa

a kitsch epiphenomenon deriving from the first modernism.

de um epifenômeno Kitsch tributário do primeiro modernismo.
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to impose types of preestablished behaviors, which leads to conformism.

What relation could there be between the quantitative problem in

Qual poderá ser a relação entre o problema quantitativo nas

our conditions of underdevelopment and the new scientific-technological

nossas condições de subdesenvolvimento e os novos recursos científico-

resources, which have come to suggest structures and movement, hypoth-

tecnológicos, que vêm sugerindo estruturas em movimento, hipóteses de

eses of a spatial and underground sort, cities on bridges, cities floating in

tipo espacial e subterrâneo, cidades-pontes, cidades marinhas, flutuantes, sub-

the sea or submersed beneath it, immaterialized, mobile, with artificial sound

aquática, imaterializadas, móveis, com climatização e insonoridade artificiais,

suppression and climate control, with an “air cover” to protect the city from

com “cobertura de ar” para proteger a cidade do frio, da chuva e do vento,

the cold, the rain and the wind, and all the other plans that make use of re-

e todos os outros planos que aproveitam os recursos da automação, da

sources of automation, cybernetics and electronics? Kurokawa, for example,

cibernética e da eletrônica? Kurokawa, por exemplo, informa (A.A. 101, Paris)

informs (A.A. 101, Paris) that currently in the United States nine tonnes of

que atualmente nos E.U.A. são necessárias 9 t. de ferro anualmente por cada

iron are necessary annually for each inhabitant, along with the equivalent of

habitante e o equivalente a 9 t. de carvão de energia. No ano 2000 serão

nine tonnes of coal for energy. In the year 2000, fifteen tonnes will be neces-

necessárias 15 t. por habitante e no ano 3000, 100 t. por habitante anualmente.

sary for each inhabitant annually, and in the year 3000, one hundred tonnes.




É claro que se todos os habitantes do planeta tivessem o nivel de vida dos

It’s clear that if all the inhabitants of the planet had North Americans’ level of

norte-americanos, nem a energia atômica seria suficiente para uma produção

life, not even atomic energy would be sufficient to provide for the consump-

adequada ao consumo. Nas condições dos países subdesenvolvidos êsses

tion. In the conditions of the underdeveloped countries, these indices are

índices são utópicos e absurdos. Logo os principios da civilização dos países

utopian and absurd. Therefore, the civilization principles of superdeveloped

superdesenvolvidos (E.U.A., URRSS, etc.) não são válidos para todo o

countries (USA, USSR, etc.) are not valid for the whole world. Countries of

mundo. Os países da América Latina, da África e da Ásia deverão encontrar

Latin America, Africa and Asia should find a new sort of possible civiliza-

um novo tipo de civilização possivel, para o seu completo desenvolvimento.

tion, for their complete development. Although the original path has not yet

Embora o caminho original não tenha sido ainda suficientemente caraterizado,

been sufficiently characterized, we can rule out all and any return to craft-

pode-se excluir todo e qualquer retorno ao artesanato, tentando-se formas

work, trying the most elementary forms of industrialization, normalization

mais elementares de industrialização, normalização e standardização dos

and standardized nations of the types of equipment necessary for the use

equipamentos-tipo necessários ao uso das áreas livres. Papel importante

of the open areas. An important role will be played by prototypical solutions

terão as soluções prototípicas que usarão o verde barato sem decorativismos

that make inexpensive use of green areas, without annoying decorations, but

chatos, mas dentro de critérios rigorosos e funcionáis.

within rigorous and functional criteria.

Mesmo no plano do design paisagístico e de seus valores comu-

Also on the plane of landscaping design and its communication

nicativos, serão necessária uma intuição realista que liberte a cultura de

values, it will be necessary to maintain a realist intuition that frees culture

feitiços, contribuindo para o desenvolvimento de uma consciência his-

from fetishes, contributing toward the development of a historically active

tóricamente atuante nas nossas condições. Finalmente, planejamento e

awareness in our conditions. Finally, planning and design, which by their

design, diferenciados pela sua natureza, se relacionam, se complementam

very nature are different from one another, are interrelated, complement-

e se realimentam recìprocamente para a grande síntese que será o novo

ing one another and mutually feeding each other for the great synthesis

humanismo da era industrial.

that will be the new humanism of the industrial era.

PROPOSTA

PROPOSAL

Conceituação do planejamento físíco das áreas livres para o uso de

Conceptualization of open areas physical planning for the use of

massa tendo-se em consideração os meios adequados às condições de

the masses taking into consideration the means suitable to Brazil’s under-

subdesenvolvimento do Brasil, e como infra-estrutura do design paisagís-

developed conditions, and using the infrastructure of landscaping design

tico caracterizado como super-estrutura.

characterized as superstructure.

.

.
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SALVADOR, 8O CONGRESSO DA SOCIEDADE INTERAMERICANA DE PLANIFICAÇÃO (SIAP), 1970
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PLANIFICAÇÃO DEL DESARROLLO DE
AMÉRICA LATINA”.
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SIMPÓSIO Nº 1 – POLOS DE
DESENVOLVIMENTO

SYMPOSIUM #1 – POLES FOR
DEVELOPMENT

P

W

retendemos colocar em questão a projeção ingênua de futuros
alternativos, que pressupõe a simples continuação das tendências

atualmente dominantes. Na escala temporal, o último século (1870/1970)
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e aim to question the ingenuous projection of alternative futures that presupposes the simple continuation of currently

prevailing trends. On a temporal scale, the last century (1870/1970)

apresentou um avolumarse contínuo da importância da roda mecânica

saw a continuous growth of the importance of the mechanical wheel

no desenvolvimento físico territorial. A roda de ferro e, nos últimos trinta

in territorial physical development. The iron wheel and, in the last 30

anos, o pneu constituem os fatores determinantes da problemática bá-

years, the rubber tire, were the determining factors in the basic territo-




sica territorial. No caso específico de São Paulo, por exemplo, pode-se

rial problematics. In the specific case of São Paulo, for example, it can

constatar que desde o Plano Prestes Maia (1929) até os programas de

be observed that since the Prestes Maia’s Master Plan (Plano Prestes

obras mais recentes, as preocupações com o sistema viário assumem uma

Maia, 1929) up to the most recent programs, the concerns with the

importância cada vêz maior.

roadway system have become increasingly important.

Se de um lado essas preocupações são mais do que justificáveis, em

If on the one hand these concerns are more than justifiable, on the

contrapartida os técnicos não parecem dispostos a reconhecer a insolubili-

other, the experts do not seem willing to recognize the physical and finan-

dade física e financeira dessa impostação do problema.

cial insoluability of this problem.

Nos últimos vinte e três anos as rodovias alteraram a estrutura físi-

Over the last 23 years, highways have changed the physical structure

ca e os vetores do uso do solo. Hoje estamos vivendo a classicidade e a

and the vectors of soil use. Today we are experiencing the classicity and

exuberância decadente dêsse período, que, em virtude de novas variáveis

decadent exuberance of this period, which, in virtue of new variables (quan-

(crescimento quantitativo) chega a ameaçar às condições da qualidade

titative growth) threatens the conditions of urban quality, linked to survival.

urbana, vinculadas as de sobrevivência. O levantamento crítico da situa-

The critical survey of the situation directly resulting from this century of the

ção diretamente resultante dêsse século da roda mecanizada deixam de

mechanized wheel do not present all the hypothetical sequences of future

apresentar tôdas as sequências hipotéticas de acontecimentos futuros.

happenings. The perfect comprehension of the morphologic modifications

A perfeita compreensão das modificações morfológicas introduzidas na

introduced in the city’s physical reality by the iron wheel and the rubber tire,

realidade física da cidade pela roda de ferro e pelo pneu, enfatizando as

emphasizing the polynuclear and linear agglomerations respectively, might

aglomerações polinucleares e lineares respectivamente, pode não ser sufi-

not be sufficient for alternative projections of the urban process.

ciente para projeções alternativas do processo urbano.

We are most likely on the threshold of an era that some call the Sec-

Estamos muito provàvelmente no limiar de uma época que alguns

ond Industrial Revolution, others the Postindustrial, no less surprising than

denominam da Segunda Revolução Industrial outros de Pós-industrial, não

the Industrial Revolution of the18th and 19th Centuries, with the difference

menos surpreendente que a Revolução Industrial dos séculos XVIII e XIX,

that in today’s very small world, it will not take a century and a half to reach

com a diferença de que no mundo de hoje, muito pequeno, não levará sé-

us. This new reality is in fact already here.

culo e meio para chegar até nós. Essa nova realidade de fato já está aqui.

The increasingly frequent, intense and extensive use of electricity

O aproveitamento cada vez mais frequente, intenso e extenso da eletri-

in every field is responsible for qualitative modifications of modern life.

cidade em todos os campos é responsável por modificações qualitativas da vida

A particularly important factor is the electronic communication channels

moderna. Particular importância adquirem os canais eletrônicos de comunica-

that A. Moles calls artificial channels. The improvement and development

ção que A. Moles chama de canais artificiais. O aperfeiçoamento e desenvol-

of these media’s potential and their decreasing expense constitute a new

vimento da potencialidade dêsse meios e seu barateamento constituem uma

variable that is exercising a profound influence on urban life. Today, a part

nova variável que está exercendo uma profunda influência sôbre a vida urbana.

of the functions in the sectors of work, health, recreation and culture have

Já hoje, uma parte das funções nos setores trabalho, saúde, recreação e cultura

shifted from the physical to the electric plane. The “time-sharing” system

passaram do plano físico para o elétrico. O sistema “Time-Sharing” com grande

with a large number of terminals, which by means of satellites can reach

número de terminais, que através dos satélites pode atingir escala internacional,

an international scale, creates a processing network interlinked by simple,

cria uma rêde de processamento interligada mediante equipamentos simples de

low-cost equipment: a new sort of telephone, that not only transports in-

baixo custo: um nôvo tipo de telefone, que não apenas transporta a informação

formation but also processes it. The center, as a physical place of infor-

mas a trata também. O centro, enquanto lugar físico da informação ou lugar

mation or place where something is exchanged with the environment, is

Uma nova variável para o modêlo de organização territorial: a evolução dos meios eletrônicos de comunicação
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onde algo se troca com o meio, está perdendo gradativamente a sua função. De

gradually losing its function. In fact, today the most frequent exchanges

fato hoje as trocas mais frequentes ocorrem pelos sentidos, via sistema nervoso,

take place in the senses, through the nervous system, and it is the electric

e são os meios elétricos os que atingem a nossa percepção com o maior número

media that reach our perception with the greatest number of “bits.” It is

de “bits”. É altamente provável que no futuro essa tendência tenderá a aumentar.

highly probable that in the future this trend will tend to increase.

A situação se encaminha para padrões que, embora com caracte-

The situation is heading toward patterns which, though with pecu-

rísticas locais peculiares, pertencem à fase pós-industrial. Lançando mão

liar local characteristics, belong to the postindustrial phase. Through a set

de algumas leituras (particularmente H. Kahn), poderíamos itemizar essas

of readings (particularly H. Kayn), we can itemize these phases in the fol-

fases da seguinte maneira:

lowing way:

1. Cultura mais sensitiva, terrenal, hedonísta e pragmática;

1. A more sensitive, worldly, hedonist and pragmatic culture;

2. Elites tecnocráticas e meritocráticas

2. Technocratic and meritocratic elites;

3. Acumulação de conhecimentos científicos e tecnológicos;

3. Accumulation of scientific and technological knowledge;

4. Institucionalização da pesquisa, difusão da mudança;

4. Institutionalization of research and spread of change;

5. Industrialização e modernização em escala mundial;

5. Industrialization and modernization on a worldwide scale;

6. Crescimento demográfico;

6. Demographic growth;

7. Crescimento da urbanização, megalópolis;

7. Growth of urbanization, the megalopolis;

8. Diminuição das ocupações secundárias;

8. Decrease in secondary occupations;

9. Aumento da riqueza e do lazer;

9. Increased wealth and leisure;

10. Consumo de massa;

10. Mass consumption;

11. Desenvolvimento das atividades terciárias e quaternárias;

11. Development of tertiary and quaternary activities;

12. Desenvolvimento do setor público.

12. Development of the public sector.

Grande parte das funções acima itemizadas podem ser atendidas

A large part of the functions itemized above can be supplied by

pela eletricidade, dispensando soluções físicas. A discussão acadêmica de

electricity, obviating physical solutions. The academic assertion that face-

que o face-a-face é mais rico de mensagem – afirmação essa que vem

to-face exchange provides a richer message – a statement that denies all of

negar tôda a cultura e a arte registradas em memórias artificiais (como

the culture and art recorded in artificial memories (such as paintings, discs,

quadros, discos, esculturas e também urbanismo...) nem sequer é perti-

sculptures and also urbanism…) is not even pertinent. In fact, in our case, the

nente. De fato, o nosso caso, a opção se coloca entre fazer ou deixar de

choice consists in doing something or leaving off from doing it. In effect,

fazer. Com efeito, o atendimento em escala física, em virtude do volume

interacting on a physical scale, due to the volume of the demand and the

da demanda e dos recursos relativamente exíguos, é praticamente inviá-

relatively sparse resources, is practically unviable. We suppose, for example,

vel. Suponhamos, por exemplo, que haja a necessidade de atender mais

that there is a need to provide classes for another 200 thousand students.

duzentos mil alunos. Adotando-se o índice de quatro metros quadrados

Adopting the index of 4 square meters of constructed space per student

de construção por aluno e dezesseis metros quadrados de área livre/alu-

and 16 square meters of open area per student we have a total of 800 thou-

no teremos um total de oitocentos mil metros quadrados. Isso significaria

sand square meters. This would mean setting aside or expropriating 80

dispor ou desapropriar oitenta hectares de terreno urbano. Além do custo

hectares of urban land. Besides the high and likely prohibitive cost of the




elevado e provàvelmente proibitivo do investimento, a frequência à esco-

investment, attending school could require hundreds of thousands of trips,

la poderia acarretar algumas centenas de milhares de viagens, sobrecar-

overloading the already saturated flows and means of transport. All of this,

regando os transportes e os fluxos já saturados. Tudo isso, recorrendo à

making use of electricity, could be resolved by a TV program. Feedback

eletricidade, poderia ser resolvido por um programa de TV. Os problemas

technical problems related to the television taught programs could give rise

técnicos de feed-back relativos aos programas de ensino pela televisão

to a study which most likely would yield satisfactory solutions. In 1969, more

poderiam merecer um estudo que levaria, muito provàvelmente, para so-

than 100 thousand students signed up for Curso de Madureza [junior-high

luções satisfatórias. Em 1969 mais de cem mil alunos se inscreveram no

and high-school educational course] on TV 2 of São Paulo, and more than

curso de madureza da TV 2 de S. Paulo e mais de 80.000 prestaram exa-

80 thousand took the exam. Is this course by an artificial channel better or

me. Êsse curso por canal artificial é melhor ou pior do que o tradicional do

worse than the traditional face-to-face means? I think that it could be better;

face-a-face? Eu acho que poderia ser melhor; outros acharão o contrário,

others think the opposite, but the question, as we stated, is posed in other

mas a questão, como dissemos, se coloca em outros têrmos: poderia o

terms: can the Public Power meet the demand in another way?

Poder Público atender à demanda de outra forma?

Large industrial complexes are now being located along roadway

Os grandes complexos industriais passam a localizar-se ao longo

axes, mainly within a 150-km radius from the central nucleus of Rio and

dos eixos viários, principalmente dentro de um raio de 150 Km a partir

São Paulo metropolises. The society of the 1st Industrial Center, in Pres-

do núcleo central das metrópoles Rio e São Paulo. Acaba de ser criada a

idente Prudente, 600 km from the Greater São Paulo area, has just been

sociedade do 1º Centro Industrial, em Presidente Prudente, a 600 Km do

created. The gaps can be filled by telex and telephone, without the need

GSP. Os hiatos podem ser preenchidos pelo telex e pelo telefone, sem

of urban-physical continuity. The expansion of the urban area continues to

necessidade de contínuidade urbana-física. A expansão da área urbana

result in an occupation that is not always advisable in light of the require-

contínua implicaria numa ocupação nem sempre aconselhável pelos re-

ments posed by the conditions of the available areas.

quisitos apresentados pelas condições das áreas disponíveis.

The decongestant effects of the fragmentation of the light indus-

Os efeitos descongestionantes da pulverização das indústrias leves

tries and the more or less grouped exit of heavy and middle industries,

e da saída de indústrias pesadas e médias, mais ou menos agrupadas, per-

with the persistence of the preconception and fixed idea of the center, are

sistindo o pré-conceito e a idéia fixa do Centro, poderão não ser devida-

perhaps not being duly utilized.

mente aproveitados.

In São Paulo, for example, when there was an industrial saturation

Em São Paulo, por exemplo, quando houve a saturação industrial do

of the nucleus and the displacement of the industries to the Greater São

núcleo e o deslocamento das indústrias pra o GSP, a persistente pré-ima-

Paulo area, the persistent pre-image of the Center made the flows in-

gem do Centro fêz aumentar os fluxos. Não teria havido outra solução? Para

crease. Was there no other solution? For the heavy and middle industries

as indústrias pesadas e médias que atualmente saem da cidade para instalar-

that are currently leaving the cities to be installed along the highways, the

se ao longo das rodovias, a única solução informativa é pela eletricidade.

only informational solution is by electricity.

Os setores terciário e quaternário, quando equipados com meios

The tertiary and quaternary sectors, when equipped with electric

de comunicação elétrica, nada precisam do centro. O fracasso das ati-

communication media, do not need a center. The failure of the artistic

vidades artísticas e culturais que utilizam canais naturais (Bienal, exposi-

and cultural activities that use natural channels (art biennials, exhibitions,

ções, teatros, etc.) e o aumento da audiência do rádio e TV, sem entrar em

theaters, etc.) and the increase of radio and TV audiences, without en-

maiores considerações, reiteram a decadência dêsses meios e reforçam a

tering further considerations, reiterate the decadence of these media and

imagem da importância hegemônica dos meios elétricos.

reinforce the image of the hegemonic importance of electric media.
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Parafraseando por analogia o aforismo de 1930 “governar é abrir es-

Paraphrasing by analogy the 1930 aphorism “governar é abrir estra-

tradas”, poderíamos dizer que hoje governar é tornar possível a comunica-

das” [to govern is to open highways], we could say that today to govern

ção de informações. E no mesmo rumo de reflexão, podemos estabelecer

is to make communication and information possible. And along this same

uma comparação entre a importância do sistema de rodovias, atualmente

thought, we can establish a comparison between the importance of the high-

em construção (incluindo a Trans-amazônica) e a rede de telecomunica-

way system, currently under construction (including the Trans-Amazônica)

ção em fase de implantação pela Embratel.

and the network of telecommunication now being implanted by Embratel.

A nucleação decorrente das paradas da roda de ferro e a lineari-

Will the nucleation arising from the stopping points of the iron wheel

dade urbana derivada do pneu sobreviverão à hegemônia da eletricidade

and the urban linearity derived from the rubber tire survive the hegemony of

ou a morfologia urbana passará a apresentar novas peculiaridades? Essa

electricity, or will the urban morphology begin to present new peculiarities?

questão envolve um dos problemas cruciais da Metrópole de S. Paulo e de

This question involves one of the crucial problems of São Paulo and other me-

outras, a saber o da centralidade. Já outros se referiram à macrocefalia das

tropolises, namely, that of centrality. Others have referred to the macrocepha-

metrópoles, sem contudo tentar um elétroencefalograma.

ly of the metropolises, without however attempting an electroencephalogram.

O carro não passa de extensão dos músculos e a cidade tem hoje

The car is nothing more than an extension of the muscles, and the

menos relação com os nossos músculos do que com o nosso sistema ner-

city today has less relation with our muscles than with our nervous system.

voso. A capacidade do homem de receber e armazenar com estímulos

Man’s capacity to receive and store with stimuli at every second is saturat-

por segundo é saturada pelo “environment” urbano.

ed by the urban “environment.”

As soluções viárias absorvem grande parte do capital financeiro

The roadway solutions absorb a large part of the available financial

disponível. As áreas centrais apresentam índices maiores de congestiona-

capital. The central areas present higher rates of congestion and the in-

mento e é nelas que se concentra portanto o investimento.

vestment is therefore concentrated on them.

O aumento de índice veículos/hab. que dobrou nos cinco anos

The increase of the vehicles-per-dwelling rate, which doubled in the

entre 1960 e 1965 assim como em 23 anos (1942/65) o número de via-

five years between 1960 and 1965, just as the number of trips increased

gens aumentou cêrca de quinze vêzes, deverá nos levar a refletir sôbre as

nearly fifteenfold in 23 years (1942/65), should make us reflect on the

consequências decorrentes desse processo bola-de-neve. A Wolksvagen

consequences arising from this snowballing process. Volkswagen has just

acaba de fabricar um milhão de veículos, que estacionados necessitariam

manufactured 1 million vehicles, which will require about 25 million square

de cêrca de vinte e cinco milhões de metros quadrados... Portanto o pro-

meters just to park them… Therefore the problem does not basically lie in

blema bàsicamente não reside em discutir se o Centro será concêntrico

discussing if the center will be concentric or linear, more to the north or to

ou linear, mais a norte ou mais a sudoeste, em forma de corredor, sala-de-

the southeast, in the form of a corridor, a living room or bathroom. The

-estar ou sanitário. O problema é saber em que medida a cidade precisa

problem is knowing to what degree the city needs – and will need twenty

ainda e precisará daquí a vinte anos do Centro, e se o têrmo Centro com-

years from now – a center, and if the term center bears the traditional

portará as denotações e conotações semânticas tradicionais.

semantic connotations and denotations.

Não há dúvida de que algumas funções desempenhadas pelo Cen-

There is no doubt that some functions carried out by the center

tro poderão permanecer, mas não há dúvida também de que outras se-

could remain, but there is also no doubt that others will be substituted

rão substituídas pela eletricidade. Anàlogamente ao raciocínio anterior, a

by electricity. Analogously to the foregoing thoughts, it is not a question

questão não é verificar se o face-a-face do “ponto-de-encontro” (e nem

of verifying whether the face-to-face exchange of the “meeting point”

sempre coexistência física e simultaneidade no espaço significam encon-

(and physical and simultaneous existence and space do not always signify




tro) é mais informativo do que as mensagens recebidas por outros canais

meeting) is more informative than the messages received by other chan-

mas é computar o prêço pago em sentido lato e global pela população

nels, but rather of computing the price paid in the wide and global sense

para manter viva – ou quase-viva – a imagem do Centro. Mesmo as revi-

by the population to keep the image of the center alive – or nearly alive.

sões de centro propostas se alimentam da imagem clássica do Forum e a

Even the proposed revisions of the center are based on the classic image

Metrópole é situada em têrmos de Urbs et Orbis...

of the forum, and the metropolis is situated in terms of urbs et orbis...

A quase totalidade das projeções dos planos não consideram a potencialidade urbana da eletricidade.

The vast majority of the plans forecasts do not consider the urban
potential of electricity.

A não – consideração da potencialidade da nova variável oferecida

The nonconsideration of the potential of the new variable offered by

pela eletricidade, está levando as cidades ao colapso. De fato, atenden-

electricity is leading cities into collapse. In fact, meeting the growing demand

do à demanda crescente da roda, as cidades estão morrendo atropela-

of the wheel, the cities are dying by being run over. And it is an inglorious

das. E é uma morte inglória, sem resultado compensadores. Os viadutos,

death, without any positive compensation. Overpasses, which take years to

construídos em anos, saturam sua capacidade em poucas horas depois de

build, become saturated with traffic a few short hours after they are opened,

inaugurados e as vias elevadas – ignorando as considerações ecológicas

and elevated roadways – ignoring the minimal ecological considerations –

mínimas – deterioram áreas importantes da cidade. A indústria automobi-

deteriorate important areas of the city. In the last twenty years since 1950

lística nacional nos últimos 20 anos a partir de 1950 acelerou o processo da

the national automobile industry has accelerated the process of the wheel

civilização da roda, levando o sistema viário à saturação física.

civilization, bringing the roadway system to physical saturation.

A descentralização provocada pelos meios de transporte mais rá-

The decentralization brought about by the quicker and cheaper

pidos e mais baratos, é insignificante em comparação a descentralização

means of transport is insignificant in comparison to the decentralization

que poderá ser provocada, pelo desenvolvimento eletrônico. As modifi-

that will be brought about by electronic development. The modifications

cações entre o período da roda de transporte animal de (1554 a 1875) e

between the period of the wheel of animal-powered transport (1554 to

o da roda mecânica não podem servir de base para as projeções futuro-

1875) and the mechanical wheel cannot serve as a basis for futurological

lógicas, que provávelmente não dependerão tanto de uma roda mais efi-

projections, which will probably not depend so much on a more efficient

ciente quanto da rede de comunicação e tratamento da informação, isto

wheel than on the network of communication and information processing,

é da eletricidade (o do raio Laser). A evolução histórica está sendo vista

that is, the network of electricity (or laser). Man’s historical evolution is be-

como desenvolvimento de quantidades de uma mesma qualidade. É le-

ing seen as a development of quantities of the same quality. Is it legitimate

gítimo acreditar que o futuro será um novo desenvolvimento quantitativo

to believe that the future will be a new quantitative development of the

da qualidade atualmente dominante, ou será mais legítimo acreditar que

currently prevailing quality, or is it more legitimate to believe that it will be

será o do advento – já ocorrido – e maturidade de uma nova qualidade?

the (already occurred) advent and maturity of a new quality?

Anàlogamente ao colapso do transporte animal de 1873, hoje a

Analogously to the collapse of animal-powered transport in 1873, today

rêde das telecomunicações está determinando a confusão, a perplexidade

the telecommunications network is determining the confusion, the perplexity

e o colapso iminente das idéias urbanísticas baseadas no transporte físico.

and the imminent collapse of the urbanistic ideas based on physical transport.

A transformação morfológica dos “povoados – estações” em “po-

Will the morphological transformation of “settlements/stations”

voados – rodovias” continuará? E qual será a sua importância? Afinal, em

into “settlements/highways” continue? And what will its importance be?

síntese, uma pergunta deve ser colocada: o Centro deve servir a cidade ou

After all, in short, a question should be posed: should the center serve the

a cidade deve servir o Centro?

city, or should the city serve the center?
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O movimento cultural e artístico de 22 – e Prestes Maia pode ser

The cultural and artistic movement of ’22 – and Prestes Maia can

filiado a êsse movimento – perdem a oportunidade de compreender a

be affiliated to this movement – loses the opportunity to comprehend the

essência do momento histórico que viveu. A exaltação da roda veloz pelo

essence of the historical moment that took place. The great expectations

futurismo paulista não passou de retórica. Quando o processo de urbani-

of the quick wheel for the future of São Paulo was nothing more than rhet-

zação começava a apresentar os primeiros conflitos, Mário de

oric. When the process of urbanization began to present the first conflicts,

Andrade preferiu dedicar-se ao estudo do folclore rural... A in-

Mário de Andrade preferred to dedicate himself to the study of rural folk-

dustrialização se deu sem uma super-estrutura comunicativa, se qui-

lore… The industrialization took place without an adequate communica-

serem artística, adequada. Tarcila estudou com Leger – o artista pre-

tive (or artistic) superstructure. Tarsila studied with Leger – the artist who

cursor da linguagem da máquina é um dos mais importantes cubistas

was the machine language forerunner and one of the most important cub-

na opinião de Mondrian – para retratar (é êsse têrmo) as paisagens

ists in Mondrian’s opinion – to portray (this is the term) the landscapes of

da sua fazenda. O morno reforismo de 22, com exceção de Oswaldo,

her farm. The lukewarm reformism of ’22, with the exception of Oswaldo,

não conseguiu camuflar a sua cegueira. Agora, em 1970, faremos os

did not manage to camouflage its blindness. Now, in 1970, will we make the

mesmos êrros de 22? O problema será transformado em rotina profis-

same mistakes of 1922? Will the problem be transformed into profession-

sional ou merecerá um debate mais amplo, que mobilize a inteligência

al routine or will it merit wider debate, mobilizing the Brazilian and Latin

brasileira e latino americana?

American intelligence?




.
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“

Quando você não sente o tempo passando em um filme, está sendo
roubado.” É o que diz a cineasta contemporânea Chantal Akerman,

que lida obsessivamente com a questão do tempo. Reage àqueles que

“

When you do not sense the time passing in a film, you are being
cheated.” This statement by contemporary filmmaker Chantal

Akerman, who obsessively deals with the question of time, is a reac-

vão ao cinema e que, se não veem o tempo passar, concluem ter sido um

tion against those who go to the cinema and, if they don’t notice

bom filme. “Isso é diversão. Quero nos meus filmes que você sinta o tem-

the time passing, conclude that it was a good film. “That’s entertain-

po passar, cada minuto”, conclui ela.

ment. In my films I want you to sense the time passing, each minute,”

A “utopia urbanística” de Waldemar Cordeiro, também, parte

she concludes.

da questão do tempo, antes de se converter em propostas para o es-

Waldemar Cordeiro’s “urbanistic utopia” is also based on the ques-

paço e o território. Ele, como Chantal, vê a diversão como dispersão

tion of time, before its conversion into proposals for space and territory.

e perda.

He, like Akerman, sees entertainment as a waste of time.

Preocupa-se Cordeiro com o que seria feito com o período de

Cordeiro is concerned with how one’s free time would be spent if

tempo livre, liberado da subordinação à jornada de trabalho, na sociedade

he or she were freed from the subordination of the work regime in indus-

industrial. Acusa a ausência de uma visão crítica e de “um encaminha-

trial society. He points to the absence of a critical vision and of “a more

mento mais político do que técnico” dessa questão, já que, para ele, “fora

political than technical approach” to this question, since, for him, “outside

da rotina, entregue aos interesses da indústria da diversão […] o indivíduo

the routine, submitted to the interests of the entertainment industry […]

deixa de existir” e é levado à condição de mero espectador “à inércia e

the individual ceases to exist” and is brought to the condition of a mere

à passividade”1.

spectator, “to idleness and passiveness.”1

“A política do tempo livre se confunde com a política da cultura

“The politics of free time is confused with the politics of culture and

e da arte [...] quando as atividades diretamente produtoras cessam, é

of art. […] when the directly productive activities cease, the awareness re-

que a consciência se volta sobre si mesma e a arte a socorre com o ins-

turns to itself and art comes to the aid, with the proper tools for this new

trumental adequado a essa nova atividade, cujos produtos nem sempre

activity, whose products are not always visible,” he says.2
Thus, Cordeiro shares in what was pointed out years before by Le

são visíveis”2.
Desse modo, Cordeiro partilha do que, anos antes, apontara Le Cor-

Corbusier: “Free time is not empty time, but a moment of qualification.”3

busier: “O tempo livre não é tempo vazio, mas momento de qualificação”3.

And, for society to take advantage of this time, it is necessary to provide

E, para que a sociedade desfrute desse tempo, há que se prover a cidade

the city with “free spaces” for humans to interact with each other and to

de “espaços livres” para a convivência humana e o contato com a natureza.

make contact with nature.

1
CORDEIRO, Waldemar. Conceituação do paisagismo enquanto comunicação e
arte. Revista de Cultura Brasileña, Madri, n. 14, set. 1965. Texto apresentado no seminário O
Homem e a Paisagem Paulistana, IAB/SP, 1964. Ver também página 483 desta publicação.

1 CORDEIRO, Waldemar. “Conceituação do paisagismo enquanto comunicação e
arte.” Revista de Cultura Brasileña, Madrid, n. 14, set. 1965. Text presented at the seminary
O Homem e a Paisagem Paulistana, IAB/SP, 1964. Also see page 483 of this publication.

2 CORDEIRO, WALDEMAR apud BELLUZZO, Ana Maria. Waldemar Cordeiro,
uma aventura da razão. In: Waldemar Cordeiro, uma aventura da razão. São Paulo: Museu
de Arte Contemporânea da USP (MAC/USP), p. 31.

2 CORDEIRO, WALDEMAR, cited in BELLUZZO, Ana Maria. “Waldemar Cordeiro,
uma aventura da razão.” In: Waldemar Cordeiro, uma aventura da razão. São Paulo: Museu
de Arte Contemporânea da USP (MAC/USP), p. 31.

3

Idem.

3

Ibid.
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ESPAÇOS LIVRES

FREE SPACES

Na concepção e na implantação dos espaços livres – “áreas de en-

In the conception and implementation of the free spaces – “areas of

contro, esporte ativo, repouso isolado e anfiteatro natural de cultura” –, os

encounter, active sports, isolated resting and a natural amphitheater of cul-

artistas paisagistas têm papel ativo. O desafio desses profissionais, que no

ture”4 – the landscaping artists have an active role. The challenge of these

passado haviam servido à elite e depois às classes médias, era agora servir

professionals, who formerly served the elite and later the middle classes, is

à população como um todo.

now to serve the population as a whole.

4

Na verdade, conforme o arquiteto e paisagista Givaldo Medeiros em sua

Actually, according to architect and landscaper Givaldo Medeiros in his

tese de doutorado sobre Cordeiro, o próprio paisagismo se configurara como

doctoral thesis on Cordeiro, landscaping is configured as a professional activity

atividade profissional no Brasil “acompanhando o quadro das transformações

in Brazil “accompanying the context of the architectural and urban transforma-

arquitetônicas e urbanas ocorridas de início a meados do século XX, com a con-

tions that took place from the early to mid-20th century, with the consequent

sequente redefinição da importância assumida pelos espaços livres na confor-

redefinition of the importance assumed by the free spaces and the conforma-

mação e figuração da cidade”. Ainda sobre espaços livres, Medeiros cita Nestor

tion and figuration of the city.” Also concerning free spaces, Medeiros cites

Goulart: “Livres da vergonha escravocrata, urbanizados os hábitos, restringidos

Nestor Goulart: “Free of the shame of slavery, the habits urbanized, the back-

os quintais, erradicados pomares, hortas e viveiros, as áreas não edificadas ga-

yards restricted, the fruit groves, gardens and plant nurseries eradicated, the

nham novo significado, revalorizadas para o uso social”5.

unbuilt areas take on a new meaning, revalorized for social use.”5

No dizer de Cordeiro, essas áreas livres, “áreas de encontro”, se des-

According to Cordeiro, these free areas, “areas of encounter,” are

tinam também ao “esporte ativo, repouso isolado e anfiteatro natural de

also destined to “active sports, isolated rest and a natural amphitheater of

cultura”, ao contrário do que acontecera com base na visão naturalista da

culture,” unlike what had taken place based on the naturalist view of the

paisagem, na representação imitativa da natureza, conduzindo a “uma ati-

landscape, on the imitative representation of nature, leading to “an atti-

tude de omissão e neutralidade, [...] antessala da alienação”6.

tude of omission and neutrality, […] an anteroom of alienation.”6

A gestão do tempo e dos espaços livres, segundo Waldemar Cor-

The management of free time and of free spaces, according to

deiro, deveria ser responsabilidade do Estado, já que “só os governos têm

Waldemar Cordeiro, should be the responsibility of the State, since “only the

recursos para a criação de milhões de metros quadrados de verde equipa-

governments have resources for the creation of millions of square meters

do”. Como consequência, ele reivindica uma política governamental nesse

of equipped green space.” As a consequence, he demands a governmental

sentido, já que “não pode se limitar à lógica do consumo” .

policy in this sense, since “it cannot be limited to the logic of consumption.”7

4 CORDEIRO, Waldemar. Conceituação do paisagismo enquanto comunicação e arte,
op. cit.

4 CORDEIRO, Waldemar. “Conceituação do paisagismo enquanto comunicação e
arte,” op. cit.

5 GOULART, Nestor. Quadro de arquitetura no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 1970 apud
MEDEIROS, Givaldo. Artepaisagem: a partir de Waldemar Cordeiro. Tese (Doutorado em
Arquitetura e Urbanismo) – Universidade de São Paulo, 2006, p. 196.

5 GOULART, Nestor. Quadro de arquitetura no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 1970, cited in MEDEIROS, Givaldo. Artepaisagem: a partir de Waldemar Cordeiro. Doctoral thesis
in Architecture and Urbanism, Universidade de São Paulo, 2006, p. 196.

6 CORDEIRO, Waldemar. Conceituação do paisagismo enquanto comunicação e arte,
op. cit.

6 CORDEIRO, Waldemar. “Conceituação do paisagismo enquanto comunicação e
arte,” op. cit.

7
CORDEIRO, Waldemar. Planejamento e design paisagísticos. Conceituação e
diretrizes do planejamento Físico. In: I Encontro de Arquitetos e Planejadores, maio 1966,
Curitiba. Ver também página 510 desta publicação.

7 CORDEIRO, Waldemar. “Planejamento e design paisagísticos. Conceituação e
diretrizes do planejamento Físico.” In: I ENCONTRO DE ARQUITETOS E PLANEJADORES, maio 1966, Curitiba. Also see page 510 of this publication.
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Além das reflexões sobre o “tempo livre” e o “espaço livre”, tematiza

Besides his reflections on “free time” and “free space,” he also con-

também a “justa proporção entre volumes edificados e espaços livres” ,

siders the “proper proportion between constructed volumes and free

“um novo modelo de organização territorial”9, a previsível “perda de fun-

spaces,”8 “a new model of territorial organization,”9 the foreseeable “loss

ção dos centros”10 urbanos, “a desnecessária continuidade urbana física”11,

of functions of the urban centers,”10 “the unnecessary urban physical conti-

“a nova morfologia urbana a seguir dos povoados-estações (roda de fer-

nuity,”11 “the new urban morphology following the settlement-stations (the

ro) ou dos povoados-rodovias (pneu)”12, “a saturação física das cidades

iron wheel) or of the settlement-highways (the rubber tire),”12 “the physical

pela aceleração da civilização da roda”13, antecipando situações e desafios

saturation of the cities by the acceleration of the civilization of the wheel,”13

que, só bem mais tarde, entrariam na pauta dos profissionais e dos gover-

anticipating situations and challenges which would only much later enter

nos envolvidos com a questão urbana, e da própria sociedade na luta por

the agenda of the professionals and governments involved with the urban

seus direitos.

question, and of society itself in its struggle for its rights.

8

Suas ideias sobre as possibilidades de uma nova organização espa-

During the 1960s and beginning of the ’70s, his ideas about the pos-

cial das cidades e de uma distribuição mais equitativa dos bens resultantes

sibilities for a new spatial organization of the cities and for a more equita-

da acumulação capitalista, incluindo acesso à cultura, são, ao longo da dé-

ble distribution of the assets resulting from capitalist accumulation, includ-

cada de 1960 e no início da década de 1970, expostas em inúmeros fóruns

ing access to culture, were aired in countless urban development forums

de desenvolvimento urbano, que reuniam profissionais de diversas áreas.

attended by professionals from a wide range of areas.

Entre eles estão o seminário realizado no Instituto de Arquitetos do

These include the seminar held at the Instituto de Arquitetos do

Brasil – Departamento de São Paulo (IAB/SP), em 1964, sobre o desen-

Brasil – Departamento de São Paulo (IAB/SP), in 1964, concerning the

volvimento urbano da capital paulista; o I Encontro de Arquitetos e Plane-

urban development of São Paulo City; the I Encontro de Arquitetos e

jadores (Curitiba, 1966); o VII Congresso de Arquitetos (Belo Horizonte,

Planejadores (Curitiba, 1966); the VII Congresso de Arquitetos (Belo

1968); e o VIII Congresso da Sociedade Interamericana de Planificação

Horizonte, 1968); and the VIII Congresso da Sociedad Interamericana de

[Siap (Salvador, 1970)].

Planificacão (Siap) held in Salvador, in 1970.

Assim como Waldemar Cordeiro, vários integrantes do Grupo

Along with Waldemar Cordeiro, various members of the Grupo

Ruptura, em que exerce posição de liderança na década de 1950, atuam

Ruptura, of which he was a leader in the 1950s, were active in the areas

nas áreas de design, arquitetura e paisagismo. Aliás, a ampliação da es-

of design, architecture and landscaping. Indeed, the enlargement of the

fera de atuação das artes faz parte do ideário concretista. O desejo de

sphere of activity of the arts was part of the concretist ideals. The desire

8 CORDEIRO, Waldemar. Para uma justa proporção entre volumes edificados e
espaços livres. In: Revista Acrópole, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU/USP),
n. 223, maio 1957.

8 CORDEIRO, Waldemar. “Para uma justa proporção entre volumes edificados e espaços livres.” In: Revista Acrópole, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU/USP), n.
223, maio 1957.

9 CORDEIRO, Waldemar. Uma nova variável para modelo de organização territorial.
VIII Congresso do SIAP (Sociedade Interamericana de Planificação), 1970, Salvador. Ver
também página 514 desta publicação.

9 CORDEIRO, Waldemar. “Uma nova variável para modelo de organização territorial.”
VIII Congresso do SIAP (Sociedade Interamericana de Planificação), 1970, Salvador. Also
see page 514 of this publication.

10

Idem.

10

Ibid.

11

Idem.

11

Ibid.

12

Idem.

12

Ibid.

13

Idem.

13

Ibid.
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mudança, de modernização, visa a todos os âmbitos da realidade da vida

for change, for modernization, involved all of the realms of contemporary

contemporânea. Nas reuniões periódicas do grupo, polemizava-se sobre

life. In the group’s periodic meetings, debates were held about art, archi-

arte, arquitetura, paisagismo e design, com pretensões de formular, mais

tecture, landscaping and design, with the aim of formulating a project for

adiante, um projeto de reforma da cultura brasileira.

the reform of Brazilian culture.

As conquistas tecnológicas e as mudanças nas relações de pro-

The technological achievements and the changes in the relations

dução por elas ocasionadas não estariam, na opinião dos integrantes do

of production they occasioned were not, in the opinion of the members of

Ruptura, sendo acompanhadas pelo pensamento cultural vigente, que

the Grupo Ruptura, being accompanied by the prevailing cultural thought,

não respondia às questões da nova sociedade industrial, com suas expec-

which did not respond to the questions of a new industrial society, with its

tativas por um mundo mais democrático.

expectations for a more democratic world.

O otimismo em relação à industrialização e aos benefícios da tec-

In the 1960s, the optimism in relation to industrialization and the

nologia se arrefece, no entanto, na década de 1960, diante dos efeitos da

benefits of technology cooled in light of the effects of the massification

massificação da cultura, e na busca de um novo humanismo. A atenção

of culture, and in the search for a new humanism. Cordeiro’s attention was

de Cordeiro se volta, então, para as últimas conquistas nos campos da

then drawn to the latest conquests in the fields of communication and

comunicação e da informação, influenciando fortemente tanto sua prática

information, strongly influencing both his practice as an artist as well as

como artista quanto sua atuação no paisagismo e no urbanismo, na expec-

his activity in landscaping and urbanism, in the expectation that, by these

tativa de que, por essa via, se alcançasse maior justiça social.

means, the greatest social justice could be attained.

Em nenhum momento de sua trajetória, embora fiel a essas suas

Nevertheless, although he was faithful throughout his career to

preocupações sociais e humanitárias, Waldemar Cordeiro, no entanto,

his social and humanitarian concerns, Waldemar Cordeiro did not at

deixou-se seduzir pelo panfletário ou pela representação da temática so-

any moment allow himself to be swept up in pamphleteering causes

cial de tom realista ou expressionista, afastando-se assim das posições as-

or by representation of social thematics of a realist or expressionist

sumidas por alguns intelectuais ligados ao Partido Comunista. Da mesma

tone, thus keeping aloof from the positions assumed by some intel-

forma, manteve distância dos eventuais nacionalismos, que atravessaram,

lectuals linked to the Communist Party. He likewise kept his distance

durante as décadas de 1940 e 1950, as manifestações artísticas. Ao con-

from the eventual nationalisms that pervaded the artistic manifes-

trário, foi ele que introduziu o pensamento de Gramsci no movimento

tations during the 1940s and ’50s. On the other hand, he was the

concretista, difundindo, entre outras ideias, a do universal como condicio-

one who introduced Gramsci’s thought in the concretist movement,

nante da afirmação do nacional, atitude mais cosmopolita, permeável às

disseminating various ideas that included that of the universal as a

influências externas.

conditioning factor of national affirmation, a more cosmopolitan at-

Ainda sob a inspiração de Gramsci e de suas afirmativas sobre
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titude, open to external influences.

o papel dos intelectuais nas transformações sociais, Cordeiro passa a

Also under the influence of Gramsci and his statements about the

cobrar dos intelectuais, a partir do fim da década de 1960, uma postura

role of intellectuals in social transformations, beginning in the late 1960s

mais política. Acusa, mesmo, os planejadores urbanos de contribuir

Cordeiro began to demand that intellectuals take up a more political po-

para o colapso das cidades, na medida em que não consideravam, em

sition. He also accused the urban planners of contributing to the collapse

seus projetos, a potencialidade das novas variáveis fornecidas pela

of the cities, insofar as their designs did not consider the potential of the

eletricidade. Em lugar disso, segundo ele, continuavam a construir

new variables ushered in by electricity. Instead, according to him, they con-

viadutos e infraestrutura para a “civilização da roda”, favorecendo a

tinued to construct bridges and infrastructure for the “civilization of the




indústria automobilística nacional, mas levando o sistema viário à sa-

wheel,” favoring the national automobile industry, but pushing the road

turação física .

system to the point of physical saturation.14

14

A recorrente preocupação social o conduz, na esfera das artes, às

In the visual arts field, his recurrent social concern led him to the

possibilidades do múltiplo, à desmistificação do original e à prevalência do

possibilities of the multiple, to the demystification of the original, and

projeto sobre a obra final. E os espaços livres, convertidos em “paisagens

the predominance of the design over the final work. And he consid-

sinópticas”, são por ele considerados construções culturais, nas quais “tudo

ered the free spaces, converted into “synoptic landscapes,” as cultural

se comunica, por evidência direta, mediante signos, símbolos e sinais das

constructions, in which “everything communicates, by direct evidence,

novas linguagens adequadas à multiplicação industrial e aos meios de co-

through marks, symbols and signs of the new languages suitable for

municação de massa”. Nesse sentido, Cordeiro afirma: “Se o Planejamen-

industrial multiplication and the mass communication media.” In this

to é o osso, o Design é a carne”15.

sense, Cordeiro affirms: “If Planning is the bones, Design is the flesh.”15

A paisagem, para ele, não se reduz a um cenário, propiciando sim

For him, the landscape is not reduced to a scenario, but rather of-

uma autocompreensão, realizada nos termos do novo humanismo. “Os

fers a self-understanding, realized in the terms of the new humanism. “The

elementos da paisagem conduzem para além de si mesmos. […] tudo indi-

elements of the landscape lead to beyond themselves. […] everything in-

ca, tudo significa, tudo na paisagem revela o sentido profundo do homem

dicates, everything signifies, everything in the landscape reveals the pro-

e de sua historicidade”, afirma .

found sense of man and his historicity,” he states.16

16

A pura contemplação e o fisiologismo da visão são substituídos, na

In Cordeiro’s work, in the 1960s, pure contemplation and the phys-

década de 1960, na obra de Cordeiro, pela “aproximação participante”.

iologism of vision were substituted by “participative approximation.” His

Sua “arte semântica”, por meio dos popcretos, emerge da concretude dos

“semantic art,” by way of his so-called popcretos, emerged from the con-

ingredientes da vida cotidiana, como “unidades de conteúdo, objetos des-

creteness of the ingredients of daily life, as “units of content, denaturalized

naturalizados, retirados de seu uso para, em seguida, serem reintroduzidos

objects, removed from their use, to then be reintroduced in the universe of

no universo do sentido, da linguagem”17.

meaning, of language.”17

O CENTRO

THE CENTER

Os avanços tecnológicos aplicados à comunicação embasam outra

The technological advances applied to communication provide the

ideia de Waldemar Cordeiro com respeito à configuração das cidades.

basis for another of Waldemar Cordeiro’s ideas in regard to the configura-

Trata-se da questão da centralidade, que ele afirma estar se tornando

tion of the cities. This involves the question of centrality, which he affirmed

desnecessária. Argumenta que grande parte das funções dos setores tra-

was becoming unnecessary. He argued that a great many of the functions

14

Idem.

14

Ibid.

15 CORDEIRO, Waldemar. Planejamento e design paisagísticos. Conceituação e
diretrizes do planejamento físico, op. cit.

15 CORDEIRO, Waldemar. “Planejamento e design paisagísticos. Conceituação e diretrizes do planejamento físico,” op. cit.

16 CORDEIRO, Waldemar. Conceituação do paisagismo enquanto comunicação e
arte, op. cit.

16 CORDEIRO, Waldemar. “Conceituação do paisagismo enquanto comunicação e
arte,” op. cit.

17

CORDEIRO, Waldemar apud BELLUZZO, Ana Maria, op. cit., p. 26.

17

CORDEIRO, Waldemar, cited in BELLUZZO, Ana Maria, op. cit., p. 26.
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balho, saúde, recreação e cultura passaria do plano físico para o elétrico.

of the sectors of work, health, recreation and culture were passing from

E o centro, “enquanto lugar físico de informação [...]” , estaria perdendo,

the physical to the electrical plane. And the center, “as a physical place of

gradativamente, sua função.

information […],”18 would be gradually losing its function.

18

As redes de comunicação e tratamento da informação (eletricidade

The networks of communication and information processing (elec-

e raio laser) iriam dispensar a continuidade físico-territorial. Desse modo,

tricity and laser) would dispense with the physical-territorial continuity.

a demanda da população por serviços públicos e urbanos, extremamente

Therefore, the demand of the population for public and urban services,

aumentada pelo crescimento populacional e pelo processo de concentra-

greatly increased by the population growth and by the process of the con-

ção e centralização nas cidades, poderia ser atendida. “Os setores terciário

centration and centralization in the cities, could be met. “The tertiary and

e quaternário”, afirmava, “quando equipados com meios de comunicação

quaternary sectors,” he stated, “when equipped with electric communica-

elétrica, nada precisam do centro”19.

tion media, do not need the center.”19

Sensível ao impacto que a urbanização acelerada e descontro-

Aware of the impact that the accelerated and uncontrolled or-

lada estava causando na ambiência e na qualidade de vida urbana, re-

ganization was causing in the environment and quality of urban life,

sultando na “desordem, enfermidade e decadência física do indivíduo” ,

resulting in “disorder, infirmity and the physical decadence of the indi-

Waldemar Cordeiro, a partir do fim da década de 1960, passou a empe-

vidual,”20 from the end of the 1960s onward Waldemar Cordeiro began

nhar suas expectativas em um futuro facilitado pelos meios eletrônicos

to peg his expectations on a future facilitated by the electronic com-

de comunicação.

munication media.

20

Da análise das lógicas de formação das cidades, com base nas fer-

The analysis of the logic of the formation of cities, on the basis of

rovias (a roda de ferro) e nas rodovias (os pneus), decorre sua indagação

railroads (the iron wheel) and highways (the rubber wheel), gave rise to

sobre que tipo de morfologia urbana corresponderia à hegemonia da ele-

his questioning about what sort of urban morphology would correspond

tricidade. “Irão permanecer a nucleação e a linearidade decorrentes, res-

to the hegemony of electricity. “Will the nucleation and linearity arising,

pectivamente, das linhas férreas com suas estações e das rodovias? Qual

respectively, from the railways and their stations and the highways remain?

sobreviverá: os povoados-estações ou os povoados-rodovias? ”

What will survive: the settlement-stations or the settlement-highways?”21

21

A recusa do concretismo ao artesanato e a adesão à técnica indus-

Concretism’s refusal of handicraft and its adhesion to industrial

trial, com a produção em série, já revelaram a vontade de democratizar

technique, with serial production, already revealed the desire to democ-

o acesso às artes e à cultura. Agora essa intenção se manifesta em mais

ratize access to the arts and culture. Now this intention was manifested

duas direções – pela integração daquela produção à realidade concreta,

in other directions – toward integrating that production with concrete

aproximando a arte da vida, e, também, pela possibilidade de fruição a

reality, bringing art and life closer together, and, also, toward the possibil-

distância, graças aos novos meios de comunicação. Dessa maneira, Cor-

ity of appreciating art at a distance, due to the new communication me-

18 CORDEIRO, Waldemar. Uma nova variável para modelo de organização territorial,
op. cit.

18 CORDEIRO, Waldemar. “Uma nova variável para modelo de organização territorial,”
op. cit.

19

Idem.

19

Ibid.

20

Idem.

20

Ibid.

21 CORDEIRO, Waldemar. Para uma justa proporção entre volumes edificados e
espaços livres, op. cit.
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21 CORDEIRO, Waldemar. “Para uma justa proporção entre volumes edificados e espaços livres,” op. cit.

deiro conduz sua proposta de “aproximação participante”, conforme relata

dia. Thus, Cordeiro carried out his proposal of “participative approach,”

Belluzzo, em sincronia com as propostas que artistas neoconcretos, como

as reported by Belluzzo, in tune with the proposals that neoconcrete

Lygia Clark e Hélio Oiticica, estavam formulando. No paisagismo, tam-

artists, such as Lygia Clark and Hélio Oiticida, were formulating. Also

bém, segundo Belluzzo, a comunicação entre obra e público estava em

in landscaping according to Belluzzo, the focus was on communication

foco: “As obras de paisagismo de Cordeiro vinham deslocando o obser-

with the public: “Cordeiro’s landscaping works displaced the Platonic ob-

vador platônico e privilegiando o uso e a percorribilidade dos espaços em

server and privileged the use and the traversability of the spaces in their

sua dimensão real. Os percursos forneciam tanto os pontos de vista, como

real dimension.” The paths furnished both the subjective times and the

os tempos subjetivos”22.

points of view.22

OS MEIOS ELETRÔNICOS

THE ELECTRONIC MEDIA

O novo papel da arte a partir dos meios eletrônicos e a comunica-

The new role of art based on the electronic media and the com-

ção entre obra e público tornam-se o centro de sua atenção – o fruidor

munication between the work and the public became the center of his

passa a ser personagem ativo, uma espécie de coautor da obra. Esse com-

attention – the observer began to be an active character, a sort of co-au-

partilhamento da autoria é levado às últimas consequências de 1968 até a

thor of the work. This sharing of authorship was brought to its ultimate

morte de Cordeiro, em 1973. Nesse período, ele pesquisa profundamente

consequences from 1968 until Cordeiro’s death, in 1973. In this period,

as possibilidades da linguagem dos computadores, trabalhando no campo

he conducted profound research into the possibility of the language of

da informática, da estatística, lidando com tendências e probabilidades. A

computers, working in the field of informatics and statistics, dealing with

paisagem urbana e a “comunicação de massa” fornecem temas, dos quais

trends and probabilities. The urban landscape and “mass communication”

o artista se apropria, para revelar as tensões entre indivíduo/máquina, po-

furnished themes, which the artist appropriated to reveal the tensions be-

pular/erudito, dominado/dominante. Essa, talvez, possa ser considerada a

tween individual/machine, popular/erudite, dominated/dominant. This,

fase mais politizada de seu trabalho artístico.

perhaps, can be considered the most politicized phase of his artistic work.

No campo do paisagismo e do urbanismo, ativo tanto na produção

In the field of landscaping and urbanism, active in both theoretical

teórica quanto na prática profissional, Waldemar Cordeiro acumulou lon-

production and professional practice, Waldemar Cordeiro accumulated a

ga lista de projetos e obras, individualmente ou em parceria com outros ar-

long list of designs and works, carried out individually or in partnership with

tistas, arquitetos, paisagistas e urbanistas. A partir dos anos 1960, elaborou

other artists, architects, landscapers and urbanists. Beginning in the 1960s,

grande quantidade de projetos em áreas públicas – espaços livres, praças,

he elaborated a large number of projects in public areas – free spaces,

parques, clubes, bosques e até cidades. O projeto de playground para o

public squares, parks, clubs, forests and even cities. His design of a play-

Clube Esperia, em 1965, é exemplar desse momento, em que Waldemar

ground for Clube Esperia, in 1965, is exemplary of this moment, at which

Cordeiro se esmera no aproveitamento do potencial educativo e comuni-

Waldemar Cordeiro outstandingly leveraged the educational and com-

tário desses espaços livres, para além de diversão e esportes.

munitarian potential of these free spaces, beyond recreation and sports.

As décadas de 1960 e 1970 foram marcadas por transformações

The 1960s and ’70s were marked by urban transformations at an

urbanas em escala e ritmo nunca antes experimentados, com as cidades

unprecedented pace and scale, with the cities protagonizing the advances

22

BELLUZZO, Ana Maria, op. cit., p. 27.

22

BELLUZZO, Ana Maria, op. cit., p. 27.
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protagonizando os avanços e os retrocessos da modernidade, ainda que à

and retrocessions of modernity, even in Brazil, which was striving to reach

brasileira, tentando alcançar os patamares europeus. Se, no fim dos anos

the European standards. Although at the end of the 1940s only 30% of

1940, apenas 30% da população brasileira (41 milhões de pessoas) vivia em

the Brazilian population (then totaling 41 million people) lived in an ur-

área urbana, em 1970, dos então 93 milhões, 56% já estavam nas cidades.

ban area, by 1970 this statistic had increased to 56% (of a total population

Em meio a migrações intensas, principalmente para áreas de maior dina-

of 93 million). Amidst the intense migrations, mainly to areas of greater

mismo econômico, como Rio de Janeiro e São Paulo, as cidades foram

economic activity, such as Rio de Janeiro and São Paulo, the cities were

se afirmando como locais de estruturação do poder e organização das

asserting themselves as places where power was structured, commercial/

atividades comerciais e financeiras, bem como de instituições burocráticas

financial activities were organized, and the bureaucratic institutions of the

do Estado, como registra o arquiteto Hugo Segawa .

state were coordinated, as noted by architect Hugo Segawa.23

23

O desenvolvimento acelerado da informática e dos meios eletrôni-

The accelerated development of informatics and the electronic com-

cos de comunicação já prenunciava uma globalização, com potencial de

munication media already announced the upsurge of globalization, with a

tornar simultâneos eventos ocorridos em qualquer parte do mundo. “A

potential to ensure the simultaneity of events taking place at any part of the

rede, como nova dimensão dessa comunicação, vai se tornando funda-

world. “The network, as a new dimension of this communication, is becom-

mental para a constituição do espaço e do tempo, bem como do novo sis-

ing fundamental for the constitution of space and time, as well as a new sys-

tema de produção e reprodução do capital, através da teleinformática” .

tem of production and reproduction of capital, by way of teleinformatics.”24

24

A lucidez e o idealismo de Waldemar Cordeiro o colocaram na

Waldemar Cordeiro’s lucidity and idealism place him at the conflu-

confluência de todos esses fluxos, os já visíveis e os ainda invisíveis, na

ence of all these flows – those that are visible and those that are still invisible

busca constante de outros ângulos de apreensão da realidade. Como se

– in the constant search for other angles for apprehending reality. As though

estivesse procurando, entre as chances de cada peça de um retrato proba-

he were rummaging through the pieces of a probabilistic portrait,25 investi-

bilístico25, os cenários de suas utopias.

gating the chances of each one in search of the scenarios of his utopias.

.

23
SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil, 1900-1990. São Paulo: Editora da
Universidade de São Paulo, 1998.

23 SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil, 1900-1990. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1998.

24 WEISSBERG, JEAN-LOUIS. Paradoxos da teleinformática. In: PARENTE, André
(Org.). Tramas da Rede. Porto Alegre: Editora Sulina, 2004.

24 WEISSBERG, JEAN-LOUIS. “Paradoxos da teleinformática.” In: PARENTE, André
(ed.). Tramas da Rede. Porto Alegre: Editora Sulina, 2004.
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Referência à obra de Waldemar Cordeiro Autorretrato Probabilístico, de 1967.

25

Reference to the work of Waldemar Cordeiro Autorretrato Probabilístico, 1967.
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Waldemar Cordeiro, na Casa Del Brasile na Embaixada do Brasil, Piazza
Navona, em Roma, na sua exposição individual
[Waldemar Cordeiro at Casa Del Brasile in the Brazilian Embassy, Piazza
Navona, Rome, in his solo exhibition], 1969
imagem original: fotógrafo desconhecido
[original image: unknown photographer]
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ZAGREB, TENDENCIES 4 COMPUTERS AND VISUAL RESEARCH SYMPOSIUM (AUDIORECORDING MSU ARCHIVE), MAY 1969

W A L D E M A R

E

u gostaria de fazer algumas observações, principalmente sobre as
intervenções do Professor Eco e alguns outros. Gostaria de começar

lançando um olhar para a diferença existente entre a exposição das Novas
Tendências e a relacionada às pesquisas feitas com o computador.
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C O R D E I R O

I

would like to make some comments on Professor Eco’s interventions, in
particular, as well as a few others. I will start by looking at the difference

between the exhibition featuring New Tendencies and the exhibition of
investigations into computer art.

Parece-me que a primeira observação que pode ser feita a este res-

The first point to be made in this regard is that the computer

peito é que na exposição em torno da pesquisa feita com o computador

art exhibition shows no objects or, perhaps we could say, almost no

não existem objetos, ou, pelo menos, podemos dizer que quase não há ob-

objects. There are objects when the result of the program is translated

jetos. Eles ainda existem quando o resultado do programa se traduz numa

into an image – which is often produced through craftsmanship meth-

imagem - uma tradução que muitas vezes é realizada através de meios ar-

ods. From my point of view, this absence of objects is very significant;

tesanais. Do meu ponto de vista, esta ausência de objetos é muito impor-

what I mean to say is, perhaps it has not been seen as making a sub-

tante; quero dizer, que talvez não se lhe atribui uma diferença relevante.

stantive difference.

Nas Novas Tendências, como em toda arte moderna, há um es-

In New Tendencies, as in all modern art, there is an effort to quan-

forço para quantificar a mensagem ou, para usar uma palavra mais atual,

tify the message, or to use a more up to date term, to digitize it. This

para a digitalização da mensagem. Este esforço, presente em toda a arte

effort, which is found in all modern art, from post-impressionism to the

moderna, desde o pós-impressionismo até os dias de hoje, encontra-se

present day, is also there in modern art’s objective tendencies. It has to

FASE OBRA ABERTA
Open Work phase

nas tendências objetivas da arte moderna. Deve ser dito, porém, que essa

be said, however, that this quantification uses material supports that may

quantificação emprega suportes materiais que podem gerar confusão.

lead to confusion. The current avant-garde design object does in fact

O objeto da vanguarda atual tem, de fato, valores metodológicos, mas

convey methodological values, but it also has a presence, a certain phys-

também tem uma presença, uma certa aparência física, e não é raro que

ical appearance, and not rarely shows some confusion in relation to these

revele uma certa confusão a respeito destes dois aspectos. Muitas vezes

two aspects. In vanguard objects, physical aspects are often overvalued,

surge no objeto da vanguarda uma valorização excessiva dos aspectos fí-

but they may be nothing more than the product of technical possibilities

sicos, que são, nada mais, talvez, que o produto de possibilidades técnicas

and advances related to specific materials of industrial civilization. As-

e materiais relacionadas a determinados avanços da civilização industrial.

pects that are historically determined and therefore not necessarily valid

Aspectos que, assim como historicamente determinados, ou seja, não

in less developed or different historical conditions, and may be consid-

necessariamente válidos nas condições históricas de menor ou diferente

ered less important.

desenvolvimento, podem ser considerados menos importantes.

This aspect that we are discussing (quantifying messages), poses

Este aspecto sobre o qual falamos, da quantificação da mensagem,

methodological possibilities that have unparalleled opportunities to be

oferece possibilidades metodológicas que têm oportunidades de desen-

developed with the aid of computers. Let me explain this point. In terms

volvimento incomparáveis no computador. Vamos esclarecer este ponto.

of appearance – be it physical or decorative –, investigations into modern

Se forem consideradas em termos de aparência - física ou decorativa - a

art and New Tendencies will always resort to traditional uses of art objects

arte moderna e as pesquisas das Novas Tendências sempre cairão num

that, despite having dual purpose and allowing pragmatic solutions and

uso tradicional do objeto de arte que, ainda sendo conversível, capaz de

direct viewer participation, do not stray from the context of a gallery or

admitir soluções pragmáticas e uma participação direta do espectador,

museum object.

não se afasta do contexto de objeto de galeria ou museu.

Computers enable art as communication at the physical level to

O computador permite à arte, como comunicação a nível físico,

engage the methodological aspect of artistic investigation. They make

desenvolver o aspecto metodológico da pesquisa de arte. O computa-

it possible to conduct research that may be generalized on the level

dor abre a possibilidade de realização de pesquisas metodológicas que

of communication. Take the case of the urban problems mentioned in

se mostram generalizáveis ao nível da comunicação. Vale, por exemplo, o

an earlier speech, for instance: these are precisely the major problems.

caso da cidade, mencionado em um discurso anterior: são exatamente es-

Not only the problem of artistic representation, but also in relation to

tes os grandes problemas. Não só o problema da exposição artística, mas

communication and physical reality as a whole (even in the context

também o que se refere à comunicação e à realidade física como um todo

of city life), which could be solved with methods developed through

(mesmo a nível da cidade), que poderia ser resolvido com os métodos

computer models.

estudados a partir de modelos desenvolvidos por meio de computadores.

The development of these methods of communication involves

O desenvolvimento desses métodos de comunicação envolve uma vi-

a much broader and more humanistic view of the role of art. In this

são muito mais ampla, muito mais humanista da função da arte. Nesse sentido,

respect, I do not think the problem is limited to involving everybody

eu acho que o problema não se limita a envolver todas as pessoas na arte, em

in art, in a pragmatic sense. It is a fact that artists know a little more

um sentido pragmático. É verdade que o artista sabe um pouco mais do que

than others do, and to go back to Eco’s example, they are better at

outros e, para retomar o exemplo dado por Eco, sabe cozinhar melhor os ovos.

‘cooking eggs’.

Porém, esse seu maior conhecimento, essa quantidade extra de sa-

However, this greater knowledge, or additional amount of wisdom,

bedoria que possui, também pode resultar em qualidade, em uma capaci-

may also result in quality, in a critical ability and information that places
Transcrição do pronunciamento de Waldemar Cordeiro no evento NT4
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dade crítica, em uma informação que o coloca em um outro nível, sem que

them on a different level, without this privilege coinciding with a position

esse privilégio coincida com uma posição de autoridade.

of authority.

Pelo contrário: o artista, com toda a sua consciência crítica, com

On the contrary: with all their critical awareness, with all their

toda a sua riqueza de conhecimento construída por meio do estudo, com

wealth of knowledge built up through study, with their professionalism

o seu profissionalismo e talento, pode criar perfeitamente as condições

and talent, artists may well create open and ambiguous conditions for

abertas e ambíguas para que cada um possa ter um papel ativo em virtude

everyone to play an active role in art. This is already happening today. I

delas. Isso já acontece hoje. Eu não concordo com a idéia de que as pes-

do not agree with the idea that people are excluded from active partic-

soas estão excluídas da participação ativa. Elas não participam no nível de

ipation. They do not participate on the level of art galleries, but every-

galerias de arte, mas, como cada um escolhe uma gravata, todos escolhem

body is able to choose a tie, or a pair of shoes; people have their own

um par de sapatos e têm uma certa atitude em como se sentar, todos eles

view on how to sit, or speak, so we may say that everybody is actual-

falam, então podemos dizer que todos participam. As pessoas não par-

ly engaged. People do not participate by handcrafting an object, but

ticipam fazendo o objeto artesanalmente, mas precisamente através da

precisely by choosing between the various alternatives that a situation

escolha entre as várias alternativas que a situação permite, cria e oferece.

allows, creates and offers.

Neste sentido, parece-me que não podemos mais falar de relacio-

In this respect, it seems to me that we can no longer speak of an

namento autoritário. É verdade que há sempre um repertório mais ou me-

authoritarian relationship. It is true that repertoire is always more or less

nos limitado, ou seja, o repertório que a indústria cultural ou que as outras

limited to what the culture industry or another industry will provide, but

indústrias oferecem, mas é precisamente neste nível que emerge o papel

it is precisely on this level that the vanguard role of the artist emerges. As

de vanguarda do artista. Como o professor Eco definiu muito bem, na me-

professor Eco quite rightly stated, while posing debate on institutionalized

dida em que o artista avant-garde põe em debate os códigos instituciona-

codes, artists are waging war on an industry that clearly favors highly re-

lizados, ele coloca em prática uma guerra contra a indústria, que favorece

dundant situations capable of earning them success, commercial sales and

claramente as situações altamente redundantes, capazes de garantir-lhe o

a large-scale negotiation of culture.

sucesso, a venda e a negociação da cultura em grande escala.
O artista, fazendo novas descobertas, tem a oportunidade de contra-

contradict a transient cultural situation and combat authoritarian solutions

dizer continuamente a situação cultural transitória e de combater as soluções

that do not pertain to contemporary art in general, but to the industry and

autoritárias que não pertencem à arte contemporânea em geral, mas à indús-

how currently shapes the culture-consumer relationship.

tria, em como ela cria a relação entre a cultura e o consumidor atualmente.
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By making new discoveries, artists get an opportunity to continually

To put the issue in a nutshell, I would say that the fundamental

A fim de resumir a questão, eu diria que parece-me que a diferença fun-

difference between the New Tendencies exhibition – which continues

damental entre a exposição das Novas Tendências - que continua estando ao

to be on the same level as the fine arts and art objects, despite major

mesmo nível das belas artes e dos objetos de arte; apesar da grande diferença

differences from this point of view of art – and the computer art exhi-

deste ponto de vista da arte - e àquela dos computadores, que reside no fato

bition resides in the fact that the latter poses the prospect of interdis-

de que esta última oferece a perspectiva de uma arte interdisciplinar. Como a

ciplinary art. Since the existence of computers places greater value on

existência de computadores valoriza mais o método de trabalho que o próprio

the working method than in the actual physical object, it opens up the

objeto físico presente, ela abre a perspectiva de uma arte interdisciplinar que

prospect of an interdisciplinary art. We could predict that this art form

podemos antecipar como capaz de abordar problemas em todos os níveis,

is capable of addressing issues on all levels, from the model, the small

desde o modelo, o pequeno e insignificante objeto, até os mais importantes,

and insignificant object, through to the most important problems for

FASE OBRA ABERTA
Open Work phase

das cidades ou das comunicações, sejam eles através dos canais naturais - ou

cities or communications, whether through natural channels – that is,

seja, através dos objetos - ou através de canais artificiais.

through objects – or through artificial channels.

É nessa direção que me parece possível abrir grandes perspectivas

It is in this direction that broad perspectives may be opened up

também do ponto de vista social, como uma oportunidade para resolver

from the social point of view too, as an opportunity to solve problems

problemas que dependem das condições particulares da civilização dos paí-

that depend on particular conditions of civilization in the highly developed

ses altamente desenvolvidos. Países que, muitas vezes, preferem o comércio

countries. Oftentimes, these countries prefer to trade in objects that are

de objetos esteticamente agradáveis, mas, muitas vezes, extremamente frá-

aesthetically pleasing but often extremely fragile in terms of the ideas they

geis do ponto de vista das ideias que eles inspiram (ou meras reproduções

inspire (or mere reproductions of preexisting ideas), without the slightest

de ideias já conhecidas), sem a menor perspectiva de participação social.

prospect of social participation.

.

.
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Massa sobre indivíduos [Mass on Individuals], 1964
fotografia sobre madeira e metal [photograph on
wood and metal], 32 x 22,5 x 1,5 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont

556

Seio [Breast], 1966
objeto com lupa, fotografia, madeira e vidro
[object with magnifying glass, photograph, wood and glass]
45 x 40 x 32 cm
coleção [collection of] Fernanda Feitosa e Heitor Martins
foto [photo by]: Edouard Fraipont

Ponto de Vista [Point of View], 1965
tampa de garrafa de cristal sobre cristal [crystal bottle cap on crystal]
25 x 25 x 12 cm
coleção particular [private collection]
imagem de Waldemar Cordeiro: fotógrafo desconhecido
[image of Waldemar Cordeiro: unknown photographer]
acervo família Cordeiro [Cordeiro family’s collection]
reprodução fotográfica [photographic reproduction]: Edouard Fraipont
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Auto-Retrato Probabilístico [Probabilistic Self-Portrait], 1967
acrílico, madeira e fotografia [acrylic, wood and photograph]
34,5 x 29,5 x 31 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont
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O Beijo [The Kiss], 1967
fotografia sobre madeira, metal e mecanismo elétrico
[photograph on wood, metal and electrical mechanism]
50 x 45,2 x 50 cm
coleção Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC/USP)
[Collection of the Museum of Contemporary Art/University of Sao Paulo]
foto [photo by]: Bob Wolfenson
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Estatística, s.d. [Statistics, no date]
caneta hidrográfica sobre papel cristal
[felt-tip pen on crystal paper]
14,4 x 23,3 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont
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Sem Título, s.d. [Untitled, no date]
recortes de papel colado sobre papel cristal
[cut-out paper glued on crystal paper]
14,4 x 23,3 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont
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P É R E Z - O R A M A S

É ensaísta, poeta e historiador de artes visuais com livros, ensaios e poemas

Essayist, poet, and historian of visual arts, he has authored books, essays, and

publicados. Doutor pela École des Hautes Études, em Paris, foi professor na

poems. With a doctorate from the École des Hautes Études, in Paris, he was a

França e na Venezuela. Curador da 30ª Bienal de São Paulo, em 2012. Atu-

professor in France and Venezuela. He served as curator of the 30th Bienal de

almente, é curador de arte latino-americana do Museu de Arte Moderna de

São Paulo, in 2012. He is currently a curator of Latin American art at the Museum

Nova York (MoMA).

of Modern Art, New York (MoMA).

1 Este texto foi publicado originalmente no catálogo Waldemar Cordeiro & Franz Mon
(Spector Books and MINI/Goethe-Institut Ludlow 38 Curatorial Residencies, 2010). Para
esta publicação, contudo, o texto foi retrabalhado pelo autor, com a adição de elementos
inexistentes em sua primeira versão.

1 This text was originally published in the catalog Waldemar Cordeiro & Franz Mon
(Spector Books and MINI/Goethe-Institut Ludlow 38 Curatorial Residencies, 2010). For
the present publication, however, the text was reworked by the author, who added new
elements that did not exist in the first version.




À

semelhança de um considerável número de artistas ativos por volta
de meados do século passado, Waldemar Cordeiro bebeu, breve e

fecundamente, em fontes cubistas.

L

ike a considerable number of artists active around the middle of the
last century, Waldemar Cordeiro drank – briefly and fruitfully – from

the well of cubism.

A saga desse cubismo internacional, em tudo comparável aos gran-

The saga of this international cubism, entirely comparable to the

des estilos internacionais da idade moderna – ao “gótico internacional”

great international styles of the modern age – to the “international gothic”

que floresceu da Europa até a América entre os séculos XIII e XVI, por

that flourished from Europe to America between the 13th and 16th centu-

exemplo; ou ao barroco internacional que disseminou suas complexas

ries, for example; or to the international baroque that spread its complex

estruturas no mapa global dos primeiros impérios coloniais; ou ao “estilo

structures on the global map of the first colonial empires; or to the “inter-

internacional” que seguiu a diáspora dos arquitetos da “secessão” vienen-

national style” that followed the diaspora of architects from the Vienna

se ou da Bauhaus para além da Áustria e Alemanha –, ainda espera um

Secession, or from the Bauhaus to beyond Austria and Germany – still

estudo consistente que trace suas enormes implicações estético-políticas.

awaits a consistent study to trace its aesthetic-political implications.

É possível sustentar a existência geral de uma “originação” cubista

It is possible to defend the general existence of a cubist “origination”

da modernidade tardia. Em outras palavras: é possível esboçar o argu-

of late modernity. In other words: it is possible to sketch out the argument

mento segundo o qual a modernidade, ao menos na essência de suas lin-

according to which modernity (at least in the essence of its plastic lan-

guagens plásticas, se disseminou globalmente – ou seja, se transformou

guages) spread globally – that is, was transformed into “global informa-

em “informação global” na topologia geopolítica que desenhou o cubismo

tion” in the geopolitical topology that delineated the international cubism,

internacional, através de sua assimilação mais ou menos tardia e, princi-

through its more or less late assimilation and, mainly, in its “disinterpreta-

palmente, em sua criativa “desinterpretação” por autores e movimentos

tion” by artistic movements and authors located around the world, from

artísticos localizáveis em todo o planeta, desde o Japão até a Argentina,

Japan to Argentina, without forgetting the Middle East, between 1910

sem esquecer o Oriente Médio, entre 1910 e 1950.

and 1950.

Aqui aparecem dois elementos que são de grande significação para

Here, two elements arise which are highly significant for the inter-

a interpretação do legado histórico da obra de Waldemar Cordeiro: que

pretation of the historical legacy of Waldemar Cordeiro’s work: that his

seu precoce “devaneio cubista” é sintoma dessa transformação de um mo-

precocious “cubist whimsy” is a symptom of this transformation of a spe-

vimento específico de vanguarda – o cubismo – em “informação generi-

cific avant-garde movement – cubism – into “generically modern infor-

camente moderna” e de sua transmissão diferida. Também não há dúvidas

mation” and of its delayed transmission. There is also no doubt that this is

de que isso faz parte do significante capítulo que compreende a vasta

part of a significant chapter that includes the vast “transitional function” of

“função transicional” do cubismo na América Latina.

cubism in Latin America.

Seja o que for essa função transicional em um artista cuja obra ma-

Regardless of the nature of this transitional function in an art-

dura terá como centro, se não como nervo, o conceito de informação e

ist whose mature work was to take the concept of information and its

sua dinâmica transicionalidade, é impossível esgotá-la nestas breves li-

dynamic transitionality as its center, if not its nerve, it is impossible to

nhas. Não obstante, é necessário assinalar que tal função transicional é

treat on it exhaustively it in these brief lines. Nevertheless, it must be

crucial para entender as fissuras – ou as costuras ideológicas – sobre as

pointed out that this transitional function is crucial for understanding the

quais se erige a possibilidade, com o desfalecimento crítico da moder-

fissures – or the ideological seams – that allowed for the invention of a

nidade, em nossos países, e notadamente no Brasil, da invenção de uma

contemporary art with modernity’s critical breakdown in our countries,

arte contemporânea.

notably in Brazil.
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O cubismo atuou, no caso de Cordeiro – e em muitos outros casos

In Cordeiro’s case – and in many others – cubism acted as a uni-

–, como um vetor universal de acesso ao moderno, sendo assim, através

versal vector of access to the modern, thereby constituting an ephemeral

de uma efêmera passagem estilística de brevíssima duração. Outro exem-

and extremely brief stylistic passage. Another example that can be cited,

plo que pode ser citado, e não menos significativo que o de Cordeiro, pois

and no less significant than that of Cordeiro, since she is coincidentally

é por acaso o seu “pendant” teórico no Brasil, seria o de Lygia Clark, cuja

his theoretical “pair” in Brazil, is Lygia Clark, whose precocious passage

passagem precoce pelas oficinas de Fernand Léger marcaria em sua obra

through the workshops of Fernand Léger prepared her for her role in ex-

um destino para a expansão dos problemas formais no campo da realida-

panding the formal problems in the field of reality, thus defining the very

de, definindo assim o território, tão complexo e rico, de um “pancubismo”

complex and rich territory of a “pancubism” which was, as in Cordeiro, also

que foi, como em Cordeiro, rigorosamente também um “metacubismo”.

rigorously a “metacubism.”

A obra e o legado de Waldemar Cordeiro ainda esperam por in-

Waldemar Cordeiro’s work and legacy are still awaiting more incisive

terpretações mais contundentes, mas pode-se começar uma indagação

interpretations, but it is possible to question their final destiny, inquiring, in re-

sobre seu destino final, inquirindo, com relação a esses instrumentais iní-

lation to those instrumental beginnings, about that “modern transition” during

cios, sobre essa “transição moderna” durante a qual o jovem Cordeiro se

which the young Cordeiro immersed himself in the visual grammar of cubism:

deixou submergir na gramática visual do cubismo: então, o que o cubismo

therefore, what did cubism bring about for our artist? And to what end?

acarretou para nosso artista? E por quê?
Uma resposta superficial, porém proporcionada ao sentido da obra

Cordeiro’s mature work, could be founded on the recognition of cubism as

madura de Waldemar Cordeiro, poderia se fundamentar na constatação do

the bearer of a perceptive certainty – which is also, paradoxically, a rational

cubismo como portador de uma certeza perceptiva – a qual é, também, para-

uncertainty – about the analytical relativity of the world. In other words,

doxalmente, uma incerteza racional – sobre a relatividade analítica do mundo.

cubism became a symbol of the fundamental semantic and formal arbi-

Em outras palavras, o cubismo se tornou símbolo da fundamental arbitrariedade

trariness of representation, and thus served to indicate the impossibility

semântica e formal da representação, e serviu então para indicar a impossibilida-

of privileging a determined analytic translation of perceptual reality. The

de de privilegiar uma determinada tradução analítica da realidade perceptível.

cubist certainty was, in reality, a primacy riddled by uncertainty, according

A certeza cubista foi, na realidade, uma primazia predominada pela incerteza

to which there were as many analytical possibilities of perceptible reality as

segundo a qual existiriam tantas possibilidades analíticas da realidade perceptível

the arbitrary mounting of its images could justify.

quanto a montagem arbitrária de suas imagens pudesse justificar.

The key to this resides in what I would call the “ekphrastic or de-

A chave disso residiria no que eu denominaria de a “seminalidade

scriptive” seminality of cubist style – in which cubism was, apparently, only

ekphrástica ou descritiva” do estilo cubista – na qual o cubismo somente

a cloistered space for the mimetic description of reality, insofar as cubism

foi, aparentemente, uma clausura da descrição mimética da realidade; em

was structurally an analytic declension of reality. In other words, it was not

ser, estruturalmente, o cubismo uma declinação analítica da realidade: ou

the end of representation, but rather one of the modern possibilities of

seja, não o fim da representação, mas sim uma das possibilidades moder-

its deconstruction.

nas de sua desconstrução.
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A superficial response, but proportioned to the sense of Waldemar

What every cubist work informs is, precisely, information: it is not

O que toda obra cubista informa é, precisamente, informação: não

a mediate, sensitive transcription of perception nor a subjective inter-

é transcrição sensitiva mediata da percepção nem interpretação subjetiva:

pretation, rather, it is the declension of a formal alphabet, almost in a lin-

é declinação de um alfabeto formal, quase em um sentido linguístico, o que

guistic sense, which constitutes the axis of cubism. It is not, therefore, by

constitui o eixo do cubismo. Não é, então, por acaso que, quando Picasso

chance that, when Picasso foresaw, in 1907, the “exorcistic” uncertainty of




pressente, em 1907, a incerteza “exorcística” de suas Senhoritas do bordel

his Señoritas of the brothel on Rue Avignon, Ferdinand de Saussure was

da rua de Avignon, Ferdinand de Saussure esteja enunciando pela primeira

setting forth the elements of his Course in General Linguistics, centered

vez os elementos do seu Curso de Linguística Geral, centrado na ideia da

on the idea of language as a differential system of non-diachronic opposi-

linguagem como sistema diferencial de oposições – não diacrônico – de

tions of signifiers. The result – for both the experiments, and for the entire

elementos significantes. O resultado, para ambas as experiências, e para

landscape of the arts and modern human sciences – was to be, without a

toda a paisagem das artes e das ciências humanas modernas, será, sem dú-

doubt, a new primacy of “semantic arbitrariness”: in other words, the pri-

vida, uma nova primazia da “arbitrariedade semântica”: em outras palavras,

macy of the practice of montage in composition – of an idea, of a phrase,

a primazia da prática de montagem na composição – de uma ideia, de uma

of a painting, of an artwork, of a musical score, etc.

frase, de um quadro, de uma obra, de uma partitura musical etc.

On this basis, one can sketch out an argument: if modern represen-

Daí se pode esboçar um argumento: se a representação moderna teve

tation had the programmatic vocation to destabilize reality as a percepti-

como vocação programática desestabilizar a realidade como entidade per-

ble entity, frequently in channels to instrumentalize the utopia of its political

ceptível, frequentemente em vias de instrumentar a utopia de sua transfor-

transformation, then cubism, more than every eventual formal pertinence,

mação política, então o cubismo, para lá de toda eventual pertinência formal,

and including in its anachronistic manifestations, became an emblem, nearly

e inclusive em suas manifestações anacrônicas, tornou-se emblema, quase

an allegory, of this modern function: simultaneously as a symbolic operator

alegoria, dessa função moderna: ao mesmo tempo como operador simbólico

of the analytic relativity of the perceptible and as a privileged manifestation

da relatividade analítica do sensível e como privilegiada manifestação da arbi-

of the arbitrariness of the meaning of modern representation, cubism ap-

trariedade do sentido da representação moderna, o cubismo aborda o mundo

proaches the perceptible world as a ceaselessly transformable dimension.

perceptível como uma dimensão incessantemente transformável.

This argument is relevant for understanding, for example, the his-

O argumento é pertinente para entender, por exemplo, o vínculo his-

torical link between cubism and constructivism, or between cloistered

tórico entre cubismo e construtivismo, ou entre representação enclausurada e

representation and utopia; and, therefore, also, in the context of late mo-

utopia; e, portanto, também, no contexto da modernidade tardia, quando as

dernity, when the historical avant-gardes are already setting like the sun

vanguardas históricas já entardecem na véspera de um século que se apaga

in the evening of a century that is ending with the disenchantment of the

com o desencanto das revoluções, na iminência de uma nova vida para elas,

revolutions, in the imminence of a new life for them, in America, for exam-

na América, por exemplo, mais precisamente no Brasil, onde uma geração

ple, more precisely in Brazil, where a generation of artists was inspired by a

de artistas insuflou com um novo sentido, e novas formas, a vasta tradição

new meaning, and new forms, the vast concrete and constructive tradition,

concreta e construtiva, esse originário anacronismo cubista dos mestres tardo-

this original cubist anachronism of the late-modern masters should be un-

modernos deveria ser entendido como uma persistência formal proporcional

derstood as a formal persistence proportional to the ideological hope in

à esperança ideológica na ação transformadora da arte sobre o mundo, agora

the transformative action of art on the world, now founded also on new

fundamentada também em formas e sentidos novos com relação à seminal

meanings and forms with relation to the seminal Marxist tradition which,

tradição marxista, condensada, ao menos para um artista como Waldemar

at least for an artist like Waldemar Cordeiro, is condensed in one name

Cordeiro, em um nome acima de outros: Antonio Gramsci .

above all others: Antonio Gramsci.2

2
ANAGNOST, Adrian. Internationalism, brasilidade, and politics. Waldemar
Cordeiro and the search for a universal language: http://repositorv.unm.edu/bitstream/
handle/1928/11532/Anaqnost Internati onalism.pdf?sequece=1.

2
ANAGNOST, Adrian. Internationalism, brasilidade, and politics. “Waldemar
Cordeiro and the search for a universal language.” http://repositorv.unm.edu/bitstream/
handle/1928/11532/Anaqnost Internati onalism.pdf?sequece=1.

2
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Esse cubismo, que logo é abandonado – e deixa sua marca –, ser-

This cubism, which was soon abandoned – though leaving its mark

viu, então, para vislumbrar outro lugar para a arte, transferindo sua proble-

– therefore served to reveal another place for art, transferring its prob-

mática para um universo de questionamento no qual se acrisolam outras

lematics to a universe in which other sources are refined, which were basic

fontes, básicas para Cordeiro poder estabelecer depois suas linguagens

for Cordeiro to be able to later establish the languages of his artistic matu-

de maturidade: o neoplasticismo, mais em sua segunda vida, mais a partir

rity: neoclassicism, but in its second life, more based on the school of Ulm

da escola de Ulm que a partir de Mondrian ou Bauhaus, como fonte ge-

then on Mondrian or Bauhaus, as a generative source of applied forms,

nerativa de formas aplicadas, através de um diálogo inspirador com Max

through an inspiring dialogue with Max Bill; certainly, constructivism as the

Bill; certamente, o construtivismo como figura de alimentação de uma

nourishing figure of a utopia for transforming the world; and, mainly, con-

utopia de transformação do mundo; e, principalmente, a poesia concreta

crete poetry and the countless forms of “lettrism,” among whose greatest

e as inumeráveis formas de “letrismo”, entre cujos maiores representantes

representatives we must emphasize, very close to Waldemar Cordeiro, the

teríamos que destacar, muito próximo a Waldemar Cordeiro, a figura de

figure of Augusto de Campos.3

Augusto de Campos3.
A essa constelação de fontes visuais é necessário acrescentar a in-

fluence of theories that fed Cordeiro since his youth: besides Gramsci,

fluência de teorias que alimentaram Cordeiro desde sua juventude: além

whom he read precociously during his stay in Italy in the late 1940s, with

de Gramsci, precocemente lido em sua estadia italiana no final dos anos

the consequent claim of a possibility for formalism within Marxism, there

1940, com a consequente reivindicação de uma possibilidade para o for-

were semiologists and philosophers such as Umberto Eco and Max Bense

malismo dentro do marxismo, também semiólogos e filósofos como Um-

– immensely influential in Brazil – who brought him to his pioneering in-

berto Eco ou Max Bense – imensamente influente no Brasil –, que o leva-

terest in computer science and the investigation of its artistic potentials in

riam até seu pioneiro interesse pelas ciências da informação e a investigar

the 1960s.

suas potencialidades artísticas nos anos 1960.
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To this constellation of visual sources it is necessary to add the in-

We thus imagine an analogical frontispiece: the juxtaposition

Imaginemos, então, um frontispício analógico: a justaposição de

of an image of multitudes and of one of the many studies of image

uma imagem de multidões e de um dos tantos estudos de digitalização

digitalization based on an informatics text, both iconic registers in

de imagem à base de texto informático, ambos registros icônicos na obra

Cordeiro’s oeuvre. We can infer from them that Cordeiro was aware,

de Cordeiro. Podemos inferir deles que Cordeiro foi consciente, mais pre-

more precociously than most of his contemporaries, of the radical

cocemente do que a maioria de seus contemporâneos, do sentido radical

sense of an age of communication characterized by two forms of the

de uma idade da comunicação caracterizada por duas formas de multi-

multitude, by two uncontrollable masses: the multitude of images

dão, por duas massas incontroláveis: a multidão das imagens e a multidão

and the multitude of texts. Cordeiro was acutely aware of the novel

dos textos. Cordeiro foi agudamente consciente das inéditas condições

conditions of possibility that the logic of communicational massification

de possibilidade que a lógica de massificação comunicacional impunha a

imposed on images and texts, namely, the rupture of the image from

imagens e a textos, a saber, a ruptura da imagem com o nexo “indicial” ou

the “indexical” or referential nexus that had ruled it for centuries, the

referencial que a havia regulado durante séculos, a ruptura do texto com

rupture of the text from the universal nexus of encoding that had

o nexo universal de codificação que durante milênios o havia produzido.

produced it for millennia.

3 COSTA, Helouise. Waldemar Cordeiro e a fotografia. São Paulo: USP Mariantonia;
Cosac & Naify, 2001, p. 18-21.

3 COSTA, Helouise. Waldemar Cordeiro e a fotografia. São Paulo: USP Mariantonia;
Cosac & Naify, 2001, pp. 18–21.




Waldemar Cordeiro procurava, então, a partir dessas pistas e ruptu-

Thus, based on these paths and ruptures, Waldemar Cordeiro

ras, criar uma “arte semântica concreta”. Com isso, opunha-se, na verdade,

sought to create a “Concrete semantic art.” By this means he opposed

à opacidade semântica do concretismo e afirmava novamente, em uma

the semantic opaqueness of concretism and stated once again, in one of

das infinitas metáforas possíveis, a moderna aspiração por tornar a lingua-

the infinite possible metaphors, the modern aspiration to make language a

gem uma realidade em si mesma, uma realidade concreta, uma instância

reality in and of itself, a concrete reality, an instance that was not – precisely

que não fosse – precisamente – transitiva, mas sim como outro sólido en-

– transitive, but rather like another solid among the world’s solids, although

tre os sólidos do mundo, portanto poder detê-lo, interromper a fluidez

with the ability to detain it, to interrupt the multiplicative fluidity of its

multiplicadora de sua economia de intercâmbios para vê-lo em sua plena

economy of interchanges in order to see it in its full potential of informa-

potência de informação, para lá de sua transitoriedade comunicativa, e

tion, beyond its communicative transitoriness, and to transform it, at last,

transformá-lo, enfim, em artefato reflexivo, em espelho de si mesmo e de

into a reflexive artifact, into a mirror of itself and of us. The result of this

nós. O resultado desse empenho, o efeito “em obra” desse vasto exercício

striving, the “under construction” effect of this vast exercise of confronta-

de confrontação com a nudez da linguagem é, paradoxalmente, que, ao

tion with the nudity of the language is, paradoxically, the radical contribu-

reduzir a “transitoriedade automática” da linguagem – a linguagem como

tion that Cordeiro made – upon reducing the “automatic transitoriness”

ponte entre a vida e “as vidas” –, Cordeiro contribuía, radicalmente, para

of language (language as a bridge between life and “the lives”) – toward

enfatizar sua transicionalidade simbólica, sua potência como ponte entre a

emphasizing its symbolic transitionality, its power as a bridge between life

vida e a arte, entre a vida e a “nossa vida”.

and art, between life and “our life.”

Foram duas as grandes constelações da modernidade tardia no

There were two great constellations of late modernity in Brazil: one

Brasil: uma é fenomenológica e perceptiva, apegada ao sensível e à per-

is phenomenological and perceptive, attached to the perceptible and to

ceptibilidade do mundo, empenhada em fazer sentido com o corpo, des-

the world’s perceptibility, striving to create meaning with the body, des-

tinada a se fundir com sua multiplicidade subjetiva, inspirada em Bergson

tined to fuse with its subjective multiplicity, inspired by Bergson and Mer-

e em Merleau-Ponty, e imbuída de um imperativo ontológico: que o ser é

leau-Ponty and imbued by an ontological imperative: that the being is “the

“o ser enquanto percebido”; outra é semiológica e linguística, apegada ao

being as perceived”; the other is semiological and linguistic, attached to

texto e às suas infinitas fraturas e possibilidades, empenhada em tornar a

the text and to its infinite fractures and possibilities, committed to trans-

significação um corpo, ou seja, em objetivar-se, frequentemente inspirada

forming the meaning into a body, that is, in becoming objective, frequently

em Sartre e no existencialismo, e imbuída de um imperativo ético: corrigir,

inspired by Sartre and by existentialism and pervaded by an ethical imper-

com o “auxílio” da obra ou da utopia, o abismo de separação originária

ative: to correct, with the “aid” of the artwork or of the utopia, the abyss of

que jaz entre os corpos. A primeira é a de Augusto de Campos, Wyllis de

original separation that stretches between the bodies. The former is that of

Castro e Lygia Pape; a última é a de Hélio Oiticica, Mira Schendel, Lygia

Augusto de Campos, Wyllis de Castro and Lygia Pape; the latter is that of

Clark e Waldemar Cordeiro.

Hélio Oiticica, Mira Schendel, Lygia Clark and Waldemar Cordeiro.

Cordeiro foi um pioneiro em muitas dimensões de sua obra, em

Cordeiro was a pioneer in many dimensions of his work, particularly

particular naquela que o levou a transformar os recursos da precoce infor-

in that which led him to transform the resources of the precocious com-

mática em materialidade expressiva para a arte visual. Com isso, tentava

puting technologies into an expressive materiality for visual art. With this

incansavelmente traduzir o mundo, operar uma passagem permanente da

resource, he unflaggingly tried to translate the world, to operate a perma-

“doação factual” e universal da realidade para as instâncias de sua possível

nent, universal passage of “factual donation” of reality to the universally

“tradução”, universalmente codificáveis. Sua arte não foi, então, uma arte

codified instances of its possible “translation.” His art was not, therefore, an
Waldemar Cordeiro, para além da modernidade1
Waldemar Cordeiro, beyond modernity1
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que pudesse ser interpretada a partir das ideias plásticas de maneira ou es-

art that could be interpreted based on the plastic ideas of manner or style.

tilo. Pelo contrário, superando toda a ideologia romântica do artista como

On the contrary, surpassing all of the romantic ideology of the artist as an

gênio individual, Cordeiro deu corpo a uma arte que anunciasse a lingua-

individual genius, Cordeiro gave body to an art that announced language

gem como potestade de todos na aurora de suas inéditas possibilidades.

as the overriding power in the dawning of its brand-new possibilities. His

O que se intuía em sua obra era uma dimensão nova da enunciação, en-

work intuited a new dimension of enunciation, understood as defined by

tendida conforme definido por Emile Benveniste: não como “o dito” ou “o

Emile Benveniste: not as “the spoken” or “the speakable” in language, but

dizível” na linguagem, mas sim como o ato, a ação única e não repetível de

rather as the act, the unique and unrepeatable action of the “appropria-

“apropriação” da própria linguagem, como fenômeno de encarnação em

tion” of the language itself, as a phenomenon of embodiment in a locutory,

uma forma locutória, performativa e eficaz . Por isso, Waldemar Cordeiro

performative and effective way.4 In so doing, Waldemar Cordeiro was not

não se interessou somente pela dimensão “retratável” do mundo, mas sim,

interested only in the world’s “portrayable” dimension, but rather, above all,

acima de tudo, por sua dimensão “relatável”.

in its “relatable” dimension.

4

Esse aspecto é o que me faz pensar em Cordeiro como um mo-

This aspect is what makes me think about Cordeiro as a modern

derno homem do Renascimento: não tanto por sua proteica capacidade

Renaissance man: not so much for his protean capacity for visiting and

de visitar e esgotar todas as formas artísticas, mas sim pela fidelidade hu-

exhausting all the artistic forms, but more for his humanistic faithfulness

manística a uma ideia do mundo submetido – e regulado – nos meandros

to an idea of the world submitted – and regulated, in the meanders of

do texto e da linguagem. O sentido da dimensão “informacional” da obra

text and of language. The meaning of the “informational” dimension of

de Cordeiro é, então, uma manifestação a mais, no limiar de esgotamen-

Cordeiro’s work is, therefore, on the threshold of the critical exhaustion of

to crítico da arte moderna, da persistência – da vida além da vida ou da

modern art, a further manifestation of the persistence – of life beyond life

alterformação – do humanismo que a modernidade acreditou ter enclau-

or of alterformation – of the humanism that modernity believed to have

surado com seu subjetivismo radical e sua libertária capacidade de gerar

cloistered with its radical subjectivism and its libertarian capacity to gener-

figuras deformes do mundo.

ate deformed figures of the world.

Essa “sobrevivência do humanismo” nas artes tardomodernas ainda

This “survival of humanism” in the late-modern arts is still waiting

está por ser cuidadosamente descrita: por enquanto, vemos a ressurgên-

to be carefully described: for now, we see the resurgence of the Horatian

cia do axioma horaciano que estabelecia uma comparação entre poesia e

axiom that establishes a comparison between poetry and painting acting

pintura atuando em muitas das formas práticas do conceitualismo anglo-

in many of the practical forms of Anglo-Saxon conceptualism: “ut pictura

saxão: “ut pictura poesis” transformado em realidade o ato em que se tra-

poesis,” where the act by which an image of the world is translated into its

duz uma imagem do mundo em sua informação administrativa. Mas a pai-

administrative information is transformed into reality. But the landscape of

sagem dessa sobrevivência é mais ambiciosa, mais vasta. Esse humanismo

this survival is more ambitious, vaster. This persistent humanism not only

persistente não só regula e determina, por exemplo, a constelação da arte

regulates and determines, for example, the constellation of conceptual art

conceitual que se erige contra as expressividades plásticas tardomoder-

that is erected against the late-modern plastic expressivities in Europe and

nas na Europa e nos Estados Unidos. Tem a ver também com a potência

in the United States. It also involves both the power of “dissemination”

de “disseminação” que caracteriza a vida da informação em nosso mundo

that characterizes the life of information in our contemporary world as

contemporâneo e com as diversas ideologias pós-coloniais de globaliza-

well as the various postcolonial ideologies of globalization. In this sense,

4
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4

BENVENISTE, Emile. Problèmes de linguistique générale, I. Paris: Gallimard, 1974, 82.

ção. Nesse sentido, a “arqueologia” cubista, o instante no qual o cubismo

the cubist “archaeology,” the instant at which cubism is transformed into

se transforma em informação genérica moderna na obra de Cordeiro é de

generic modern information in Cordeiro’s work, is particularly important.

particular importância. Cordeiro havia intuído isso: tratava-se, em geral, de

Cordeiro had intuited this: in general, it involved a new and blind faith in

uma nova e cega fé na linguagem como tradutora de realidades, materia-

language as a translator of realities, being materialized in a nearly unlimit-

lizando-se em um repertório quase ilimitado de codificações, linguagens

ed repertoire of codifications, administrative languages and numerological

de administração, arquivamento numerológico e denotativo de ações, tão

archiving that denoted actions, as incessant and diverse as the perceptive

incessantes e diversas como a própria experiência perceptiva.

experience itself.

É nesse âmbito de entendimento que o pioneiro trabalho de Cor-

It is in this context of understanding that Cordeiro’s pioneering

deiro em termos de “numerização” informática das imagens se revela

work in terms of the informatic “numberization” of the images is revealed

como um brilhante – e “brechtiano” – operador de distanciamento. A in-

as a brilliant – and “Brechtian” – operator of distancing. In regard to the

formática ofereceu, então, a Cordeiro, no tocante à imagem fotográfica,

photographic image, informatics therefore offered Cordeiro the possi-

a possibilidade de romper com sua “indiciabilidade” reguladora precisa-

bility to break away from its regulatory “indexicability” precisely when it

mente quando chegava a ser, como fato sociológico, uma “arte média”,

became, as a sociological fact, a “media art,” a moyen art. It is a relevant

uma “art moyen”. Não deixa de ser uma coincidência simbólica relevante

symbolic coincidence that this work by Cordeiro has become contempo-

que essa obra de Cordeiro tenha se tornado contemporânea dos argu-

raneous with the arguments of Pierre Bourdieu: in the same coordinated

mentos de Pierre Bourdieu: na mesma coordenada temporal na qual é

tempest in which a solid passage of authorship is made, allowing for a

feita uma passagem maciça de autoria, tornando possível a multiforme e

multiform and uncontrollable technical manipulation which is both non-

incontrolável manipulação técnica, não disciplinar nem disciplinada, da fo-

disciplinary and nondisciplined, of photography through massive sectors

tografia por ingentes setores das sociedades pós-industriais, contribuindo

of postindustrial societies, contributing to its absolute historical dissemi-

para sua absoluta disseminação histórica e para a impossibilidade de seu

nation and to the impossibility of its formal disciplinary control, Cordeiro,

controle formal disciplinar, Cordeiro, com suas imagens fotográficas “nu-

with his “numerically translatable” photographic images, allowed himself

mericamente traduzidas”, permitia-se romper o nexo “indicial”, originário,

to break away from photography’s original “indexical” nexus, substitut-

da fotografia e substituí-lo por um vínculo arbitrário, automático, diferente

ing in its place an arbitrary, automatic link that was different in both its

– ao mesmo tempo no sentido de sua capacidade para gerar imagens

capacity to generate unique images and in its power to postpone the

diferenciadas e em sua potência para diferir a imagem, se não para diferir

image, if not to postpone in them the possibility of denoting a fragment

nelas a possibilidade de denotar um fragmento do mundo real.

of the real world.

Ao final, Cordeiro oferecia um mundo amplificado nas coordena-

Ultimately, Cordeiro offered a world enlarged in the coordinates

das da linguagem, expandindo as potencialidades da poesia concreta para

of language, expanding the potentials of concrete poetry to the plane of

o plano da realidade: uma realidade manipulável em inumeráveis e arbi-

reality: a reality that is manipulable in countless, arbitrary formal possibil-

trárias possibilidades formais, como um incessante jogo de montagem, no

ities, like a ceaseless game of montage, in which modernity survives, be-

qual ocorria a sobrevivência do moderno, para além da modernidade.

yond modernity.

.

.

Waldemar Cordeiro, para além da modernidade1
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Waldemar Cordeiro, 1973
imagem original: fotógrafo desconhecido
[original image: unknown photographer]
acervo família Cordeiro
[Cordeiro family’s collection]
reprodução fotográfica [photographic reproduction]: Edouard Fraipont
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SÃO PAULO, EXPOSIÇÃO COMPUTER PLOTTER ART (MINI GALERIA USIS), 1969
SÃO PAULO, COMPUTER PLOTTER ART EXHIBITION (MINI GALLERY USIS), 1969A
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110001
101001				

110001
(significa arte, em linguagem binária)

101001				(a-r-t-e [art] in binary language)

100110

100110

110101

110101
Os trabalhos expostos integraram a primeira exposição internacional

The works shown here were part of the first international exhibition

de arte processada pelo computador equipado com plotter, promovida pela

of art processed by computers and plotters, organized by California Com-

California Computer. Figura na mostra, também, um trabalho nosso, em equi-

puter. The exhibition includes Derivadas de uma imagem [derivates from an

pe com o prof. Jorge Moscati – “Derivadas de uma imagem” – realizado em

image], a work done with Prof. Jorge Moscati and executed in 1969 on an

1969 no computador digital IBM 360/44 (não dotado de plotter) da USP.

IBM 360/44 computer (no plotter) at the University of São Paulo (Univer-

Num breve histórico, provàvelmente incompleto, a partir do Simpo-
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sidade de São Paulo, USP).

sium Sôbre Arte e Computadores, realizado no Tama Pine Arts College,

In a brief and perhaps incomplete history arising from the Sympo-

Tokio 1967, a manifestação pioneira é “Cybermetic Serendipity” organizada por

sium on Art and Computers held in 1967 at Tama Pine Arts College, in

Jasia Reichardt em 1968 no IAC de Londres e seguida pela mostra Mind-Ex-

Tokyo, the groundbreaking event was the Cybernetic Serendipity exhibition

tenders apresentada no fim do mesmo ano, pelo Museum of Contemporary

organized by Jasia Reichardt, based at London’s IAC in 1968, followed by

FASE ARTEÔNICA
ARTEôNICA Phase

Crafts, em Nova York. No ano seguinte, o Museu de Brooklyn, em colabora-

Mind-Extenders at the end of the same year at New York’s Museum of Con-

ção com o Grupo E.A.T., organizou a mostra Some More Beginnings. Novas

temporary Crafts. The following year, Brooklyn Museum together with the

Tendências 4, sob a direção de Bozo Bek, realizou em maio do ano passado,

E.A.T. group organized Some More Beginnings. In May last year, there was

em Zagreb, uma exposição e um importante seminário subordinados ao tema

New Trends 4, directed by Bozo Bek with an exhibition and major seminar in

“Computadores e Pesquisas Visuais”. Para êste ano, estão programadas várias

Zagreb on “Computers and Visual Investigations”. Several exhibitions have

exposições, entre elas: “Computer Graphic 70” na Brunel University de Lon-

been planned for the current year, including Computer Graphic 70 at Brunel

dres, promovida pela Computer Arts Society. As primeiras experiências de

University in London, sponsored by the Computer Arts Society. Early expe-

artistas argentinos serão apresentadas pelo Centro de Estúdios de Arte Y Co-

riences from Argentinean artists will be shown at Art and Communication

municación dirigido por Jorge Glusberg. Por ocasião da “Fall Joint Computer

Studios Center (Centro de Estúdios de Arte y Comunicación), directed by

Conference”, a ser realizada em Las Vegas, haverá uma mostra de música, arte

Jorge Glusberg. There will be computer music, visual art and theater at the

visual e teatro com computadores.

“Fall Joint Computer Conference,” in Las Vegas.

Aqui no Brasil, embora o primeiro trabalho com computador de

Here in Brazil, although our own first computer work was done in

nossa autoria, em colaboração com o prof. Moscati, tenha sido realizado

collaboration with Prof. Moscati in 1968, this is the first computer art ex-

em 1968, é esta a primeira mostra de arte com computador. É, também, a

hibition, and Latin America’s first too. As a methodology, computer art

primeira da América Latina. A arte computadorista, enquanto metodolo-

ultimately identifies with the contemporary art trends generically known

gia, se identifica, em última análise, com as tendências da arte contempo-

as “constructive” while quantifying and digitizing compositional elements

rânea chamadas, genèricamente “construtivas” e que visam à quantifica-

of artworks.

ção e à digitalização dos elementos da obras de arte.

In digital art (digit = number), the message is numerically processed

Na arte digital (dígito = número) a mensagem é processada nu-

and reaches a higher degree of precision. Historical examples of digital art

méricamente , alcançando um grau superior de precisão. Exemplos his-

are Seurat, analytical cubism, Supremacism, neo-plasticism, all construc-

tóricos de arte digital são Seurat, o cubismo analítico, o suprematismo, o

tivism and concrete art. In digital art, a physical magnitude is represented

néo-plasticismo, todo o construtivismo e a arte concreta. Na arte digital

by a number in probabilistic statistical terms that do not exclude resorting

a grandeza física é representada por um número, em têrmos estatísticos

to chance.

probabilísticos que não excluem o recurso ao acaso.

Digital art’s development was directly related to industrialization,

O desenvolvimento da arte digital tem relação direta com a indus-

the creation of machine language and the so-called artificial language fre-

trialização, com a criação da linguagem de máquina e a chamada linguagem

quently found in graphic semiology. In this respect, it would be useful to

artificial, tão frequente na semiologia gráfica. A êsse propósito, conviria in-

investigate the extent to which the complexity of the perceptual phenom-

vestigar em que medida a complexidade do fenômeno perceptivo inerente

enon inherent to the artistic message may or may not be responsible for

à mensagem artística não é responsável por elementos ambíguos caracterís-

ambiguous elements characteristic of natural language, which subverts the

ticos da linguagem natural, que minam a homogeneidade e a regulamenta-

painstaking uniformity and regulation of artificial language terminology.

ção minuciosa da terminologia da linguagem artificial. De contradições dês-

Contradictions of this kind perhaps arise from the need for artistic activity,

se gênero deriva, provàvelmente, a necessidade da atividade artística, não

which cannot be replaced by purely technical solutions from communica-

substituível pelas soluções apenas técnicas da engenharia da comunicação.

tion engineering.

Nêste breve, brevíssimo texto podemos afirmar, talvez dogmàtica-

For this extremely brief text, we may say, perhaps dogmatically, that

mente, que a arte digital corresponde mais satisfatòriamente aos proble-

digital art corresponds more satisfactorily to technical problems in the deComputer Plotter Art
Computer Plotter Art
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mas técnicos da demanda oriunda da evolução tecnológica e da situação

mands arising from the technological and cultural situation brought about

cultural produzida pelo crescimento demográfico e pelo fenômeno dos

by population growth and the phenomenon of large urban areas (metrop-

grandes aglomerados urbanos (metrópoles e megalópoles), da diminui-

olises and megacities), the diminishing effect of physical distance and the

ção das distâncias físicas e do desenvolvimento das telecomunicações.

development of telecommunications.

A utilização do computador, portanto, pode ser considerada no âm-

Computer use may therefore be considered in the context of digital

bito da arte digital, iniciada no Brasil pela arte visual concreta, no fim da dé-

art, augured in Brazil by concrete visual art in the late 1940s, which devel-

cada do quarenta, e que apresenta na década de cinquenta e sessenta, o seu

oped and peaked in the 1950s and 60s and influenced other arts, especially

maior desenvolvimento e apogeu, influenciando outras artes, notadamente

poetry, coinciding with Brazil’s higher level of industrialization.

a poesia, e coincidindo com o maior índice de industrialização do país.
Atualmente, nas condições gerais da segunda revolução industrial, os

al revolution, programming and digitization processes are much more

processos de programação e digitalização são bem mais sofisticados e pressu-

sophisticated and require the use of more efficacious tools, such the

põem a utilização de instrumentos mais eficazes como o computador. Êsse não

computer. The latter is merely a tool that can produce a drawing or

passa de um instrumento que pode realizar qualquer desenho em menor tempo

design faster and more accurately. For this very reason, this powerful

e maior precisão. Por isso mesmo, êsse poderoso instrumento pode servir, tam-

tool may also be harnessed to the most misoneistic of cultural attitudes.

bém, à mais misoneista das atitudes culturais. O seu uso em traduções de for-

Using computers to translate traditional forms may be arguable. This

mas tradicionais pode ser discutível. É como usar todos os recursos da eletrônica

is like using all the resources of modern electronics to play a Neapoli-

moderna para executar uma canzonetta napolitana, que será sempre melhor se

tan canzonetta, which will always be best played by fingering a guitar.

tocada com os dedos no violão. O uso do computador adquire particular impor-

Computer use is particularly important for the tendencies that inves-

tância para as tendências que pesquisam na arte métodos heurísticos. Nesses

tigate heuristic methods in art. In these cases, speedy calculation and

casos a rapidez de cálculo e das decisões de lógica podem fazer economizar

logical decision making can do what would otherwise take a lifetime.

uma vida. Com efeito, às vêzes o estudo das variáveis de uma idéia (estrutura

Indeed, examining the variables of an idea (structure or meta-struc-

ou meta-estrutura da mensagem artística) pode levar anos de trabalho árduo,

ture of the artistic message) may sometimes take years of hard work,

quando bastaria uma programação inteligente para resolver êsse problema em

whereas smart programming with a computer might solve the problem

poucas horas, com o auxílio do computador. O uso do computador na arte, e

in a few hours. The use of computers in art and art criticism too opens

na crítica de arte também, abre perspectivas imensas suscetíveis de atender a

up vast prospects that may serve some of the deepest yearnings of

alguns dos anseios mais profundos da humanidade, proporcionando a almejada

humanity by enabling art that is “self-conscious” (C. Alexander), inter-

arte “auto-consciente” (C. Alexander), interdisciplinar e operativa.

disciplinary, and operative.

.
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In today’s world, given the general conditions of second industri-
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SÃO PAULO, ANOTAÇÕES DATILOGRAFADAS, DÉCADA DE 1970
SÃO PAULO, TYPEWRITTEN NOTES, 1970s

W A L D E M A R
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anos 70

1970s

1- Estudo probabilístico das matrizes do grau 0, através de probabi-

1 - Probabilistic study, from grade 0, of matrices of diagrams

lidades condicionais de digramas e de trigramas. Verificações da possibili-

and trigrams through conditional probabilities. It checks the possibil-

dade de existência de uma estrutura Markoviana. Abordagens heurísticas

ities of existence of a Markov structure. Heuristic approaches for the

para a descoberta da infraestrutura algorítmica da imagem.

discovery of the algorithmic infrastructure of an image.

Coneções, por interpolação, das deformações da máquina impressôra para contrôle de escala no mapeamento.

Correction, by interpolation, of printing machine deformations to control mapping scale. Enlarged and reduced images via

Aumentamos e diminuímos imagens por processos numéricos. Há

numerical processes. In this respect, the singularities of digital art.

a êsse respeito peculiaridades da arte digital. As aplicações, por exemplo,

Take enlargements, for example, that instead of losing information

no lugar de perderem informação, aumentam a possibilidade de leitura de

offer added possibilities of reading details not previously observed.

detalhes antes não observáveis. Processos análogos (muito mais sofistica-

(Considerably more sophisticated) similar procedures were used to

dos) foram utilizando, para aplicação de fotos de Marte pelo Mavier.

enlarge Mavier’s photos of Mars.

Análise digital de estrutura cromáticas (quatro côres) para plotter

Digital analysis of (four-color) chromatic structures to plot ar-

matrizes das côres fundamentais sobrepostas em diversos ângulos. Sín-

rays of overlapping fundamental colors in different angles. Optical

tese ótica – a mistura ótica dos impressionista, que é bàsicamente digital

synthesis – the Impressionist optical mixture, which is basically digital
Sobre obras de computer-art
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– que pesa uma grama teoricamente limitada de coloridos. Possibilidade

–, generating a theoretically limited range of hues. Chance of revisit,

de remontar, a partir do fenômeno visual, à estrutura numérica de imagem

based on the visual phenomenon, the numerical structure of the col-

cromática. O plotter (equipamento de saída do computador) como um

or image. The plotter (computer output device ) as a powerful tool

poderoso instrumento de conpressão da gestalt de côr, em bases objetivas.

for understanding the “Gestalt” of color on objective bases.

Mapeamento do planejamento urbano integrado por meios digitais.

Mapping the digitally integrated urban planning. Studies for the

Estudos para a inserção de métodos de simulação no estudo do desenvolvi-

insertion of simulation methods in the study of typical development of

mento típico da cidade brasileira, tomando como modelo Campinas, de acôr-

brazilian cities, taking Campinas as model, according to data from the 1970

do com os dados do Estudo Preliminar de 1970 de administração O. Quercia.

Orestes Quercia Preliminary Study of administration.

Análise e interpretação da reprodução em 4 côres de uma casa da
favela de Pirambú (Fortaleza).

house in Pirambú slum (Fortaleza). This is a characteristic and, at

Trata-se de um exemplo caraterístico e ao mesmo tempo altamente

the same time, very creative example of urban brazilian folklore.

criativo de folclore urbano popular brasileiro. O autor – desconhecido pin-

The – unknown – author painted a regular orthogonal weave on the

tou na fachada uma trama hortogonal regular, que lhe serviu de módulo

façade, which served as a template for the open door, window and

para a abertura de porta, da janela, e para a pintura do rodapé. A arte

the baseboard painting. The brazilian urban pop art is basically geo-

urbana popular brasileira é bàsicamente geométrica (digital).

metric (digital).

Análise e interpretação probabilísticas e geométricas da reprodu-

Probabilistic and geometric analysis and interpretation of a

ção em 4 côres da obra Saturno (detalhe) de Goya – Na verdade gosta-

four-color reproduction of Goya’s painting Saturn (detail). In fact, we

riamos de provar que tanto um produto de comunicação visual popular

would like to prove that both, a product of popular visual communi-

assim como uma obra de arte clássica, ambos, enquanto fenômenos visu-

cation and a work of classic art, are visual phenomena that allow, to

ais, permitem, em certa medida, a abordagem de análise objetiva com O

some extent, the approach of objective analysis with similar method-

mesmo instrumental metodológicos.

ological tools.

Estamos realizando também experiências permutacionais de repertórios de sinais dados e relacionados por meios pseudo-ao-acaso.
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Analysis and interpretation of four-color reproduction of a

We are also conducting permutation experiments with repertoires of signals given and related by pseudo-random media.

A transformação de figuras em claro-escuro em figuras lineares

The transformation of chiaroscuro figures into linear figures

é outra pesquisa atualmente em desenvolvimento. Como se um artista

is another research currently under way. As if an artist drew a pic-

desenhasse com bico-de-pena uma foto. Neste caso porém é necessário

ture with thumbnail sketching. In this case, however, it is necessary to

comunicar à máquina como deve proceder para similar a comutação ope-

communicate to the machine how to simulate draftsman’s switching

rada pelo homem-desenhista do claro-escuro para o traço.

from chiaroscuro to line drawing.
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SÃO PAULO, VERBETE PARA ENCICLOPÉDIA ABRIL, 1971
SÃO PAULO, ENTRY FOR ENCICLOPÉDIA ABRIL, 1971
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S

e os problemas artísticos puderem ser tratados por máquinas, ou por
equipes que incluam o computador, será possível saber-se mais a res-

peito de como o homem trata os problemas artísticos. Extraordinária significa-

C O R D E I R O

I

f artistic problems may be tackled by machines or teams that include
computers, we will be able to know more about how humans deal with

artistic problems. A development of extraordinary significance for culture

ção assume para a cultura a utilização do computador no domínio da imagem

is the use of computers in the domain of image for exclusively technical

com finalidades exclusivamente técnicas e científicas, notadamente no campo

and scientific purposes, especially for automatic reading, interpretation

da leitura, reconhecimento e interpretação automáticas de patterns, propor-

and recognition of patterns, providing immense resources not only for

cionando recursos imensos não apenas para a programação criativa como

creative programming but also for programming critical studies of artis-

também para a programação de estudos críticos das mensagens artísticas.

tic messages.

No Brasil, a Computer Art encontra antecedentes metodológicos

In Brazil, computer art finds methodological predecessors in con-

no concretismo*, única corrente artística brasileira que utilizou métodos

crete art*, the only Brazilian artistic movement to have used digital meth-

digitais para a criação.

ods for creative work.

Conforme escreve Katherine Nash, da Universidade de Minneso-

According to Katherine Nash, based at the University of Minneso-

ta, há três maneiras pelas quais um artista pode utilizar criativamente um

ta, there are three ways for artists to creatively use computers: spending

computador: dedicando parte de seu tempo ao aprendizado de uma lin-

part of their time to learn a computer language and writing a program to

guagem de computação que lhe permita escrever um programa para fa-

make a work of art; collaborating with a computer engineer to make a work
Cibernética e arte
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zer um trabalho de arte; colaborando com um engenheiro de computação

of art, or working with a computer that has already stored art language in

na realização de um trabalho de arte; ou trabalhando com um computador

its memory, so that artists can draw pictures.

que já tenha, arquivada em sua memória, uma linguagem de arte, mediante a qual o artista pode desenhar uma imagem.
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The term computer graphics was coined in 1960 by the Boeing Company, when the first computer-animated movies were made.

Foi a Boing Company que, em 1960, inventou o têrmo computer

The first computer graphics experiments date back to 1965. In gen-

graphics, por ocasião da realização de filmes animados pelo computador.

eral, computer art works are made by interdisciplinary teams, con-

As primeiras experiências de computer graphics remontam a 1965. Em

sisting of artists, engineers, physicists, mathematicians and program-

geral, as criações artísticas pelo computador são realizadas por equipes

mers. These activities are mainly developed in universities, research

interdisciplinares, integradas por artistas, engenheiros, físicos, matemáti-

centers and specialized departments of large corporations.

cos e programadores. Essas atividades são desenvolvidas principalmente

In addition to computer graphics (drawings made by comput-

nas universidades, nos centros de pesquisas e nos departamentos especia-

ers), “non-utilitarian” uses for computers include films and cartoons

lizados de grandes emprêsas.

in an extensive field of research.

O uso “não utilitário” do computador abrange, além dos computer

There are works of art that use computer calculations to exe-

graphics (desenhos feitos pelo computador), filmes e desenhos animados,

cute objects using craft or mechanical technical resources, particular-

num amplo campo de pesquisa.

ly tridimensional pieces. As instruments of representation, comput-

Há obras de arte que utilizam os resultados do cálculo do compu-

ers are widely used in science (Picture Progressing) and technology

tador para a execução de objetos, mediante recursos técnicos artesanais

(automated simulation processes as well as cybernetic environmental

ou mecânicos. Isso diz respeito particularmente a criações tridimensionais.

studies or laser-beam experiments).

Como instrumento de representação, o computador é largamente utili-

Computer graphics use the normal resources of analogical out-

zado no campo da ciência (Picture Preogressing) e da tecnologia (pro-

put devices (number of surfaces, levels of white and black, etc.). The

cessos automáticos de simulação, assim como estudos ambientais de tipo

most often used means are printers, cathode ray tubes (CRTs), plotters

cibernético ou experiências com o raio laser).

(using a type of arm to draw in accordance to an x-y graph). Images

Os computer graphics aproveitam os recursos normais dos equipa-

are recorded on sheets of paper (listing), photographs or film. There

mentos de saída (output) de maneira analógica (quantidade de superfícies,

is always conversion from digital (numerical structure) to analog (Ge-

níveis de branco e prêto, etc.). A impressora, as imagens do CRT (tubo de

stalt structure, perception of images). At the beginning of the work,

raios catódicos) e o plotter (uma espécie de braço que desenha de acôrdo

conversion is processed in reverse, from analog to digital in order to

com o x-y graph) são os meios mais comuns. As imagens são registradas em

communicate an image to the machine. The tube (CRT) provides an

fôlhas de papel (listagem), em fotografias ou em filmes. Trata-se sempre de

immediate man-machine interface using a special pencil (light-pen).

uma conversão do digital (estrutura numérica) para o analógico (estrutura

Reading or automatic scanning of photo enables its numerical conver-

gestaltiana, perceptiva da imagem). No início do trabalho, a conversão é

sion, numerically encoding levels of white, gray and black.

processada no sentido inverso, do analógico para o digital, a fim de comu-

In the United States, one of the pioneers of computer graph-

nicar a imagem à máquina. O tubo (CRT) permite uma relação imediata

ics was William Fetter, at Boeing, who saw computers as a means

homem-máquina, mediante um lápis especial (light-pen). A leitura ou varre-

of producing image representing a new stage in the development

dura automática de uma foto permite sua conversão numérica, codificando

of visual art communication. There are three key stages in the de-

numèricamente os níveis de branco, cinza e prêto.

velopment of computer graphics: the artist who has an idea or mes-
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Nos Estados Unidos, um dos pioneiros dos computer graphics foi

sage to communicate; the communication specialist, who finds the

William Fetter, da Boing Company. Para êle, o computador, como meio

best way to solve the problem practically and/or verbally posed;

de produção de imagens, representa um nôvo estágio no desenvolvi-

and the computer specialist, who selects computing equipment and

mento da comunicação da arte visual. Os três estágios importantes da

interprets the problem so that it can be handled by the computer.

elaboração dos computer graphics são: o artista, que tem uma idéia ou

(Obviously, a single person may specialize in both communication

mensagem a comunicar; o especialista em comunicação, que decide qual

and computing).

o melhor caminho para resolver o problema proposto prática e/ou verbal-

Ohio State University’s art department is one of the most ac-

mente; e o especialista em computação, que seleciona o equipamento de

tive centers for computer graphics and computer-animated films. In

computação e interpreta o problema de modo que possa ser tratado pelo

1970, a member of this team called Charles Csuri coordinated an en-

computador. (Evidentemente, pode acontecer que uma única pessoa seja

vironmental art* exhibition using cybernetic systems to enable view-

o comunicador, o especialista em comunicação e o em computação.)

er participation, which was when the idea of converting images into

O Departamento de Arte da Universidade de Ohio é um dos mais

equivalents sounds and movements was presented.

ativos centros no campo dos computer graphics e computer animated

Robert Mallary, a professor with the art department at the Uni-

films. Charles Csuri, um membro dessa equipe, coordena, em 1970, uma

versity of Massachusetts, develops the TRAN 2 program to design

exposição de arte ambiental* mediante sistemas cibernéticos, possibilitan-

sculptures made of laminated wood or plastic. “For the first time,”

do a participação do espectador. Nessa ocasião, é apresentada a idéia de

writes Mallary, “we have access to a tool that can be used not only to

converter imagens em sons e em movimentos equivalentes.

execute a work of art, but also to design it”.

Robert Mallary, professor do Departamento de Arte da Universida-

A key research center is Bell Telephone Laboratories, in New

de de Massachusetts, desenvolve o programa TRAN 2 para gerar proje-

Jersey, where Leon D. Harmon and Kenneth C. Knowlton pro-

tos para esculturas de madeira laminada ou de plástico. “Pela primeira vez”,

duced its first computer graphics in 1967. M. R. Schroeder, also

escreve Mallary, “temos acesso a um instrumento que pode ser usado não

from Bell Telephone Laboratories, used a computer combined with

sòmente para executar um trabalho de arte, mas também concebê-lo.”

microfilm and a plotter to produce a special program for obtaining

Um centro importante de pesquisa é o da Bell Telephone Labora-

halftones from any image. The process was originally developed

tories, em Nova Jersey, onde Leon D. Harmon e Kenneth C. Knowlton

to make sound spectrograms, by controlling the tonal intensity of

produziram o seu primeiro computer graphics em 1967, M. R. Schoroder,

each dot that appears on the phosphorent surface. Intermediate

também na Bell Telephone Laboratories, usa o computador em combi-

grays found in multiple exposures produce different optical densi-

nação com microfilmes e plotter, produzindo uma programação especial

ties on microfilm.

para obter os meios-tons de quaisquer imagens. Êle aplica o processo

A highpoint of the first computer graphics exhibition at the

originàriamente desenvolvido para fazer espectrogramas de sons, contro-

Howard Wise Gallery, New York (April, 1965), was a contribution

lando a intensidade tonal de cada ponto que aparece na superfície fos-

from A. Michael Noll (of Bell Telephone Laboratories team): com-

forescente. Os valôres cinza intermediários, encontrados nas exposições

puter graphics, animated films, for stereos and choreography of a

múltiplas, resultam no microfilme em densidades ópticas diferentes.

high creative level. A simulation of Mondrian’s More or Less is one of

Na primeira exposição de computer graphics, na Howard Wise Gal-

his best known works.

lery, em Nova York (abril de 1965), sobressai a contribuição de A. Michael

In Germany, Gustav Metzger invented a simple method of

Noll (da equipe da Bell Telephone Laboratories): computer graphics, filmes

placing a light source in graph plotters. Peter Kreis, physicist, mathCibernética e arte
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animados, para estéreos, e coreografia de alto nível criativo. A simulação da

ematician and physiologist, works in the field of image processing.

obra Mais ou Menos (de Mondrian) é um de seus trabalhos mais conhecidos.

Georg Nees is one of the most fully rounded researchers, starting

Na Alemanha, Gustav Metzger busca a invenção de um método

in computer graphics under the guidance of Max Bense. Herbert

simples para pôr uma fonte de luz no gráfico plotter. Peter Kreis, físico,

Franke deserves special mention as a theoretical and cybernetic

matemático e fisiólogo, trabalha no campo do processamento de ima-

physical who was one of the art computer’s forerunners, having

gens. Georg Nees é um dos pesquisadores mais completos, iniciando-se

already made computer graphics in 1956 using an analog calcula-

em computer graphics sob a orientação de Max Bense. Destaque especial

tion system.

merece Herbert Franke, físico teórico e cibernético, um dos precursores

Created in Tokyo by M. Komura, in 1957, the Computer Techni-

da arte pelo computador, tendo já em 1956 realizado computer graphics

cal Group was of anthological importance in the history of computer

por um sistema de cálculo analógico.

art. In the field of computer film, research by Seiichi Nishihara, based

O Computer Technical Group, de Tóquio, formado em 1957 por M.
Komura, tem importância antológica na história da arte pelo computador.

In Canada, as well as Frieder Nake, who produced comput-

No campo do computer film, particularmente significativa é a pesquisa de

er graphics in 1960, Leslie Mezei, Computer Science professor at

Seiichi Nishihara, da Universidade de Quioto.

the University of Toronto, founded the Computer Systems Re-

No Canadá, além de Frieder Nake, que produziu computer graphics em1960, Leslie Mezei, professor de Ciência de Computação da Universidade de Toronto, fundou o Computer Systems Research Group.

search Group.
In Spain, the center for irradiation and development of computer art research was the Calculation Center (El Centro de Calculo) in

Na Espanha, o pólo de irradiação e desenvolvimento das pesquisas

Madrid, where Eusebio Sempere, José Maria Yturralde, José Luis Al-

artísticas com computador é o Centro de Cálculo de Madri, em tôrno do

exanco, Gerardo Delgado, Soledad Sevilla and others produced valu-

qual Eusebio Sempere, José Maria Yturralde, José Luis Alexanco, Gerardo

able works. In Yugoslavia, besides the use of electronics in the art by

Delgado, Soledad Sevilla e outros produzem obras de grande valor. Na Iu-

Professor Vladimir Bonacic, and the architect Pavlin Sergej did import-

goslávia, além das utilizações da eletrônica na arte do Professor Wladimir

ant research on the aesthetic theory of colors at Ljubljana University.

Bonacíc, são importantes as pesquisas para uma teoria estética das côres,
realizadas na Universidade de Ljubljana pelo arquiteto Pavlin Sergej.

Around the world, a highlight was the Ars Intermedia Group,
founded and led by Otto Beckman, who did important interdisci-

No panorama mundial destaca-se o grupo Ars Intermedia, fundado

plinary research in Vienna. In Paris, German artist Manfred Mohr

e liderado por Otto Beckman, que realiza em Viena importantes pesquisas

held exhibitions across Europe and presented a solo exhibition at the

interdisciplinares. Em Paris, o alemão Manfred Mohr, depois de expor por

Modern Art Museum (Museu de Arte Moderna, MAM). In Argen-

tôda a Europa, apresentou uma mostra individual no Museu de Arte Mo-

tina (1970), a group of artists associated with the Buenos Aires Art

derna. Na Argentina (em 1970), um grupo de artistas ligados ao Centro de

and Cybernetics Center held its first computer graphics exhibition. In

Arte y Cibernética de Buenos Aires realizou sua primeira exposição de com-

Czechoslovakia, at the University of Prague in 1969, Zdenek Sykora

puter graphics. Na Tchecoslováquia, Sykora Zdenek criou, na Universidade

programmed a computer to create environmental sculptures.

de Praga, em 1969, esculturas ambientais programadas pelo computador.
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at the University of Kyoto, was particularly significant.

In Brazil, Waldemar Cordeiro and Giorgio Moscati, using a

No Brasil, o primeiro trabalho foi realizado em 1968 por Waldemar Cor-

computer at the University of São Paulo (Universidade de São Pau-

deiro e Giorgio Moscati, utilizando o computador da Universidade de São Pau-

lo, USP), did a first work in 1968. Later, their works were first shown

lo. Suas obras, apresentadas primeiro na Europa, foram expostas, em 1970, em

in Europe and then exhibited in São Paulo, in 1970. A major interna-
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São Paulo. Uma grande exposição internacional de arte feita pelo computador,

tional computer art exhibition, Arteônica, was held at Armando Ál-

a Arteônica, reunindo mais de 450 obras de artistas de dezesseis países, foi orga-

vares Penteado Foundation in March 1971. Organized by Waldemar

nizada por Waldemar Cordeiro, com o patrocínio da Pinacoteca do Estado de

Cordeiro and sponsored by the state gallery, Pinacoteca do Estado

São Paulo, em março de 1971, na Fundação Armando Álvares Penteado.

de São Paulo, the show brought together over 450 works by artists

No campo da arquitetura e do planejamento urbano, o processo de

from sixteen countries.

simulação através de desenhos realizados pelo computador é particular-

In architecture and urban planning, simulations using computer

mente útil, e iniciou-se por volta de 1960. Em 1964, o Boston Architectural

designs are particularly useful, and this was first done around 1960.

Center patrocinou o seminário Architecture and Computer, onde vários

The Boston Architectural Center sponsored a seminar in 1964, called

trabalhos foram apresentados.

Architecture and the Computer, where several papers were presented.

Nos Estados Unidos destacam-se os trabalhos de Alexander, Son-

In the United States, highlights were the works of Alexander,

der e Clark, realizando modelos por meio da light-pen e do tubo de raios

Sonder and Clark using light pens and cathode ray tubes to make

catódicos. Na Inglaterra, Faiz, Flowerden, Munzo e Rowley desenvolvem

models. In England, Faiz, Flowerden, Munzo and Rowley developed

uma demonstração de programação pelo computador para permitir o pla-

a computer programming demonstration for modular planning in

nejamento modular da construção*, usando um sistema de componentes

construction*, using standardized prefabricated commercial compo-

comerciais estandardizados e pré-fabricados. Newman revisou e estendeu

nents. Newman reviewed and extended these programs to incorpo-

êsses programas para incorporar o CRT à entrada (input) e à saída (output).

rate a CRT input and output.

Allen Bernholtz, do Laboratory for Computer Graphics and Spatial

Allen Bernholtz at Harvard’s Laboratory for Computer Graph-

Analasis, na Universidade de Harvard, trabalha em vários projetos arqui-

ics and Spatial Analysis was working on various architectural projects

tetônicos, onde o computador é usado para determinar as relações possí-

using computers to determine possible relations between different

veis entre diversas áreas de uma edificação; como, por exemplo, entre os

areas of a building, such as between a hospital’s patients and services

quartos de doentes e os serviços de um hospital. Trabalhos nesse sentido

areas. Work on these lines was developed by Willian Warntz from

foram realizados por Willian Warntz entre 1967 e 1969. Também Ronald

1967 to 1969. Ronald Resch also did significant work at the University

Resch realizou trabalhos importantes na universidade de Illinois.

of Illinois.

A equipe do Instituto di Composizione Architettonica do Politec-

The team Institute for Architectural Composition of Milan’s

nico de Milão – C. Brasi, I. de Lotto, R. Galimberti e G. Padovano – usa o

Polytechnic (Instituto di Composizione Architettonica do Politecni-

computador para o planejamento urbano. O grupo holandês Architecture

co di Milano) – C. Brasi, I. Lotto, R. Galimberti and G. Padovano

and Computer, na Technische Hogeschool Delft, também mantém uma

– used computers for urban planning. The Dutch Architecture and

operosa atividade. O planejamento urbano é também objeto de pesquisa

Computer group at Technische Hogeschool Delft was very active

por parte do belga Naelten Van Mark, que simula, pela aplicação de méto-

as well. Urban planning was also the subject of research by Belgian

dos digitais, o crescimento da paisagem urbana para a cidade de Louvain.

Naelten Van Mark who uses digital methods to simulate the develop-

Os primeiros trabalhos de computer music remontam a 1957, em Illi-

ment of urban landscape for the city of Louvain.

nois, onde Hiller e Isaacson compõem Iliac Suit for String Quartet; em 1963,

Early computer music dates back to 1957 in Illinois, where Hill-

Hiller e Baker criam Computer Contata e desenvolvem MUSICOMP, um

er and Isaacson composed the Iliac Suit for String Quartet. In 1963,

sistema geral para gerar música. Um dos melhores sistemas para o uso do

Hiller and Baker created Computer Contata and developed the MU-

computador na síntese dos sons musicais é MUSIC V, de Max Mathews. O

SICOMP music generating system. One of the best systems using
Cibernética e arte
Cybernetics and Art

589

matemático holandês Lambert Meertens adota uma abordagem comple-

computers to synthesize musical sounds was Max Mathews’ MUSIC

tamente nova para a composição programada, escrevendo um programa

V. The Dutch mathematician Lambert Meertens took a completely

para compor música para quarteto de cordas. Para gerar as linhas melódicas,

new approach to programming compositions by writing a program to

êle desenvolve seu próprio processo; na harmonia, contudo, adota regras

compose music for string quartets. To generate the melodic lines, he

que podem ser encontradas nos textos didáticos de Hindemith.

developed his own process; for the harmony, however, he used rules

O uso do Groove System para o contrôle da música eletrônica,
produzido pela Bell Telephone Laboratories, encontra em Richard F. Moore um dos seus melhores intérpretes.

The Groove System to control electronic music was produced by
Bell Telephone Laboratories and Richard F. Moore, one of its best players.

Particularmente significativas são as obras do Maestro Pietro Gros-

Particularly significant are the works of Maestro Pietro Grossi

si, de Florença. No plano teórico, destacam-se os textos de Jonathan Ben-

of Florence. In theory, highlights were writings by Jonathan Benthall,

thall, Abraham Moles, Alan Sutcliffe, Garcia Camarezo, Herbert Franke,

Abraham Moles, Alan Sutcliffe, Garcia Camarezo, Herbert Franke,

Silvio Ceccato e Josia Reichardt.

Silvio Ceccato and Josia Reichardt.

.
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found in textbooks by Hindemith.
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W A L D E M A R

O USO CRIATIVO DE MEIOS ELETRÔNICOS
NAS ARTES

C O R D E I R O

THE CREATIVE USE OF ELECTRONIC MEDIA
IN THE ARTS

(p. 3)

(p. 3)

as variáveis da crise da arte contemporânea são a inadequação dos

The crisis of contemporary art is a consequence of two variables: the in-

meios de comunicação, enquanto transporte de informações, e a ineficá-

adequacy of the means of communications to transmit information and the inef-

cia da informação enquanto linguagem, pensamento e ação.

ficiency of the information they carry in regard to language, thought and action.

embora o uso das palavras comunicação e informação na literatura cien-

Although no univocal meaning is ascribed to the words communication

tífica não assuma significado unívoco, entendemos por comunicação o trans-

and information in the scientific literature, we understand by communication

porte, processamento e mecanismo técnico utilizados para a transmissão e ar-

the transmission and processing of information as well as the technical mech-

mazenamento da informação. destarte, tanto o objeto artesanal quadro como a

anism employed in transmitting and storing it. Thus, communication systems

máquina que reproduz ou complementa algumas funções do sistema nervoso,

comprise both the craft of painting and the machine that reproduces or com-

do cérebro ou do comportamento humano na atividade artística, reproduzindo-

plements some functions of the nervous system, the brain or the human be-

-as mediante um órgão artificial, integram sistemas de comunicação.

havior in the creation of artworks, reproducing them through an artificial organ.
Arteônica
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a obsolescência do sistema de comunicação da arte tradicional reside na

The obsolescence of the traditional communication system of art

limitação de consumo implícita na natureza do meio de transmissão. o núme-

resides in the limited consumption implicit in the nature of the transmission

ro limitado de fruidores possíveis, os custos elevados, a área de atendimento e

medium. Due to the limited number of possible viewers, the high costs, the

as dificuldades técnicas do sistema de comunicação da arte tradicional estão

geographic limitations and the technical difficulties, the traditional com-

aquém da demanda cultural quantitativa e qualitativa da sociedade moderna.

munication system of art fails to live up to the qualitative and quantitative

as obras tradicionais são objetos físicos a serem apresentados em
locais fisicamente determinados, pressupondo o deslocamento físico dos

Traditional artworks are physical objects to be displayed in physically de-

fruidores. numa cidade como são paulo, de oito milhões de indivíduos,

termined places, and they assume the physical displacement of the viewers. In a

cujas projeções populacionais para 1990 prevêem uma cifra de mais de

city like são paulo, with eight million inhabitants and whose projected population

dezoito milhões de habitantes, esses meios de comunicação não são viá-

for 1990 exceeds eighteen million inhabitants, these communications media are

veis. e ainda menos o serão para uma cultura em níveis nacional e interna-

not feasible. They will be even less feasible for culture at the national and inter-

cional, básicos para o desenvolvimento harmônico da humanidade.

national levels, which are essential for the harmonic development of mankind.

essas evidências simples não parecem ter sido suficientemente

These simple evidences do not seem to have been sufficiently un-

compreendidas. artistas de formação basicamente tradicional pensam em

derstood. Artists of primarily-traditional educational background think of

resolver a crise comunicativa saindo das galerias e indo para a micropaisa-

addressing the communications crisis by stepping out the gallery space

gem urbana ou para a macropaisagem regional, embrulhando montanhas

to move to the urban micro-landscape or the regional macro-landscape,

por exemplo. parecem não ter percebido que o obsoleto está na natureza

where they wrap mountains, for example. These artists seem not to have

da coisa e não na sua escala.

realized that what is obsolete is not the scale, but the nature of the thing.

de fato a arte tradicional é mais conhecida mediante a reprodução

In fact, the traditional art is best known through the reproduction

pelos meios mecânicos e eletrônicos do que através da fruição direta. essa

of the mechanical and electronic media of communication than through

tradução (ou comutação) comunicativa implica, porém, em perda de in-

direct fruition. This communicative translation (or commutation) implies,

formação do ponto de vista da mensagem pretendida na origem. a recí-

however, loss of information from the point of view of the message intend-

proca é verdadeira: a tradução para a tela de mensagens da comunicação

ed at the origin. The reverse is also true: the translation of messages from

de massa (pop) não escapa do mesmo destino de degradação do nível

the mass media (pop) to the canvas does not escape the same degrada-

informativo. a conversão digital da imagem analógica mediante a retícula

tion of information. The digital conversion of the analog image via screen

ou o rct da tv

or crt of tv can substantially alter the gestaltic structure of the message.

(p. 4)

(p. 4)

pode alterar substancialmente a estrutura gestaltiana da mensagem.

The artwork, which implicitly defines the physical space in which it

a obra que implicitamente define o espaço físico do seu próprio consumo

is consumed, separates itself from the environment. It requires a specific

setoriza o ambiente, pressupondo uma zona específica para a fruição artística.
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cultural demands of modern society.

zone for its artistic fruition.

por outro lado, a crise de informação da arte contemporânea deriva

On the other hand, the informational crisis of contemporary art derives

de uma problemática artística que é a continuação da tradição, perpetuando

from an artistic problem that is the continuation of tradition, thus perpetuat-

a alienação que resulta do desenvolvimento linear do processo artístico. essa

ing the alienation resulting from the linear development of the artistic process.

é também uma setorização, agora não apenas física mas também semânti-

This is also a form of isolation, not only a physical isolation but a semantic one
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ca, na medida em que o consumo da obra de arte requer um conhecimento

as well, inasmuch as the consumption of the artwork requires specific previous

prévio de repertórios exclusivos. a setorização comunicativa / informativa

knowledge of exclusive repertoires. The communicative / informational iso-

conflita com o caráter interdisciplinar e aberto da cultura planetária.

lation conflicts with the open and interdisciplinary character of world culture.

a utilização de meios eletrônicos pode proporcionar uma solução para os

The use of electronic media may lead to a solution to the commu-

problemas comunicativos da arte mediante a utilização das telecomunicações e

nicational problems of art, since telecommunications and other electronic

dos recursos eletrônicos, que requerem, para a otimização informativa, determi-

resources require, for their informational optimization, certain forms of im-

nados processamentos da imagem. no caso da arteônica o transporte não causa

age processing. In the case of arteônica, the transmission of information

transformação. a utilização dos novos meios comunicativos pouco significaria,

does not bring about a transformation. The use of the new communication

no entanto, se não levasse em conta as mais diversas variáveis da cultura. aumen-

media would mean very little, though, if we do not take into account the

tando o número de fruidores a situação da cultura se torna mais diversificada e

many different variables of culture. When the number of viewers increas-

o feed-back mais complexo. na medida em que a compreensão das condições

es, the cultural situation becomes more diversified and the feedback be-

gerais esteja à base de todo esforço criativo, o ato de criar vem exigir métodos

comes more complex. While the understanding of the general conditions

mais complexos e meios mais eficazes. nesse rumo é que a arte poderá reencon-

provides grounds for every creative effort, the creative act requires more

trar as condições para o desempenho da sua função histórica.

complex methods and more effective media. It is in this direction that art

sabe-se que a mera utilização do computador não significa por si só
a solução de todos os problemas.
nota-se por exemplo uma tendência para o virtuosismo técnico, vi-

will find again the conditions to realize its historic function.
It is clear that the mere employment of the computer does not
mean by itself the solution to all problems.

sando a uma demonstração hedonística sofisticada. essa tendência, embora

We can see, for example, a tendency towards technical virtuosity

não formule problemas novos no campo da arte, em virtude dos processos

aimed at demonstrating sophisticated hedonism. This tendency, though

automáticos empregados, possui o grande mérito de desmistificar a arte

not raising new artistic problems, has the great merit of demystifying tra-

tradicional e contribuir para a análise de processos da mente na atividade ar-

ditional art and contributing to the analysis of mental processes in artistic

tística. se os problemas artísticos puderem ser tratados por máquinas, ou por

practice in view of the automated processes employed. In case the artis-

equipes que incluam o “partner” – computador –, poderemos saber mais a

tic issues can be treated by machines or by teams including a “partner”

respeito de como o homem trata os problemas artísticos. a simulação re-

– computer – we will learn more about how man handles artistic issues.

produz com eficácia e rapidez a produção artística tradicional, exaurindo-a,

Simulation efficiently and promptly duplicates the traditional art output,

esvaziando-a, fornecendo a certidão de óbito do misoneísmo. essa tendên-

draining and exhausting it, thus providing a death certificate of misoneism.

cia, embora lance mão de recursos vastos, se autolimita à setorização já por

This tendency, as much as it employs countless resources, is still limited to

nós apontada a respeito do diagnóstico das possibilidades comunicativas

the isolation we pointed out above regarding the diagnosis of the com-

da arte tradicional, embora nessa condição setorial promova inegavelmen-

municative possibilities of traditional art, even though in this condition of

te uma operação iconoclasta altamente higiênica. o problema mais urgente

isolation it undoubtedly promotes a highly-hygienic iconoclastic opera-

não é, contudo, o de rivalizar com a arte tradicional, porquanto isso equivale-

tion. The most urgent problem is not, however, a rivalry with traditional art,

ria a aceitar um campo de atuação já condenado à absolescência definitiva.

inasmuch as this would be equivalent to accepting a field of action that is

uma segunda tendência da arte eletrônica visa a realizar obras inter-

definitely condemned to obsolescence.

disciplinares, aproveitando pesquisas e descobertas no campo da neuro-

A second tendency in electronic art aims at creating interdisci-

logia e da psicologia (gestalt), processando nesse sentido imagens com a

plinary works by taking advantage of scientific research and discoveries
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ajuda do computador. tipicamente sintática, essa tendência se inscreve na

in neurology and psychology (Gestalt), processing images with the aid

faixa da arte concreta desenvolvida nas condições históricas da primeira

of a computer. Typically syntactical, this tendency falls within the range

revolução industrial (suprematismo, neoplasticismo, construtivismo etc.),

of concrete art developed in the historical conditions of the first indus-

que criou uma linguagem de máquina para a comunicação da sociedade

trial revolution (suprematism, neoplasticism, constructivism etc.), Which

urbana e industrial. a esse respeito podemos destacar as semelhanças evi-

created a machine language for the urban and industrial society to com-

dentes entre a arte concreta e a computer art.

municate. In this sense, we can highlight the evident similarities between

o fato de que as tendências sintáticas tenham sofrido no decorrer da
década 60/70 uma profunda crise, deu-se em virtude principalmente do apa-

The syntactical tendencies in art underwent a deep crisis in the

recimento de uma nova cultura popular de massa, possibilitada pelos meios

1960s and 1970s and this was especially due to the appearance of a new

eletrônicos de comunicação (que se refletiu de diferentes maneiras no campo

popular mass culture, made possible by electronic communications me-

da arte, particularmente através de endereços conservadores – como o pop, o

dia (this phenomenon affected the art scene in different ways, particularly

novo-realismo e a nova-figuração). a nova cultura popular tornou-se respon-

through conservative agendas – such as pop art, the new realism and the

sável pela introdução no problema arte de novas variáveis que transcendem as

new figuration). The new popular culture became responsible for intro-

impostações meramente sintáticas. deve-se salientar, contudo, a importância,

ducing new variables in art that transcend merely syntax-based styles.

no domínio da conscientização das atividades humanas, do desenvolvimento

Nevertheless, emphasis must be given to the importance – in the domain

da pesquisa sintática, elevada dos meios mecânicos para os eletrônicos.

of cognizance of human activities – to develop a syntactic research shift-

por fim, extraordinária significação assume para a cultura a utilização
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concrete art and computer art.

ing from mechanical media to electronic media.

do computador no domínio da imagem com finalidades exclusivamente

Finally, the use of the computer solely for technical and scientific

técnicas e científicas, notadamente no campo da leitura, reconhecimento

purposes to treat images has had an amazing impact on culture. This is

e interpretação automáticas de “patterns”, proporcionando recursos imen-

clear in reading, in automatic pattern recognition and interpretation, thus

sos não apenas para a programação criativa como para a programação de

providing huge resources not only for creative programming but also for

estudos críticos das mensagens artísticas.

the programming of reviews of artistic messages.

no brasil a computer art iniciada em 1968 encontra antecedentes meto-

In Brazil, the computer art introduced in 1968 is mirrored in con-

dológicos na arte concreta, que apareceu no fim da década de 40 e teve seu

crete art, which appeared in the late 1940s and peaked in the 1950s and

maior desenvolvimento, atingindo o apogeu, na década 50/60. a arte concreta

1960s. Concrete art was the only art form in Brazil to utilize digital cre-

foi no brasil a única que utilizou métodos digitais para a criação. coincidindo

ative methods. Coinciding with the period of highest industrialization,

com o período que apresentou o maior índice de industrialização, a arte con-

concrete art in Brazil offered algorithms largely employed in commu-

creta no brasil forneceu algoritmos largamente utilizados para comunicação

nications via means of industrial production. Visual concrete art had a

através de meios industriais de produção. a arte concreta visual influiu deci-

decisive influence over the avant-garde in the fields of poetry, music

sivamente sobre a vanguarda na poesia, na música e na programação visual.

and visual programming.

na visão prospectiva da importância dos meios eletrônicos para a

When foreseeing the future importance of electronic media to the

cultura nacional deve ser salientada a variável da extensão territorial. para

brazilian culture, the size of the country is a variable to be considered.

os campos da atividade sócio-econômica, o sistema de telecomunicação,

For the fields of socioeconomic activity, the telecommunication system,

atualmente em processo de expansão, constitui um fator de relaciona-

currently being expanded, is a factor of relationship, rapprochement

mento, aproximação e integração.

and integration.
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essa mesma macroinfraestrutura da comunicação poderia ofere-

This same communicative macro-infrastructure could offer the

cer os meios para o desenvolvimento de uma cultura artística de âmbi-

means for the development of an artistic culture of national and interna-

tos nacional e internacional. a cultura enfrentou no passado dificuldades

tional reach. In the past, culture faced physical difficulties resulting from

físicas provenientes de uma ocupação do território nacional por núcleos

the settlement of the brazilian territory by different-sized communities lo-

de diferentes dimensões, separados por distâncias de milhares de quilô-

cated thousands of kilometers apart. Some of these areas of extremely low

metros, áreas essas com densidades populacionais baixíssimas, às vezes

population density were virtually uninhabited. On the other hand, with-

praticamente vazias. por outro lado, no interior desses núcleos, a proximi-

in these communities, the population’s coexistence in excessively close

dade excessiva chega a degradar as condições de vida, comprometendo

proximity eventually degrades living conditions and jeopardizes potential

as possibilidades comunicativas. os recursos eletrônicos de comunicação

communications. The electronic communication resources could fix these

poderiam corrigir essas duas anomalias, permitindo um melhor equilíbrio

two anomalies and promote greater environmental balance between the

ecológico entre o fato físico e o comunicativo.

physical and communicative facts.

.

.
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JAC 72 MODOS E MODELOS
JAC 72 MODES AND MODELS

SÃO PAULO, ANOTAÇÕES DATILOGRAFADAS, 1972
SÃO PAULO, TYPEWRITTEN NOTES, 1972

W A L D E M A R

O

modelo comunicativo simula as características consideradas
essenciais do sistema real de acordo com uma premissa crí-

tica assumida. Modelo de uma situação portanto pode ser apresen-
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T

he communication model simulates real system’s characteristics seen as crucial, depending on a critical assumption made.

In other words, a model of a situation may be presented by another

tado mediante outra situação, que poderia permitir um experimento

situation, which in its turn may enable a comparative experiment to

comparativo suscetível de ilustrar as consequências prováveis de fatos

show probable consequences of events happening at a given time.

acontecendo. Modelos físicos operam pela mudança de escala e os

Physical models operate by changing scale while analog ones do so

analógicos pelas correspondências. Os “happenings”, desenvolvimen-

through correspondences. The happenings that have developed from

to das premissas da “pop”, do “nouveau realisme” e do “popcreto”, (o

the premises of “Pop”, “nouveau realisme” and “pop-crete” (such as

exemplo do grupo “Fluxus”), utilizam métodos físico-analógicos ado-

the Fluxus collective, for example) use physical-analog methods adop-

tando a crônica como modelo da realidade mais profunda. É um modo

ting chronicle as the model for the most profound reality. It is a way

de atribuir às coisas, situações e personagens significado prevalente-

of predominantly attributing indicative and critical meaning to things,

mente indicativos e críticos.

situations and characters.

Os modelos abstratos (matemáticos) diversamente pertencem à

Contrariwise, abstract (mathematical) models belong to electronic

Arteônica, que simula a realidade mediante dados numéricos e processa-

art (Arteônica); they use numerical data and logical processing to simu-

mentos lógicos.

late reality.
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Numa abordagem crítica abrangente é possível distinguir nos mo-

A comprehensive critical approach may distinguish two fundamen-

vimentos artísticos atuais dois vetores fundamentais que correspondem

tal vectors in current artistic movements that correspond to lower and

respectivamente ao menor e ao maior grau de abstração: a comunica-

higher levels of abstraction: communication through behavior – as shown

ção pelo comportamento, – do gênero apresentado pela JAC 72 – e a

by JAC 72 – and Arteônica, or cyber communication systems using elec-

Arteônica, ou comunicação pelos sistemas cibernéticos, que utiliza meios

tronic media, including computers.

eletrônicos – entre os quais o computador.

Levels of abstraction characterize methods and indicate scale of

O grau de abstração vem caracterizar os métodos e indica a escala
de atuação adotada pelo artista.

action adopted by artists.
In both cases, addressing the work-object no longer matters. Proj-

Em ambos os endereços a obra-coisa deixou de ter importância.
Agora o projeto substitui o objeto.

ects now take over from objects.
Instead of “works” as physical objects of representation – con-

A “obra” objeto físico da representação – totem da sociedade de
consumo – é substituída por eventos programados de acordo com a estratégia última.

sumer society totems –, events are programmed according to the latest strategy.
In this sense the behavioral / electronic art dichotomy – the two are

Nesse sentido a dicotomia – que não é antinomia – Arte Comporta-

not opposed – evinces shared basic values rather than contradiction; the

mental/Artêonica apresenta valores básicos comuns, muito mais evidentes e sa-

former are much more obvious and outstanding if we compare these de-

lientes se compararmos esses vetores de desenvolvimento com os produtos do

velopment vectors with products of the culture and entertainment system

sistema da cultura do entretenimento e do mercado (as ”beaux-arts” correntes).

in the market (today’s beaux-arts).

A indústria do entretenimento invadiu a chamada cultura superior

The entertainment industry has taken over so-called highbrow cul-

e a arte também, tornando tudo muito elementar, fluível sem esforço e

ture and art too, making it all very elementary, effortlessly fluid, and in par-

principalmente comprável.

ticular saleable.

A arte explica, o entretenimento explora.

Art explains, entertainment exploits.

Prof. Waldemar Cordeiro

Prof. Waldemar Cordeiro

.

Universidade Estadual de Campinas

.

State University of Campinas
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HIPÓTESE DE DESENVOLVIMENTO
ARTÍSTICO NO BRASIL
PREMISES FOR ARTISTIC
DEVELOPMENT IN BRAZIL
SÃO PAULO, ANOTAÇÕES DATILOGRAFADAS, 29 DE JULHO DE 1969
SÃO PAULO, TYPEWRITTEN NOTES, JULY 29TH, 1969

W A L D E M A R

O

Brasil é o maior laboratório de experiências do mundo. O vulto da
demanda e a mentalidade aberta às inovações são fatores pon-

deráveis para a caracterização das condições gerais da arte no Brasil. As

598

C O R D E I R O

B

razil is the world’s greatest experimental laboratory. Large-scale demand and an innovation-friendly mind set are key factors charac-

terizing the general state of art in Brazil. Sporadic and isolated attempts

tentativas esporadicas e isoladas de estagnação, corolario de uma almeja-

to stagnate are the corollary of social stratification desired by groups that

da estratificação social de grupos que cairam ou estão caindo do cavalo, e

have been or are being sidelined, together with disappointed former lef-

de ex-esquerdistas frustrados, não chegam a modificar substancialmente

tists – but they are not sufficient to substantially alter the scenario. So it is

o panorama. Portanto, é a hora de uma ação radical, para fazer-se algo que

time for radical action, to do something that has not been done on large

ainda não foi feito em grande escala em parte alguma.

scale anywhere else.

As BELASARTESMODERNAS não representam mais nada.

Modern fine arts no longer stand for anything. [They are] insignificant

Bijuteria insignificante, para camuflar os vazios da ignorância e/ou

cheap jewelry to camouflage voids of ignorance and / or enthusiastic obstina-

da casmurrice empolada. É mais importante desenhar um letreiro do

cy. Designing a sign outranks painting a picture for a living room that shows

que pintar um quadro para um living de “fino gôsto”. A relação direta

“refined taste”. A direct relation between theory and practice is essential today.

da teoria com a prática é hoje essencial. Não se trata de arte “aplica-

This is not “applied” art but operational art on the level of the 2nd industrial

da” mais de arte operacional, ao nível da segunda revolução indus-

revolution in the complex conditions of Brazil as a developing country char-

trial, nas nossas condições complexas de país em desenvolvimento,

acterized by stark contrasts reflected in communication and its problematic.
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caracterizadas por grandes contrastes que se refletem na problática
da comunicação.

Artists must carefully examine the situation to avoid starting from
the wrong premises. Since the post-war period in Brazil, a new artistic

O artista precisa matutar atentamente sôbre a situação se não quiser en-

concept has flourished despite careerist epigones attempting to get

trar mal. Desde o último após-guerra surgiu no Brasil, uma concepção artística

involved, even though they have no qualms in serving the tradition-

nova, atualmente em franco desenvolvimento, apesar das tentativas de envolvi-

al system.

mento de epígonos arrivistas, que não hesitam em servir ao sistema tradicional.

The comparative table below shows aspects that charac-

O quadro comparativo abaixo apresenta aspectos que caracterizam

terize the two dominant artistic systems. Readers will draw their

os dois sistemas artísticos dominantes. As conclusões ficam a cargo do leitor.
ASPECTOS

own conclusions.

SISTEMA

NOVO

TRADICIONAL

SISTEMA

personalidade do
artista

individualista
extravagante

técnico qualificado
original

artist’s personality

extravagant
individualist

original, qualified
specialist

mensagem

artesanal,
manufaturada

programada

message

handmade or
craft made

programmed

linguagem

natural analógica

artificial digital

language

natural analogue

artificial digital

repertório

“artístico” tradicional

semiológico

repertoire

semiological
traditional “artist”

semiologic

canal

galerias, museus,
bienais

meios modernos
naturais e artificiais de
comunicação

channel

galleries,
museums, biennials

modern media, natural
and artificial

receptor

1% das classes A e B
superior

+ de 50% das classes
A, B, C e D –
Umwelt

receptor

1% of social class A
and upper B

+ 50% of social classes
A, B, C and D
– Umwelt

semantemas

tradução folclórica de
redundâncias

descoberta e
invenção de
novos modêlos
comunicativos

semantic memes

folklore translation
of redundancies

discovering or
inventing new
media / means
of communication

possibilidades
profissionais

limitadas pelo gôsto
da classe A

Ilimitadas pela
demanda do país

occupational
opportunities

limited by class
A’s taste

unlimited demand
in Brazil

.

São Paulo, 29 de julho de 1969
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NEW SYSTEM

SYSTEM

.
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Computer Art poderia ser considerada como a realização de um
processo de objetivação de idéias por imagens, abrangendo variá-

veis psicológicas, éticas, sensoriais, ideológicas, sensíveis, intelectivas, etc.,
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omputer art may be seen as a process of objectifying ideas through images, approaching psychological, ethical, sensory, ideological,

sensitive, intellective variables etc. through arithmetic and logical opera-

mediante operações aritméticas e lógicas. A meta é a síntese entre os cál-

tions. The aim is to synthesize the compiler’s calculations and logic with the

culos e a lógica do compilador e a experimentação global da Arte.

global experimentation of art.

As fases explícitas na computer art são as da análise e a da progra-

The explicit stages in computer art are analysis and programming.

mação. A análise, no entanto pressupõe a existência de um problema e o

However, analysis presupposes the existence of a problem, which in turn

problema a de um objetivo. É ao nível do que chamamos de objetivo que

presupposes an aim or objective. It is at the level of what we call ‘objec-

corre a maior complexidade ainda inexplicada, que de resto não é especí-

tive’ that there is the greatest complexity, as yet unexplained, which is in

fica da cumputer art mas constante da Arte.

any case not specific to computer art, but a constant of art.

Com ou sem razões o artista assume uma estratégia geral, suficien-

Rightly or wrongly, artists assume a general strategy that is powerful

temente poderosa e adequadamente eficiente com relação à objetivação

and efficacious enough in relation to objectification to enable the subse-

para permitir a realização das fases seguintes: a análise e a programação.

quent stages of analysis and programming.

FASE ARTEÔNICA
ARTEôNICA Phase

Ao nível da análise morfológica o problema perde temporaria-

On the level of morphological analysis, the problem temporarily

mente sua conexão imediata com as finalidades mais amplas e históricas,

loses its immediate connection to broader and more historical purposes,

dando início a um outro estágio de desenvolvimento criativo, que compa-

starting a different stage of creative development that reconciles desir-

tibiliza o desejável e com o preferível no âmbito de alternativas colocadas

able with preferable in the context of alternatives posed by the technical

pelo processo técnico. A escolha e o uso de instrumentos matemáticos é

process. Selecting and using mathematical instruments is an application

uma aplicação que permite a codificação do problema: comunicar-se com

for encoding the problem of communicating with machines. In this stage,

a máquina. É nessa fase que a máquina vem adquirindo superioridade, na

machines have acquired superiority, to the extent that the rules of the

medida em que as regras-do-jogo a favorecem com relação ao usuário,

game favor them over users, who are subject to a wide range of distract-

sujeito a influências as mais diversificadas e dispersivas.

ing influences.

Esses segmentos do processo podem ser conhecidos com uma pre-

These process segments may be more accurately and objectively

cisão e uma objetividade nunca antes alcançadas. É por essa razão provavel-

examined than ever. Therefore, the most frequent themes in discussions

mente que os temas mais frequentes nos debates entre técnicos se desenvol-

among specialists may well develop around the later stages of the artistic

vem em torno das últimas fases do processo artístico e, diversamente, com

process. Unlike discussions among non-artists, they will thus develop in the

os leigos as discussões se desenrolam no âmbito dos objetivos mais amplos.

context of broader objectives.

Antigamente na economia manufatureira e artesanal a fase conhe-

Formerly, in the manufacturing and handicraft economy, the well-

cida da comunicação por imagens era a da execução do objeto. A seguir,

known stage of communication through images was that of executing ob-

na revolução industrial, conheceu-se a fase da programação. Na Idade Pa-

jects. Then the industrial revolution brought the period of programming.

leocibernética estamos apreendendo os sentidos da análise numérica da

In the Paleo-cybernetic Age, we are learning the meanings of numerical

imagem. É utopia imaginar-se que futuramente o próprio objetivo poderá

analysis of the image. Would it be utopian to imagine that the objective

ser equacionado por um processo consciente?

itself may be formulated by a conscious process in the future?

Neste momento porém toda tentativa de enfocar somente a ex-

At the moment though, only an incomplete and narrow view would

tensão do que se conhece do processo de criação artística – a análise e

attempt to focus the extent of what is known about the process of ar-

a programação – como único campo admissível de consideração, corres-

tistic creation – analysis and programming – as the only admissible field

ponderia a uma visão incompleta e estreita.

for consideration.

Waldemar Cordeiro
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m primeiro lugar, eu gostaria de comentar sobre a exposição d Computer Graphics dentro da tendência da arte. Quero salientar que o caminho

para alcançar essa exposição, que o trabalho realizado com o computador, até

I

would like to begin with a comment on the Computer Graphics exhibition within the current art trend. I wish to emphasize that, so far,

the path taken to arrive to this exhibition, working with computers, is not

aqui, não é uma maneira muito tradicional. Quero dizer que colocar na parede

exactly traditional. I aim to say that placing, on a wall, a paper sheet con-

um papel com um desenho feito por uma máquina não é suficiente para se ter

taining a machine drawing does not convey adequately a notion of the

noção de todo o processo que o artista inventou para chegar neste resultado.

entire process the artist has invented to get to this outcome.

Todo o trabalho, desde a preparação da informação, depois de todas

The undertaking involved data preparation after having made all

as alterações na memória, no disco, nos cálculos, no programa. [Um artista]

adjustments in memory, disk, calculations, and program. It involved [an

equipado, e que fez operações lógicas. Todo esse grande sistema está aí.

artist] proper equipment and doing logical operations. This comprehen-

Não existe uma imagem. É o mais alto nível de abstração que está no disco,

sive system is all there. There is no single image, [but] the highest level of

na fita, e no computador. O que temos aqui na exposição é uma seleção do

abstraction on disk and tape, and in computers. What we have here at the

artista para representar todo esse sistema que não pode ser exibido.

exhibition is a selection made by the artist to represent a whole system that

Ele pode escolher uma maneira de mostrar o output. Obviamente,
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cannot be shown.

de acordo com seus recursos de hardware, máquinas e também com os

Artists may choose a way of showing output. Obviously, depend-

recursos de invenção gráfica. Mas isso não é suficiente, porque a mesma

ing on their hardware resources, machines and creative graphics resources.

FASE ARTEÔNICA
ARTEôNICA Phase

matriz que o artista criou, montou, que está na memória do computa-

But this is not enough, because the same matrix the artist created and

dor, pode ter várias maneiras e possibilidades de ser olhada através de

compiled, which is in the computer’s memory, may be viewed in differ-

um equipamento periférico. Refiro-me à impressora, ao plotter e ao tubo.

ent ways and pose various possibilities for viewing through its peripheral

Bem, a comunicação deste papel na parede para aqueles que não co-

equipment, i.e. printer, plotter and [CRT] tube.

nhecem os métodos, a técnica de trabalhar com o computador. Talvez este

Communicating this paper on the wall for those who are not familiar

[papel na parede] não consiga comunicar muito, mesmo para os técnicos e

with the methods, the technique of working with computers. Perhaps this

profissionais, às vezes, não é fácil de rastrear a origem [da imagem]. Com-

[paper on the wall] is unable to communicate much, even for specialists

preender toda a criatividade da preparação do trabalho de desenvolvimen-

or professionals; sometimes it is not easy to trace the origin [of an image].

to. Isto é, penso eu, uma questão importante, e não é uma questão técnica.

Understanding all the creativity involved in preparing and developing the

Do meu ponto de vista, é a dificuldade dos homens intelectuais e

work. I see this is an important issue, and it is not a technical one.

críticos de arte, por vezes, de entender este trabalho. Os críticos de arte

From my point of view, intellectuals and art critics may have dif-

tem seu repertório de esperança, de protótipo, sua codificação do mundo

ficulty in understanding this work. Art critics have their repertoire of

da imagem. Mas o conhecimento, do crítico de arte de médio nível, não

expectation, prototype, and their codification of the world of images.

é suficiente para compreender e olhar para o trabalho [desse artista]. Ele

However, a mid-level art critic does not possess sufficient knowledge

[crítico de arte de médio nível] pensa, e disse: Eu gosto ou não gosto,

to understand and view [this artist’s] work. He [a mid-level art critic]

apenas com base em uma apreciação hedonista.

thinks and says “I like it or I do not like it,” based on hedonistic appre-

Qualquer discussão sobre a arte e o computador ainda é muito genérica:

ciation only.

sobre a relação da máquina com o homem, a cibernética, a situação do paleo-

Any discussion of art and computers involving the man-machine

cibernética, e o nosso momento. Mas tudo isso é uma grande discussão sem

relationship, cybernetics, the paleo-cybernetic situation, and our period is

fundamento sem base (ou embasamento). Eu também acho que não é só um

still very generic. But all this great discussion is lacking basis (or underpin-

problema do artista usando o computador. Até um certo ponto, o trabalho do

ning). I also think it is not only a problem of artists using computers. To a

artista pode ser considerado como o trabalho de um crítico de arte, pois, ele den-

certain extent, an artist’s work may be seen as the same as an art critic’s;

tro do processo, faz a análisede imagens. Ele deve digitalizar e analisar a lingua-

both analyze images within the same process. Artists have to digitize and

gem através de operações aritméticas e lógicas. Deve analisar a imagem com

analyze language through arithmetic and logical operations. They have to

grande precisão, a fim de comunicar claramente a linha contínua dentro da má-

analyze an image very precisely before being able to clearly communicate

quina. [Isto] É um trabalho de crítica. Ele faz a sabedoria, e a crítica da imagem.

a continuous line in the machine. [This] is a work of critique. They cultivate

Quero dizer, na época, eu fiz uma pequena simulação da obra Satur-

learning and critique of images.

no de Goya. Até um certo ponto, eu tenho que pegar a imagem do Saturno

At the time, I ran a little simulation of Goya’s Saturn. To a certain

de Goya, dividi-la em quatro matrizes. Cada matriz tem vários números,

extent, I have to get the image [of this work] and divide it into four matri-

e devo encontrar uma relação entre esses números. Eu posso desenvolver

ces. Each has several numbers, and I must find a relation between these

meu trabalho para saber a probabilidade de ter um certo número após o

numbers. I can develop my work to find the probability of having a certain

outro. De saber todos os dígrafos, caules, a estrutura estatística do artista.

number after another. To identify all the artist’s digraphs, stems, and sta-

Talvez descobrir o algoritmo deste Goya. Eu posso fazer isso! Eu posso pro-

tistical structure. Maybe find the algorithm for this Goya. I can do this! I

duzir como Goya, sem Goya. Obviamente esta não é a pintura de Goya, a

can produce what Goya does, without Goya. Obviously, this is not Goya’s

simulação criada à partir de um trabalho de Goya, quero dizer.

painting, but a simulation inspired by his work.
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Bem, de uma certa forma, este é um trabalho de crítico. Não é possível

In a way, this is the work of a critic too. Critics cannot continue to

que os críticos se utilizem apenas das antigas formas de olhar, de amar, e de

rely only on the old ways of looking, appreciating, and carrying on. This is

permanecer. Este é um julgamento analógico que não é preciso, nem objetivo.

an analogue judgment that is neither precise nor objective.

Bem, deste ponto de vista, eu acho que deve ser exigido da crítica

From this point of view, I think critics should be required to use not

não só o uso do computador, o computador é uma máquina. Mas de todos

only computers – they are just machines – but also all the methods, the

os métodos, a mentalidade, a forma de olhar, pensar, entender o quadro.

mentality, the way of looking, analyzing and understanding a painting. Im-

As imagens da vida moderna, não são apenas as imagens dos museus.

ages from modern life are not just from museums. If you want to study

Se você quer estudar paisagens urbanas, como você pode fazer isso? Fazendo

cityscapes, how can you do this? By doing hand-drawn sketches, or photo-

desenhos a mão, fotografias? Pode ser! Onde está a possibilidade de uma

graphs? Maybe so! Hence the possibility of analyzing an urban landscape:

análise da paisagem urbana: quantificar qualquer ruído: o ruído visual, e au-

quantifying any noise: visual or auditory noise. It [the analysis] must have

ditivo. Ela [a análise] deve ter métodos, deve ter equipamentos para ser feita.

its own methods and conceptual framework.

Do meu ponto de vista, é muito mais importante hoje entender a

From my point of view, understanding urban landscapes, especially

paisagem da cidade, especialmente da cidade grande. Eu venho de São

big cities, is much more important nowadays. I am from São Paulo, which is

Paulo, uma cidade muito pobre do ponto de vista da ecologia humana.

a very poor city from the point of view of human ecology. There are 9 mil-

Existem 9 milhões em uma confusão de máquinas, coisas, cartas, imagens,

lion people in a muddle of machines, objects, letters, images, and sounds.

e sons. Bem, isso é um problema de sobrevivência: a interpretação dessas

So, this is a problem of surviving that requires interpreting, understanding

situações, a compreensão, e a mudança. Mas é também um problema de

and changing these situations. But it is also a problem of communicating

comunicação de imagem que é um problema de arte, se você quiser. A

images, which is a problem of art, if you will. Art is perhaps a certain level

arte é talvez um certo nível de comunicação. Um certo nível.

of communication. A certain level.

Mas toda imagem é um problema da crítica de arte. A crítica não sabe

Yet, every image is a problem for art criticism. Critics know almost

quase nada sobre este assunto. É sua generalidade evidente, e suas decisões.

nothing about this subject... Its obvious generality and its decisions. The

O problema é que é muito difícil ter uma discussão, um diálogo com a crítica

problem is that it is very difficult to hold a discussion or dialogue with crit-

porque ela não tem conhecimento das ciências exatas, e das informações da

ics because they know little about exact sciences, or about information re-

tecnologia. Ela nunca utilizou métodos mais objetivos. O problema, eu digo não

garding technology. Critics have never used the more objective methods.

é só do artista. O artista, algum tempo depois da análise do problema, pode criar

The problem is not just the artist, in my view. Sometime after analyzing a

seu algoritmo. Talvez criação, em último caso, é a criação de um algoritmo que é

problem, an artist may compile an algorithm. Perhaps, in the last analysis,

a forma mais democrática de arte que eu conheço. Porque o artista não dá uma

creating means devising an algorithm, which is the most democratic form

imagem, dá um algoritmo que pode permitir a criação de um número ilimitado

of art I know. Because the artist does not provide an image, he or she pro-

de formas, imagens, e de comunicação visual, por exemplo. Bem, a sua função

vides algorithms that enable the creation of an unlimited number of forms,

[do artista] em relação à sociedade é de proporcionar algoritmos enquanto a

images, and visual communication, for example. So their role [as artists] in

escolha particular de cada homem é de se utilizar destes algoritmos.

relation to society is to provide algorithms, while using these algorithms is

Vou te dar um exemplo, Mondrian não fez quadros. Ele fez quadros para
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a particular choice for every individual.

demonstrar, os quadros são como um pequeno modelo da sua idéia. Eu não me

I’ll give you an example; Mondrian did not do paintings as such. He

lembro especialmente de uma pintura de Mondrian, obviamente, todo mun-

did paintings to show that paintings are like small models for his idea. I do

do sabe qual é o conceito. O conceito/idéia dos planos de divisão cartesiana

not have any particular Mondrian painting in mind. Obviously, everybody

FASE ARTEÔNICA
ARTEôNICA Phase

é muito mais importante do que a idéia particular de um quadro. Ele criou um

knows the concept. The concept / idea of the Cartesian division of planes

algoritmo que ele deu para a sociedade. E a sociedade utiliza o [algoritmo] para

is much more important than a certain painting’s particular idea. He creat-

a comunicação, para a tipografia, a moda da mulher, decoração, etc.

ed an algorithm and gave it to society. And society uses it [the algorithm]

Nesse sentido, eu acho que o artista pode usar o computador e

for communication, typography, women’s fashion, decoration, etc.

dar algoritmos. Mas olha, isso não é apenas o resultado visual, não é só o

In this respect, I think artists may use computers and provide algo-

papel na parede. É preciso conhecer todo o desenvolvimento do trabalho

rithms. However, it is not just [about] the visual outcome, not just a sheet

do artista. Ele pode ser transformado. Eu trabalho com matrizes. Quando

of paper on the wall. The whole development of the artist’s work has to be

eu transformo uma imagem em uma matriz, eu começo a fazer operações

seen. It may be transformed. I work with matrices. When I transform an

que não são visíveis. Bem, talvez no futuro, não é apenas um problema

image into a matrix, I start doing operations that are not visible. Perhaps

para se olhar, mas uma forma de entendimento. Compreender, executar,

in the future [this] is not just a problem to look at, but a means of under-

e criar o entendimento. Eu posso talvez não conseguir criar mais um novo

standing. Comprehending, executing, and creating understanding. I may

algoritmo, pode ser, mas eu posso dar uma contribuição para a compreen-

be unable to create another new algorithm, but I may contribute to the

são da imagem. Pela primeira vez na história, o homem pode entender a

comprehension of the image. For the first time in history, the human being

imagem em sua estrutura, e não apenas em seu contorno.

may understand the image in its structure, not only its outlines.

.

Muito obrigado!

.

Thank you!
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Summary

Summary

Preliminarmente gostaria de propor que o tema tríplice arte cons-

First and foremost, I would like to propose that the threefold subject

trutiva, computer art e arte conceitual fosse reduzido à dicotomia não-an-

of constructive art, computer art and conceptual art should be reduced to

tinômica computer art/arte conceitual. A arte construtiva pertence ao

the non-antinomian dichotomy involving computer art and conceptual art.

passado e os seus conteúdos correspondentes à Idade Paleocibernética

The constructive art of the past and its contents that correspond to the

são os da computer art.

Paleo-cybernetic Age of computer art.

Também acho que a divisão clássica entre racional e irracional não

I also think that the classic division between rational and irrational

se aplica satisfatoriamente à relação arte conceitual e computer art. Pre-

does not apply satisfactorily to the relationship between conceptual art

feriria uma distinção em termos de arte de estrutura analógica e arte de

and computer art. Rather, a distinction should be made between analog

estrutura digital. Essa diferenciação entre estruturas de modelos para a si-

art structure and digital art structure. This differentiation between model

mulação artística da realidade é fundamentada em métodos diferentes de

structures for artistic simulation of reality is based on different methods of

conhecimento. A realidade prismática da história é destarte abordada por

knowledge. The prismatic reality of history is therefore addressed through

meio de modelos físico-analógica e/ou por modelos lógico-matemáticos.

physical-analog models and/or logical-mathematical models.

Waldemar Cordeiro

Waldemar Cordeiro

Instituto de Arte

Art Institute (Instituto de Arte)

Universidade Estadual de Campinas

State University of London (Universidade Estadual de Campinas)
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1 - Finalidades

1 - Purpose

1.1 - curto prazo.

1.1 - Short term.

Realização de pesquisas no campo da comunicação por imagens

To conduct research in the field of visual image communication us-

visuais por métodos digitais, visando definir a área de estudo e alguns ob-

ing digital methods, to define the study area as well as some basic goals

jetivos básicos para a pesquisa e o ensino. Levantar a demanda de uso de

for research and teaching. To assess the demand for use of equipment and

equipamentos e assessoramentos considerados indispensáveis.

advisory services considered indispensable.

2 - Quadro a curto prazo

2 – Short-term team

Um programador em regime de tempo integral;

A programmer working full time;

um matemático em regime de tempo parcial;

a mathematician working part-time;

um funcionário para as práticas administrativas em regime de tem-

an employee to handle administrative tasks on a full-time basis.

po integral.
2.1 - Médio prazo.
Realizar trabalhos interdisciplinares visando criar subrotinas e algoritmos a serem utilizados na comunicação de informações por imagens visuais.

2.1 - Medium-term goals.
To conduct interdisciplinary work aiming to create subroutines
and algorithms to be used in communicating information with visual images.

Desenvolver atividades didáticas.

To develop educational activities.

Difundir as informações mediante manifestação nacionais

To disseminate information through national and internation-

e internacionais.
Promover o intercambio com entidades culturais oficiais e privadas
no país e no exterior.
Editar material didático e informativo.

al events.
To promote exchange with official and private cultural institutions in
the country and abroad.
To publish diadactic and informative materials.
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS
IMAGE PROCESSING CENTER
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Waldemar Cordeiro, Giorgio Moscati
Transformação em Grau Zero / Transformação em
Grau 1 / Transformação em Grau 2
[Transformation in Zero Degree / Transformation in
Degree 1 / Transformation in Degree 2], 1969
computer press output
121 x 34,5 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont

612

A Mulher que Não É BB
[The Woman Who Is Not BB], 1973
offset
46 x 30 cm
acervo [collection of] Banco Itaú
foto [photo by]: Edouard Fraipont

613

Retrato de Fabiana [Portrait of Fabiana], 1970
computer press output
37 x 48 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont
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Retrato de Fabiana [Portrait of Fabiana], 1970
computer press output
37 x 48 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont

Retrato de Fabiana [Portrait of Fabiana], 1970
computer press output
37 x 48 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont

Retrato de Fabiana [Portrait of Fabiana], 1970
computer press output
37 x 48 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont
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Waldemar Cordeiro, João Soares Sobrinho, Raul
Fernando Dada
Gente Grau 1 [People Degree 1], 1973
computer press output, 140 x 76 cm
processado no Centro de Computação da Unicamp
[processed at the Computing Center of Unicamp]
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont
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Waldemar Cordeiro, João Soares Sobrinho, Raul
Fernando Dada
Gente Grau 2 [People Degree 2], 1973
computer press output, 140 x 76 cm
processado no Centro de Computação da Unicamp
[processed at the Computing Center of Unicamp]
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont

Waldemar Cordeiro, João Soares Sobrinho, Raul
Fernando Dada
Gente Grau 3 [People Degree 3], 1973
computer press output, 140 x 76 cm
processado no Centro de Computação da Unicamp
[processed at the Computing Center of Unicamp]
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont

Waldemar Cordeiro, João Soares Sobrinho, Raul
Fernando Dada
Gente Grau 4 [People Degree 4], 1973
computer press output, 140 x 76 cm
processado no Centro de Computação da Unicamp
[processed at the Computing Center of Unicamp]
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont

Waldemar Cordeiro, João Soares Sobrinho, Raul
Fernando Dada
Gente Grau 5 [People Degree 5], 1973
computer press output, 140 x 76 cm
processado no Centro de Computação da Unicamp
[processed at the Computing Center of Unicamp]
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont

Waldemar Cordeiro, João Soares Sobrinho, Raul
Fernando Dada
Gente Grau 6 [People Degree 6], 1973
computer press output, 140 x 76 cm
processado no Centro de Computação da Unicamp
[processed at the Computing Center of Unicamp]
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont
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Waldemar Cordeiro, João Soares Sobrinho, Raul Fernando Dada
People Derivative, 1973
computer plotter output
100 x 78 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont
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Waldemar Cordeiro, Raul Fernando Dada
Gente Derivada [People Derivative], 1973
computer output
140 x 75,5 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont
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Pirambu, 1973
computer plotter output
33 x 43,5 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont
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Pirambu, 1973
computer plotter output
33 x 43,5 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont
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Retrato de Fabiana [Portrait of Fabiana], 1970
caneta hidrográfica sobre papel [felt-tip pen on paper]
57 x 65 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont

Retrato de Fabiana [Portrait of Fabiana], 1970
caneta hidrográfica sobre papel [felt-tip pen on paper]
57 x 65 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont
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Saturno de Goya [Goya’s Saturn], 1973
computer plotter output
100 x 78 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont
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Gente: Praça da Sé [People: Se Square], 1972-3
clichê fotográfico [photography cliché], 10 x 14,5 cm
coleção particular [private collection]
foto [photo by]: Edouard Fraipont
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Gente Grau 0 [People Degree 0], 1973
detalhe alfanumérico [alphanumeric detail]
foto [photo by]: Edouard Fraipont

Sem Título [Untitled], 1973
detalhe de digitalização [digitization detail]
computer press output
foto [photo by]: Edouard Fraipont

625

FACULDADE DE COMUNICAÇÃO; DESENHO
INDUSTRIAL; PROGRAMAÇÃO VISUAL;
DESIGN E ARTES PLÁSTICAS
FACULTY OF COMMUNICATION; INDUSTRIAL
DESIGN; VISUAL PROGRAMMATION; DESIGN
AND PLASTIC ARTS
CAMPINAS, PROJETO DATILOGRAFADO PARA UNICAMP, MAIO DE 1973
CAMPINAS, TYPEWRITTEN PROJECT TO UNICAMP, MAY, 1973

W A L D E M A R

1. INTRODUÇÃO
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C O R D E I R O

1.

INTRODUCTION

1.1. OBJETIVOS

1.1. OBJECTIVES

O objetivo da Faculdade é o ensino, o desenvolvimento e a pes-

The objective of the Faculty is the teaching, development and re-

quisa de comunicação visual, os aspectos comunicativos da produção in-

search of visual communication, communicative aspects of industrial pro-

dustrial e o planejamento ambiental. A intenção é a de ajudar a por fim à

duction and environmental planning. It intends to help do away with the

existência do artista sem funções técnicas e técnicos com falta de respon-

existence of artist without technical functions and technicians who lack the

sabilidade consciente no campo da cultura artística. Pretende-se estabe-

conscious responsibility in the field of artistic culture. It intends to connect

lecer novamente a ligação da mão com o cérebro, da teoria com a prática.

again the hand to the brain, theory to practice. The faculty will permit the

A faculdade permitirá a graduação no nível profissional dos bacharéis em

graduation at the professional level of bachelors in Visual Communication,

Comunicação Visual, Desenho Industrial, Programação Ambiental, bem

Industrial Design, Environmental Programming, as well as licentiate in De-

como licenciatura em Design e Artes Plásticas.

sign and Plastic Arts.




1.2. SÍNTESE INTERDISCIPLINAR

1.2. INTERDISCIPLINARY SYNTHESIS

A liberdade no planejamento curricular permite promover uma

Freedom in curriculum planning permits relationship between akin

relação entre cursos similares, testando a viabilidade da síntese interdis-

courses, testing the viability of interdisciplinary synthesis based on profes-

ciplinar com base nas áreas profissionais e culturais fundamentalmente

sional and cultural areas basically homogeneous and separated only by an-

homogêneas e separadas apenas por uma interpretação extremamen-

alytical and fragmentary interpretation. Curriculum does not originate from

te analítica e fragmentária. O currículo não se origina de profissões re-

regularized professions and this has returned to culture its active and innova-

gulamentadas, devolvendo à cultura seu papel ativo e inovador no

tive role in teaching planning; this has placed professional activity as a conse-

planejamento pedagógico; isso tem colocado a atividade profissional

quence of the junction between the ideas of present day art and the demand

como consequência da junção entre as ideias da arte atual e a deman-

derived from the most recent developments in social-economic situation.

da decorrente dos mais recentes avanços na situação econômico-social.

Verifying that the high index of overlapping of disciplines in the field

Verificando que o alto índice de sobreposição de disciplinas no campo

of courses of Communication, Industrial Design, Visual Program-

dos cursos de Comunicação, Desenho Industrial, Programação Visual,

ming, Design and Plastic Arts does not justify the vivisection of pro-

Design e Artes Plásticas não justifica a vivissecção da atividade profissio-

fessional activity into rather tight sectors; considering that the acting

nal em setores bastante restritos; considerando que a educação atuante

and present day education and information of the student can moti-

e atual e as informações do aluno podem motivar novas potencialidades

vate new professional potentialities; considering that in the present

profissionais; considerando que, na situação corrente, seria tão precipi-

day situation it would be as reckless to approach problems in com-

tado abordar problemas referentes à comunicação sem conhecimento

munication without the knowledge of its substructure as to approach

de sua subestrutura quanto abordar os dos meios sem levar em conta

those of the means without taking into account the aims; considering

os objetivos; considerando que o curso de Design & Artes Plásticas só

that the course of Design And Plastic Arts can only offer the admittance

pode oferecer a admissão no nível secundário, segundo ciclo e que não

on the secondary level, second cycle, and that it does not offer oppor-

oferece oportunidades para a prestação de serviços na área da imagem

tunities for the rendering of services in the field of the visual image, we

visual, propomos a síntese no nível básico dos cursos de Comunica-

propose the synthesis at the basic level of the courses of Communica-

ção, Desenho Industrial, Programação Visual, Design e Artes Plásticas.

tion, Industrial Design, Visual Programming, Design and Plastic Arts.

A síntese proposta poderia contribuir para devolver à Arte sua função so-

The proposed synthesis could contribute to return to Art its complete

cial completa em condições atuais de desenvolvimento científico e tecno-

social function, in present day conditions of scientific and technological

lógico; tal fato significaria, por outro lado, devolver ao artista a responsabi-

development; such would mean, on the other hand, a return to the artist of

lidade de uma participação significativa na formação do novo Humanismo

the responsibility of a significant participation in the formation of the new

da sociedade moderna.

Humanism of the modern society.

1.3. A ARTE DE HOJE E AS CIÊNCIAS
EXATAS

1.3. PRESENT DAY ART AND ACCURATE
SCIENCES

A escolha das disciplinas no currículo completo baseou-se em

The choice of disciplines in the full curriculum was based on a pro-

uma profunda compreensão dos fenômenos da cultura artística; no en-

found understanding of the phenomena of artistic culture; nevertheless
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tanto, sem perder de vista os objetivos práticos do curso. Ao contrário

it has not lost sight of the operative goals of the course. Unlike traditional

da orientação tradicional, foi dada uma nova ênfase às disciplinas pro-

orientation, a new emphasis has been given to the disciplines proceed-

venientes do campo das chamadas ciências exatas, sem esquecer as dis-

ing from the field of the so called exact sciences, without overlooking

ciplinas fundamentais das ciências humanas. Esta opção torna visível a

the fundamental disciplines of the human sciences. This option visual-

qualificação da obra do artista como uma função significativa no contex-

izes qualifying the artist’s work as a meaningful function in the context

to da evolução da sociedade na era Paleocibernética ou Pós-Industrial.

of the society’s evolution on the Paleocybernetic or Post-Industrial age.

O currículo completo que torna explícito o currículo mínimo da LDB

The full curriculum which makes explicit the minimum curriculum of

aproveita o resultado da pesquisa de vanguarda realizada na UNI-

the LDB, takes advantage of the result of avant-garde research carried

CAMP, bem como nos principais centros acadêmicos no exterior,

out at UNICAMP as well as in the leading academic centers abroad,

incluindo o ensino de disciplinas nunca antes ministradas no Brasil.

and it includes the teaching of disciplines never before taught in Brazil.

Pode-se observar que os movimentos de vanguarda desde o Impres-

One can notice that the avant-garde movements since impressionism

sionismo se desligaram do decadentismo do século XIX retomando o

have become detached from the decadentism of the 19th Century by

espírito da Renascença, que tinha promovido a síntese dos problemas

retaking the spirit of the Renaissance which had promoted the syn-

científicos e tecnológicos da época com as ambições da Arte ou, tal-

thesis of the scientific and technological problems at that time with

vez, a inserção dos problemas artísticos no campo da Ciência e da

ambitions of Art or, perhaps the insertion of artistic problems in the

Tecnologia. A teoria de Seurat, as misturas óticas ou a “digitalização

field of Science and Technology. Seurat’s theory, the optic mixtures

da cor” do pós-Impressionismo, do Cubismo, do Neoplasticismo, do

or the “digitalization of colour” of Post-Impressionism, Cubism, Neo-

Suprematismo e da Arte Concreta construíram uma nova linguagem

plastism, Suprematism and Concrete-Art build a new plastic language

plástica que permite, finalmente, a multiplicação industrial da mensa-

which permits, at last, the industrial multiplication of artistic message.

gem artística. É nesse sentido - que ressalta os fatos essenciais de nos-

It is in this way – which points out the essential facts of our artistic cul-

sa cultura artística - que o currículo completo inclui algumas disciplinas

ture – that the full curriculum includes some disciplines of the so called

das chamadas ciências exatas.

exact sciences.

1.4. A ARTE DO MEIO AMBIENTE

1.4. THE ART OF THE ENVIRONMENT

Por fim um novo problema, cuja solução não pode dispensar a par-

Finally a new problem, for which the solution can not

ticipação do artista, surge das condições críticas do desenvolvimento ur-

dispense the artist’s participation, emerges from the criti-

bano: o do Meio Ambiente.

cal conditions of urban development: that of the Environment.

A deterioração das condições ambientais é responsável pelo gran-

The decay of the environment’s condition is responsible for the critical

de desgaste do sistema psicofísico das pessoas urbanizadas e, em virtu-

wear of the psychophysical system of urbanized people and by virtue of

de de sua seriedade, exige soluções integradas. Ora, considerando que

its seriousness, it demands integrated solutions. Now, considering that

a comunicação visual é um dos fatores de poluição ambiental em nossas

visual communication is a factor of environmental pollution in our cit-

cidades, o artista com sua sensibilidade e aprendizagem não poderia ficar

ies, the artist with his sensibility and learning could not be left out from

de fora do trabalho coletivo de planejamento e programação da paisa-

the collective work of modern landscape planning and programming.

gem moderna.
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1.5. RELAÇÃO COM OUTROS INSTITUTOS
E O PERÍODO DE EXPERIÊNCIA
No currículo completo há disciplinas que poderiam ser ministradas
simultaneamente a estudantes de Música e/ou outros cursos.

1.5. RELATIONSHIP WITH OTHER
INSTITUTES AND PROBATION
In the full Curriculum there are disciplines that could be ministered
at the same time to students of Music and/or other courses.

O Currículo completo inclui disciplinas que serão ministradas por
outros Institutos da UNICAMP.

The full Curriculum includes disciplines that will be ministered by
other Institutes of UNICAMP.

O estágio profissional que pretende desenvolver no aluno uma es-

The professional probation which intends to develop in the stu-

treita relação entre teoria e prática poderia ser realizado na escola com o

dent a tight relationship between theory and practice could be done at

desenvolvimento de projetos que seriam contratados como uma presta-

the school with the development of projects to be contracted as a ren-

ção de serviços externos, bem como nos escritórios de órgãos públicos ou

dering of outward services, as well as in the offices of public agencies or

empresas privadas.

private companies.

1.6. DURAÇÃO E CRÉDITOS

1.6. DURATION AND CREDITS

O curso completo terá duração de 3.600 horas-aula, com a frequ-

The complete course will last 3.600 class-hours, with the annual at-

ência anual de 900 horas-aula. Os alunos terão de fazer, em cada semestre,

tendance of 900 class-hours. Students will have to attend, in each semes-

algumas disciplinas optativas de forma a obter, pelo menos, 10 créditos.

ter, some optatives disciplines in such way they have, at least, 10 credits.

1.7.

CENTROS DE PESQUISA

1.7. CENTERS OF RESEARCH

Haverá centros de pesquisa mais ou menos independentes, destinados ao trabalho heurístico para beneficiar o desenvolvimento artístico

There will be centers of research more or less independents, destinated to heuristic work to benefit teaching and artistic development.

e pedagógico.

2.1. MINIMUM CURRICULUM
2.1. CURRÍCULO MÍNIMO
Basic Disciplines
Disciplinas Básicas

Sociology;

Sociologia;

Communication

Ciências

da

Comunicação

ou

Fundamentos

da Comunicação;

Científicos

Sciences

or

Scientific

Foundations

of Communication;
History of Communication and Comparative Journalism;

História da Comunicação e Jornalismo Comparado;

Ethics and Legislation of Means of Communication;

Ética e Legislação dos Meios de Comunicação;

Opinion Research and “Marketing”;

Pesquisa de Opinião e “Marketing”;

Esthetic and History of Arts and Techniques;

Estética e História da Arte e Técnicas;

Plastic Arts;
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Artes Plásticas;

Design;

Design;

Analysis and Exercises of Expressive Materials;

Análise e Exercícios de Materiais Expressivos;

Art in Brazil;

Arte no Brasil;

Mathematics, Physics;

Matemática, Física;

Social Studies, Economic, Social and Political Development of Brazil;

Estudos Sociais, Desenvolvimento Econômico, Social e Político

Anthropological Elements;

do Brasil;

Study of Brazilian Problems;

Elementos Antropológicos;

Physical Education;

Estudo de Problemas Brasileiros;

Professional Disciplines;

Educação Física;

Expressive Materials and techniques of utilization;

Disciplinas Profissionais

Expression on surface, volume and movement;

Materiais Expressivos e técnicas de utilização;

Social and Economic Studies;

Expressão na superfície, no volume e no movimento;

Manufacturing Theory;

Estudos Sociais e Econômicos;

Planning: Draft and Development;

Teoria de Manufatura;

Technique and Materials Theory;

Planejamento: Projeto e Desenvolvimento;

Graphic Analysis;

Técnica e Teoria de Materiais;

Geometric Design, Descriptive Geometry and Perspective;

Análise Gráfica;

Composition, Space, Colour, Line and Rhythm;

Desenho Geométrico, Geometria Descritiva e Perspectiva;

Initiation on Industrial Techniques;

Composição, Espaço, Cor, Linha e Ritmo;

Pedagogic Disciplines, according to specifical criteria.

Iniciação

em

Técnicas

Industriais;

Disciplinas Pedagógicas de acordo com critérios específicos.
Concepção das Disciplinas
Geração Automática de Imagens I, II, III, IV
Esta disciplina destina-se ao estudo e à pesquisa do uso criativo do
computador e dos meios eletrônicos na comunicação por meio de imagens visuais.
Ateliê Técnico e Experimental, Construções Bidimensionais e Tridimensionais e Movimento
Workshops práticos de artesanato realizados individualmente ou
em grupos, de forma livre e/ou orientada. Exercícios formais não aplicados
ao ensino sistemático de métodos de forma.
Estética e História da Arte e Técnicas
Disciplinas destinadas à introdução ao estudo da historiografia e da
filosofia da História da Arte, incluindo Estética e Teoria Artística em dife632




Conception of the Disciplines
Automatic Generation of Images I, II, III, IV
This discipline is dedicated to study and research creative use of the
computer and electronic means in communication through visual images.
Technical and Experimental Atelier, Bidimensional and Tridimensional Constructions and Motion
Practical craftmanship workshops, individually and/or in groups,
free and/or orientated. Formal exercises not applied to systematic training
about form methods.
Esthetic and History of Arts and Techniques
Disciplines dedicated to introduction on historiography study and
philosophy of Art History, enclosing Esthetic and Art Theory on different
human cultures.
Expressive Materials and Techniques of Utilization
Study of the characteristics of natural and industrial materials with

rentes culturas humanas.

relation to craftmanship and/or industrial tecniques of utilization through

Materiais Expressivos e Técnicas de Utilização

modern history of manufacturing, mainly emphasizing present day experi-

Estudo das características dos materiais naturais e industriais com

ments on the most varied fields and levels. Fundamental activities in treat-

relação a técnicas artesanais e/ou industriais de utilização por meio da História moderna de manufatura, enfatizando principalmente as experiências
atuais nos mais variados campos e níveis. Atividades fundamentais no tratamento de materiais na modulação de volumes.

ment of materials on volumes’ modulation.
Free Atelier and Laboratory for Expression and Development of
Projects and Research
It offers the student the most complete freedom of expression,

Ateliê Livre e Laboratório de Expressão e Desenvolvimento de
Projetos e Pesquisa

development and research with technical resources and available material possibilities.

Oferece ao aluno a mais total liberdade de expressão, desenvolvimento e pesquisa com recursos técnicos e possibilidades de material disponíveis.

Anthropology of Art
An introduction of comparative study of art, to place in relief proofs
of historic connections through cultural contacts, phenomena of diffusion

Antropologia da Arte

and lending. Human Ecology. Products of urban leisure.

Introdução ao estudo comparado da arte para colocar em evidência

Analysis and Analogical, Metaphorical and Digital projection of Images

provas de ligações históricas por meio de contatos culturais, fenômenos

The study of visual structures (Gestalt) and heuristic research of projec-

de difusão e empréstimos. Ecologia Humana. Produtos de lazer urbano.

tion by analogical or digital methods through a symbiosis between math-

Análise e projeção de Imagens Analógica, Metafórica e Digital

ematics and art.

O estudo de estruturas visuais (Gestalt) e a pesquisa heurística de proje-

Means and Methods of Representation

ção por métodos analógicos ou digitais através de uma simbiose entre a

Technical and Linguistic resources used for the representation of

matemática e a arte.

the visual message. CPM – PERT.

Meios e Métodos de Representação

Physical, Physiological and Psychological Theory of Perception.

Recursos Técnicos e Linguísticos usados para a representação da

This discipline is dedicated to the study of the physical, physiologi-

mensagem visual. CPM - PERT.
Teoria

Física,

Fisiológica

cal and psychological aspects of visual perception enabling the approach
e

Psicológica

da

Percepção

of synesthetic phenomena (correlation among human senses).

Esta disciplina destina-se ao estudo dos aspectos físicos, fisiológicos e psi-

Information Theory I, II

cológicos da percepção visual, permitindo a abordagem do estudo dos

General theory of communication. In spite of its origin in the study

fenômenos sinestésicos (correlação entre os sentidos humanos).

of electrical communication, information theory also approaches other

Teoria da Informação I, II

problems of communication in an abstract way and in a most general lev-

Teoria Geral da comunicação. Apesar de sua origem no estudo da

el. Information theory is as useful to the analysis of written and spoken

comunicação elétrica, a teoria da informação aborda também outros pro-

language as for the analysis of transmission of messages by electronic and

blemas de comunicação de forma abstrata e em um nível mais geral. A

mechanical means. It also studies the behavior of machines and men.

teoria da informação é útil tanto para a análise da linguagem escrita e oral

Sociology of Art

quanto para a análise da transmissão de mensagens por meios eletrônicos

Integration of art in the field of social sciences. Valid extrapolation

e mecânicos. Também estuda o comportamento de homens e máquinas.

of concepts like social groups, classes, stratifications, etc, in sight of the

Sociologia da Arte
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Integração da arte no campo das ciências sociais. Extrapolação váli-

artistic phenomenon. Sociology of art intends to outstrip the limitations

da de conceitos como grupos sociais, classes, estratificações, etc, em vista

of a strictly psychological judgement and the limitations of approaching

do fenômeno artístico. A sociologia da arte pretende superar as limitações

an artwork as an isolated phenomenon; stratification of art and income

de um julgamento estritamente psicológico e as limitações ao tratar uma

classes in Brazil.

obra de arte como um fenômeno isolado; estratificação da arte e das clas-

TV

ses sociais com base na renda no Brasil.

Communication resources of television, their current utilization and

TV
Recursos comunicativos da televisão, sua utilização atual e sua influência sobre o público, especialmente os jovens.
Crítica de Arte
Esta disciplina destina-se à crítica e aos estudos históricos dos
métodos de análise, interpretação e julgamento da manifestação das artes visuais.

Critique of Art
This discipline is dedicated to critique and historical studies of analysis methods, interpretation and judgement of visual arts’ manifestation.
Poetics of artistic Languages
Study and critique of manifestos, theories and texts of artistic movements. Theory and Practice.

Poética de Linguagens Artísticas

Semiology of the Graphic System of Signs

Estudo e crítica de manifestos, teorias e textos de movimentos ar-

This discipline is dedicated to the teaching of knowledge concern-

tísticos. Teoria e Prática.
Semiologia do Sistema Gráfico de Signos
Esta disciplina destina-se ao ensino do conhecimento sobre a semiologia do sistema gráfico de signos visuais. Meios, propriedades e leitu-

ing semiology of the graphic system of visual signs. Means, properties, and
reading of information’s graphic representation.
History of Industrial Design
Introduction to the study of the historical evolution of design. The

ra da representação gráfica das informações.

changes undergone by rational techniques of projection and construction

História do Desenho Industrial

of products created by man in different ages, and the changes of philo-

Introdução ao estudo da evolução histórica do design. As mudanças

sophical thinking.

sofridas por técnicas racionais de projeção e a construção de produtos criados

Design as operative and intellective rationality.

pelo homem em diferentes eras e as mudanças do pensamento filosófico.

Publicity and Propaganda I, II

O design como racionalidade operativa e intelectiva.

This discipline is dedicated to the teaching of theoretical and tech-

Publicidade e Propaganda I,II

nical knowledge with respect to the persuasive messages classified as Pub-

Esta disciplina destina-se ao ensino do conhecimento teórico e

licity and Propaganda.

técnico no que diz respeito às mensagens persuasivas classificadas como

History of Communication I, II, III, IV

Publicidade e Propaganda.

History of the evolution of communication techniques and its re-

História da Comunicação I, II, III, IV
História da evolução das técnicas de comunicação e seus reflexos
na cultura artística.
A situação da comunicação de massa no mundo e no Brasil.
Cultura popular e comunicação de massa.
Cor
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flexes in artistic culture.
The circumstances of mass communication in the world and in Brazil.
Popular culture and mass media.
Colour
Practical course regarding color use on surfaces and solids, enclosing craftmanship and industrial techniques.

Curso prático sobre o uso da cor em superfícies e sólidos, envolvendo técnicas artesanais e industriais.

Foundations of color perception. From pigments to color light.
Psychology of Art

Fundamentos da percepção da cor. Dos pigmentos à luz colorida.
Psicologia da Arte

The study of beauty concept by mathematical proportions. Otic
illusions and other realities in Art.

O estudo do conceito de beleza por proporções matemáticas. Ilusões de ótica e outras realidades na Arte.

Look and meaning
Elements of Industrial Design

O olhar e o significado.

Elements of the industrial design system and its possible interative

Elementos de Desenho Industrial

characteristics due to the productive processes based on instrumental and

Elementos do sistema de desenho industrial e suas características

technico-economic demands of the organization of multiplicative pattern:

iterativas possíveis devido os processos produtivos com base em exigências instrumentais e técnico-econômicas da organização do padrão multi-

Elements of logical approach.
Set of components which are logically related: concept of system.
Usage, influences and existent resources.

plicativo: Elementos da abordagem lógica.
Conjunto de componentes que estão logicamente relacionados:

Laboratory (programming, planning and projection)
Practical works on programming, planning and projection of visu-

conceito de sistema.
Uso, influências e recursos existentes.

al messages, individually and/or in groups, free and/or orientated, using

Laboratório (programação, planejamento e projeção)

present day technical resources. Redesign (to work in a visual structure

Trabalhos práticos de programação, planejamento e projeção de

already existent.)

mensagens visuais, individualmente e/ou em grupos, livres e/ou orienta-

Design Projection of System

dos, utilizando recursos técnicos de hoje. Redesenho (para trabalhar em

A more complex level than the design of an isolated product: a
functionally related area of products.

um estrutura visual já existente.)
Desenho da Projeção de um Sistema

Photography and Slides

Um nível mais complexo do que o projeto de um produto isolado:

Technique and training in the field of coloured and black and
white photograph, Photographic quality. Photogram. Photographic

uma área de produtos funcionalmente relacionados.
Fotografia e Slides

sight. Photomontage.

Técnica e formação na área da fotografia colorida e em preto e branco, qualidade fotográfica. Fotograma. Visão fotográfica. Fotomontagem.

Corporal Expression (dance, choreography and scenography)
Technical and practical study of dance. Modern dance (Martha

cenografia)

Graham, M. Cunnigan and others). Jazz and Brazilian folkloric

Estudo técnico e prático da dança. Dança moderna (Martha Graham, M.

dance. Dynamics of the body. Drawing of the physical movement, struc-

Cunnigan e outros). Jazz e danças folclóricas brasileiras. Dinâmica do cor-

tured and free improvisation (group relationship). Choreography.

Expressão

Corporal

(dança,

coreografia

e

po. Desenho do movimento físico, improvisação livre e estruturada (rela-

Roadway Esthetics

ção de grupo). Coreografia.

Roadway communication. Landscape related with the roadway sys-

Estética da Estrada

tem. Elements of attention: perception and reading in movement; the idea

Comunicação da estrada. Paisagem relacionada com o sistema viá-

of space, sequential shapes.

rio. Elementos de atenção: percepção e leitura em movimento; a ideia do

Environmental Physic and Communicative System

espaço, formas sequenciais.

Research regarding usage of space - space between man and his
FACULDADE DE COMUNICAÇÃO; DESENHO INDUSTRIAL; PROGRAMAÇÃO VISUAL; DESIGN E ARTES PLÁSTICAS
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Sistema Ambiental Físico e Comunicativo

environment. On the other hand, a new concept of a non-physic environ-

Pesquisa sobre o uso do espaço - espaço entre o homem e seu

ment, constituted by the world-wide net of telecommunication.

ambiente. Por outro lado, um novo conceito de um ambiente não físico,

Techniques of Industrial Design I, II

constituído pela rede mundial de telecomunicações.

Training on industrial design. Economic implications on Engineering

Técnicas de Desenho Industrial I, II

of Industrial Design. Practical exercises of Industrial Design. Form (Ge-

Formação em desenho industrial. Implicações econômicas na En-

stalt), materials and technique. Usage of patterns in industrial design train-

genharia do Desenho Industrial. Exercícios práticos de desenho industrial.
Forma (Gestalt), materiais e técnica. Uso de padrões na formação de de-

Methods of Industrial Design I, II, III

senho industrial. Otimização.

To design is not only a profession but an attitude. Potentiality of In-

Métodos de Desenho Industrial I, II, III

dustrial Design. Social implications. Economics of production. Definitions

Fazer projetos não é só uma profissão, mas uma atitude. Potencia-

and methodologies. Systematic proceedings of projection. Patterns of be-

lidade do desenho industrial. Implicações sociais. Economia de produção.

havior in the solution of problems. Integrated solutions. Study of particular

Definições e metodologias. Processo sistemático de projeção. Pa-

tecniques used by experienced designers and its organization in system-

drões de comportamento na solução de problemas. Soluções integradas.

atic methods.

Estudo de técnicas específicas usadas por designers experientes e sua or-

Science of Communication

ganização em métodos sistemáticos.

Emitter, transportation means, processing of the message, the re-

Ciência da Comunicação

ceiver. Analogical and digital resources. Telecommunication. “Natural” and

Emissor, meios de transporte, processamento da mensagem, o re-

“Artificial” channels. Noise and stocastic processes. Animal language and

ceptor. Recursos analógicos e digitais. Telecomunicações. Canais “Natu-

the learning of language by children. Perception and understanding of the

rais” e “Artificiais”. Processos de ruído e estocásticos. Linguagem animal e

visual language.

a aprendizagem da linguagem pelas crianças. Percepção e compreensão

Landscaping

da linguagem visual.

Projection and planning of the physical aspects of the urban and

Paisagismo

regional landscapes. Natural landscape. Usage of the soil and green ar-

Projeção e planejamento dos aspectos físicos das paisagens urba-

eas. Artificial landscape of the tertiary centers. Green and communitarian

nas e regionais. Paisagem natural. Uso do solo e de áreas verdes. Paisagem

equipment. Landscape and mass society. Urban environment.

artificial dos centros terciários. Equipamento verde e comunitário. Paisa-

Folklore

gem e sociedade de massa. Ambiente urbano.

Introduction to the study of approaching methods and critical ob-

Folclore

servation of the popular culture through images, focusing particularly on

Introdução ao estudo de métodos de abordagem e observa-

Brazilian examples and situations in the countryside (pre-industrial situa-

ção crítica da cultura popular por meio de imagens, com foco espe-
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ing.. Optimization.

tion) and in the cities (urban-industrial situation).

cial nos exemplos brasileiros e nas situações no interior do país (si-

Evolution of the social concept of “beautiful”. The kitsch.

tuação pré-industrial) e nas cidades (situação urbano-industrial).

Ergonomy and Industrial Design

Evolução do conceito social de “bonito”. O kitsch.

Study of the relationship between man and his occupation, equip-




Ergonomia e Desenho Industrial

ment and environment. Research with respect to this relationship from the

Estudo da relação entre o homem e sua ocupação, os equipamen-

physical, psychological, physiological and sociological point of view.

tos e o ambiente. Pesquisa referente a essa relação do ponto de vista físi-

Ergonomy: Human Engineering or Human Factors. Combination

co, psicológico, fisiológico e sociológico. Ergonomia: Engenharia Humana

of the man-machine and man-environment. To watch the man working

ou Fatores Humanos. Combinação homem-máquina e homem-ambien-

and the work with the man.

te. Observação do homem trabalhando e do trabalho com o homem.
Cinema I, II

Cinema I, II
Cinema as a cynetic art. Psychological effects of the cinematograph-

O cinema como uma arte cinética. Os efeitos psicológicos da apreciação cinematográfica e da compreensão da linguagem fílmica. Desenho
animado e filme computadorizado.

ic enjoyment and understanding of the film language. Animated cartoon
and computer film.
Fashion

Moda

Clothes and behavior. Haut-couture, pret-a-porter and confection

Vestuário e comportamento. Haut-couture, pret-a-porter e con-

in industrial society. Taste and mass culture. Clothing and behavior.

fecção na sociedade industrial. Cultura de massa e gosto. Vestuário

Introduction to Environmental Sciences

e comportamento.

Awareness of the degradations in the environment and the

Introdução às Ciências Ambientais

tecniques to its analysis; diagnosis and environmental transformations. Re-

Consciência das degradações do meio ambiente e as técnicas para

lationship man-nature. Degradations of the natural system. The industrial

sua análise; diagnóstico e transformações ambientais. Relação homem-

artificiality and human ecology. Pollution.

natureza. Degradações do sistema natural. A artificialidade industrial e a

Theory of the Construction

ecologia humana. Poluição.

Exercises on design, considering the basic mechanical functions; el-

Teoria da Construção

ements of machine. Construction with synthetical material. Theory, struc-

Exercícios de design considerando as funções mecânicas básicas;

ture, properties and use of the materials.

elementos da máquina. Construção com material sintético. Teoria, estru-

Comic Strips

tura, propriedades e uso dos materiais.

A discipline dedicated to the study of History, theory and practice

Quadrinhos

of the comic strips in Brazil and abroad. Comics Press, mass culture and

Uma disciplina dedicada ao estudo da História, da teoria e da

contemporary society. The iterative structure of the language of the Com-

prática das histórias em quadrinhos no Brasil e no exterior. Imprensa de

ic Strips. Comics and american society.

Quadrinhos, cultura de massa e sociedade contemporânea. A estrutura

Conclusion

iterativa da linguagem das Histórias em Quadrinhos. Quadrinhos e a so-

I believe the best way of keeping teaching and development of dis-

ciedade americana.

ciplines up to date is to make the Faculty of Communication, Industrial

Conclusão

Design, Visual Programming, Design and Plastic Arts and the sectorial

Acredito que a melhor maneira de manter atualizados o ensino e o

centers of research related to it, a pole of live culture on a national and

desenvolvimento das disciplinas é transformando a Faculdade de Comu-

international level, through the invitation of artists and intellectuals, semi-

nicação, Desenho Industrial, Programação Visual, Design e Artes Plásticas

naries, expositions, publications and other manifestations within the most

e os centros setoriais de pesquisa relacionados a ela em um polo de cultu-

serious avant-garde spirit.

ra viva em nível nacional e internacional, convidando artistas e intelectuais,

Notes

promovendo seminários, exposições, publicações e outras manifestações

UNICAMP - State University of Campinas

dentro do mais sério espírito de vanguarda.

LDB - Laws of Directresses and Bases for the Education, Ministry of
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Observações
UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas
LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Ministério da Educação e da Cultura, Brasil.
Este texto não inclui o currículo detalhado para a implantação

.

da Faculdade.
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Public Instruction and Culture, Brazil.
This text does not include the detailed curriculum for the implantation of the Faculty.

.
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WALDEMAR CORDEIRO E O USO DO
COMPUTADOR NAS ARTES – UM DEPOIMENTO
SOBRE UMA EXPERIÊNCIA PIONEIRA1
WALDEMAR CORDEIRO AND THE USE OF THE
COMPUTER IN THE ARTS – A STATEMENT
ABOUT A PIONEERING EXPERIENCE 1

G I O R G I O
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1. INTRODUÇÃO

1. INTRODUCTION

Em 1968, fui procurado pelo já renomado artista plástico Walde-

In 1968, I was sought out by the renowned visual artist Waldemar

mar Cordeiro por indicação de Mario Schenberg (1914-1990), conhecido

Cordeiro on the recommendation of Mario Schenberg (1914–1990), a

cientista, político e crítico de arte. Razão da indicação: Cordeiro desejava

well-known scientist, politician and art critic. The reason for the recom-

investigar as possibilidades do uso do computador nas artes; eu tinha uma

mendation: Cordeiro wanted to investigate the possibilities of the use of

boa experiência em computação e interesses multidisciplinares.

the computer in the arts; he had a good background in computation and

Desse encontro nasceu uma frutífera colaboração, que resultou na pro-

multidisciplinary interests.

dução de dois trabalhos pioneiros, que tiveram ampla repercussão nacional e

This encounter gave rise to a fruitful collaboration, which resulted

internacional e são hoje considerados os primeiros trabalhos de arte por com-

in the production of two pioneering works that had a wide national and

putador realizados no Brasil e, de certa forma, precursores do que hoje cons-

international impact and are today considered as the first works of com-

titui o amplo campo da computação gráfica e de processamento de imagens.

puter art made in Brazil and, in a certain way, precursors of what today

De nossos primeiros contatos ficou logo claro que o interesse de

constitutes the wide field of graphic computation and image processing.

Cordeiro era extremamente sério e que o intuito não era iniciar imediata-

From our first contacts it was clear that Cordeiro’s interest was ex-

mente o uso da nova técnica como um modismo, mas sim compreendê-la

tremely serious and that his aim was not to immediately begin the use of a

em profundidade e explorar suas verdadeiras possibilidades. Essa aborda-

new technique as a fad, but rather to understand it profoundly and explore

gem correspondia bem aos meus interesses – sempre fui ávido por apren-

its true possibilities. This approach was aptly suited to my own interests – I

der e aplicar meus conhecimentos em outras áreas.

was always eager to learn and to apply my knowledge in other areas.

Nossa colaboração durou cerca de dois anos, sendo interrompida de-

Our collaboration lasted about two years, being interrupted by a

vido a uma viagem que realizei para fazer pesquisas em física na Inglaterra, de

trip that I took to carry out research in physics in England, from April 1970

abril de 1970 a março de 1971. Após meu retorno, retomamos contato e está-

to March 1971. After my return, we resumed contact and were restarting

vamos reiniciando atividades conjuntas quando a prematura morte de Cor-

activities together when Cordeiro’s untimely death, in June 1973, tragically

deiro, aos 48 anos, em junho de 1973, encerrou tragicamente nossa parceria.

ended our partnership.

Pretendo relatar como foi essa colaboração: abordarei os antece-

Aiming to describe this collaboration I will discuss the backgrounds

dentes dos atores (Cordeiro, Moscati, computador), a fase de discussão

of the agents involved (Cordeiro, Moscati, the computer), the phase of

e planejamento, a realização dos trabalhos e sua repercussão. Finalmente,

discussion and planning, the realization of the works and their repercussion.

à luz de resultados recentes, procurarei reanalisar o trabalho Derivadas de

Finally, in light of recent results, I will seek to reanalyze the work Derivadas

uma Imagem sob o aspecto da percepção visual.

de uma Imagem from the aspect of visual perception.

2. ANTECEDENTES DOS ATORES
2.1. WALDEMAR CORDEIRO

2. BACKGROUNDS OF THE AGENTS
2.1. WALDEMAR CORDEIRO

Quando nos conhecemos, em meados de 1968, Waldemar Cordei-

When we met, in mid-1968, Waldemar Cordeiro had an extensive

ro trazia uma enorme bagagem no campo das artes plásticas, sendo muito

background in the visual arts field, being very well-known in the Brazilian

conhecido no meio artístico no país e no exterior, por meio de sua extensa,

art world and abroad, due to his extensive, innovating and controversial

Waldemar Cordeiro e o uso do computador nas artes – um depoimento sobre uma experiência pioneira
Waldemar Cordeiro and the use of the computer in the arts – a statement about a pioneering experience
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inovadora e controvertida obra, tanto nas artes plásticas como em escritos

work, both in the visual arts and in theoretic writings, manifestoes and

teóricos, manifestos e atitudes às vezes irreverentes.

sometimes irreverent attitudes.

2.2. GIORGIO MOSCATI

2.2. GIORGIO MOSCATI

Tendo me formado em física e engenharia, iniciei minhas ativida-
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After graduating in physics and engineering, I began my teaching

des docentes e de pesquisa na antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e

activities and research at the former College of Philosophy, Sciences and

Letras (FFCL), da Universidade de São Paulo (USP), em 1958. Com o

Letters (FFCL), of the Universidade de São Paulo (USP), in 1958. With

objetivo de seguir carreira acadêmica, iniciei logo meus estudos para obter

the aim to follow an academic career, I soon began my studies to obtain

o título de doutor, sob a orientação de José Goldemberg.

my doctorate, under the orientation of José Goldemberg.

2.3. COMPUTADOR

2.3. THE COMPUTER

Em 1968, a cadeira de física nuclear do Departamento de Física da

In 1968, the chair of nuclear physics of the Department of Physics

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP recebia um computador

of the College of Philosophy, Sciences and Letters USP received an IBM

IBM do tipo 360-44, para ser ligado em linha com o sistema de tomada de

360-44 computer, to be connected online with the data collection system

dados das experiências a ser realizadas no acelerador nuclear Pelletron. Esse

of the Pelletron nuclear accelerator. This computer, extremely modern for

computador, moderníssimo para a época, tinha entrada por cartões perfu-

its time, got its input by means of punch cards, had a memory of 32 kbytes

rados, uma memória de 32 kbytes (que poderia ser expandida, a um alto

(expandable, at a high cost, to 256 kbytes) and an output to a line printer

custo, até 256 kbytes) e uma saída por impressora de linhas (imprimia meca-

(which mechanically printed a line of characters at a time). This comput-

nicamente uma linha de caracteres de uma vez). Esse computador, além de

er, besides serving to take data in real time, was also used for scientific

atender à demanda de tomada de dados em tempo real, era usado também

calculations carried out in batch, that is, a package of punch cards with

para cálculos científicos em “batch”, isto é, um pacote de cartões com o pro-

the program to be executed was delivered to a reception counter and,

grama a ser executado era entregue num guichê de recepção e, algumas

some hours, days or weeks later, depending on the processing time (which

horas, dias ou semanas depois, dependendo do tempo de processamento

could vary from several seconds to dozens of hours), the cards were re-

(que poderia variar de alguns segundos a algumas dezenas de horas), rece-

ceived back together with the printed results (if there was so much as one

biam-se os cartões de volta, junto com os resultados impressos (se houvesse

comma out of place, the whole process needed to be done over from the

uma vírgula errada, era necessário recomeçar o processo!). Por necessida-

start!). Because of the needs of my research work, I was one of the users

des de meu trabalho de pesquisa, eu era um dos usuários do sistema.

of the system.

3. DISCUSSÕES COM WALDEMAR CORDEIRO

3. DISCUSSIONS WITH WALDEMAR CORDEIRO

Decidimos iniciar por um período de mútuo conhecimento e

We decided to begin a period of mutual understanding and ex-

troca de informações, o que foi feito por meio de contatos periódi-

change of information, carried out by means of periodic meetings held

cos em que ora nos encontrávamos em minha casa, ora na dele, ou

sometimes at my house, sometimes at his, or at a restaurant, or we would




num restaurante, ou então combinávamos de assistir a manifestações

arrange to attend artistic manifestations, see exhibitions or visit labo-

artísticas, ver exposições ou visitar laboratórios. Nessas atividades

ratories. My wife, Iva, would often participate in our activities, as would

participavam frequentemente Iva, minha esposa, e Helena, esposa

Helena, Cordeiro’s wife. In this period, we exchanged documents, articles

de Cordeiro. Nesse período, trocávamos documentos, artigos e livros

and books so that each of us would gain knowledge of the other’s field

para que cada um de nós tomasse conhecimento do campo de espe-

of specialty.

cialidade do outro.

I clearly remember Cordeiro’s keen interest when I brought him to

Lembro-me bem de como Cordeiro ficou interessado quando o

visit the laboratory of the Department of Physics, and how fascinated he

levei para visitar um laboratório do Departamento de Física e de sua fasci-

was to see how images could be manipulated on the screen of an oscillo-

nação ao ver como se podiam manipular imagens na tela de um osciloscó-

scope fed by harmonic electrical signals, and by deforming the image with

pio alimentado por sinais elétricos harmônicos, e deformando a imagem

magnets that deflected the flow of electrons.

com ímãs que desviavam o feixe de elétrons.

We began to discuss different possibilities. We discussed televi-

Passamos a discutir diversas possibilidades. Discutimos televisão

sion and its possibilities for the manipulation and generation of images, its

e as possibilidades de manipulação e geração de imagens, e suas trans-

colors and the processes for representing them, as well as its perception

formações, suas cores e os processos para representá-las, bem como sua

through the sense of sight. We considered music from the viewpoint of

percepção por meio do sentido da visão. Consideramos a música, sob os

composition and analysis, as well as the generation of sounds and their

aspectos de composição, análise, geração de sons, sua modificação, filtra-

modification, filtering and transformation, plus the process of audition. We

gem e transformações, e o processo de audição. Pensamos em textos e

thought about texts and about the use of the computer to analyze them,

no uso do computador para analisá-los, gerar palavras e compor poesias

to generate words and to compose poetry based on rules, and about the

a partir de regras, e na possibilidade de associar os aspectos plásticos e

possibility of associating the visual/aesthetic and audible aspects of words.

sonoros das palavras. Analisamos a percepção de objetos tridimensionais

We analyzed the perception of three-dimensional objects and their bidi-

e sua representação bidimensional, estereoscópica e holográfica. Discuti-

mensional, stereoscopic and holographic representation. We discussed

mos as possibilidades de introduzir aleatoriedade nos processos e o efeito

the possibilities of introducing randomness to the processes and the effect

do ruído natural e introduzido voluntariamente nos vários canais de infor-

of natural noise, whether natural or purposeful, in the various information

mação. Consideramos ainda as possibilidades da associação de diversas

channels. We also considered the possibilities for the association of vari-

técnicas para criar situações que seriam percebidas por nossos sentidos,

ous techniques to create situations that would be perceived by our senses,

originando novas sensações e estimulando e desenvolvendo nossa capa-

giving rise to new sensations and stimulating and developing our percep-

cidade de percepção.

tual capacity.

A abordagem girava sempre no sentido de perceber as possibilida-

The approach always involved our perceiving the possibilities of

des de cada técnica para gerar novas formas de expressão artística, fugin-

each technique to generate new forms of artistic expression, always avoid-

do sempre do simples uso de uma nova técnica para substituir uma antiga

ing the simple use of a new technique to substitute an old one without

sem renovar a mensagem. Procurávamos sempre uma integração entre

renovating the message. We always sought for an integration between the

mensagem e forma de expressão.

message and the form of expression.

Nós nos fixamos inicialmente em dois projetos, um gerador de pala-

We initially focused on two projects: a random word generator, with

vras ao acaso, com sonoridade da língua portuguesa, e uma imagem a ser

the sounds of the Portuguese language, and an image to be worked on

trabalhada e impressa em uma Line Printer.

and printed using a line printer.
Waldemar Cordeiro e o uso do computador nas artes – um depoimento sobre uma experiência pioneira
Waldemar Cordeiro and the use of the computer in the arts – a statement about a pioneering experience

647

4. OS TRABALHOS
4.1. BEABÁ
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4. THE ARTWORKS
4.1. BEABÁ

Esse programa foi concebido como um primeiro passo para gerar

This program was conceived as a first step toward generating

“palavras” ao acaso. A forma mais simples de gerar palavras ao acaso se-

random “words.” The simplest way to generate random words would be

ria sortear conjuntos de letras, de vários comprimentos, por exemplo, um

to select sets of letters, of various lengths, for example a set of five letters.

conjunto de cinco letras. Os conjuntos gerados teriam pouca semelhança

The sets generated in this way would bear little resemblance to words of

com palavras de uma língua, se bem que, por acaso, algumas das palavras

the language, though some of the words thus generated could exist. To

geradas poderiam existir. Para gerar palavras com sonoridade semelhante

generate words with a sound similar to a determined language, we must

à de determinada língua, devemos descobrir algumas regras que carac-

discover some rules that characterize the formation of the words in that

terizam a formação das palavras naquela língua. No caso do português,

language. In the case of Portuguese we defined the following rules for our

definimos as seguintes regras para nossas primeiras tentativas:

first attempts.

As palavras teriam seis (6) letras.

The words would have six (6) letters.

As palavras alternariam vogais (v) e consoantes (c).

The words would alternate vowels (v) and consonants (c).

As probabilidades da escolha dos conjuntos vc e cv deveriam refletir

The probabilities of the choice of the sets vc and cv should reflect

as probabilidades com que esses conjuntos aparecem na língua portuguesa.

the probabilities with which these sets appear in the Portuguese language.

Assim, as palavras seriam do tipo cvcvcv ou vcvcvc.

Thus, the words would be of the type cvcvcv or vcvcvc.

Para atribuir as probabilidades, deveríamos fazer um estudo detalha-

To assign the probabilities, we needed to make a detailed study of

do das probabilidades. Por simplicidade, verificamos num dicionário quantas

the probability of combinations. For simplicity, we verified in the dictionary

linhas eram usadas para palavras que se iniciavam com cada um dos pares

how many lines were used for words that began with each one of the pairs

do tipo cv e vc (ou seja: ab, ac, ad... az, eb, ec... ub, uc... uz, ba, be... zu).

of the type cv and vc (that is: ab, ac, ad... az, eb, ec... ub, uc... uz, ba, be... zu).

De posse das probabilidades, escolhemos aleatoriamente conjun-

Once we had these probabilities, we randomly chose sets of three

tos de três pares do tipo cv ou vc, usando uma rotina para gerar números

pairs of the type cv or vc, using a routine to generate pseudo-random

ao pseudoacaso. Dessa forma, os conjuntos mais comuns na língua por-

numbers. Thus, the most common sets in the Portuguese language, such

tuguesa, como ca, bo, al e es, apareciam mais frequentemente do que os

as ca, bo, al and es, appeared more frequently than the rare sets, such as

conjuntos raros, como zu e ux.

zu and ux.

Assim, algumas possíveis palavras seriam, por exemplo, “caceta”,

Therefore, some possible words were, for example, “caceta,” “bola-

“bolada” e “acabac”. As palavras geradas tinham uma sonoridade clara-

da” and “acabac.” The words generated had a sound clearly similar to the

mente semelhante à sonoridade das palavras realmente existentes na lín-

sound of the words that really exist in the Portuguese language. A fraction

gua portuguesa. Uma fração das palavras geradas existia realmente.

of the words generated were actual words.

4.2. DERIVADAS DE UMA IMAGEM

4.2. DERIVADAS DE UMA IMAGEM

Quanto à imagem, pensamos em, a partir de um desenho de cará-

In regard to the image, we thought about taking a figurative drawing

ter figurativo, operar alguma transformação para criar uma nova imagem

as a basis for carrying out some transformation to create a new image to




a ser impressa. Cordeiro insistiu muito em usar uma imagem com for-

be printed. Cordeiro insisted on using an image with a strong human and

te conteúdo humano e afetivo para ser transformada por uma “máquina

affective content to be transformed by a “cold and calculating machine.”

fria e calculista”. Quanto às transformações, discutimos um sem-número

In terms of the transformations, we discussed a countless number of them.

delas. Transformações geométricas, simetrias, inversões, mudanças em

Geometric and symmetric transformations, inversions, changes in con-

contraste, em granularidade, deformações (por exemplo, transformações

trast, in granularity, distortions (for example, anamorphic transformations

anamórficas simulando imagens refletidas em espelhos curvos), introdu-

simulating images reflected in curved mirrors), the introduction of random

ção de ruído aleatório, perda de informação, mistura de imagens etc.

noise, the loss of information, the mixture of images, etc.

A essa altura eu me perguntei: do ponto de vista científico, qual a

At this point I asked myself: from a scientific point of view what is the

transformação mais significativa? A resposta imediata foi a operação de

most significant transformation? The immediate response was the operation

“derivação”. Em física e matemática, a derivada de uma função é uma nova

of “derivation.” In physics and mathematics, the derivative of a function is a

função com muita informação sobre algumas das propriedades da função

new function with a lot of information about some of the properties of the

original. No processamento de sinais, é muito comum gerar um sinal que

original function. In the processing of signals, it is very common to generate

é a derivada de outro sinal. Pareceu-nos logo uma boa ideia, e passamos à

a signal that is the derivative of another signal. We quickly saw this as a good

realização desse trabalho. Os vários passos seriam: escolher uma imagem,

idea, and began to carry out this work. The various steps were: choose an im-

digitalizá-la, preparar os cartões com os dados da imagem digitalizada, es-

age, digitalize it, prepare the punch cards with the data of the digitalized im-

crever um programa para efetuar a operação “derivar”, preparar os cartões

age, write a program to carry out the “derived” operation, prepare the cards

com o programa, alimentar o computador com os cartões de dados da

with the program, feed the cards with the data of the digitalized image into

imagem digitalizada, alimentar o computador com os cartões do progra-

the computer, feed the cards of the program into the computer and “run”

ma e “rodar”o programa. Cordeiro se incumbiu de escolher e digitalizar

the program. Cordeiro was in charge of choosing and digitalizing an image,

uma imagem, eu me incumbi de preparar e rodar os programas.

while I was in charge of preparing and running the programs.

Antes de iniciar a sequência anterior, foram feitos ensaios para veri-

Before beginning the previous sequence, tests were made to verify

ficar qual seria o número conveniente de pontos (linhas e colunas) em que

a convenient number of points (lines and columns) into which the image

seria dividida a imagem e qual seria o número de níveis de claro-escuro

would be divided, along with the number of levels of light-dark to be used.

utilizado. Para ter pontos bem escuros, utilizamos o recurso disponível de

To have sufficiently dark points, we used the available resource of overlay-

superpor linhas, isto é, instruir a impressora para imprimir duas linhas su-

ing lines, that is, instructing the printer to print two successive lines without

cessivas sem avançar o papel.

advancing the paper.

Fixamos o número de pontos da imagem em 98 x 112 (10.976 pon-

We set the number of points in the image at 98 x 112 (10,976 points)

tos) e o número de níveis em sete. Por um processo visual-manual bastan-

and the number of levels at seven. By a painstaking visual-manual process, a

te cansativo, um número de zero a seis a cada um dos 10.976 pontos em

number from 0 to 6 was assigned to each of the 10,976 points into which the

que a imagem foi dividida, conforme o número de preto no ponto (hoje

image was divided, according to the degree of black at that point (today this

esse processo seria realizado facilmente de forma automática com a utili-

process would be done easily and automatically by using a scanner).

zação de um escâner). Para a realização do programa, contei com a ajuda

For creating the program, I relied on the help of a student by the

de um estudante de nome Wisnick e passamos a concebê-lo. Para realizar

name of Wisnick and we began to conceive it. To numerically carry out

a derivada, numericamente, fizemos as diferenças entre os números que

the derivation, we made the differences between the numbers that char-

caracterizam pontos sucessivos. Assim, por exemplo, se numa linha temos

acterize successive points. Thus, for example, if a line had the following
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a seguinte sucessão de pontos (os números indicam o grau de claro-escu-

succession of points (the numbers indicate the degree of light-dark), the

ro), a linha derivada tem a estrutura indicada na linha seguinte:

derived line would have the structure indicated in the line below it:

Original

000000666665553211111000000

Original

000000666665553211111000000

Derivada 000000600001002110000100000

Derived

000000600001002110000100000

Após perfurados os cartões, inclusive com os dados da imagem, o

After the cards were punched, including the ones with the data for the im-

programa foi “rodado”, gerando a imagem original e sua imagem derivada.

age, the program was “run,” generating the original image and its derived image.

Como era esperado, parte do conteúdo informativo da imagem

As was expected, part of the informational content of the derived

derivada era semelhante ao da original. Havíamos apenas transformado

image was similar to that of the original. We had only transformed an im-

uma imagem “com vários graus de claro-escuro” em uma imagem de

age “with various degrees of light-dark” into an image of “outlines.” Cor-

“contornos”. Cordeiro ficou exultante, e consideramos o resultado satisfa-

deiro was overjoyed, and we considered the result satisfactory as a first

tório como uma primeira experiência. A imagem não só era interessante,

experiment. The image was not only interesting, but also involved a proce-

como também envolvia um procedimento que poderia ser utilizado para

dure that could be used for any other image of the same type. Despite the

qualquer outra imagem do mesmo tipo. Apesar da tentação de reutilizar o

temptation to reuse the program for other images, this was never done.

programa para outras imagens, isso não ocorreu.

5. DIVULGAÇÃO E REPERCUSSÕES
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5. SHOWING THE RESULTS, AND THE
REPERCUSSIONS

Pouco depois de terminado Derivadas, Cordeiro teve conhecimento

A little after finishing Derivadas, Cordeiro learned that in the mini-

de que o Serviço de Divulgação e Relações Culturais dos Estados Unidos

gallery of the USIS library in São Paulo the Service of Dissemination and

estava organizando, na minigaleria da biblioteca do USIS, em São Paulo,

Cultural Relations of the United States was organizing an exhibition en-

uma exposição chamada Computer Plotter Art – Primeira Mostra na América

titled Computer Plotter Art – Primeira Mostra na América Latina, which

Latina, que reuniria 12 trabalhos feitos com computador nos Estados Unidos,

was to feature 12 works made by computer in the United States, using a

usando plotter Calcomp (California Computer Corporation, Inc.). Deriva-

Calcomp (California Computer Corporation, Inc.) plotter. Derivadas were

das foi exposto na minigaleria (de 13 a 17 de março de 1970) e a imprensa

shown at the minigallery (from March 13 to 17, 1970) and the press gave

deu ampla divulgação do fato, realçando que artistas brasileiros estavam ex-

wide coverage to the fact, emphasizing that Brazilian artists were showing

pondo junto com os trabalhos feitos “com a mais alta tecnologia”.

their works together with those made “with the highest technology.”

Como curiosidade, posso citar que Cordeiro, com um nome tipica-

As a curious side note I can mention that Cordeiro, with a typically

mente brasileiro, tinha algum sotaque italiano, em razão de sua longa vivên-

Brazilian name, had some Italian accent, due to living for a long time in

cia na Itália, ao passo que eu, nascido na Itália e com um nome tipicamente

Italy, while I, born in Italy and with a typically Italian name, did not have an

italiano, não tinha sotaque, por ter vindo ainda criança para o Brasil. Quando

Italian accent, since I had come to Brazil as a child. When we showed our

nos apresentávamos juntos, esse fato causava alguma confusão entre os que

work together, this fact led to some confusion among those who did not

não nos conheciam (pensavam que estávamos trocando os nomes!).

know us (they thought that we were exchanging our names!).




As discussões que ocorreram durante a exposição, algumas divul-

The discussions that took place during the exhibition – some of

gadas pela imprensa, com relação à questão de a “arte por computador”

which were reported by the press – in relation to the question of whether

poder ser considerada realmente “arte”, foram muito interessantes.

“computer art” could really be considered “art” were very interesting.

Nossos trabalhos foram exibidos em várias exposições internacionais

Our works were shown in various international exhibitions and were gen-

e receberam, em geral, crítica favorável. Desejo citar três referências que in-

erally well received by the critics. I would like to cite three references that indicate

dicam o quanto Derivadas atingiu os especialistas em arte por computador.

the degree of consideration given to Derivadas by computer art specialists.

A primeira se refere ao artigo “Technology and art 15: computer

The first refers to the article “Technology and Art 15: Computer

graphics at Brunel”, publicado na conceituada revista Studio International,

Graphics at Brunel,” published in the prestigious magazine Studio Interna-

Journal of Modern Art pelo respeitado crítico Jonathan Benthall. Nesse

tional, Journal of Modern Art by the esteemed critic Jonathan Benthall. In

artigo, ao fazer crítica da exibição montada pela Computer Art Society,

that article, upon critiquing the exhibition held by the Computer Art Soci-

para acompanhar o Computer Graphics Symposium na Universidade

ety, to accompany the Computer Graphics Symposium at Brunel Univer-

Brunel, perto de Londres, em abril de 1970, Benthall, após relembrar o

sity, near London, in April 1970, after recalling the potential evident at the

potencial evidente na exposição Cybernetic Serendipity no Institute of

1968 exhibition Cybernetic Serendipity at the Institute of Contemporary

Contemporary Art (ICA), em Londres, em 1968, revela-se desapontado

Art (ICA), in London, Benthall revealed that he was disappointed with

com os trabalhos expostos e declara que, para ilustrar o referido artigo,

the works shown, and to illustrate the article he chose four graphics from

escolheu os quatro gráficos de Derivadas, que não foram expostos por

Derivadas, which were not shown because they arrived late. Further along,

terem chegado fora do prazo. Adiante, após descrever o trabalho, declara:

after describing the work, he states:

[...] O que me faz pensar que isto é arte e não um mero artifício

[...]What makes me feel that this is art rather than contriv-

(contrivance) é a escolha evocativa da imagem. Quando vi pela

ance is the evocative choice of image. When I first saw this

primeira vez esta série, por um momento, não detectei que a ima-

series I for a moment did not detect that the image depicts

gem à esquerda mostra uma imagem masculina e uma feminina

a male and a female head on the left, and still more ambig-

e, ainda mais ambíguas, as duas figuras de pé à direita. Cordeiro e

uous are the two standing figures on the right. Cordeiro and

Moscati [...] parecem interessados na fronteira entre legibilidade e

Moscati seem to be interested in […] the border between legi-

ilegibilidade [...]. A sequência de Cordeiro e Moscati lembra ima-

bility and illegibility. [...] Cordeiro’s and Moscati’s series seems

gens estáticas de uma sequência de um filme explorando, talvez,

like so many stills from a film sequence, exploring, perhaps, an

uma elusiva relação humana, sem a necessidade de atores.

elusive human relationship without the need for actors.

Dois anos depois, em seu livro Science and Technology in Art Today,

Two years later, in his book Science and Technology in Art Today, Benthall

Benthall volta a comentar Derivadas. Ao compará-lo com trabalhos que usa-

once again commented on the Derivadas. Comparing it with works that used

ram tecnologias muito mais sofisticadas, que considerou “pura demonstração

much more sophisticated technologies, which he considered “a pure demon-

de técnica”, declara: “[...] o trabalho de Cordeiro é um começo na direção de

stration of technique,” he states: “Cordeiro’s work is a start towards bringing

trazer de volta as emoções humanas ao mundo frio e cerebral do computador”.

back human emotions into the cold and cerebral world of the computer.”

A segunda referência remete a Art et Ordinateur (Paris: Casterman,

The second reference regards the book Art et Ordinateur (Paris:

1971), do professor Abraham Moles, diretor do Instituto de Psicologia Social

Casterman, 1971), by Abraham Moles, director of the Institute of Social
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de Estrasburgo, na França. A terceira se refere ao livro Computer Graphics-

Psychology of Strasbourg, in France. The third refers to the book Computer

Computer Art, tradução de Computergraphik-Computerkunst, de Herbert

Graphics-Computer Art, a translation of Computergraphik-Computerkunst,

W. Franke (Munique: Verlag Bruckmann, 1971).

by Herbert W. Franke (Munich: Verlag Bruckmann, 1971).

Desde então, esses trabalhos foram exibidos em diversas exposições
e homenagens a Waldemar Cordeiro.

652

Since then, these works have been shown at various exhibitions and
homages to Waldemar Cordeiro.

6. REVISITANDO DERIVADAS

6. REVISITING DERIVADAS

Um artigo publicado na conhecida revista Scientific American (maio

An article by M. A. Mahowald and C. Mead in the renowned mag-

1991, p. 40), de autoria de M. A. Mahowald e C. Mead, me fez reanalisar

azine Scientific American (May 1991, p. 40) made me reanalyze Derivadas

Derivadas de uma Imagem à luz do progresso nos conhecimentos sobre os

de uma Imagem in light of the progress in the knowledge about the mech-

mecanismos da visão. O artigo intitula-se “The silicon retina” e descreve

anisms of vision. The article is entitled “The Silicon Retina” and describes a

um chip (circuito integrado complexo montado em um monocristal de

chip (a complex integrated circuit mounted on a single silicon crystal) that

silício) que está baseado na arquitetura neuronal do olho e visa simular o

is based on the neuronal architecture of the eye and seeks to stimulate the

funcionamento da retina real. Essa retina artificial gera sinais que mimeti-

functioning of the real retina. This artificial retina generates signals that

zam os sinais gerados pela retina real.

mimic the signals generated by the real retina.

As informações “importantes” que a retina envia ao cérebro se

The “important” information that the retina sends to the brain in-

referem a mudanças espaciais ou temporais no nível de iluminação da

volves the spatial or temporal changes in the level of illumination of the

imagem, o que corresponde a uma derivada espacial (d/dx) ou temporal

image, which responds to a spatial (d/dx) or temporal (d/dt) derivative of

(d/dt) da intensidade da iluminação. Zonas da imagem cuja intensidade

the intensity of light. Zones of the image whose intensity does not vary in

não varia no espaço ou no tempo não têm grande interesse e não geram

space or time are not of great interest and do not generate signals to be

sinais para ser enviados para o cérebro.

sent to the brain.

O estudo da retina artificial não só traz perspectivas para a constru-

The study of the artificial retina not only presents perspectives for

ção de “robôs” com capacidade de visão, mas também permite entender

the construction of “robots” with the capacity of vision, but also allows for

melhor o funcionamento do processo de visão natural.

better understanding of how the process of natural vision works.

A relação entre a transformação “derivadas da imagem” que é re-

The relation between the “derivatives of the image” transformation

alizada em Derivadas (que detecta os contornos da imagem) e o funcio-

that is carried out in Derivadas (which detects the outlines of the image)

namento da retina natural é evidente. A transformação de uma imagem

is evident. The transformation of an image in light-and-dark tones into an

em claro-escuro numa imagem formada por contornos, como é feita em

image made up of outlines, as is done in Derivadas, is similar to the trans-

Derivadas, é semelhante à transformação que nossa retina executa, natu-

formation that our retina naturally executes on in image before sending it

ralmente, numa imagem antes de enviá-la ao cérebro.

to the brain.

Se a imagem original já está na forma de contornos, o cérebro estará

If the original image is already in the form of outlines, the brain is re-

recebendo a segunda derivada da imagem primitiva que motivou a imagem

ceiving the second derivative of the primitive image that gave rise to the

de contornos. A retina processará a derivação dessa imagem de contornos

image of outlines. The retina will process the derivation of this image of out-

e enviará ao cérebro uma imagem que é a segunda derivada da imagem pri-

lines and will send to the brain an image which is the second derivative of a




mitiva. A semelhança entre a derivada primeira e a segunda (grau um e grau

primitive image. The similarity between the first and second derivative (level

dois em Derivadas, que diferem por um desdobramento das linhas) sugere

I and level II in Derivadas, which differ by a development of the lines) sug-

que o cérebro não deverá ter dificuldades em reconstituir as características

gests that the brain should have no difficulty in reconstituting the essential

essenciais da imagem primitiva, que de fato contém a mensagem.

characteristics of the primitive image, which in fact contains the message.

Tendo em vista esses desenvolvimentos recentes na compreensão

In light of these recent developments in the understanding of the

dos processos da visão, pode-se perceber o quanto Derivadas está relacio-

processes of vision, one can perceive how much Derivadas is related with

nado com os mecanismos mais profundos e fundamentais desse processo.

the more profound and fundamental mechanisms of this process. I think

Penso que esta análise ajuda a explicar por que Derivadas, talvez acessan-

that this analysis helps to explain why Derivadas, perhaps directly accessing

do diretamente o inconsciente, tenha atraído tanta atenção.

the unconscious, had attracted so much attention.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

7. FINAL CONSIDERATIONS

Esse trabalho, realizado há cerca de 45 anos, em condições bastante

This work, carried out about 45 years ago in very primitive condi-

primitivas, foi motivo de grande satisfação para mim e, acredito, também para

tions, brought great deal of satisfaction to me, and, I believe, to Cordeiro

Cordeiro. A oportunidade de ter convivido, trabalhado e aprendido com

as well. The opportunity to have been invited, to have worked with and

Cordeiro constitui para mim uma experiência marcante e inesquecível.

learned from Cordeiro was a striking and unforgettable experience for me.

Olhando retrospectivamente, parece surpreendente que esse pri-

Looking back, it seems surprising that this first work, which initially

meiro trabalho, que tinha inicialmente apenas objetivos exploratórios, ten-

had only exploratory aims, with the goal of later developing a more exten-

do em vista, posteriormente, desenvolver um programa mais extenso de

sive program of computer art, had so much success.

“arte com computador”, tivesse tanto sucesso.

At the time, the computer was seen only as a product of tech-

Na época, o computador era visto apenas como um produto da

nology whose users were restricted to that medium. This work, con-

tecnologia que tinha seus usuários restritos a esse meio. Esse trabalho,

necting humanism with technology, seemed to us at the time to be a

ligando humanismo com tecnologia, nos pareceu, na época, uma contri-

contribution in the sense of establishing a dialogue between these two

buição no sentido de estabelecer um diálogo entre essas duas culturas es-

mutually exclusive cultures that communicate with so much difficulty

tanques que se comunicam com tanta dificuldade e desconfiança mútua.

and mutual distrust.

Observando o grande progresso que a computação gráfica teve

Observing the great progress that graphic computation has made

nestes 45 anos, só posso lamentar a morte tão prematura de Cordeiro. A

throughout these 45 years, I can only regret Cordeiro’s extremely prema-

cada inovação que aparece no mercado, imagino o quanto Cordeiro se

ture death. With each innovation that appears on the market, I imagine

deleitaria em utilizá-la.

how much Cordeiro would be delighted to use it.

Espero ter contribuído com este depoimento para tornar mais co-

I hope that by this statement I have contributed toward providing

nhecidos para as novas gerações alguns aspectos dos primórdios da com-

the new generations with some insight concerning certain aspects of the

putação gráfica no Brasil e do pioneirismo de Cordeiro. Apesar das dificul-

beginnings of computer graphics in Brazil, and Cordeiro’s pioneering work.

dades da época e das limitações que devem parecer ridículas comparadas

Despite the difficulties of the time and the limitations that must seem ri-

com as facilidades de hoje, posso garantir que a experiência foi, para mim,

diculous compared with today’s facilities, I can guarantee that the experi-

muito rica e gratificante.

ence was, for me, very rich and gratifying.

.

.
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A

esfera de interesses de Waldemar Cordeiro ao longo dos anos 1960
até 1973, ano de sua morte prematura, se sobrepõe – e coincide

em grande parte – àquela do movimento internacional novas tendências

ro’s field of interest overlay and largely coincided with that of the in-

ternational New Tendencies (NT) movement that started in Zagreb in

(NT), que se iniciou e terminou em Zagreb, entre 1961 e 1973. No início de

1961 and ended there in 1973. In early June 1973, Cordeiro showed his work

junho de 1973, Cordeiro expôs pela terceira vez na cidade e pela segunda

for the third time in that city, and attended the concurrent symposia for the

vez participou pessoalmente dos simpósios integrantes.

second time.

Esses eventos foram testemunhos do auge da arte concreta, ao

These events witnessed the apex of Concrete art while recognizing

reconhecer uma limitação nessa direção e pesquisar a possível utilização

a possible limitation in this direction; examining possible creative uses of

criativa da tecnologia digital nas belas-artes e, finalmente, visualizar o mes-

digital technology in the fine arts, and ultimately envisaging a similar de-

mo desenvolvimento em relação à prática artística paralela como são a

velopment in relation to parallel artistic practices such as pop art or con-

arte pop e a arte conceitual.

ceptual art.

Neles, foi encontrada a possibilidade para o engajamento social das

They offered an opportunity for both, the social engagement of the

artes plásticas nas condições das aceleradas mudanças sociais e do discur-

visual arts in conditions of accelerated social change and of the discourse

so do (inacabado) modernismo em pós-modernismo, além da transição

of (unfinished) modernism, in postmodernism, alongside the transition

paralela da sociedade industrial em sociedade da informação. Contatos

from an industrial society to an information society. Personal contacts,

pessoais, parcerias e troca de informações mostraram-se importante fator

partnerships and exchange of information proved to be key factors in

na formação das ideias artísticas.

shaping artistic ideas.

Cordeiro, durante sua estadia na Itália em 1947, como membro, aos

While living in Italy in 1947 as a 22-year-old member of the Italian

22 anos de idade, do Partido Comunista Italiano, direcionou-se artistica-

Communist Party, Cordeiro was artistically drawn to socially engaged

mente para a arte socialmente engajada e para o racionalismo, sob a in-

art and rationalism under the influence of Italy’s Forma collective and

fluência do grupo italiano Forma e do romano Art Clube Internacional1,

the Art Club International, in Rome.1 There, he sided with the language

escolhendo a linguagem do formalismo, isto é, o geometrismo. Dividiu

of formalism, or geometrism. Upon returning to Brazil, he shared his

sua experiência europeia no Brasil, desenvolvendo o discurso teórico e a

European experience and developed a local theoretical discourse and

prática artística da arte concreta por meio da atividade do Grupo Ruptu-

artistic practice for Concrete art through the Ruptura collective’s activi-

ra (1952-1959)2.

ties (1952-1959).2

Na Iugoslávia, os comunistas ao final da Segunda Guerra Mundial

At the end of World War II, in Yugoslavia, the Communists estab-

estabeleceram um Estado socialista e, em 1948, romperam relações com

lished a socialist state, and by 1948 had broken off relations with Stalin

Stalin e com a União Soviética, o que em parte possibilitou o desenvol-

and the Soviet Union. These events in part facilitated the development

vimento da arte contemporânea, que, assim como na Itália, se afastou

of contemporary art that, just as in Italy, moved away from social realism

do sociorrealismo e em certa medida aceitou a tradição no legado da

and to a certain extent embraced the Bauhaus tradition and the construc-

1

1

De quem foi delegado no Brasil em 1948, e em 1949 criou filial em São Paulo.

2 ANAGNOST, Adrian. Internationalism, brasilidade, and politics: Waldemar Cordeiro
and the search for a universal language. Departamento de Arte e História da Arte,
Universidade do Novo México, 2010.
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rom the 1960s until his premature death in 1973, Waldemar Cordei-




For which he acted as delegate in Brazil in 1948 and set up a São Paulo branch in 1949.

2 ANAGNOST, Adrian. Internationalism, brasilidade, and politics: Waldemar Cordeiro
and the search for a universal language. Department of Art and Art History, University of
New Mexico, 2010.

Bauhaus e dos construtivistas.

tivist legacy.

Esse desenvolvimento criou o clima cultural que permitiu que em

This development created a cultural milieu in which Zagreb was able

1961 se realizasse em Zagreb uma exposição internacional das até então

to host an international exhibition in 1961, named for the ‘new tendency,’ and

não conectadas obras vanguardistas sob a denominação de nova tendência.

featuring avant-garde works that had not previously been interconnected. In

A posição neutra de não alinhada da Iugoslávia nos anos seguintes permitiu

the subsequent period, given Yugoslavia’s neutral position as a non-aligned

o livre deslocamento e a participação pessoal de artistas dos dois blocos da

country, artists from both Cold War blocs could travel there freely and at-

Guerra Fria. Almir Mavignier, artista brasileiro que vivia na Europa, tinha a

tend events personally. Almir Mavignier, a Brazilian artist living in Europe,

palavra final sobre a escolha dos artistas com a participação do historiador

had the final say on selecting artists together with Matko Meštrović, an art

de arte Matko Meštrović e de Božo Beko, diretor da Galeria de Arte Con-

historian, and Božo Beko, head of the Contemporary Art Gallery,3 the exhi-

temporânea3, onde se realizou a exposição. Na lista dos artistas propostos

bition’s venue. Cordeiro was listed to show work together with five other Bra-

também estava Cordeiro, junto com mais outros cinco artistas do Brasil . No

zilian artists,4 but their invitations were not sent out for budgetary reasons.5

4

entanto, por razões de orçamento, o convite não foi enviado aos brasileiros5.

Artists, art historians, critics, gallery owners and other members of

Artistas, historiadores de arte, críticos, galeristas e outros do univer-

the early-1960s artistic community followed the tradition of taking a ra-

so artístico que no início dos anos 1960 seguiam a tradição da abordagem

tional approach to art and developing new ways of focusing algorithmic

racional da arte desenvolveram novos enfoques para a arte algorítmica.

art. During the exhibition, visitors touched and stimulated by this unique

Durante a exposição, os participantes, tocados e estimulados por esse

contact spontaneously started organizing an international movement or

encontro único, começaram a se organizar espontaneamente em um mo-

network in order to hold biennial exhibitions, which materialized over the

vimento internacional e de network, com a ideia de continuidade de expo-

next 12 years.

sições bienais – que se concretizaram ao longo dos próximos doze anos.

NT artistic practice was to actively include elements of time, light,

Na prática da arte NT, estão ativamente incluídos elementos de tempo,

and motion, while artist-authors tracked viewers through cybernetic and

luz e movimento, diante dos quais os espectadores são observados pelo au-

semantic systems to have them become actively involved in concluding

tor por meio de sistemas cibernéticos e semânticos, tornando-se ativamente

the work, thus taking them beyond the role of viewers passively admiring

incluídos na conclusão da obra. Espectadores ultrapassam então a posição de

an artwork from a distance to have them access art as a model of the indi-

quem olha de longe e admira passivamente a obra de arte. Atinge-se o acesso

vidual’s democratic consciousness.

à arte como modelo de consciência democrática do indivíduo.

Some of the works shown were manufactured as multiples in small se-

Parte dos trabalhos então expostos eram objetos manufaturados como

ries produced not by artist but by other people or machines. Some authors

múltiplos em pequenas séries produzidas, não pelo artista, mas por outras pesso-

even called their pieces ‘visual research’ rather than ‘art works’ in an attempt to

3

Hoje MSU – Museu de Arte Contemporânea – Zagreb.

4 Da lista também constavam Ivan Serpa, Lygia Clark, Lygia Pape, Aluísio Carvão e Franz
Weissmann. A carta de Almir Mavignier encaminhada a Matko Meštrović em 24 de fevereiro
de 1961 está publicada em FRITZ, Darko; GATTIN, Marija; ROSEN, Margit; WEIBEL, Peter. A
little-known story about a movement, a magazine, and the computer’s arrival in art: new tendencies
and Bit International, 1961-1973. Karlsruhe: ZKM; Cambridge: MIT, 2011.
5 Segundo declaração de Matko Meštrović em conversa com o autor (2013), na ocasião
não foi possível cobrir os gastos envolvidos no transporte transcontinental para o retorno
dos trabalhos.

3

Now renamed Museum of Contemporary Art (MSU) – Zagreb.

4 The list included Ivan Serpa, Lygia Clark, Lygia Pape, Aluísio Carvão and Franz
Weissmann. For Almir Mavignier’s letter to Matko Meštrović dated February 24, 1961, see
FRITZ, Darko; GATTIN, Marija; ROSEN, Margit; WEIBEL, Peter. A little-known story
about a movement, a magazine, and the computer’s arrival in art: new tendencies and Bit
International, 1961-1973. Karlsruhe: ZKM; Cambridge: MIT, 2011.
5 They were unable to cover the cost of returning works (Matko Meštrović, personal
conversation, 2013).
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as ou máquinas. Alguns autores nem sequer chamavam seus trabalhos de “obras
de arte”, mas antes de pesquisa visual, pretendendo com isso abolir a própria
noção de arte – conhecida manifestação das vanguardas artísticas anteriores.

abolish the very notion of art – like previous avant-garde movements.
In the 1961 exhibition catalogue, Cordeiro’s longtime friend François
Morellet wrote: “We are on the eve of a revolution in art which will be just

François Morellet, amigo de longa data de Cordeiro, publicou no ca-

as large as the one in the field of science. Therefore, common sense and

tálogo da exposição: “Encontramo-nos às vésperas da revolução nas artes

the spirit of systematic research need to replace intuition and individualis-

que será tão grande quanto aquela na ciência. Assim a razão e o espírito

tic expression.” Cordeiro himself had made a similar point about Brazilian

de investigações sistemáticas precisam substituir a intuição e a expressão

concrete art in 1958 and emphasized the systems involved in art making

individual”. Cordeiro já escrevera algo semelhante sobre a arte concreta em

and industrial manufacturing.

1958, enfatizando sistemas de produção de arte e produção industrial.
Where the visual element is concerned, Concrete Art
No que se refere ao elemento visual, a arte concreta apresenta

presents yet one more factor of identification with man-

ainda outro fator de identificação com a indústria. O elemen-

ufacturing. The perfectly characterized element abides

to perfeitamente caracterizado segue determinados tipos que

by a few types that correspond to elementary geomet-

correspondem às formas geométricas elementares. A tendên-

ric forms. The trend calls for element standartization. [...]

cia pede a padronização dos elementos. [...] As concepções

Conceptions of color and texture assert process identi-

de cor e textura reforçam a identidade de processo, ou seja, a

ty, i.e., the morphological identity between Concrete Art

identidade morfológica entre arte concreta e indústria6.

and manufacturing.6

Parte dos artistas e dos grupos artísticos que expuseram em Zagreb

Some of the artists and collectives who had shown work in Zagreb

foi em seguida apresentada na exposição Arte Programata, Arte Cinética,

went on to Milan for the exhibition Arte Programata, Arte Cinética, Opere

Opere Multiplicate, Opera Aperta (Programmed Art, Kinetic Art, Multiplied

Multiplicate, Opera Aperta (Programmed Art, Kinetic Art, Multiplied Works,

Works, Open Work), em Milão .

Open Work).7

7
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No prefácio do catálogo da exposição, Umberto Eco elaborou te-

Umberto Eco’s foreword in the exhibition catalogue theorized the

oricamente as configurações da arte interativa e participativa daquilo que

interactive and participative art configurations of what he called opera

ele chamava de opera aperta. Cordeiro conheceu os expositores, artistas

aperta (open work). Cordeiro met members of the Visual Art Research

6 WILDER, G. S. Waldemar Cordeiro: pintor vanguardista, difusor, crítico de arte, teórico e
líder do movimento concretista nas artes plásticas de São Paulo na década de 50. São Paulo:
Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, 1982, p. 83-84. Extraído
de: FABRIS, Annateresa. Waldemar Cordeiro: computer art pioneer, Izabel Murat Burbridge
(trans.). Leonardo, v. 30, n. 1, p. 27-31, 1997.

6 WILDER, G. S. Waldemar Cordeiro: pintor vanguardista, difusor, crítico de arte, teórico e
líder do movimento concretista nas artes plásticas de São Paulo na década de 50. São Paulo:
Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, 1982, p. 83-84. Extracted
from: FABRIS, Annateresa. “Waldemar Cordeiro: computer art pioneer,” Izabel Murat
Burbridge (trans.). Leonardo, v. 30, n. 1, p. 27-31, 1997.

7
A exposição é organizada pela Companhia Olivetti, em abril de 1962, na Galeria
Vittorio Emanuele em Milão. Expuseram Gruppo T, Gruppo N, Enzo Mari e Bruno Munari.
A exposição viajou para Veneza, Roma e Düsseldorf, incluindo posteriormente os trabalhos
de Getulio Alviani e do grupo GRAV. A exposição viajou pelos Estados Unidos de junho
de 1964 a julho de 1966. Eco escreveu o ensaio publicado no catálogo da exposição, e
publicou no mesmo ano de 1962 o livro Opera aperta Forma e onderminazione nelle poetiche
contemporanee (The Open Work. Form and Indetermination in Contemporary Poetics).

7 Olivetti backed the April 1962 exhibition at Galeria Vittorio Emanuele in Milan,
featuring Gruppo T, Gruppo N, Enzo Mari, and Bruno Munari, which then went on
to Venice, Rome and Düsseldorf, subsequently adding works from Getulio Alviani
and GRAV, and then to the United States from June 1964 to July 1966. In 1962,
Eco wrote an essay for the exhibition catalogue as well as the book Opera aperta
Forma e onderminazione nelle poetiche contemporanee (The Open Work: Form and
Indetermination in Contemporary Poetics).




do grupo GRAV de Paris e Gruppo N de Pádua, e em 1963 produziu

group – GRAV (Paris) and Gruppo N (Padua) and, in 1963, produced the

a obra denominada Opera Aperta, incluindo ativamente o ambiente no

Opera aperta in which he used several mirrors to actively incorporate the

objeto artístico ao utilizar vários espelhos8.

surroundings into the art object.8

A exposição Novas Tendências 2, realizada em Zagreb em 1963, tam-

The 1963 New Tendencies 2 exhibition was held in Zagreb and then

bém é apresentada em Veneza, mas sob a denominação Nuova Tendenza

travelled to Venice, where it was called Nuova Tendenza 2 (New Tendency

2 (Nova Tendência 2, no singular) , e em Leverkusen, na Alemanha. A alte-

2, in the singular)9 and to Leverkusen, Germany. The name change came

ração do nome assinalava a autorreflexão do agora já estabelecido movi-

with a stage of self-reflection for the movement as it consolidated: “[...] as

mento, “[...] em razão da busca pela ideológica concentração de intenções

result of the pursuit of the ideological concentration of common ideas and

e ideias comuns” . As NTs tornaram-se o pódio da arte da era industrial

intentions.”10 The NTs became a platform for the industrial era’s future-ori-

voltada para o futuro, que vivencia a si mesma como vanguarda artística e

ented art, which saw itself as an artistic and social vanguard with a critical

social, e que, com questionamento crítico e visual, aspira à mudança social.

and questioning gaze aspiring to social change.

9

10

Ao mesmo tempo, Cordeiro e um grupo de artistas, em parte cole-

At the same time, Cordeiro and a group of artists, some of whom

gas do grupo anterior dos artistas concretos Ruptura , participam em São

were former members of Ruptura, the São Paulo Concrete art collective,11

Paulo da Associação de Artes Visuais Novas Tendências. Estavam notada-

founded the New Tendencies Visual Arts Association. They were clearly

mente inspirados nos colegas da Europa, mas não oficialmente vinculados

influenced by their colleagues in Europe, though not officially linked to

ao movimento europeu de mesmo nome (nomeado em diversos idiomas)

the homonymous European movement (mentioned in several languages)

que usa a mesma abreviação NT12. A associação possuía seu próprio espaço

that uses the same abbreviation NT.12 The association set up its own gal-

de exposições, a Galeria Novas Tendências, também conhecida como Ga-

lery, Novas Tendências or Galeria NT,13 which remained active for three

leria NT13, em atividade por três anos14. Cordeiro, no texto do catálogo da

years.14 In the catalogue for its first exhibition, Coletiva Inaugural, Cordeiro

8 Veja outro trabalho inspirado em Eco, Ambiguidade, p. 29.

8

9 Novas Tendências 2, Galeria de Arte Contemporânea, Zagreb, de 1 de agosto a 15 de
setembro de 1963; Nova Tendência 2, de 14 de dezembro de 1963 a 15 de janeiro de 1964,
Fundação Querini Stampalia, Veneza.

9 New Tendencies 2, Contemporary Art Gallery, Zagreb, August 1 – September 15, 1963;
Nuova Tendenza 2, December 14, 1963 – January 15, 1964, Fundazione Querini Stampalia,
Venice.

10 Somente dois anos mais tarde explicada no catálogo, considerando que foi a única
aceita também para a próxima exposição, Nova Tendência 3, de 1965.

10 Omitted by the catalogue for two years, but the only title accepted for the next New
Tendency 3 (1965). Translated from Portuguese into English for this edition.

11

11

11

Luiz Sacilotto, Hermelindo Fiaminghi e Lothar Charoux.

12 O movimento europeu da nova tendência comunicava-se entre si por meio de cartas
circulares e boletins e frequentemente citava as por vezes controversas listas de artistas e
grupos nas quais não estava incluída a Associação de Artes Visuais e Novas Tendências
do Brasil.
13 A galeria foi inaugurada em 9 de dezembro de 1963, no endereço Rua General Jardim
no 676, São Paulo, e na primeira exposição, além dos mencionados fundadores, expuseram,
entre outros nomes, Alfredo Volpi, Judith Lauand, Féjer, Maurício Nogueira Lima e Mona
Gorovitz. Hércules Rubens Barsotti expôs em 1963; Hermelindo Fiaminghi, em 1963 e 1964;
Lothar Charoux, em 1965; e Maria Helena Motta Paes, em 1964.
14 CABRAL, Isabella; REZENDE, M. A. Amaral: Hermelindo Fiaminghi. São Paulo: Edusp,
1998, p. 85; CONDURU, Roberto. Willys de Castro. São Paulo: Cosac Naify, 2005, p. 157.

For another reflection of Eco’s ideas, see Ambiguidade, p. 29.

Luiz Sacilotto, Hermelindo Fiaminghi and Lothar Charoux.

12 The European New Tendency’s internal circulars and bulletins often mentioned –
sometimes controversially – lists of artists and groups that did not include Brazil’s Associação
de Artes Visuais e Novas Tendências [Visual Arts and New Tendencies Association].
13 Opened on December 9, 1963, at Rua General Jardim 676, São Paulo. In addition
to the above-mentioned founders, other artists showing included Alfredo Volpi, Judith
Lauand, Féjer, Maurício Nogueira Lima, and Mona Gorovitz. Hércules Rubens Barsotti
showed work in 1963; Hermelindo Fiaminghi in 1963 and 1964; Lothar Charoux in 1965; and
Maria Helena Motta Paes in 1964.
14 CABRAL, Isabella; REZENDE, M. A. Amaral: Hermelindo Fiaminghi. São Paulo:
Edusp, 1998, p. 85; CONDURU, Roberto. Willys de Castro. São Paulo: Cosac Naify, 2005,
p. 157. Translated from the Portuguese for this edition.
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primeira exposição, Coletiva Inaugural, utiliza o novo vocabulário neoconcre-

used the NT movement’s new neo-Concrete vocabulary: “I am calling for

tista do movimento NT: “apelo para um ‘retorno às coisas’ ou, se preferirem,

a ‘return to objects’ or if you will, a ‘return to matter,’ and to the stain that

à matéria, e à mancha que significa ambiguidade, indefinido, possibilidades

signifies ambiguity, indefinition, possibilities of choice and senses of inter-

de escolha e de direções de leitura, movimento, instabilidade e aleatório”.

pretations, movement, instability and randomness.”

Em 1964, é realizada em Paris a exposição Propositions Visuelles du

The Propositions Visuelles du Mouvement Nouvelle Tendance exhi-

Mouvement Nouvelle Tendance . O movimento então experimenta seu

bition was held in Paris in 1964.15 The NT movement grew and spread into

auge e a expansão para a principal corrente da indústria da cultura, a quem

the mainstream of the very same culture industry that its leading figures

os protagonistas outrora criticaram. Finalmente, em 1965, muitos artistas

had been criticizing. Finally, many artists showed at the 1965 Responsive

participam da exposição The Responsive Eye, em Nova York, que escondeu

Eye exhibition, in New York, which downplayed the social engagement

o engajamento social dos trabalhos em favor dos efeitos retinianos e assim

side of their work in favor of ‘retinal effects’ for market reasons. At the

abriu mercado. Na época, em uma declaração para a imprensa, surgiu o ter-

time, the term op art came up at a press announcement, and the overall

mo “op art”, e o clima geral resultou em crise interna do movimento.

atmosphere led to an internal crisis in the movement.

15

Paralelamente a esses tumultos, após muitos anos de utilização da ge-

Along with these commotions, and having used geometry and the

ometria e do vocabulário do concretismo, ao final de 1963, Cordeiro introduz

Concrete art vocabulary for several years, at the end of 1963 Cordeiro made

uma virada radical: figuração, manifestamente chamando-a de nova figuração

a radical turn toward figuration, which he significantly called “new figuration”

(NF)16. Em breve, surgem trabalhos na forma de estranhos objetos e monta-

(NF).16 Soon his works were taking the form of strange objects and assem-

gens chamados popcretos, segundo a original e única fórmula semiológica

blages he called ‘popcretos,’ following the original semiotic formula of a pre-

que une o que até então era inimaginável: a arte concreta e a pop art.

viously unimaginable combination of Concrete art with pop art.

A nova série de trabalhos foi exposta em São Paulo em 1964, acom-

The artist’s new series was shown in São Paulo, in 1964, with its cat-

panhada do catálogo com um texto assinado por Cordeiro, intitulado

alogue featuring an essay by Cordeiro titled “Arte concreta semântica”

“Arte Concreta Semântica”, e da carta dirigida a ele de Max Bense, na qual

[Semantic Concrete Art] and a letter from Max Bense casting doubt on

expressou dúvidas quanto à possibilidade de junção das duas estéticas.

the possibility of combining these two aesthetics.

No ano seguinte, um trabalho dessa série, Déformations Optico-In-

The following year, a work from this series – an assemblage of

tentionelles, montagem com garrafas cheias de água e colagens de jornal

water-filled bottles and newspaper collages placed on a spatial struc-

colocados em estrutura espacial, foi exposto em Zagreb em Nova Tendência

ture and titled Déformations Optico-Intentionelles – was shown at

3, e o texto de Cordeiro foi novamente publicado no catálogo da exposição.

New Tendency 3 in Zagreb, and again Cordeiro wrote for the exhibi-

Na mesma publicação, também foi editado o texto Cybernetics and
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tion catalogue.

the work of art, de Abraham Moles, que proferiu uma palestra no NT3 em

The latter included a piece on Cybernetics and the work of art by

Zagreb. A estética informática de Moles e Bense e a utilização do com-

Abraham Moles, who gave a talk at NT3 in Zagreb. The computer aes-

15 De 17 de abril a 1 de junho de 1964, Musée des Arts Décoratifs, Palais du Louvre,
Pavillon de Marsan, Paris.

15 From April 17 to June 1, 1964, Musée des Arts Décoratifs, Palais du Louvre, Pavillon
de Marsan, Paris.

16 CORDEIRO, Waldemar. “VII Bienal – Nova figuração denuncia a alienação do
indivíduo”. Brasil Urgente, São Paulo, n. 40, p. 15-21, dez. 1963; CORDEIRO, Waldemar.
“Novas tendências e nova figuração”. Habitat, São Paulo, n. 77, p. 56, maio/jun. 1964. Ver
também página 396 desta publicação.

16 CORDEIRO, Waldemar. VII Bienal – Nova figuração denuncia a alienação do
indivíduo. Brasil Urgente, São Paulo, n. 40, p. 15-21, Dec. 1963; CORDEIRO, Waldemar.
Novas tendências e nova figuração. Habitat, São Paulo, n. 77, p. 56, May/June 1964. See
also page 396 in this book.




putador na arte darão novo impulso a Cordeiro e aos organizadores em

thetics of Bense and Moles and their use in art lent new impetus to Cor-

Zagreb, que já em 1965 pensavam na desistência de novas atividades por

deiro and the organizers of the Zagreb events, who had been thinking of

causa da crise do movimento e de suas ideias. No ínterim, Julio Le Parc,

winding them down by 1965, due to crisis in the movement and in their

atuando independente – e não como membro do grupo GRAV –, con-

ideas. In the meantime, Julio Le Parc – acting independently rather than

quistou o principal prêmio da Bienal de Veneza de 1966, manifestação que

as GRAV member – took the top award at the 1966 Venice Biennale, a

por meio de crítica negativa foi também uma das razões para a criação das

prize that due to drawing negative criticism was one of the reasons for

NTs. Na busca por um novo conceito, as novas tendências perderam o ritmo

setting up the NTs. In pursuit of a new concept, New Tendency exhi-

das bienais, e em 1968 foi retirado o prefixo “nova” de seu nome. No âmbito

bitions could not keep up a biannual schedule, so the “new” prefix was

da Tendências 4, em Zagreb, foram realizados vários programas de 1968 a

dropped in 1968. In the context of Tendency 4 in Zagreb, several 1968-

1969, sob a denominação de Computadores e Pesquisa Visual, e foi lançada a

1969 programs were organized under the heading Computers and Visual

revista bit international (foram publicados nove números entre 1968 e 1972).

Research, and an international magazine called Bit International was re-

Numa carta datada de 4 de agosto de 1968, recebida durante a

leased (followed by nine more issues from 1968 through 1972).

primeira exposição Computadores e Pesquisa Visual, Cordeiro informa aos

In a letter dated August 4, 1968, delivered to organizers of the first

organizadores que “já há um ano trabalha na pesquisa sobre a utilização

Computers and Visual Research exhibition during the event, Cordeiro in-

do computador no processo de criação da obra de arte”, que “está interes-

formed that “for a year I have been conducting research on the use of

sado nos fatores físicos da semântica visual” e que ainda não está pronto

computers to create works of art. I am interested in the physical factors of

para a participação nessa exposição17.

visual semantics”17 – so he was still not ready to show work.

No ano seguinte, Waldemar Cordeiro se apresentará em duas ex-

The following year, his pieces were at two exhibitions: NT4 – Recent

posições: na NT4 – Exemplos Recentes de Pesquisas Visuais18, com a obra

Examples of Visual Research,18 where he showed his Clube Espéria (1963-

Clube Espéria (1963-1966) e a documentação de parque infantil em São

1966) and documentation for a children’s playground in São Paulo19; and

Paulo19; e na exposição Computadores e Pesquisa Visual20, com seu pri-

Computers and Visual Research,20 with The Information Content of Three

meiro trabalho digital, The Information Content of Three Consonants and

Consonants and Three Vowels/Beabá (1968), his first digital work in the form

Three Vowels/Beabá (1968), impressão de computador de permutações

of generative text permutation printouts. At the organizer’s request, he at-

de texto generativas, que foi criado em cooperação com o físico Giorgio

tached to this work the flowchart and program that he executed together

Moscati, e ao qual estão anexados flow-chart e programa, por exigência

with the physicist Giorgio Moscati. Cordeiro also announced plans for work

do organizador. Anunciou também a participação no simpósio Computa-

on Digitalization as Process of Semiology Research at the 1969 Computers

dores e Pesquisa Visual, em 1969, com A Digitalização como Processo de

and Visual Research symposium. Here is his brief description of the theme:

Pesquisa Semiológica, em cujo resumo ele citou que será

17

CORDEIRO, W. Letter to Božo Bek, August 5, 1968, idem (4), p. 241.

17 CORDEIRO, W. Letter to Božo Bek, August 5, 1968, idem (4), p. 241. Translated from
the French for this edition.

18

5 de maio – 30 de junho de 1969, Museu de Artes e Ofícios, Zagreb.

18

From May 5 to June 30, 1969, Museum of Arts and Crafts, Zagreb.

19 Inicialmente para essa exposição sugeriu outras duas obras: Texto Aberto (1966) e
a hoje desconhecida obra Flusso (1968). Formulário de inscrição para a exposição, PI-4,
preenchido em 12 de fevereiro de 1969, Arquivo do MSU, Zagreb.

19 Two more works were initially intended for this exhibition: Texto Aberto (1966), and the
now unknown work Flusso (1968). Entry form for the exhibition, PI-4, filled out February 12,
1969, MSU archives, Zagreb.

20

20

5 de maio – 30 de agosto de 1969, Galeria de Arte Contemporânea, Zagreb.

From May 5 to August 30, 1969, Gallery of Contemporary Art, Zagreb.
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a crítica do repertório do resumo sintático das edições ante-

a critique on the repertoire of syntactic abstract of previ-

riores das NTs consideradas o restante das categorias tradi-

ous editions of historical NTs that is viewed as the remain-

cionais da arte “moderna” e a sugestão para a investigação

ing traditional categories of the modern fine arts, and a

objetiva em nível semântico da digitalização, mensagem que

proposal of objective investigation, at the semantics level,

deixará de ser um comercializado “model-objekt” e se tornará

of digitalization of messages that might no longer be a

um modelo de programa/software na forma de cartão perfu-

model-object and become a program model (perforated

rado (dados digitais armazenados)21.

data card). 21

Cordeiro fez o discurso na forma de comentário sobre a participa-

Cordeiro’s intervention took the form of comments on Umberto

ção anterior de Umberto Eco , observando a anunciada diferenciação na

Eco’s previous contribution22 and he noted the mention of the differing

relevância/materialidade das obras das duas exposições da Tendências 4,

relevance/materiality of works at the two Tendency 4 exhibitions of visual

pesquisas visuais com e sem computador, em que destaca que

research, with and without computers, and emphasized that

22

chega à exagerada valorização de alguns aspectos físicos que

exaggerated appreciation of certain physical aspects

talvez sejam apenas produto de limitações técnicas e materiais

that may be merely due to technical and material lim-

da era industrial contemporânea [...] e esses aspectos [...] pode-

itations of the contemporary industrial era [...] and

riam tornar-se sem importância em diferentes circunstâncias do

these aspects [...] could become unimportant as cir-

movimento histórico. Por outro lado, o aspecto da quantificação

cumstances change in the historical process. However,

da mensagem sobre a qual falamos torna-se muito importante

the aspect of quantifying in the message we are talking

porque oferece possibilidades metodológicas que com o auxílio

about becomes very important because it poses meth-

do computador podem se desenvolver incomparavelmente.

odological possibilities that may develop incomparably
with the aid of computers.

Continua dizendo que na exposição em que se utiliza o computador “abrem-se perspectivas de arte interdisciplinar” e que o computador

He goes on to say that the exhibition, at which computers
were used, “opens up prospects for interdisciplinary art” and that

abre a possibilidade da descoberta de pesquisas metodoló-

the computer:

gicas no nível da comunicação física que podem se generalizar [...] (problemática da comunicação) pode resolver

poses the possibility of methodological research on the

(problemas) com métodos estudados em modelos que de-

level of physical communication that may be general-

senvolvem computadores, o que pressupõe uma muito mais

ized [...] (the problematic of communication) may solve
(problems) using methods studied in computer-devel-
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21 Formulário de inscrição para o simpósio, PI-4, preenchido em 12 de fevereiro de 1969,
Arquivo do MSU, Zagreb.

21

Entry form for the exhibition, PI-4, filled out February 12, 1969, MSU archives, Zagreb.

22

22

Umberto Eco (untitled), transcribed from audio recording, idem (4), p. 415-418.




Umberto Eco (sem título), transcrito de registro em áudio, idem (4) p. 415-418.

ampla visão humanística da função da arte através do desen-

oped models that would assume a much broader human-

volvimento desses recursos de comunicação” .

istic view of the role of art on developing these commu-

23

nicative resources. 23
Apesar de os artistas de arte concreta terem tanto um alto nível de
conhecimento teórico quanto afinidade para trabalhar com a nova tecnologia,

Despite the fact that Concrete artists had both a high level of theoret-

é surpreendente que apenas alguns poucos deles tivessem, de fato, come-

ical knowledge and the affinity to work with the new technology, it is surpris-

çado a usar computadores em suas obras. Os novos protagonistas vinham

ing that only a few Concrete artists actually started to use computers in their

principalmente da área da ciência e sabiam muito pouco sobre a arte contem-

work. New people came in, mostly from science backgrounds with very little

porânea, e geralmente resolviam de modo tecnologicamente mais complexo

knowledge of contemporary art, and usually devised more complex techno-

os problemas formais da imagem com os quais outrora lidava a arte concreta.

logical solutions for formal imaging problems that were formerly tackled by

Certamente, no início da rendição de Cordeiro à arte digital, não

Concrete art.

existiu melhor oportunidade para se referir à tradição do concretismo e a

In the early period of Cordeiro’s surrender to digital art, there

outras artes algorítmicas do que em Zagreb em 1969. No simpósio de Jo-

was no better opportunity to refer to the tradition of Concrete art

nathan Benthall, como representante da recém-constituída Computer Arts

and other algorithmic arts than the 1969 Zagreb symposium, where

Society de Londres (CAS), foi apresentado o “Zagreb Manifesto” , em que

Jonathan Benthall of the newly formed Computer Arts Society of

se saúda a nova direção das NTs. Cordeiro, que logo se tornou membro

London (CAS) presented the “Zagreb Manifesto” hailing the new

da Computer Arts Society (CAS, em Londres), continuou desenvolvendo

NT committee. 24 Cordeiro, who soon became a member of the

os princípios sobre as novas conquistas estéticas digitais, publicando-os em

Computer Arts Society, continued to develop the principles of new

periódicos e catálogos de exposições como: Computer Plotter Art, 197025, e

digital aesthetic feats, publishing them in periodicals and exhibition

Arteônica: Electronic Art, exposição que organizou em 1971 . Em Zagreb,

catalogues, such as Computer Plotter Art, 1970, 25 or the Arteônica:

realizou-se o simpósio A Arte e os Computadores 7128.

Electronic Art exhibition26 held in 1971. 27 The Art and Computers 71

24

26

27

symposium was held in Zagreb. 28
23 Apresentação no simpósio Computadores e Pesquisa Visual em Tendências 4, nos dias
5-6 de maio de 1969, Universidade trabalhista Moša Pijade, Zagreb. Audiogravação, arquivo
MSU, Zagreb. Tradução do italiano. Ver também página 550 desta publicação.
24
Gordon Hyde, Jonathan Benthall, Gustav Metzger. Zagreb Manifesto. Bit
international br. 3-4, 1969, GGZ, Zagreb, 1970, p. 3-4.
25 CORDEIRO, Waldemar. Computer plotter art. São Paulo: Mini Galeria da Biblioteca
do USIS, Serviço de Divulgação e Relações Culturais dos EUA, 17-31 de março de 1970.
Catálogo da exposição. Ver também página 580 desta publicação.
26 Arteônica. Fundação Armando Alvares Penteado, mar. 1971. Tendência 4, dias 5-6 de
maio de 1969.
27 CORDEIRO, Waldemar. Arteônica. São Paulo: Editora das Américas, 1972. Tradução
do texto em inglês CORDEIRO, Waldemar. “Arteônica: electronic art”. Eduardo Kac,
Leonardo, v. 30, n. 1, 1997.
28 26-27 de junho de 1971, Universidade trabalhista Moša Pijade, Zagreb. Audiogravação,
arquivo MSU, Zagreb.

23 Presented at the symposium Computers and Visual Research at Tendencies 4, on
May 5-6, 1969, at Moša Pijade Workers University, Zagreb. Recording, MSU archives,
Zagreb. Translated from the Italian for this edition. See also page 550 in this book.
24
Gordon Hyde, Jonathan Benthall, Gustav Metzger. Zagreb Manifesto. Bit
international br. 3-4, 1969, GGZ, Zagreb, 1970, p. 3-4.
25 CORDEIRO, Waldemar. Computer plotter art. São Paulo: mini gallery, USIS library,
United States information and cultural relations service, March 17-31, 1970. Exhibition
catalogue. See also page 580 in this book.
26 Arteônica. Fundação Armando Alvares Penteado, March 1971. Tendency 4, May 5-6,
1969.
27 CORDEIRO, Waldemar. “Arteônica: electronic art,” Eduardo Kac (trans.), Leonardo,
v. 30, n. 1, 1997.
28 June 26-27, 1971, at Moša Pijade Workers University, Zagreb. Recording, MSU
archives, Zagreb.
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O recém-formado network internacional dos que trabalhavam com arte

The newly formed international network for artists working with

digital nessa e em manifestações semelhantes estava em êxtase, mas não por

digital media in this and similar events evinced an ecstatic mood, but not

muito tempo. A partir do final de 1960, a opinião pública muda rapidamente.

for long. In the late 1960s, public opinion shifted rapidly. Beginning with

Iniciado em movimentos estudantis e por outros conflitos sociais, cresciam tam-

student movements and other social conflicts, anti-technology sentiments

bém um sentimento antitecnológico e a desconfiança na melhoria do mundo

grew as they expressed their distrust of science as a means of building

pela ciência. Em 1971, o público apedrejou os artistas digitais na abertura da ex-

a better world. In 1971, members of the audience threw stones at digital

posição Art and Technology no Los Angeles County Museum of Art. No ca-

artists on the occasion of the Art and Technology exhibition opening at the

tálogo de Quando as Atitudes se Tornam Forma, de 1969, seu curador Harald

Los Angeles County Museum of Art. In the 1969 catalogue to When Atti-

Szeeman declarou: “Para podermos lidar com certas ideias, talvez tenhamos que

tudes Become Form, curator Harald Szeeman wrote: “In order to entertain

abandonar algumas outras das quais nos tornamos dependentes”.

certain ideas we may be obliged to abandon others upon which we have

Os “popcretos” abriram novas possibilidades estéticas, posterior-
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come to depend.”

mente alcançadas com pleno potencial por meio das obras digitais de

‘Popcretos’ pointed to new aesthetic potential that was subsequent-

Cordeiro. Os pioneiros da arte digital, em sua maioria, só se envolviam

ly fully realized through Cordeiro’s digital works. For the most part, digital

com as questões formais da construção da imagem, no que também Cor-

art pioneers were only involved with the formal issues of image construc-

deiro continuará prestando atenção, mas ele, simultaneamente à “fórmula”

tion, which Cordeiro continued to study, but he was also creating new nar-

original, isto é, à poética da manipulação do significado e do significante,

rative while tapping the original “formula,” i.e., the poetics of manipulating

criará uma nova narrativa. Esse tipo de narrativa é próxima ao neoconcre-

signified and signifier. This type of narrative is close to neo-Concretism,

tismo, às paralelas e com frequência irredutivelmente juntas de direções

alongside artistic trends such as pop art and conceptual art, and often irre-

artísticas como são, por exemplo, a pop art e a arte conceitual.

ducibly joined with them.

De dois objetos com fotografias de grupos de pessoas, Massa sem

From two objects with group photographs, Massa sem Indivíduo

Indivíduo (1964) e Indivíduo sem Massa (1966), Cordeiro desenvolverá no-

(1964) and Indivíduo sem Massa (1966), Cordeiro was to develop the same

vamente o mesmo tema, transportado para a estética digital na série de

theme – migrated to digital aesthetics – for his series Gente Derivada and

obras Gente Derivada e Gente Grau (1972-1973), combinando problemas

Gente Grau (1972-1973), combining questions of formal image construc-

da construção formal da imagem com várias espécies de digitalização de

tion with various ways of digitizing photographic models and socially en-

modelos fotográficos e a narrativa socialmente engajada direta.

gaged direct narrative.

A obra A Mulher que Não é B.B. (1970) é a fotografia rasterizada

The work A Mulher que Não É B.B. (The Woman who is not

digitalmente do rosto de uma vietnamita (durante a Guerra do Vietnã).

B.B., 1970) is a digitally scanned photograph of a Vietnamese girl’s

Em nível visual, o tipo de digitalização condiciona a variedade da legibili-

face (taken during the Vietnam War). On the visual level, digitiz-

dade da arte, considerando a distância do quadro/imagem pelos métodos

ing methods affects the readability and variation of art, given the

da gestalt – teoria da percepção visual da qual se utilizou também a arte

distance from the picture / image using the methods of the Gestalt

concreta, mas neste contexto refere-se à questão da individualidade, à se-

theory of visual perception that Concrete art too tapped, but which

melhança do observado nas obras anteriormente descritas. As letras B.B.

in this context refers to the question of individuality, as noted in the

do título referem-se ao símbolo sexual da civilização ocidental da época,

work described above. The initials B.B. in its title refer to French actor

a atriz francesa Brigitte Bardot, com o que se abrem múltiplas leituras da

Brigitte Bardot, Western civilization’s sex symbol at the time, thus

obra: da crítica antiguerra, discursos de gênero e pós-colonial, crítica às

giving rise to multiple interpretations of the work: anti-war critique,




celebridades e à sociedade de consumo adiante.

gender and post-colonial discourse, critique of celebrities and con-

Considerando a qualidade do “pixel”, as obras de arte digital de

sumer society, and so forth.

Cordeiro podem ser facilmente reproduzidas em inúmeras impressões, o

Due to their pixel quality, printouts of Cordeiro’s digital artworks

que podia ser interpretado como uma técnica subversiva de apropriação

could be run off in large numbers, which could be interpreted as a sub-

da mídia no contexto de censura da comunicação no Brasil de então. O

versive technique for appropriating media in the context of censorship of

jogo semântico que abre a nova poética é próximo à arte conceitual. A

communication in Brazil at that time. The semantic game opened up by

obra A Mulher que Não É B.B. reúne à primeira vista três direções artísticas

the new poetics is close to conceptual art. The work A Mulher que Não É

de conexão impossível, isto é, a atividades: “pesquisas visuais construtivis-

B.B. initially appears to combine three artistic trends that apparently could

tas”, “computadores e pesquisa visual” e “arte conceitual”.

not be connected, i.e., “constructivist visual research,” “computers and vi-

Exatamente esses foram os nomes dos eixos da exposição Tendên-

sual research” and “conceptual art.“

cias 5, de 1973, em Zagreb, de que Cordeiro participou, a convite de Frank

These were precisely the names of the axes for the 1973 Tendencies

Herbert, com o trabalho People Level 0 (1973, Gente Grau)29. A obra foi

5 exhibition in Zagreb, for which Frank Herbert invited Cordeiro to show

classificada no catálogo no eixo “computadores e pesquisa visual”, mas

People Level 0 (Gente Grau O, 1973).29 The work was classified in the cat-

atendeu a todas as divisões da exposição e, como tal, tornou-se um marco

alogue’s ‘computers and visual research’ axis, but was right for any of the

na história da arte. Os organizadores tentaram unir essas três espécies de

exhibition divisions; as such, it became a landmark in the history of art. The

prática artística por meio da “noção” do programa e da execução das obras

organizers sought to join these three types of art practices through the

por terceiros, ou seja, não pelas mãos do artista. Radoslav Putar, diretor

notion of the ‘program’ and the execution of the artworks by a third party,

do GSU – Museu de Arte Contemporânea na época, utiliza-se do termo

i.e., not made by the hand of the artist. Radoslav Putar, the Contemporary

data processing, descrevendo os métodos da arte conceitual.

Art Museum (MSU) director at the time, used the term data processing to

O simpósio “O Racional e o Irracional na Arte Contemporânea”

30

describe the methods of conceptual art.

foi o único lugar no mundo onde os participantes dos três grupos de prati-

The symposium “Rational and Irrational in Contemporary

cantes de arte concreta, conceitual e por computador mantiveram diálogo

Art” was the only place in the world where attendees from the three

aberto, embora também marcado pela incompreensão recíproca. Duran-

groups of Concrete, computer, and conceptual art practicioners

te o simpósio, Cordeiro proferiu a palestra Analogical and/or Digital Art,

could have an open dialogue, although marked by mutual incompre-

em que não concordou com a pressuposta dicotomia entre o racional e

hension.30 There, Cordeiro gave a talk on Analogical and/or Digital

o irracional na consideração da arte digital e conceitual, mas sugeriu essa

Art in which he disagreed with the presumed rational-irrational di-

apreciação sob diferentes métodos do conhecimento.

chotomy in terms of digital and conceptual art and suggested using

No resumo publicado no boletim do simpósio, escreveu que “a arte

different methods of assessing them.

construtivista pertence ao passado e os seus conteúdos correspondentes

In a summary published in the symposium’s bulletin, he wrote,

à Idade Paleocibernética são os da computer art”. Em seu discurso, criti-

“The constructive art belongs to the past, its contents corresponding

29 No requerimento enviado em 18 de maio de 1973, inscritos também os trabalhos People,
Derivative (1973), From Goya (1973), Pirambu, 4 Colours (1973) e Pirambu, 5 Colours (1973).

29 The entry form dated May 18, 1973, also shows the works People, Derivative (1973),
From Goya (1973), Pirambu, 4 Colours (1973) and Pirambu, 5 Colours (1973).

30 Simpósio em 2 de junho de 1973, no hotel Esplanada, e exposição Tendências 5, de 1 de junho
a 1 de julho de 1973, no Museu Técnico em Zagreb, realizaram-se por ocasião do 25o aniversário da
Associação Internacional de Críticos de Arte (Aica), da qual Cordeiro era membro.

30 Tendencies 5 was held at Zagreb’s Technical Museum from June 1-July 1, 1973, on the
25th anniversary of the International Association of Art Critics (AICA), of which Cordeiro
was a member.
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cou as obras digitais da exposição dizendo que são tradicionais e que não

to the ‘Paleocybernetic Period’ being those of the Computer art.” [sic].

demonstram o processo, enquanto sua obra é de natureza digital e pode

Other digital works at the exhibition were critiqued for being tradi-

ser mostrada de várias maneiras, isto é, outputs. Continua dizendo que

tional and not showing processes, whereas his was of a digital nature

“o artista não dá a imagem, ele dá o algoritmo que propicia a criação de

and could be shown in different ways, or through various outputs. He

indefinida quantidade de formas, imagens, comunicações para o quadro/a

went on to say “artists do not provide images, they provide algorithms

imagem visual” . Certamente pôde utilizar o termo “conceito”.

enabling the creation of an indefinite quantity of shapes, images, com-

31

Em razão da primeira grande reunião, os conceitualistas tiveram,
em 1973, em Zagreb, aquela espécie de identificação enquanto geração

munications for a painting/visual image.”31 He certainly was able to use
the term “concept.”

de ideias, como um dia tiveram os neoconstrutivistas em 1961 e os ar-

After their first major meeting in Zagreb in 1973, conceptual art-

tistas digitais de 1968-1969, mas com a diferença de que o discurso em

ists felt that kind of identification, in terms of generation of ideas, that

questão posteriormente estabeleceu os cânones da arte contemporâ-

neo-constructivists had once felt back in 1961 or digital artists in 1968-

nea que são válidos até hoje no mainstream na principal corrente da in-

1969. Except for a difference, however: the discourse in question sub-

dústria da cultura. No simpósio de 1973, em Zagreb, o promotor da arte

sequently set forth the contemporary art canons that are still valid for

conceitual Želimir Koščević declarou que os participantes “contrapuse-

today’s mainstream culture industry. At the 1973 symposium, in Zagreb,

ram o computador ao homem [...]” e que “hoje uma visão da expressão

the conceptual art promoter Želimir Koščević stated that participants

artística se contrapõe à outra”.

had “confronted man and computer [...]” and that “one vision of artistic

Depois da árdua busca por um novo conceito que servisse aos pro-

expression is now countering another.”

pósitos das novas circunstâncias, finalmente Tendências 6 aconteceu em

After the painful search for a new concept that would suit the

1978. Em vez do evento planejado, houve a primeira exposição retrospec-

new circumstances, finally Tendencies 6 took place in 1978. Instead of

tiva institucionalizada da arte conceitual, a Nova Prática Artística . O co-

the planned exhibition event, they held New Artistic Practice, 32 the

mitê organizador da Tendências 633, ao longo de cinco anos de preparação,

first institutionalized retrospective exhibition of conceptual art. In

reconheceu o modo socialmente engajado e tecnologicamente baseado

the course of five years spent preparing Tendencies 6, the organiz-

da arte dessa época e encaminhou ao redor do mundo um grande nú-

ing committee recognized the socially engaged and technologically

mero de convites – aos quais artistas e coletividades não responderam.

based art of the period, and large numbers of invitations were sent

A Tendências 6 resultou somente em um simpósio sob a denominação de

out around the world. However, artists and collectives failed to re-

Sociedade e Arte, no qual se reencontraram (em grande maioria) concei-

spond, and ultimately all that came out of Tendencies 6 was a sympo-

tualistas e vários artistas digitais, desta vez sem os concretistas.

sium on Art and Society attended mostly by conceptual and digital

32

Ainda que Cordeiro se distanciasse da arte concreta, mesmo assim ela
está presente em suas obras digitais pelo questionamento da própria estrutura

artists – this time without any Concrete artists.
Although Cordeiro moved away from Concrete art, its presence
remains in his digital works questioning the very structure and semantics of

31 Gravação em áudio, arquivo do MSU – Museu de Arte Contemporânea, Zagreb.
Tradução do francês.
Em suas diversas visões, de net-arte a arte generativa, software-arte ou bioarte e outras.

31 Archive recording, Contemporary Art Museum (MSU), Zagreb. Translated from the
French for this edition.

33 Enquanto procuravam arduamente o discurso comum, mudaram vários membros do
comitê organizador de 1973-1978.

32 While arduously trying to agree to a shared discourse, the 1973-1978 organizing
committee changed membership several times.
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e da semântica da obra visual, o que é característico também para a atual arte

visual works, which is also characteristic of current media arts – just as new

midiática, enquanto as novas narrativas e suas representações são características

narratives and their representations are characteristic of current post-con-

para a atual arte pós-conceitual. Somente nos anos 1990, a arte-mídia conseguiu

ceptual art.33 It was not until the 1990s that media-art could bridge the gap

fazer a ponte e unir as práticas do engajamento social da arte (conceitual e di-

and join the practices of social engagement of art (conceptual and digital)

gital) em novas condições tecnológicas e políticas, ainda que Cordeiro e outros

in new technological and political conditions, although Cordeiro and other

vários artistas tivessem oferecido modelos de sucesso duas décadas antes.

artists34 had posed various successful models two decades previously.

34

.

34
Para citar alguns: Ativismo Ecológico, de Gustav Metzger e Michael Farhes
(Mobilodrom, 1979), Lobby para a legalização da kanabis, de Stur Johannesson (1972-1973),
as obras não concretizadas de Remko Scha Antiguerra do Vietnã (1969), e computarização
horizontal de Victor Ventnik (1975).

.

33

In all the different visions, from net-art to generative art, software-art, bio-art or others.

34 To name a few: Ecological Activism, Gustav Metzger and Michael Farhes (Mobilodrom,
1979); Lobby for legalization of cannabis, Stur Johannesson (1972-1973); Remko Scha’s nonmaterialized Anti-Vietnam War (1969) and Victor Ventink’s Horizontal computerization (1975).
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W

aldemar Cordeiro subiu ao palco do movimento artístico das
novas tendências no momento certo, quando artistas e teóri1

cos dessa linha tinham fortes dúvidas sobre a real possibilidade de atin-

W

aldemar Cordeiro entered the stage of the artist movement new
tendencies1 in the very moment, when its artists and theorists

were in serious doubt about whether the aims they formulated at the be-

gir, algum dia, as metas que tinham formulado no princípio da década de

ginnings of the 1960s could ever be reached. They had tried to distance

1960. Eles haviam tentado se distanciar da imagem do artista-gênio solitá-

themselves from the image of the solitary, elect artist-genius and the me-

rio eleito e dos mecanismos do mercado de arte lançando o conceito de

chanisms of the art market by launching the concept of “art as research.” In

“arte como pesquisa”. No lugar da obra de arte singular, foram criados os

the place of the unique work of art, “projects” and work series were created

“projetos” e as séries de obras que eliminaram o toque pessoal da mão do

that banned the personal touch of the artist’s hand in favor of “program-

artista em favor “da pintura programada” e dos objetos pequenos feitos de

med painting” and little objects made from common materials like metal

materiais comuns, como metal e plástico.

and plastic.

Esses artefatos, que hoje são rotulados de arte concreta, op art ou arte

These artifacts that are labeled today as concrete art, op art or

cinética, em parte eram chamados pelos artistas de “exemplos de pesquisa”.

kinetic art, were in part referred to by the artists as “research examples.”

Em vez de tentar fortalecer marcas no mercado de arte por meio da repetição,

Rather than seeking to establish brands in the art market by means of rep-

esses artistas visavam à pesquisa sistemática e à concentração cumulativa de

etition, these artists aimed at systematic research and the cumulative gath-

experiência e conhecimento. Em vez de produzir bens pseudossacros para a

ering of experience and knowledge. Instead of producing pseudo-sacral

classe rica e culta, a intenção era proporcionar obras que podiam ser explora-

goods for the educated and wealthy class, they intended to provide in-

das intuitivamente e, abraçando a ideia da produção industrial, múltiplos aces-

tuitively explorable artworks and, by embracing the idea of the industrial

síveis a todos. No entanto, faltava-lhes uma estrutura econômica alternativa

production, affordable multiples for everybody. However, they lacked an

que financiasse a pesquisa livre além do mercado de arte.

alternative economic structure that would finance free research beyond

Quando um grande número de artistas das novas tendências começou

the art market.

a participar de grandes exposições internacionais, como The Responsive

When a large number of new tendencies artists began partici-

Eye [Olho que Responde], no Museu de Arte Moderna de Nova York,

pating in major international exhibitions, such as The Responsive Eye

em fevereiro de 1965, e quando a explosão da op art chegou às revistas de

at the Museum of Modern Art in New York in February 1965, and

moda, às discotecas, às lojas de departamento e às salas de estar, parecia que

when the op art boom spread to fashion magazines, discothèques,

o aviso de François Morellet, formulado no catálogo das novas tendências

department stores and living rooms, it seemed as if François Morel-

de 1963, tinha se concretizado: as novas tendências são “um modismo?

let’s warning, formulated in the new tendencies catalog from 1963,

1 A expressão “novas tendências” designa tanto um movimento artístico como uma série de exposições na Europa. A primeira exposição que marcou o início do movimento
na Galerija suvremene umjetnosti (Galeria de Arte Contemporânea), em Zagreb, de 3
de agosto a 14 de setembro de 1961, teve a curadoria do artista brasileiro Almir da Silva
Mavignier e foi co-organizada pelo croata e crítico de arte Matko Meštrović. Entre os
participantes dos eventos das novas tendências figuravam o Groupe de Recherche d’Art
Visuel (GRAV), o Gruppo T, o Gruppo N e, embora apenas por pouco tempo e com um
distanciamento crítico, Zero. Mavignier, que conheceu Cordeiro por volta de 1949, tinha
proposto seu nome para a primeira exposição das novas tendências, juntamente com um
grupo de outros artistas brasileiros: Aluísio Carvão, Lygia Clark, Lygia Pape, Ivan Serpa e
Franz Weissman. Entretanto, a participação deles acabou não acontecendo.

1 “New tendencies” designates both an artistic movement and a series of exhibitions
in Europe. The first exhibition that set the beginning of the movement at the Galerija
suvremene umjetnosti (Gallery of Contemporary Art), in Zagreb (from August 3 to
September 14, 1961) was curated by the Brazilian artist Almir da Silva Mavignier and
co-organized by the Croatian art critic Matko Meštrović. Among the participants at
the new tendencies events were Groupe de Recherche d’Art Visuel (GRAV), Gruppo
T, Gruppo N and, though only very briefly and with critical distance, Zero. Mavignier
who got to know Cordeiro around 1949 had proposed him for the first new tendencies
exhibition together with group of other Brazilian artists: Aluísio Carvão, Lygia Clark,
Lygia Pape, Ivan Serpa and Franz Weissman. Finally, their participation though could
not be realized.
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Somos artesãos de luxo? Vamos servir de inspiração para as fachadas das

had come true: Are the new tendencies “a fashion? Are we deluxe

moradias sociais, os espetáculos das casas de show e os porta-panelas?” . A

artisans? Are we going to inspire the facades of social housing, music

arte programaticamente “desmistificada” foi saudada pelo público em geral,

hall shows, and tablemats?” 2 The programmatically “demystified” art

contudo não como uma forma de pesquisa, e sim como decoração.

was welcomed by the broad public, however, not as a form of re-

2

Waldemar Cordeiro, que compartilhava dos objetivos básicos das
novas tendências, respondeu o edital para a apresentação de projetos

Waldemar Cordeiro, who shared central aims of the new tenden-

para a Nova Tendência 3, a terceira exposição das novas tendências em

cies, answered the call for projects for Nova Tendência 3, the third new

Zagreb, na Croácia, então Iugoslávia. Ele o fez, embora de seu ponto de

tendencies exhibition in Zagreb, Croatia, then Yugoslavia. He did so, al-

vista a abordagem do movimento de “pesquisa visual” parecia ter chegado

though from his perspective the movement’s approach of “visual research”

a um beco sem saída. Juntamente com uma fotografia de seu trabalho

seemed to have reached a dead end. Together with a photograph of his

Distorções Óptico-Intencionais (1964), enviou um texto criticando os artis-

work, Distorções Óptico-Intencionais [Optical-intentional deformations]

tas de explorar a participação do espectador “do ponto de vista biológico”,

(1964), he sent a text criticizing the artists for exploring the participation

ou seja, para um “novo naturalismo”, que tratava a obra de arte como um

of the viewer “from a biological point of view,” namely for a “new natural-

“estímulo visual” e permanecia restrita aos fenômenos ópticos.

ism,” that treated artwork as a “visual stimulus” and remained restricted to

Por outro lado, Cordeiro postulou a pesquisa do comportamento

optical phenomena.

“em relação aos fatos visíveis carregados de intenção e significado no inte-

In contrast, Cordeiro postulated research of behavior “in relation

rior do contexto histórico e social; ao passar da percepção (‘Gestalt’) para

to visible facts charged with intention and meaning at the inside of the

a apreensão (Sartre)” . Distorções Óptico-Intencionais consiste de uma

historical and social context; in making a move from perception (Ge-

pequena caixa, semelhante a uma vitrine, com garrafas cheias de água que

stalt‘) to apprehension (Sartre).”3 Distorções Óptico-Intencionais con-

ficam penduradas por cordas presas ao teto. As garrafas ficam pendura-

sists of a small showcase-like box with bottles filled with water that is

das em frente a recortes de jornal, um desses fragmentos moldados sob

suspended on strings from the ceiling. The bottles are hanging in front

a forma de uma arma. A peça foi concebida como um exemplo para seu

of newspaper cutouts, one of those fragments shaped in the form of a

postulado: dependendo do ponto de vista e da participação do observa-

gun. The piece was meant as an example for his postulate: Depending

dor, o copo e a água distorciam as letras dos jornais e as fotografias. Em

on the standpoint and participation of the observer, the glass and water

vez de imitar a conhecida imagem de um laboratório científico através do

distorted the newspapers letters and photographs. Instead of mimicking

uso de materiais “limpos”, lentes de fins especiais e padrões cuidadosa-

the popular image of a scientific laboratory through the use of “clean”

mente construídos, Cordeiro chamou atenção para as realidades que de-

materials, special purpose lenses and carefully constructed patterns,

pendem do observador. Os organizadores da Nova Tendência 3 aceitaram

Cordeiro brought attention to the observer-dependent realities called

a proposta crítica de Cordeiro e reproduziram tanto a obra quanto o texto

everyday life. The organizers of Nova Tendência 3 accepted Cordeiro’s

no catálogo e mantiveram-no em sua lista de convidados futuros.

critical proposal and reproduced both work and text in the catalog and

2 MORELLET, François. Sem título. Nove tendencije 2. Zagreb: Galerija suvremene
umjetnosti, 1963, s.p.; traduzido do francês.

2 MORELLET, François, “Untitled,” Nove tendencije 2. Zagreb: Galerija suvremene umjetnosti, 1963), n. p.; translated from the French.

3 Veja CORDEIRO, Waldemar. Art concret sémantique. Nove tendencije 3. Zagreb:
Galerija suvremene umjetnosti, 1965, p. 63; traduzido do francês.

3 See CORDEIRO, Waldemar, “Art concret sémantique,” Nove tendencija 3. Zagreb:
Galerija suvremene umjetnosti, 1965, 63; translated from the French.
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search, but as decoration.




Após a exposição e a reunião do verão de 1965, prevalecia uma

kept him on their list of future invitees.

séria dúvida dentro das novas tendências sobre a possibilidade de ser viá-

After the exhibition and meeting of summer 1965 serious doubt

vel o intento de instituir a arte como pesquisa. Diante disso, um pequeno

prevailed within the new tendencies about whether the possibility of

grupo de artistas e curadores de Zagreb tomou a iniciativa e buscou uma

establishing art as research was viable. In this situation, a small group

nova ferramenta de pesquisa que se firmaria como o símbolo tecnológico

of Zagreb curators and artists took the initiative and reached out to a

do futuro, prometendo confirmar as reivindicações científicas do movi-

new research tool that was the technological symbol of the future and

mento e a relevância social – o computador. Em meados de abril de 1968,

promised to confirm the movement’s scientific claims and social rele-

os organizadores da quarta edição da exposição de novas tendências em

vance – the computer. Around mid-April 1968, the organizers of the

Zagreb anunciaram no circuito internacional o novo tema: “Computado-

forth new tendencies exhibition in Zagreb internationally announced the

res e a pesquisa visual”. Tendencije 4/Tendencies 4 tornava-se um dos pri-

new topic: “Computers and Visual Research.” Tendencije 4/tendencies 4

meiros festivais de “arte computacional” em todo o mundo. Cordeiro foi

became one of the first “computer art” festivals worldwide. Cordeiro was

um dos poucos artistas a responder esse edital para a apresentação de

one of a few artists answering this call for projects. Because the cast of

projetos. Como o enfoque das novas tendências mudou significativamen-

the new tendencies changed significantly with the orientation on com-

te, voltando-se para a informática, os novos protagonistas passaram a ser

puter technology, the new protagonists were mainly engineers, mathe-

principalmente engenheiros, matemáticos, físicos, em suma, pessoas que,

maticians, physicists, in short, people who then already had access to the

na época, já tinham acesso aos novos meios de produção.

new means of production.

Para a exposição de 1969, Cordeiro na verdade não entregou uma

For the exhibition of 1969, Cordeiro actually didn’t hand in a work

obra visual, mas de pesquisa linguística: Conteúdo Informativo de Três

of visual, but of linguistic research: Conteudo Informativo de Três Conso-

Consoantes e Três Vogais. Esse era o resultado produzido por um progra-

antes e Três Vogais [Information content of three consonants and three

ma chamado Beabá, que ele desenvolvera em 1968 com Giorgio Moscati,

vowels]. It was the output of a program called Beabá, which he developed

então professor do Departamento de Física da Universidade de São Pau-

in 1968 with Giorgio Moscati, then an associate Professor at the Physics

lo (USP). O programa gerou sequências de vogais (V) e consoantes (C)

Department of the University of São Paulo (USP). The program generat-

sob a forma CVCVCV ou VCVCVC, comum em português. Usando as

ed sequences of vowels (V) and consonants (C) in the form CVCVCV

probabilidades da ordem dos pares CV e VC, como aparecem em um fa-

or VCVCVC, common in Portuguese. Using the probabilities of the order

moso dicionário de português, um programa de computador que consistia

of the pairs CV and VC as they appear in a popular Portuguese dictionary,

de uma sub-rotina geradora de números pseudoaleatórios criou palavras.

a computer program that comprised a pseudo-random number generator

Algumas delas realmente existiam, algumas soavam como se existis-

subroutine created words.

sem. No âmbito das artes, isso era uma abordagem original. Apesar de ma-

Some of them actually existed, some sounded as if. Within the

temáticos como Claude C. Shannon (1916-2001), uma figura proeminente

context of the arts, this was an original approach. Although mathema-

no emergente campo da ciência da computação, terem mostrado a magia

ticians as Claude C. Shannon (1916-2001), a key figure in the emerg-

da composição de linguagem estatística muito antes, a maioria das primei-

ing field of computing science, had pointed to the magic of statistical

ras experiências literárias com o computador brincava com uma recombina-

language composition long before, most early literary experiments

ção aleatória não de letras, mas de palavras. Max Bense, por exemplo – um

with the computer played on a random recombination not of letters,

filósofo alemão, teórico e autor da poesia concreta que foi apresentada a

but of words. Max Bense, for example – a German philosopher, theo-

Cordeiro em 1964 por Haroldo e Augusto de Campos –, tinha publicado, já

retician and author of Concrete Poetry, who was introduced to Cor-
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em 1959, “Stochastische texte” [Textos Estocásticos], de Theo Lutz, em seu

deiro in 1964 by Haroldo and Augusto de Campos – had published

jornal Augenblick . Seguindo uma sugestão de Bense, Lutz desenvolvera um

already in 1959 “Stochastische texte” [Stochastic Texts] by Theo Lutz

programa de computador que aleatoriamente gerava poemas usando cem

in his journal Augenblick.4 Following a suggestion of Bense, Lutz had

palavras escolhidas de O Castelo, de Franz Kafka.

written a computer program that randomly generated poems using

4

Se Cordeiro tinha conhecimento disso ou de experiências na mesma

one hundred words chosen from Franz Kafka’s The Castle. If Cordeiro

linha, como a obra de Nanni Balestrini “Tape Mark 1”, um poema publicado

knew about this or comparable experiments, such as Nanni Balestri-

por Umberto Eco, então editor de não ficção da editora Bompiani, em 19615,

ni’s “Tape Mark 1,” a poem published by Umberto Eco, then non-fic-

não se sabe. Somente em 1973 Cordeiro enviaria a Zagreb seus experimen-

tion editor for the publishing house Bompiani, in 1961,5 is unknown.

tos visuais feitos por meio de computadores, a saber: a série Derivadas de

Only in 1973 Cordeiro would send his visual experiments done by

uma Imagem (1969), A Mulher que Não é BB (1971) e Gente (1972-1973).

means of computers to Zagreb, namely the series Derivadas de uma

Para as novas tendências, Cordeiro foi, ao lado do artista e poeta
austríaco Marc Adrian, uma figura-chave na legitimação da aceitação do

woman who is not BB] (1971) and Gente [People] (1972-1973).

“cérebro eletrônico” como meio de arte e na comprovação da importân-

For the new tendencies, Cordeiro was, next to the Austrian artist

cia do construtivismo e da arte concreta – duas formas artísticas que, na

and poet Marc Adrian, a key figure in legitimating the embrace of the

época, pareciam estar caindo no esquecimento – para a arte e a cultura

“electronic brain” as a means of art, and to prove the importance of

do século XX. Em uma carta aos organizadores croatas, Cordeiro fez esta

the constructivist and concrete art – two art forms that then seemed

observação em agosto de 1968: “todo o esforço da vanguarda é caracteri-

to fade away into oblivion – for 20th century art and culture. In a letter

zado por uma digitalização [sic] da linguagem artística. A diferença entre

to the Croatian organizers Cordeiro noted in August 1968: “the entire

a vanguarda da primeira Revolução Industrial e a vanguarda atual é uma

effort of the avant-garde is characterized by a digitalization [sic] of

diferença tecnológica, não uma diferença de método. Ambos têm como

artistic language. The difference between the avant-garde of the first

objetivo traduzir a obra em números”6.

Industrial Revolution and the current avant-garde is a technological

Poucos historiadores de arte concordariam com a representação
de Cordeiro da vanguarda internacional como um grupo de pessoas que

difference, not a difference of method. Both are aiming to translate the
work into numbers.”6

quantifica e calcula; e a substituição de um homem com um lápis por um

Few art historians would agree on Cordeiro’s depiction of the inter-

homem com uma máquina gera uma mudança significativa de procedi-

national avant-garde as group of quantifying and calculating individuals;

mentos e significado, mostrando que o método também está, de fato,

and the substitution of a man with a pencil by a man with a machine shifts

passando por uma modificação. Mas as genealogias do modo como fo-

procedures and meaning significantly, that is the method is indeed being

ram formuladas por Cordeiro eram desesperadamente necessárias para

modified as well. But genealogies as formulated by Cordeiro were desper-

estabilizar a ideia de que as artes tinham de incluir uma máquina, que criou

ately needed to stabilize the idea that the arts had to include a machine,

4
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Imagem [Derivatives of an image] (1969), A Mulher que Não é BB [A

LUTZ, Theo. Stochastische texte. Augenblick 4, n. 1, p. 3-9, 1959.

4

LUTZ, Theo, Stochastische texte, Augenblick 4, no. 2 (1959): 3-9.

5 BALESTRINI, Nanni. Tape Mark I. In: Almanacco Letterario Bompiani 1962. Le applicazioni dei calcolatori elettronici alle scienze morali e alla letteratura. Milão: Bompiani, 1961,
p. 145-151.

5 BALESTRINI, Nanni, Tape Mark I. In Almanacco Letterario Bompiani 1962. Le applicazioni dei calcolatori elettronici alle scienze morali e alla letteratura. Milan: Bompiani, 1961,
145-151.

6 CORDEIRO, Waldemar. Carta a Božo Bek, 5 de agosto de 1968, MSU, Arquivos de
Zagreb; traduzido do francês.

6 CORDEIRO, Waldemar. Letter to Božo Bek, August 5, 1968, MSU. Zagreb Archives;
translated from the French.




a crença de ter levado a uma “revolução, mais importante do que a revo-

that was believed to bring upon a “revolution, more important than the

lução mecanizada que inspirou Karl Marx”.

mechanized revolution that inspired Karl Marx.”7

7

.

7 MOLES, Abraham A. Introduction à colloque. In: KELEMEN, Boris; PUTAR, Radoslav (Ed.). Bit international 3. Zagreb: Galerije grada Zagreba, 1968, p. 6; citação traduzida
do francês.

.

7 MOLES, Abraham A. Introduction à colloque, In: KELEMEN, Boris; PUTAR, Radoslav (Ed.). Bit international 3. Zagreb: Galerije grada Zagreba, 1968, 6; quote translated
from the French.

Uma diferença tecnológica, não uma diferença de método – Waldemar Cordeiro e as novas tendências
A technological difference, not a difference of method – Waldemar Cordeiro and the new tendencies

673

WALDEMAR CORDEIRO E A ARTEÔNICA
WALDEMAR CORDEIRO AND ARTEÔNICA

A R L I N D O

674

M A C H A D O

Foi curador da exposição Waldemar Cordeiro – Fantasia Exata, realizada pelo

Served as curator of the exhibition Waldemar Cordeiro – Exact Fantasy, held by

Itaú Cultural em 2013 e que origina este catálogo. É professor e pesquisador.

Itaú Cultural in 2013 and which gave origin to this catalog. He is a professor and

Escreveu livros e artigos; organizou exposições e mostras de arte eletrônica

a researcher. He has published books as well as articles; curated exhibitions and

brasileira para eventos internacionais. Dirigiu curtas-metragens e trabalhos de

shows of Brazilian electronic art for international events. He has directed short

multimídia em CD-ROM.

films as well as multimedia works in CD-ROM format.




D

urante os anos 1960, vimos florescer, sobretudo na Europa, as então
chamadas “estéticas informacionais”, que visavam construir modelos

matemáticos rigorosos, capazes de avaliar (isto é, quantificar) a informação

T

he 1960s saw the flourishing, especially in Europe, of the so-called
“information aesthetics,” which aimed to construct rigorous mathe-

matical models able to evaluate (that is, quantify) the aesthetic informa-

estética contida num objeto dotado de qualidades artísticas. Essa tendência,

tion contained in an object possessing artistic qualities. This trend, whose

que tem em Moles (1969, 1971) e Bense (1971) seus expoentes mais conheci-

most well-known exponents are Moles (1969, 1971) and Bense (1971), ai-

dos, visava aplicar à produção artística princípios formulados nos campos da

med to apply to artistic production principles formulated in the fields of

teoria da informação e da cibernética por mistos de cientistas e engenheiros

information theory and cybernetics by mixes of scientists and engineers

como Shannon & Weaver (1949), Cherry (1971) e Wiener (1984).

such as Shannon & Weaver (1949), Cherry (1971) and Wiener (1984).

As estéticas informacionais almejavam tornar objetiva, racional, “cien-

Information aesthetics sought to make the appreciation of the artis-

tífica” a apreciação do objeto artístico, a ponto de se poderem formular al-

tic object objective, rational and “scientific,” to the point where algorithms

goritmos capazes de auxiliar programas de computador a identificar produ-

could be formulated that could help computer programs to identify prod-

tos dotados de alta carga informativa original (APTER, 1977, p. 17-21). Para

ucts possessing a high original informative content (Apter 1977, 17–21). For

elas, uma composição plástica ou musical não poderia mais ser avaliada com

them, an artistic or musical composition could no longer be evaluated on

base em conceitos vagos e psicologizantes, tais como “expressão”, “emoção”

the basis of vague, psychologizing concepts such as “expression,” “feel-

e “inspiração”, mas sim na percepção de qualidades estéticas mais abstratas,

ing” and “inspiration,” but rather on the perception of more abstract aes-

como a novidade, a configuração, a estrutura e a invenção de linguagens.

thetic qualities, such as novelty, configuration, structure and the invention

Se bem que, como foi acontecer, essa tendência julgava construir

of languages.

modelos probabilísticos universais, aplicáveis à produção estética da hu-

It turned out that although this trend aimed to construct universal

manidade de qualquer tempo. Seus postulados se prestavam melhor a

probabilistic models, applicable to the aesthetic production of humanity

certa corrente da arte contemporânea, aquela justamente que baseia seus

of any era, its postulates were better suited to a certain trend of contem-

princípios formativos no computador ou em sua maneira de operar.

porary art, which based its formative principles on the computer or on its

Pensamos em algo assim como a música de Iannis Xenakis, a poesia

manner of operating.

de Gomringer, o trabalho plástico de Georg Nees e, sem dúvida, a obra

We are thinking about something like the music of Iannis Xenakis,

do brasileiro Waldemar Cordeiro, sobretudo a do final de sua vida. Talvez

the poetry of Gomringer, the visual art of Georg Nees and, without a

seja o caso de dizer que as estéticas informacionais derivam, antes de mais

doubt, the work of Brazilian artist Waldemar Cordeiro. Perhaps it is a case

nada, da existência mesma desses trabalhos criativos, resultando na con-

of saying that information aesthetics derives, above all else, from the very

sequência teórica inevitável de certa informatização da produção artística.

existence of these creative works, resulting in the inevitable theoretical

De qualquer modo, apesar de seu caráter monolítico e de sua inflexibilida-

consequence of a certain computerization of artistic production. In any

de em grande parte dos casos, não devem restar dúvidas de que essa ten-

case, despite its monolithic character and its inflexibility in most cases,

dência define a afinidade máxima da arte com as tecnologias eletrônicas

there should be no doubt that this trend defines art’s closest affinity with

e digitais, na medida em que seus postulados privilegiam a organização

electronic and digital technologies, insofar as its postulates privilege ab-

sintática abstrata, a economia expressiva, a otimização informativa, a pro-

stract syntactic organization, economy of expression, informative optimi-

dutividade enfim de certo tipo de mensagem destinado a ocupar espaço

zation, in short, the productivity of a certain sort of message destined to

em memórias artificiais, a circular em redes e canais de trânsito eletrônico

occupy space in artificial memories, to circulate in networks and channels

e ao armazenamento sob forma numérica.

of electronic transit and in numeric databases.
Waldemar Cordeiro e a arteônica
Waldemar Cordeiro and Arteônica

675

No Brasil, Cordeiro representou a expressão máxima dessas ideias

In Brazil, Cordeiro represented the maximal expression of these

tanto no plano teórico como no campo da realização artística. Na verda-

ideas both on the theoretic plane as well as in the field of artistic produc-

de, ele estava muito afinado com o que se estava pensando e fazendo fora

tion. Actually, he was very much in tune with what was being sought and

do Brasil nos anos 1960 e no começo dos 1970, e muitos dos nomes mais

done outside of Brazil in the 1960s and early 1970s, and many of the most

representativos desse período eram amigos com os quais ele conviveu. Na

representative names of that period were friends with whom he lived in

verdade, a arte contemporânea brasileira é impensável sem a consideração

close contact. Indeed, Brazilian contemporary art is unthinkable without

desse nome fundante. Embora tenha nascido em Roma (Itália), seu pai era

the consideration of this founder. Although he was born in Rome (Italy),

brasileiro e o registrou como brasileiro em um consulado do Brasil. Portanto,

his father was a Brazilian and registered him as a Brazilian at the Brazilian

foi brasileiro de coração e aqui no Brasil fez sua obra mais importante. Pintor,

consulate. Therefore, he was a Brazilian at heart and it was here in Brazil

escultor, urbanista, paisagista, designer e teórico da arte, Cordeiro esteve na

that he created his most important work. A painter, sculptor, urbanist, land-

ponta dos principais movimentos artísticos de seu tempo.

scaper, designer and art theorist, Cordeiro was at the cutting edge of the

Nas décadas de 1950 e 1960, liderou o movimento concreto, de
que foi também um de seus principais teorizadores. Esteve entre os ar-

In the 1950s and 1960s, he led the concrete movement, also being

tistas mais proeminentes na fase denominada popcreto por Augusto de

one of its main theorists. He was among the most preeminent artists in the

Campos (1964/1966) e na arte cinética (1966/1969). Fundador das artes

phase dominated popcreto by Augusto de Campos (1964/1966), and in

eletrônicas/digitais no Brasil, Cordeiro foi também um de seus pioneiros

kinetic art (1966/1969). The founder of the electronic/digital arts in Brazil,

no plano internacional. Muito cedo ele se deu conta de que as formas

Cordeiro was also one of its pioneers on the international plane. He be-

artesanais de arte iriam sofrer um impacto sem precedentes com o adven-

came precociously aware of how the artisanal forms of art would suffer an

to das novas tecnologias (o computador principalmente), a absorção de

unprecedented impact with the advent of the new technologies (espe-

processos industriais e a incorporação de novos circuitos de difusão. Entre

cially the computer), the absorption of the industrial processes, and the

os artistas do Brasil em seu tempo, Cordeiro foi aquele que soube extrair

incorporation of new circuits for disseminating art. Among the Brazilian

mais consequências dessa convicção.

artists of his time, Cordeiro was the one who knew how to extract the most

Em 1971, ele organizou na Fundação Armando Alvares Penteado
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main artistic movements of his time.

results from this conviction.

(Faap), em São Paulo, a exposição Arteônica (CORDEIRO, 1972), uma

In 1971, at the Fundação Armando Alvares Penteado (Faap), in São

das primeiras no mundo a mostrar o estado das artes no campo das esté-

Paulo, he organized the exhibition Arteônica (Cordeiro 1972), one of the first

ticas informacionais. Se considerarmos que a primeira exposição de arte

in the world to show the state of the arts in the field of information aesthet-

computacional foi a Cybernetic Serendipity, organizada em 1968 em Lon-

ics. If we consider that the first exhibition of computer art was Cybernetic

dres (sob curadoria de Jasia Reichardt), pode-se entender bem o pionei-

Serendipity, held in 1968 in London (curated by Jasia Reichardt), we can

rismo de Cordeiro. Embora os pioneiros da computer art, nos anos 1960 e

get a good understanding of Cordeiro’s pioneering role. Although most of

1970, em sua maioria, tenham sido europeus e norte-americanos, Walde-

the pioneers of computer art in the 1960s and 1970s were Europeans and

mar Cordeiro não apenas descentrou esse movimento, deslocando-o para

North Americans, Waldemar Cordeiro not only decentered this movement,

fora do então Primeiro Mundo, como também soube dar uma dimensão

displacing it to outside what was then the First World, but also knew how

crítica a essa corrente artística, acrescentando às imagens o comentário

to lend a critical dimension to this art trend, adding political-social com-

político-social. Vide o exemplo de A Mulher que Não É BB (1971; “BB” se

mentary to the images. An example of this is A Mulher que Não É BB (1971;

refere a Brigitte Bardot), composição digital que parte de uma foto de

“BB” refers to Brigitte Bardot), a digital composition based on the photo




uma mulher vietnamita, com a expressão horrorizada, durante a guerra

of a Vietnamese woman, with a horrified expression, during the war with

com os Estados Unidos. Em suma, Cordeiro foi um artista cuja visão de

the United States. Altogether, Cordeiro was an artist whose utopian and

mundo utópica e revolucionária introduziu, no ambiente algo asséptico e

revolutionary worldview introduced a critical vein and participative character

cartesiano das artes concreta e eletrônica, a veia crítica e o caráter partici-

into the somewhat aseptic and Cartesian environment of the Concrete and

pante que ampliaram seu alcance e lhes deram um significado novo.

electronic arts, enlarging their reach and lending them a new meaning.

PEQUENO HISTÓRICO DA COMPUTER ART

A BRIEF HISTORY OF COMPUTER ART

A utilização de computadores para a produção, a manipulação e

The use of computers for the production, manipulation and ex-

a exibição de imagens apenas se tornou possível a partir da década de

hibition of images only became possible from the 1950s onward, thanks

1950, graças ao surgimento de monitores capazes de exibir gráficos e de

to the advent of monitors able to display graphics, along with plotters to

plotters para imprimi-los. Embora esses recursos tenham sido implemen-

print them. Although these resources were originally implemented pri-

tados prioritariamente para a visualização matemática e científica, muito

marily for mathematical and scientific visualization, it was not long before

cedo alguns artistas souberam tirar proveito deles para a exploração de

some artists learned how to take advantage of them for the exploration of

uma nova visualidade nas artes plásticas. Os primeiros trabalhos artísticos

a new visuality in the visual arts. The first artworks produced with the aid

produzidos com o auxílio de computadores utilizavam ainda máquinas

of computers still used analog machines to generate the images, oscillo-

analógicas para gerar as imagens, osciloscópios de raios catódicos para

scopes of cathode-ray tubes to display them, and cinematographic films

exibi-las e películas cinematográficas para registrá-las.

to record them.

Assim é que, em 1952, Ben F. Laposky, nos Estados Unidos, e Herbert

This was how, in 1952, Ben F. Laposky, in the United States, and

W. Franke, na Áustria, conceberam, respectivamente, suas Abstrações Eletrô-

Herbert W. Franke, in Austria, conceived, respectively, their Electronic Ab-

nicas e seus Oscilogramas, consideradas as primeiras imagens da computer art.

stractions and Oscillograms, considered as the first images of computer art.

Mas foi a partir de 1962, com o desenvolvimento, por Ivan Suther-

But it was from 1962 onward, with the development, by Ivan Suther-

land, de um completo sistema interativo de desenho por computador, o

land, of a complete interactive system of drawing by computer, the

Sketchpad, que começaram a aparecer os primeiros trabalhos artísticos

Sketchpad, that the first artworks produced entirely with digital computers

produzidos inteiramente com computadores digitais. Os pioneiros dessa

began to appear. The pioneers of this second phase were the German

segunda fase foram os alemães Georg Nees e Frieder Nake, os norte-a-

artists Georg Nees and Frieder Nake, the North Americans Michael Noll

mericanos Michael Noll e K. C. Knowlton e o húngaro Bela Julesz, este úl-

and K. C. Knowlton, and the Hungarian Bela Julesz, the latter of whom

timo também o inventor das imagens estereoscópicas produzidas através

was also the inventor of stereoscopic images produced by way of random

de padrões de pontos randômicos.

patterns of points.

Entre os pioneiros das décadas de 1960 e 1970, dois nomes são

The pioneers of the 1960s and 1970s, include two names considered

considerados proeminentes, por terem levado a computer art a seu desen-

preeminent for having brought computer art to its peak of development.

volvimento máximo. O primeiro é o norte-americano John Whitney, que

The first is the North American John Whitney, who produced dozens of

produziu algumas dezenas de filmes abstratos gerados em computador

abstract films generated by computer and considered today as the most

considerados ainda hoje os trabalhos mais sofisticados entre os produzidos

sophisticated among those produced by the first generations. The second

pelas primeiras gerações. O segundo é o brasileiro Waldemar Cordeiro,

is the Brazilian Waldemar Cordeiro, who initially worked together with ItalWaldemar Cordeiro e a arteônica
Waldemar Cordeiro and Arteônica

677

que, num primeiro momento, trabalhando em conjunto com o físico italiano

ian physicist Giorgio Moscati and later with a team of programmers from

Giorgio Moscati e, depois, com uma equipe de programadores da Univer-

the Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) to give computer art

sidade Estadual de Campinas (Unicamp), deu à computer art a dimensão

the critical dimension referred to above. We will return to Cordeiro later

crítica de que falamos anteriormente. Voltaremos a Cordeiro mais à frente.

in this text.

De um modo geral, entende-se por computer art um conjunto bas-

Generally, the term computer art denotes a wide range of proce-

tante diversificado de procedimentos, atitudes e estratégias da arte e do

dures, attitudes and strategies of art and artist in relation to the computer.

artista com relação ao computador. Num primeiro sentido, o computador

In a first sense, the computer can be seen as a tool for the generation and

pode ser encarado como uma ferramenta para a geração e o tratamento

processing of images. Once produced, modeled (in the case of three-di-

das imagens. Uma vez produzidas, modeladas (no caso das imagens tri-

mensional images) and eventually animated and set to sound, the images

dimensionais) e eventualmente animadas e sonorizadas, as imagens são

are transferred to another support (paper, screen, film, video) and shown

transferidas para outro suporte (papel, tela, filme, vídeo) e exibidas nas

in the traditional ways in art galleries or projection rooms.

formas tradicionais em galerias de arte ou salas de projeção.
Na verdade, são raros os casos em que o computador é utilizado

were a more sophisticated brush or palette. Frequently, the artist’s work

estritamente como ferramenta, como se fosse um pincel ou uma paleta

winds up being influenced by some formative processes pertaining to in-

mais sofisticados. Muito frequentemente, o trabalho do artista acaba sendo

formatics, in such a way that the final result could never have been ob-

contaminado por alguns processos formadores próprios da informática, de

tained through other means.

modo que o resultado final não poderia jamais ser obtido de outra forma.

Among the artists who work in this direction, one of the most im-

Entre os artistas que trabalham nessa direção, um dos nomes mais

portant names is that of Japanese computer graphics artist Yoichiro Kawa-

importantes é o do japonês Yoichiro Kawaguchi, autor de pouco mais de

guchi, the author of more than two dozen experimental films in which the

duas dúzias de filmes experimentais em que o computador é utilizado

computer is used in its genetic dimension. The artist developed a tech-

em sua dimensão genética. O artista desenvolveu uma técnica destina-

nique that gives an increasingly complex shape to curved surfaces gener-

da a dar forma crescentemente complexa a superfícies curvas geradas

ated by computer. This technique allowed him to create shapes that seem

por computador. Essa técnica lhe permitiu criar formas que parecem

to obey certain natural laws for the genesis and growth of living beings.

obedecer a certas leis naturais de gênese e crescimento dos seres vivos.

Growth III: Origin (1985), for example, is a poetic metaphor on the origin of

Growth III: Origin (1985), por exemplo, é uma metáfora poética sobre a

the universe and of life: organic, embryonic shapes evolve in a gravityless

origem do universo e da vida: formas orgânicas embrionárias evoluem

space, undergo a process of continuous mutation, to become something

num espaço sem gravidade, passam por um processo de mutação con-

similar to stars, amoebas, green algae and spermatozoa, to then undergo

tínua até se converterem em algo semelhante a estrelas, amebas, algas

new metamorphoses and result in increasingly complex and dynamic be-

marinhas e espermatozoides, para então sofrer novas metamorfoses e

ings, with a life of their own. Ecology: Ocean (1986) creates an imaginary

resultar em seres cada vez mais complexos, cada vez mais dinâmicos e

world with an undersea look, and puts into it something like protozoa and

dotados de vida própria. Ecology: Ocean (1986) cria um mundo imagi-

tentacular ectoplasms that mate with and eat each other, giving rise to

nário, semelhante a uma paisagem marítima, e nele põe a pulular algo

new, increasingly organized forms, struggling against the entropy of the

como protozoários e ectoplasmas tentaculares acasalando-se, devoran-

environment to instate foci of life.

do-se e dando origem a novas formas, sempre mais organizadas, lutando, enfim, contra a entropia do meio para fazer instaurar focos de vida.
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Actually, the computer is rarely used strictly as a tool, as though it




In a second sense, it is the computer that creates the artwork,
by means of a program of creation previously conceived by the artist.

Numa segunda acepção, é o computador que cria a obra, por meio

In this case, it is possible that the final form of exhibition will also be

de um programa de criação previamente concebido pelo artista. Nesse

the traditional circuit of art, but the difference lies in the fact that the

caso, é possível que a forma final de exibição seja também o circuito tradi-

decisions about what to make and how to make it are made by the

cional da arte, mas a diferença está no fato de as decisões sobre o que fa-

computer itself. The artist, in this case, only sets up a set of possibilities

zer e como fazer serem tomadas pelo próprio computador. O artista, nes-

for the computer’s behavior, generally using concepts of artificial intel-

se caso, apenas prevê um conjunto de possibilidades de comportamento

ligence. As could not be otherwise, most of the creators of this group

do computador, em geral utilizando conceitos de inteligência artificial.

belong to a very special class of artists, talented in both visual arts and

Como não poderia deixar de ser, a maioria dos realizadores desse grupo

the hard sciences.

pertence a uma classe muito especial de artistas, aquela dotada também

In this second sense of computer art, one of the most paradox-

de competência científica e tecnológica, acumulando talentos ao mesmo

ical cases is that of English artist Harold Cohen, creator of Aaron, a

tempo nas artes plásticas e nas ciências exatas.

program that allows the computer to paint like a visual artist. Cohen’s

Nessa segunda acepção de computer art, um dos casos mais para-

case is very special insofar as he was an artist who had garnered great

doxais é o do inglês Harold Cohen, criador de Aaron, um programa que

prestige in England in the 1960s and could have continued with a sta-

capacita o computador a pintar como um artista plástico. O caso Cohen

ble and comfortable artistic career if some profound uneasiness had

é muito especial porque diz respeito a um artista que teve grande pres-

not led him to give up painting, migrate to the United States, and join

tígio na Inglaterra nos anos 1960 e que poderia ter dado continuidade a

a circumspect group of scientists that carried out research in the field

uma carreira estável e confortável, se alguma inquietação profunda não

of artificial intelligence, in the attempt to construct a “computer-con-

o tivesse levado a abandonar a pintura, migrar para os Estados Unidos e

trolled painting machine.”

integrar-se a um circunspecto grupo de cientistas que promovia pesquisas

The first public demonstrations of the performance of this ma-

no terreno da inteligência artificial, na tentativa de construir uma “máquina

chine began to take place in 1972. The most curious aspect of the images

de pintar controlada por computador”.

produced by Aaron is that they not only never repeat the conventional

As primeiras demonstrações públicas da performance dessa máqui-

iconography and geometricism of computer graphics, but also never

na começam a acontecer em 1972. O mais curioso nas imagens produzidas

repeat themselves. The program is based on a series of rules and goals,

pelo Aaron é que elas não apenas jamais repetem a iconografia e o geome-

but random situations are responsible for relativizing the rigidity of these

trismo convencionais da computação gráfica, como também jamais se re-

guidelines, and a feedback system makes the computer always go back

petem a si mesmas. O programa se baseia em uma série de regras e metas,

and correct itself, to improve, to check its progress and to determine the

mas situações randômicas se encarregam de relativizar a rigidez dessas dire-

following steps to be taken. As there is no central authority that controls

trizes, e um sistema de feedback faz o computador voltar sempre para trás,

the fulfillment of the rules and goals, the system depends on autonomous

na tentativa de se corrigir, se aperfeiçoar, checar seu progresso e determinar

agents that intercommunicate only on the local plane, like organic forms

os passos a ser dados em seguida. Não existindo uma autoridade central,

striving to adapt to the environment.

que controle o cumprimento integral das regras e das metas, o sistema de-

Some other artists could also be included in this sense of com-

pende então de agentes autônomos que se comunicam apenas no plano

puter art. Hervé Huitric and Monique Nahas, for example, conceived

local, como se fossem formas orgânicas tentando se adaptar ao ambiente.

the program Rodin especially for their artistic work; this software mod-

Alguns outros artistas poderiam também ser incluídos nessa acep-

els three-dimensional shapes and is able to generate subtle distor-

ção de computer art. Hervé Huitric e Monique Nahas, por exemplo, con-

tions by means of calculations of parametric curves. With this digital
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ceberam especialmente para seu trabalho artístico o programa Rodin, um

resource, the artists are able to diverge from the more conventional

modelador de formas tridimensionais capaz de gerar sutis distorções atra-

naturalist trend of computer graphics to propose a more original work

vés de cálculos de curvas paramétricas. Com esse recurso informático, os

of undeniable beauty. Michel Bret himself wrote the program Anyflo,

autores conseguem se desviar da tendência naturalista da computação

allowing him to put into movement a bestiary worthy of Borges, full of

gráfica mais convencional e propor um trabalho mais original e de inegá-

fantastic and impossible creatures whose behavior cannot be entirely

vel beleza. Michel Bret escreveu ele próprio o programa Anyflo, que lhe

foreseen, since it depends on interactions that take place in the scene.

permite colocar em movimento um bestiário digno de Borges, povoado

For his part, William Latham used a program called Mutator, conceived

de criaturas delirantes e impossíveis, cujo comportamento não pode ser

especially by his collaborators Stephen Todd and Peter Quarendon to

inteiramente previsto, pois depende das interações que vão efetivamente

“sculpt” complex three-dimensional forms. In artworks like The Con-

acontecer na cena. William Latham, por sua vez, utilizou um programa

quest of Form (1988) and The Evolution of Form (1990), Latham can

chamado Mutator, concebido por seus colaboradores Stephen Todd e

put extraordinarily beautiful abstract shapes into movement and meta-

Peter Quarendon especialmente para “esculpir” complexas formas tridi-

morphosis, combining random mutations with precise choices made

mensionais. Em obras como The Conquest of Form (1988) e The Evolution

by the artist.

of Form (1990), Latham pôde colocar em movimento e em metamorfose

In a third sense, the computer, or more precisely its monitor,

formas abstratas de uma beleza incomum, fazendo combinar mutações

is the support for displaying the work. The physical presence of the

aleatórias com escolhas precisas efetuadas pelo artista.

machine in the exhibition space is required because this sort of work

Numa terceira acepção, o computador, ou mais exatamente seu

uses the computer’s interactive resources and creatively incorporates

monitor, é o próprio suporte de exibição do trabalho. A presença física da

the spectator’s response. In 1982, Nelson Max created Carla’s Island,

máquina no espaço de exibição é requerida porque esse tipo de trabalho

a three-dimensional landscape generated in real time by computer

utiliza os recursos interativos do computador e incorpora criativamente a

and whose parameters can be altered by the audience during the

resposta do espectador. Já em 1982, Nelson Max criou Carla’s Island, uma

exhibition. In the 1990s, Jeffrey Shaw constructed various interactive

paisagem tridimensional gerada em tempo real pelo computador e cujos

installations that the visitor could navigate through in real time. In

parâmetros podiam ser alterados pela audiência durante a exibição. Na

The Legible City (1990), for example, the visitor, seated on a bicycle

década de 1990, Jeffrey Shaw construiu várias instalações interativas que

equipped with sensors, could travel through a “city” constructed by

podiam ser navegadas em tempo real pelo visitante. Em The Legible City

a three-dimensional literary architecture and, at the same time, read

(1990), por exemplo, o visitante, sentado numa bicicleta dotada de senso-

phrases formed along the virtual ride. The inevitable evolution of this

res, podia viajar por uma “cidade” construída através de uma arquitetura

sort of work was the incorporation of resources of virtuality to the

literária tridimensional e, ao mesmo tempo, ler as frases que se formavam

environment of the installations (for example, in the works by Scott

ao longo do deslocamento. A evolução inevitável desse tipo de trabalho

Fischer) and the use of telematic networks (Internet) as a structure

seria a incorporação de recursos de realidade virtual aos ambientes ins-

for the conception of potential works (that allow for a large number

talativos (por exemplo, nos trabalhos de Scott Fischer) e a utilização das

of different occurrences) and able to incorporate the spectator’s par-

redes telemáticas (internet) como estrutura para a concepção de obras

ticipation. In this latter category, we can cite the work of the Brazilian

potenciais (que possibilitam um grande número de ocorrências diferen-

artist Eduardo Kac, the creator of the telerobots, or robots that can

ciadas) e capazes de incorporar a participação do espectador. Nessa últi-

be remotely controlled, from any part of the world, by way of the

ma categoria, pode-se citar o trabalho do brasileiro Eduardo Kac, criador

World Wide Web.




dos telerrobôs, ou robôs que podem ser dirigidos remotamente, de qualquer parte do mundo, por meio da World Wide Web.

While the expression computer art is more generically used to
refer to works made in the context of the visual arts, in a wider sense

Embora a expressão computer art seja mais genericamente utilizada

it can also include computer music and computer-assisted literature.

para referir-se a trabalhos realizados no âmbito das artes visuais, num senti-

In the first case, mention must be made of the use of computers by

do mais amplo ela poderia abarcar também a computer music e a literatura

Greek composer Iannis Xenakis to generate random musical values

assistida por computador. No primeiro caso, seria inevitável mencionar o uso

(the so-called stochastic music) and the incorporation of the com-

de computadores pelo grego Iannis Xenakis para gerar valores musicais ale-

puter to the symphonic orchestra by French composer Pierre Boulez

atórios (a chamada música estocástica) e a incorporação do computador à

in Répons (1980), as well as the contribution of other composers as

orquestra sinfônica pelo francês Pierre Boulez em Répons (1980), além da

diverse as Vladimir Ussachevsky, the brothers Colin and David Mat-

contribuição de compositores tão diversos como Vladimir Ussachevsky, os

thews, and Tod Machover (the latter the inventor of the computer-

irmãos Colin e David Matthews e Tod Machover (este último inventor de

ized instruments known as hyperinstruments). In the area of litera-

instrumentos computadorizados, conhecidos como hiperinstrumentos). Na

ture, German philosopher and writer Max Bense, the Italian Nanni

área da literatura, o alemão Max Bense, o italiano Nanni Balestrine, o portu-

Balestrine, the Portuguese Pedro Barbosa, and the French group

guês Pedro Barbosa e o grupo francês Oulipo (Ouvroir de Littérature Poten-

Oulipo (Ouvroir de Littérature Potencielle) obtained the best results

cielle) obtiveram os melhores resultados na geração automática de textos

in the automatic generation of artificial texts, thanks to computer

artificiais, graças ao processamento pelo computador das regras fonêmicas,

processing of the phonemic, morphological, semantic and syntactic

morfológicas, semânticas e sintáticas de uma língua.

rules of a language.

A CONTRIBUIÇÃO DE WALDEMAR CORDEIRO

WALDEMAR CORDEIRO’S CONTRIBUTION

Cordeiro descobre o computador quase no final da vida (ele faleceu

Cordeiro discovered the computer nearly at the end of his life (he

muito cedo, com apenas 48 anos). Não teve tempo de desenvolver plena-

died at the young age of 48). He did not have time to fully develop his

mente suas ideias com relação ao futuro digital das artes. Numa época em

ideas in relation to the digital future of the arts. At a time when the com-

que o computador ainda estava em sua pré-história, em que ainda era cha-

puter was still in its prehistory, when it was still called an electronic brain

mado de cérebro eletrônico e a informática ainda era cibernética, Cordeiro

and informatics was still cybernetics, Cordeiro carried out a sort of archae-

fez uma espécie de arqueologia dos meios digitais, trabalhando ainda com

ology of the digital media, also working with memory on punch cards and

memória em cartões perfurados e impressoras matriciais que só imprimiam

dot matrix printers that only printed texts on a continuous sheet of paper

textos em formulários contínuos usados em bancos e escritórios.

used in banks and offices.

Fez o possível e o impossível. Não teve acesso ao Sketchpad no

He achieved the possible and the impossible. Without access to

Brasil, apenas a plotters utilizadas principalmente em arquitetura e a com-

Sketchpad in Brazil, he had to make do with plotters (used mainly in ar-

putadores de output alfanumérico. Mas foi surpreendente o máximo que

chitecture) and computers with alphanumeric output. But it was surprising

fez com o mínimo. Como observa Belluzzo (1986, p. 33), ele conseguiu

how much he did with so little. As Belluzzo (1986, 33) observes, he over-

superar o atraso tecnológico dos computadores disponíveis com enorme

came the technological backwardness of the available computers with an

esforço artesanal, preparando as imagens antes de dar entrada nos com-

enormous artisanal effort, preparing the images before making the entry

putadores e fazendo vários testes para ajuste empírico.

to the computers and making various tests for empirical adjustments.
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Basicamente, Cordeiro trabalhou com o sistema de “pixelização”, que

Basically, Cordeiro worked with the system of “pixelization,” which

consistia em desmembrar a imagem em unidades mínimas, chamadas pi-

consisted in dismembering the image into minimal units, called pixels

xels (picture elements) em informática. Na verdade, ele não utilizava pixels

(picture elements) in informatics. Actually, he did not use true pixels, but

de verdade, mas sim letras, números, sinais gráficos, simples ou encavalados

rather letters, numbers, and graphic signs either alone or overlaid to one

uns em cima dos outros, para sugerir diferentes texturas ou tonalidades de

another, to suggest different textures or tones of black, white and gray

preto, branco e cinza (em algumas poucas obras, ele chegou a utilizar tam-

(in a few works, he also used basic colors). Despite its sophisticated ap-

bém as cores básicas). Embora a aparência fosse sofisticada, pois alicerçada

pearance anchored in a complex mathematical programming, the prin-

numa complexa programação matemática, o princípio é arqueológico, pois

ciple is archaeological, since it is based on the same principle as basket

se baseia no mesmo princípio da cestaria, da malharia, da tapeçaria, do tricô,

making, tapestry and knitting, that is, techniques that use a structure of

de todas essas técnicas que utilizam uma estrutura de linhas e pontos para

lines and points to construct images, as was also done in the stained-

construir imagens, como acontecia também nos vitrais das catedrais góticas

glass windows of Gothic cathedrals in the Middle Ages (that of Char-

da Idade Média (a de Chartres, na França, é imbatível), em que os imensos

tres, in France, is matchless), in which the huge stained-glass windows

vitrais, feitos de pedrinhas de cristais de cores variadas, representavam cenas

made up of small glass pieces of different colors depict sacred scenes

sagradas, até a tradição do pontilhismo (Seurat, principalmente), em que as

even before the tradition of pointillism (especially Seurat), in which the

imagens surgiam de uma malha de pontos de cores básicas.

images arise from a mesh of points of basic colors.

Também temos antecedentes dessa técnica no sistema de tons

We also have precursors of this technique in the system of tones of

do fotógrafo americano Ansel Adams, que estabelecia uma escala de

American photographer Ansel Adams, who established the scale of tones

tons entre o negro totalmente opaco e o branco absolutamente trans-

between the totally opaque black and the absolutely transparent white in

parente para trabalhar os cinzas intermediários, por meio de técnicas

order to work with the intermediate grays, using techniques that masked

de mascaramento de partes da imagem. No caso de Cordeiro, ele tra-

parts of the image. For his part, Cordeiro worked more often with a scale

balhava mais frequentemente com uma escala de tons de sete valores

of seven values of light-dark.

de claro-escuro.

Initially, he converted a common photograph into a halftone ma-

Inicialmente, ele convertia uma fotografia comum em um clichê foto-

trix, in use at that time in the graphic industry and which produced a re-

gráfico, já então utilizado na indústria gráfica e que produzia uma trama reti-

ticulated web of gray tones, called dots. The artist then converted these

culada de tons de cinza, chamados dots (retículas, pontos de densidade variá-

dots into seven alphanumeric values according to a greater or lesser

vel). O artista então convertia esses pontos em sete valores alfanuméricos, de

density of black at each point, and then transferred these values to a

acordo com a maior ou a menor densidade de preto de cada ponto, e então os

computer memory, by way of punch cards. He then printed the image

transferia para uma memória de computador, através de cartões perfurados.

with a dot matrix printer.

Em seguida, imprimia a imagem através de uma impressora matricial.
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Not rarely, Cordeiro manually anticipated the subsequent oper-

Não raro, Cordeiro antecipava manualmente as subsequentes ope-

ations of the computer: he would fill in the values by hand and made

rações do computador: preenchia os valores a mão e realizava algumas

some visual corrections in the design, so that only the definitive proposal

correções visuais no desenho, de maneira a só entrar no computador a

entered the computer, since it was expensive to use the computer and

proposta definitiva, já que era caro usar o computador e conveniente pre-

convenient to prevent any waste. But the most relevant aspect is that the

venir desperdício. Mas o mais relevante é que o olho corrigia o mapa nu-

eye corrected the automatically generated numeric map (Belluzzo, 1986,

mérico gerado automaticamente (BELLUZZO, 1986, p. 33).

p. 33).




Para cada valor claro e/ou escuro, Cordeiro atribuía símbolos (equi-

For each light and/or dark value, Cordeiro attributed symbols (equiv-

valentes aos pixels ou aos dots) resultantes de uma superposição de sinais

alent to pixels or dots) resulting from the overlaying of alphanumeric signs.

alfanuméricos. Por exemplo (considerando do mais escuro ao mais claro):

For example (going from the darkest to the lightest):

1 – /ZXMHO

1 – /ZXMHO

2 – /ZXMH

2 – /ZXMH

3 – /ZXM

3 – /ZXM

4 – /ZX

4 – /ZX

5 – /Z

5 – /Z

6–/

6–/

7–

7–
Or, in the case of colors:

Ou, no caso das cores:
1 – blue
1 – azul

2 – blue

2 – azul

3 – green

3 – verde

4 – green

4 – verde

5 – red

5 – vermelho

6 – red

6 – vermelho

7 – white

7 – branco
Up to this point, we are at the most elementary stage of the mere
Até aí, estamos no estágio mais elementar da mera tradução de

translation of an analog image to digital information. The difference lies in

uma imagem analógica para informação digital. A diferença está no fato

how this digitalized image can then be infinitely altered, by numerical pro-

de que a partir de então essa imagem digitalizada pode ser infinitamen-

cessing. He used the mathematical concept of the “derived function” to study

te alterada, por meio de processamento numérico. Ele usava o conceito

the possibilities of transforming an image. For example, a greater contrast

matemático de “função derivada” para estudar as possibilidades de trans-

can be made with the densities of gray, or the numeric differences between

formação de uma imagem. Pode-se, por exemplo, contrastar mais as den-

different areas can be smoothed, making the image fuzzier (as though out of

sidades de cinza, pode-se, ao contrário, suavizar mais as diferenças numé-

focus), and one can furthermore valorize the primitive differences, to leave

ricas entre áreas diferentes, deixando a imagem mais flou (como que fora

only the outlines of the figures, and so on and so forth. Someone might say:

de foco), pode-se ainda valorizar as diferenças brutais, para deixar apenas

well, Photoshop can do that automatically. But Cordeiro, together with his

os contornos das figuras, e assim por diante. Alguém pode dizer: bem, isso

programming colleagues, did this more than 40 years ago!

hoje o Photoshop pode fazer automaticamente. Mas Cordeiro, junto com
seus colegas programadores, fez isso mais de 40 anos antes!

Retrato de Fabiana (1970), for example, is the discovery of an
equation that allows an image to approach the observer (the zoom-in
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O Retrato de Fabiana (1970), por exemplo, é a descoberta de uma

effect in cinema). The above-mentioned A Mulher que Não É BB pres-

equação que permite a uma imagem aproximar-se do observador (efeito

ents various levels of visibility, depending on the distance from which it

chamado zoom-in no cinema). A Mulher que Não É BB, anteriormente refe-

is viewed: when closer up the image becomes abstract and the device

rida, apresenta vários níveis de visibilidade, dependendo da distância em que

is seen; further away, the image becomes figurative and the Vietnamese

se coloca o observador para visualizá-la: quanto mais perto, mais a imagem

woman is revealed. In some works, Cordeiro explores the limits of an im-

fica abstrata e o dispositivo se mostra; quanto mais longe, mais a imagem se

age’s visibility, randomly altering the values of each point, until discover-

torna figurativa e a mulher vietnamita se revela. Em alguns trabalhos, Cordeiro

ing that at 30% alteration and above an image can be indistinguishable.

explora os limites de visibilidade de uma imagem, alterando aleatoriamente

In A Mulher que Não É BB, one clearly perceives this threshold of an

os valores de cada ponto, até descobrir que a partir de 30% de alteração uma

image’s visibility, when the values of a series of points are altered. When

imagem já pode ficar indistinguível. Em A Mulher que Não É BB, percebe-se

up to 25% of the points are random, the image still continues being fig-

claramente esse limite de visibilidade de uma imagem, quando os valores de

uratively legible.

uma série de pontos são alterados. Com até 25% de pontos sorteados ao acaso, a imagem ainda continua sendo legível figurativamente.
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The first works made by Cordeiro in a computer were those of
the series Beabá, conceived beginning in 1968. Together with Giorgio

Os primeiros trabalhos realizados por Cordeiro em computador foram

Moscati and using an IBM 360 computer of the College of Physics of

os da série Beabá, concebidos a partir de 1968. Junto com Giorgio Moscati e

the Universidade de São Paulo (USP), they combined three vowels and

utilizando um computador IBM 360 da Faculdade de Física da Universidade

three consonants randomly but in accordance with the frequency of the

de São Paulo (USP), eles combinavam três vogais e três consoantes ao acaso,

occurrence of each letter in the Portuguese language, which made the

mas obedecendo à frequência de ocorrência de cada letra na língua portu-

resulting “words” sound like possible words of the language. The fre-

guesa, o que fazia com que as “palavras” resultantes soassem como palavras

quency of combinations between vowels and consonants was also tak-

possíveis da língua. Também foi levada em consideração a frequência de com-

en into consideration. Beabá was the practical realization of that which

binações entre vogais e consoantes. Beabá foi a realização prática daquilo que

Max Bense (1971, 181-187) called “artificial poetry,” a poetry in which one

Max Bense (1971, p. 181-187) chamava de “poesia artificial”, uma poesia em que

seeks, through the mediation of technological resources, to give a statis-

se busca, com a mediação de processos tecnológicos, dar solução estatística,

tical, structural or topologic solution to textual parameters generated by

estrutural ou topológica a parâmetros textuais gerados pela máquina. Nesse

computer. In this sense, this poetry is distinguished from the other sort,

sentido, essa poesia se distingue da outra, que Bense chama de “natural” e que

which Bense calls “natural” and which expresses the global experience

exprime a experiência global (vivência, sentimentos, lembrança, imaginação,

(life experience, feelings, memory, imagination, concepts) of a lyrical self

conceitos) de um eu lírico ou de um narrador épico.

or an epic narrator.

A RIQUEZA DO TRABALHO COLABORATIVO

THE WEALTH OF THE COLLABORATIVE WORK

Vilém Flusser (1985) costumava dizer que uma criação artística autêntica

Vilém Flusser (1985) used to say that an authentic artistic creation

feita por meio de máquinas deveria implicar a penetração concreta do artista no

made by machines should involve the concrete penetration of the artist

interior da “caixa preta”, ou seja, era preciso dominar a tecnologia para não ser

into the interior of the “black box,” that is, it was necessary to dominate the

apenas escravo dela. Edmond Couchot (1990, p. 48-59) enfrenta abertamente

technology in order not to be its slave. Edmond Couchot (1990, 48-59)

essa questão e vislumbra exemplos dessa intervenção desveladora na obra

openly confronts this question and sees examples of this revealing inter-




de certo número de artistas contemporâneos. Coincidentemente, a maioria

vention in the work of a certain number of contemporary artists. Coin-

desses realizadores acumula, ao lado de uma cultura artística sofisticada,

cidentally, besides a sophisticated artistic culture, most of these creators

também uma sólida formação científica (uns são engenheiros eletrônicos,

has a solid scientific background (some are electronic engineers, others

outros especialistas em física ou em ciências da computação), podendo,

are specialists in physics or computer science), and can therefore create

portanto, criar os próprios dispositivos e programas em qualquer nível de

their own devices and programs at any level of technological competence.

competência tecnológica. Alguns deles utilizam programas “abertos”, ou

Some of them use “open” programs, that is, programs that accept instruc-

seja, programas que aceitam instruções e modificações em linguagens de

tions and modifications in programming languages. Others create their

programação. Outros partem para a autoria de seus próprios programas.

own programs.

Quer isso dizer então que a intervenção no interior da caixa preta

Does this mean to say, then, that the intervention in the interior of

só é possível a uma classe muito especial de artistas, aquela dotada tam-

the black box is only possible for a very special class of artists, those who

bém de competência científica e tecnológica? É verdade que muitos dos

also have scientific and technological abilities? It is true that many of the

pioneiros da computer art, como Manfred Mohr, Edvard Zajec e Duane

pioneers of computer art, like Manfred Mohr, Edvard Zajec and Duane

Palyka, eram também e coincidentemente engenheiros, programadores

Palyka, were also and coincidentally engineers, programmers and math-

e matemáticos, acumulando talentos ao mesmo tempo nas artes plásticas

ematicians, who were simultaneously talented in both the visual arts and

e nas ciências exatas. Outros, porém, menos dotados em termos de for-

the hard sciences. Others, however, with less technical training, discovered

mação técnica, descobriram os próprios caminhos e acabaram por lançar

their own paths and wound up casting a new light on this problem, as is the

uma luz nova sobre esse problema, como é o caso de Waldemar Cordeiro.

case of Waldemar Cordeiro.

Naturalmente, o caminho mais óbvio dos artistas no universo das

Naturally, the most obvious path of the artists in the world of the

competências tecnológicas é o trabalho em “parceria”, que Cordeiro sou-

technological abilities is to work in partnership – a mode that Cordeiro

be fazer sabiamente. Ele se beneficiou grandemente do trabalho conjunto

mastered. He greatly benefited from his work together with Italian phys-

com o físico italiano Giorgio Moscati e mais tarde com vários programa-

icist Giorgio Moscati and later with various programmers from the Uni-

dores da Universidade Estadual de Campinas. Muito honestamente, ele

versidade Estadual de Campinas. He was very honest to credit the name

credita o nome desses cientistas em suas obras e os considera coautores.

of these scientists in his works, and considered them co-authors. In the

Nos territórios da arte que lida com processos tecnológicos, a parceria

territories of art involving technological processes, working in partner-

possibilita dar forma orgânica aos vários talentos diferenciados e equacio-

ship can give organic form to a number of different talents and precisely

nar certeiramente as atuais demandas do trabalho artístico, que são co-

balance the current demands of artistic work, which are knowledge and

nhecimento e intuição, sensibilidade e rigor, disciplina e anarquia criativa.

intuition, sensitivity and rigor, discipline and creative anarchy.

Artistas, em geral, não dominam problemas científicos e tecnológi-

In general, artists do not master scientific and technological prob-

cos; cientistas e engenheiros, em contrapartida, não estão a par do com-

lems, while for their part, scientists and engineers are not in tune with the

plexo intrincado de motivações da arte contemporânea. Conjuntamente,

intricate complex of motivations of contemporary art. Together, they can

ambos podem superar suas respectivas deficiências e contribuir para re-

overcome their respective deficiencies and contribute to recovering the

cuperar a antiga ideia grega de téchne, que compreendia tanto a invenção

old Greek idea of téchne, which encompasses both technical invention as

técnica quanto a expressão artística.

well as artistic expression.

Para isso, talvez seja necessário relativizar as contribuições de todas

To this end, it is perhaps necessary to relativize the contributions of

as inteligências e de todas as sensibilidades que concorrem para configu-

all the intelligences and all the sensitivities that come together to configWaldemar Cordeiro e a arteônica
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rar a experiência estética contemporânea. Isso implica, é claro, uma des-

ure the contemporary aesthetic experience. Clearly, this implies a demy-

mistificação de certos valores convencionais ou até mesmo arrogantes,

stification of certain conventional or even arrogant values, inspired in the

inspirados na ideia de que a “obra” seria o produto de um gênio criativo

idea that the “artwork” is the product of a creative individual genius, which

individual, que ocuparia uma posição superior na hierarquia das compe-

occupies a superior position in the hierarchy of the abilities necessary to

tências do fazer artístico.

artistic practice.

Quando homens como Cordeiro e Moscati se sentam diante de um

When men like Cordeiro and Moscati sit down together at a com-

computador, eles estão, na verdade, efetuando um diálogo com a máquina,

puter, they are actually carrying out a dialogue with it, a dialogue in which

um diálogo em que nenhuma das partes produz uma determinação final.

neither of the parts produces a final determination. Many of the results

Muitos dos resultados obtidos jamais poderiam ter sido premeditados ou

obtained could never have been premeditated or planned by the artist

planejados pelo artista ou por seus engenheiros, mas também não poderiam

or the engineers, but they could also not have emerged from a merely

emergir de uma utilização apenas convencional da máquina, dentro de seus

conventional use of the computer, within its “normal” patterns of opera-

padrões “normais” de funcionamento. Antes, tais resultados são às vezes

tion. Formerly, such results were sometimes derived from a conjugation of

derivados de uma conjugação de fatores, que engloba todos os talentos

factors encompassing all of the talents implied in the materialization of a

implicados na materialização de uma obra, incluindo o espectador, e na qual

work, including the spectator, and where luck also plays an important role.

o acaso não deixa de representar também um papel importante.

Whether the “artwork” obtained by way of this process is a creation

Se a “obra” obtida por meio desse processo é criação da máquina,

of the computer, of the engineers who programmed it, or of the artist

dos engenheiros que a programaram ou do artista que a desviou de sua

who deviated it from its original function is an unsolvable and therefore

função original, isso constitui questão irresolúvel e por isso mesmo obsole-

obsolete question. There is increasingly less relevance in considering the

ta. Há cada vez menos pertinência em encarar os produtos e os processos

contemporary aesthetic processes and products as individually moti-

estéticos contemporâneos como individualmente motivados, como mani-

vated, as manifestations of the style of a singular genius, rather than as

festações de estilo de um gênio singular, do que como um trabalho de equi-

the result of socially motivated teamwork, where the result cannot be

pe, socialmente motivado, em que o resultado não pode consistir em outra

anything other than an interplay of tensions between a wide range of

coisa que um jogo de tensões entre os mais variados agentes e fatores, uma

agents and factors, a symbolic economy of a “dialogic” nature, as stated

economia simbólica de natureza “dialógica”, como diz Couchot (1997).

by Couchot (1997).

.
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Waldemar Cordeiro em seu atelier, brincando
[Waldemar Cordeiro at his studio, playing], 1950
imagem original: fotógrafo desconhecido
[original image: unknown photographer]
acervo família Cordeiro [Cordeiro family’s collection]
reprodução fotográfica [photographic reproduction]: Edouard Fraipont

VIVER
LIVE
SÃO PAULO, ANOTAÇÕES MANUSCRITAS, SEM DATA
SÃO PAULO, HANDWRITTEN NOTES, UNDATED

W A L D E M A R

C O R D E I R O

não importa o que se vive mas como se vive.

it matters not what you experience, but how you experience it.

o único bem da existência é a consciência e a imagem das imagens.

the only asset of human existence is consciousness and the image of images.

a imagem da dor não dói;

the image of pain does not hurt;

a imagem da tragedia é o grande consolo.

the image of tragedy is the great consolation.

se eu soubesse,

if I knew,

se eu construisse, a minha existencia:

if I were to build my existence:

as magoas, as ofensas e as punhaladas,

the heartbreaks, the insults and stabs,

seria libertar-me deste pesado legado de banalidades que consome os

I would free myself of this burdensome legacy of platitudes

meus dias, inutilmente.

that consumes my days, to no avail.

a luz do reflexo é muito mais forte.

reflected light is much brighter.

os relfexos da existencia são a existencia.

the reflections of existence are the existence.

ver e apalpar a propria pele

see and feel one’s own skin

e o mundo sobre a pele.

and the world on the skin.

o grande do pequeno e

the big and the small and

o inutil do importante.

the useless of the important.

Viver

to live
Viver
live
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Desenho [Illustration]: Analivia Cordeiro
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É filha de Waldemar Cordeiro e curadora da coleção do artista. Bailarina, core-

Daughter of Waldemar Cordeiro, she is the curator of the artist’s collection. Cor-

ógrafa e pesquisadora corporal, e arquiteta. Precursora da videoarte no Brasil

deiro is a dancer, choreographer and body-art researcher, and architect. She is

(1973) e uma das primeiras pesquisadoras de computer dance no mundo. PhD,

also a precursor of video art in Brazil (1973) and one of the world’s first comput-

autora de vídeos, de espetáculos multimídia e de um software de escrita de mo-

er-dance researchers. A PhD holder, she has authored videos, multimedia shows,

vimentos do corpo, o Nota-Anna.

and the Nota-Anna dance-notation program for ‘writing’ body movements.




T

alvez por um bom entendimento que ocorre entre pais e filhos,
acompanhei de perto a vida profissional de meu pai, no seu escri-

tório/ateliê, em casa e nos eventos públicos. Apesar de ele ter falecido no

P

erhaps due to the attunement that often occurs between parents and
their children, I was able to closely follow my father’s life as an artist

at his office / studio, at our home, or at public events. I was in my late teens

final de minha adolescência, nossa convivência foi uma escola de artes

when he died, but even so our shared life gave me schooling in the visual

visuais e de política cultural. Posso, assim, avaliar sua obra, sua vida como

arts and cultural policies. Hence my aptitude for an assessment of his oeuvre

artista/pensador, como homem da cultura nacional e internacional.

and his life as an artist / thinker, and man of national and international culture.

Neste texto vou referir-me a ele da forma como era chamado: Cordeiro.

Here I shall refer to him as Cordeiro, which is what we called him at
the time.

Cordeiro era um homem carismático. Fisicamente grande com

Cordeiro had charisma. Physically large with very elegant features,

traços muito elegantes; com uma voz grave e forte da qual fazia uso

making full use of his strong bass voice, publicly proclaiming his unusual

pleno; tinha ideias incomuns e as colocava publicamente: era uma figura

ideas, he cut a striking figure and was seen as controversial, with a volcanic

marcante, considerado polêmico, de caráter vulcânico. Com essas

personality too. These characteristics could have led to facile success in

características, ele poderia ter tido uma vida de sucesso, mas encarou

life. Instead, he took on a challenging mission in a country of colonialist

uma missão muito difícil: num país com uma cultura colonialista, como

culture such as Brazil in the 1950s: Cordeiro decided to lead an avant-gar-

o Brasil dos anos 1950, Cordeiro decidiu ser líder de um movimento de

de movement that would create its own authentic art, rather than copy

arte de vanguarda, autêntica, sem copiar moldes estrangeiros. Isso porque

from other countries. This ambition reflected his education in Rome, at

foi educado em Roma, no centro da cultura europeia; tinha segurança e

the center of European culture. The self-confident artist never looked to

nunca olhou a Europa como o lugar de onde a cultura deveria ser copiada

Europe as source of a culture to be copied, or a place where his art should

ou que deveria aceitar a sua arte. Seus amigos eram europeus, amigos de

be accepted. His longstanding friends included many Europeans such as,

longa data, como Fellini, Argan, Turcatto, e ele se sentia próximo deles.

for example, Fellini, Argan, and Turcatto, to whom he felt close.

Cordeiro teve uma vida espartana: via sua produção artística com

Cordeiro led a Spartan lifestyle. He took his artistic production quite

seriedade, uma questão cultural em que ele, como pessoa, era um sim-

seriously as a cultural activity for which he, as an individual, was merely a

ples porta-voz. Sua vida pessoal era radical, suas palavras e suas ações, na

spokesperson. His personal life was radical too, and his words and actions,

maior parte das vezes, contundentes.

very trenchant in most cases.

Nos primórdios do movimento concreto, com os artistas do Gru-

In the early days of the Concrete movement, Cordeiro joined the artists

po Ruptura (Geraldo de Barros, Leopoldo Haar, Kazmer Féjer, Anatol

of the Ruptura collective (Geraldo de Barros, Leopoldo Haar, Kazmer Féjer,

Wladyslaw, Luiz Sacilotto, Lothar Charoux), Cordeiro iniciou uma car-

Anatol Wladyslaw, Luiz Sacilotto, and Lothar Charoux) and set out on a course

reira que mexeu com as estruturas culturais da época, tanto do ponto

that really shook up the cultural structures of the period, both from the Brazilian

de vista político da sociedade brasileira quanto do ângulo da história da

society’s political viewpoint and from the perspective of art history. From the

arte. Do ponto de vista político, ele era muitas vezes evitado e comba-

point of view of politics, in Brazil he was often shunned, or came under attack

tido de vários lados: quando no Manifesto Ruptura, de 1952, escreveu

from different directions. In 1952, when he wrote, “We are against ignorance”

“Nós somos contra a ignorância”, atingiu dessa maneira os preceitos de

in the Ruptura Manifesto, he clashed with the precepts of the Brazilian bour-

nossa burguesia que nunca pretendeu dar educação à população. Por

geoisie, who never showed any intention to educate ordinary people. On the

outro lado, a arte concreta abriu fogo contra o Partido Comunista Bra-

other hand, Concrete art also trained its sights on the Communist Party, which

sileiro, que, na época, defendia o realismo socialista, tendência artística

was then advocating the cause of Socialist Realism, an artistic tendency diaWALDEMAR CORDEIRO
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diametralmente oposta ao concretismo. A arte concreta paulista era re-

metrically opposed to Concrete art. In the state of São Paulo, Concrete art

presentante da classe trabalhadora industrial urbana, desde os trabalha-

stood for the industrial working class in the cities, from members of the liberal

dores liberais até os operários, como exemplos Cordeiro e Geraldo de

professions to manual workers. Examples of these layers range from Cordeiro

Barros, até Sacilotto e Volpi, respectivamente. Seus integrantes nunca

and Geraldo de Barros to Sacilotto and Volpi respectively. Concrete artists

viveram do mercado da arte, mas antes de sua atividade produtiva na

never made a living from the art market; they relied on their productive activity

sociedade urbana. O concretismo, no Brasil, foi uma arte política. Do

in urban society. In Brazil, Concrete art was a political art form. From the per-

ângulo da história da arte, a arte concreta tem sua visualidade baseada

spective of art history, the visuality of Concrete art took roots in the scientific

nos princípios científicos da gestalt visual, que a diferencia dos outros

principles of Visual Gestalt, which distinguished it from other coeval geometric

movimentos geométricos da época. Como seu conceito vai além da

movements. By going beyond a concern to get away from figurative art, its

preocupação em sair do figurativismo, marca uma ruptura histórica em

concept marked a historic discontinuity or rupture, as its artistic bases started

que as bases artísticas passam a ser diretamente ligadas às bases cientí-

to relate directly to scientific bases. In other words, it set a turning point in the

ficas: um corte na linha do tempo da história da arte.

timeline of art history.

Na obra de Cordeiro, a fase concreta teve dois momentos: um

There were two stages in Cordeiro’s Concrete work: one was clearly

claramente geométrico e outro cromático. Nesse segundo momento, o

geometric and the other, chromatic. Works from this second stage were

resultado é mais livre, mas a técnica de pintura seguiu os preceitos da arte

freer, but his painting technique followed Concrete art precepts: to apply

concreta: ele usava um compressor de tinta para automóveis como instru-

paint on his canvases he used an automotive air gun, rather than brushes.

mento para pintar suas telas, em lugar do pincel. Uma proposta de arte

Indeed, the industrial art that he proposed was consistent with Concrete

industrial condizente com os preceitos do concretismo.

art precepts too.

O final do período concreto é marcado pela polêmica entre os

The end of the Concrete period was marked by controversy between

grupos do Rio de Janeiro e de São Paulo, que se fez pelos jornais, como

the Rio de Janeiro and São Paulo groups, with newspapers featuring their

uma discussão inflamada e radical. O fato de alguns deles, e digo so-

heated radical discussions. Now it is true that some of them, and I do mean

mente alguns, se considerarem inimigos é puramente emocional. O que

only some of them, saw themselves as enemies; but that was purely emotional.

às vezes parecia somente uma briga acabou sendo um período frutífero:

At times, it seemed to be no more than a squabble; yet, at the end of the day, it

a polêmica trouxe a reflexão, resultando num corpo teórico sólido tan-

turned out to be a fruitful period: controversy prompted reflection and a solid

to para o movimento concreto (São Paulo) quanto para o neoconcreto

theoretical basis for both the Concrete and Neo-Concrete movements (the

(Rio de Janeiro). Essa polêmica acirrada era comum ao comportamento

former based in São Paulo, the latter in Rio de Janeiro). Such fierce controver-

social da época, quando a defesa dos pontos de vista era sempre univa-

sy usually encountered in social behavior at that time, when different points

lente, uma vez que a convivência entre opiniões distintas era inaceitável:

of view were argued without ever giving quarter. Having different ideas and

o caminho era único e a ideologia também. Analisado em face da pas-

opinions coexist was seen as unacceptable: there was only one right way of

sagem do tempo, foi um momento de conceituações e de formulações

doing things, and only one correct ideology. In hindsight, the period was one

teóricas dentro do ambiente artístico-científico brasileiro e internacional

of theoretical conceptualization and formulation in Brazilian and international

da época, cujos argumentos usados se esvaziaram perante o conheci-

academic/artistic circles. The arguments they used have been exhausted in

mento científico atual. Com a evolução da neurologia, considera-se o

face of today’s scientific knowledge. As neurology has evolved, so body and

corpo e a mente uma unidade alimentada simultaneamente por todos

mind are now viewed as a single entity fed simultaneously from all human per-

os sistemas de percepção humanos (visual, auditivo, olfativo, gustativo,

ceptual organs (vision, hearing, smell, taste, touch and proprioception). Thus,




tátil e proprioceptivo). Portanto, o binômio orgânico/racional, que era

the organic / rational binomial opposition on which this controversy was based

a base dessa polêmica, transformou-se numa unidade, sem oposição

has been dissolved, its component parts no longer contrary.

das partes.

Alongside his artistic work, Cordeiro pursued a career in landscape

Paralelamente à sua atividade artística, Cordeiro foi paisagista e

design and urban planning. Despite all artistic disagreements with the Com-

urbanista. Apesar das divergências artísticas, era respeitado pelo Partido

munist Party, he was respected for his left-wing political standing. Indeed,

Comunista por sua posição política de esquerda. Em 1954, foi o arquiteto

in 1954 architect and militant party member Vilanova Artigas was who

Vilanova Artigas, do então chamado “partidão”, que sugeriu que Cordeiro

suggested that Cordeiro take up landscape design, which he embraced

fosse paisagista, profissão que seguiu por toda a vida. Em sua empresa

as lifetime occupation. In his company Jardins de Vanguarda Ltda [literal-

Jardins de Vanguarda Ltda., além de criar os projetos, ele os executava.

ly, avant-garde gardens limited’], Cordeiro not only designed projects but

Para isso mesmo tinha um viveiro de plantas e uma convivência estreita

also executed them, hence his running a plant nursery and being in close

com as reservas naturais da Serra do Mar, de onde obtinha matrizes para

touch with the environmental sanctuaries on Serra do Mar mountains, from

a reprodução de muitas das espécies brasileiras que cultivava. Numa de

which he obtained shoots to reproduce a large number of Brazilian native

suas chácaras, na Granja Viana, na região metropolitana de São Paulo, ele

species that he cultivated. In one of his properties in Granja Viana, within

manteve uma mata virgem (que existe até hoje, preservada pela família).

the São Paulo metro area, he conserved a tract of virgin forest (which still

Lá, cultivava suas plantas; uma atitude correta e precursora para a época.

exists today, preserved by his family). Growing his own plants there was the

Seus projetos, inicialmente residenciais, com o passar dos anos foram au-

right attitude, although ahead of its time. His design output that began with

mentando de escala até tornarem-se projetos urbanísticos. Em paralelo a

residential landscaping gradually grew in scale to the point of integrating ur-

sua obra de artes plásticas e de crítica de arte, ele fez aproximadamente

ban plans. All in all, he executed approximately 200 landscaping/ urban plan

200 projetos de paisagismo/urbanismo.

designs in tandem with his artistic creation, reviews and critiques.

A obra de Cordeiro é uma constante evolução, na qual cada fase

Cordeiro’s oeuvre was a work in progress, a constant evolution. Each

usa a experiência das anteriores, como se percebe na leitura dos textos

new period leveraged previous experience, as the texts published in this

deste livro. Em Roma, estudou o figurativismo; criou obras cubistas, na

books clearly evince. In Rome, he studied figurative art, did Cubist works,

época fazia caricaturas em um jornal romano. Chegando ao Brasil, teve a

and drew caricatures for a local newspaper. Back in Brazil, he developed an

fase abstrata e, em 1949, iniciou o concretismo que se estendeu até 1960.

abstract period prior to engaging in the production of his Concrete art that

No início dos anos 1960, passou pela pintura geométrica intuitiva (se-

went on until 1960. In the early 1960s, the artist went through a spell of ‘intu-

gundo sua própria denominação). Em 1964, com Augusto de Campos,

itive geometric painting’ (his own words). In 1964, he joined poet Augusto

criou o popcreto. Entre 1967 e 1968, dedicou-se à fase das obras abertas,

de Campos in the creation of the ‘Popcrete’. Then he turned to kinetic and

seguida da pesquisa da computer art, denominada por ele de Arteônica,

opera aperta works, in 1967-1968, which preceded an investigation on com-

de 1969 a 1973.

puter art that the artist named Arteônica, from 1969-1973.

Na arte por computador, para elaborar os programas (junto com os

Computer art involved writing code (working with programmers) and

programadores), ele usou tanto seus estudos de matemática, lógica e pro-

drawing on his studies of mathematics, logic and programming as well as Vi-

gramação quanto os princípios da proximidade e da semelhança da gestalt

sual Gestalt principles of proximity and similarity, the basis of Concrete art.

visual, a base da arte concreta. Junto com a geração dos artistas que pes-

Together with a generation of artists who were investigating art and technolo-

quisaram arte e tecnologia (chamada à época de computer art), integrou

gy (then known as computer art), he integrated an international collective that

o grupo internacional que buscou decifrar e até simular como o homem

sought to decipher and even simulate the means by which humans created
WALDEMAR CORDEIRO
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criava, pensava arte, no sentido neurológico e científico da palavra. Mais

and conceived art, in the neurological and scientific sense of the word. Later

tarde, essa atitude se perdeu e a denominação arte e tecnologia passou a

this approach was dropped and the term ‘art and technology’ was used pri-

significar, predominantemente, o simples uso de novidades tecnológicas

marily to refer to ordinary technological innovations coming onto the market.

lançadas no mercado. Apesar dessa mudança de direção, que resultou

Despite this change of direction, which yielded a superficial and culturally des-

numa produção superficial e culturalmente pobre, esse início ligado às

titute production, his early work connected with academic/scientific investi-

pesquisas científicas é, até hoje, muito importante. No momento presen-

gation is still very important today. The art-and-technology trend eventually

te, a tendência arte e tecnologia acabou, foi absorvida por outras tendên-

ended up absorbed by other artistic tendencies. Today the focus has turned

cias artísticas. O foco hoje deve voltar-se para o conteúdo significante e

to significant content and, while technological novelties are viewed as mere

considerando as novidades tecnológicas simplesmente como integrantes

components of the creative system, focus has switched from the media to se-

do sistema criativo, deslocando o foco da mídia para a semântica, como

mantics as center of artistic creativity.

centro da criação artística.

Cordeiro’s electronic art investigations treaded a new path for one

A pesquisa de arte eletrônica abriu para Cordeiro o caminho para um

of the most exciting periods of his life, initially at Universidade de São Pau-

dos momentos mais emocionantes de sua vida – inicialmente na Universidade

lo (USP) and then at Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). At

de São Paulo (USP) e posteriormente na Universidade Estadual de Campi-

the latter, the results of his investigations drew the attention of the dean,

nas (Unicamp), onde os resultados de sua pesquisa chamaram a atenção da

who asked him to design its new Arts Institute (his plan is illustrated in this

reitoria, que o convidou para conceber seu Instituto de Artes, cujo projeto é

book). Being self-taught, he was insufficiently qualified to officially teach

apresentado neste livro. Sua qualidade de autodidata era insuficiente para que

courses or head a department. To resolve the issue, he was awarded an

pudesse ministrar cursos ou dirigir um departamento. Assim, recebeu o título

honorary degree, a much-unexpected development in his life. The Arts In-

universitário honoris causa, fato imprevisível em sua vida. O Instituto de Artes

stitute still exists today, but the teaching program has never been put into

existe até hoje, mas seu programa didático nunca foi implantado. Cordeiro

practice. Cordeiro died on the eve of his inaugural class in a first course to

faleceu um dia antes do início de seu primeiro curso: um curso de férias.

be taught during school recess.

Ele sempre estudou muito e compartilhou seus conhecimentos

Cordeiro studied diligently and shared his acquired knowledge, as

quando, por exemplo, introduziu, no Brasil, os princípios da gestalt visu-

for example when he introduced the ideas of Gramsci, the Marxist philos-

al, apresentando-os aos poetas concretos ou trazendo o filósofo marxista

opher, and ushered Visual Gestalt principles, presenting them to Concrete

Gramsci. Por isso, além de artista plástico, ele pôde definir sua própria arte

poets in Brazil. Not only a visual art practitioner, he was also capable of

e defendê-la publicamente. O conteúdo de seus escritos está em grande

defining his own art and advocating his ideas publicly. This book contains

parte disponível neste livro. É o resultado de uma vida produtiva de 25

many of his writings, the fruit of 25 years of creative work (he left Italy for

anos (ele chegou da Itália ao Brasil aos 21 anos e faleceu aos 48 anos).

Brazil at the age of 21 and died when he was 48).

.

Waldemar Cordeiro: criativo, íntegro, genial.
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.

Waldemar Cordeiro: creative, honorable and ingenious.
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Waldemar Cordeiro diante de coleção para a exposição Computer Plotter Art
[Waldemar Cordeiro facing a collection for the Computer Plotter Art exhibition], 1973
imagem original: fotógrafo desconhecido
[original image: unknown photographer]
acervo família Cordeiro [Cordeiro family’s collection]
reprodução fotográfica [photographic reproduction]: Edouard Fraipont
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Artista plástico, crítico de arte, designer e paisagista.

Fine artist, art critic, designer and landscape designer.

Professor da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

Professor at Universidade Estadual de Campinas [Campinas State

Precursor, teórico e líder do movimento concreto no Brasil. Criador
do popcreto. Precursor da arte cinética, mecânica, eletromecânica e
pioneiro na arte com uso do computador no Brasil.
1925 Nasce em Roma, em 12 de abril, filho da italiana Orsolina
Vernarubea de Grandis Cordeiro e do brasileiro Heitor Guedes da Costa
Cordeiro. É registrado na embaixada brasileira daquele país.
1973 Falece em São Paulo, 30 de junho.

University] (Unicamp).
Precursor, theorist and leader of the concrete movement in Brazil.
Creator of popcrete. Precursor of kinetic, mechanical, electromechanical art and
a pioneer in the use of computer in the arts in Brazil.
1925 Born in Rome on 12 April, the son of Orsolina Vernarubea de
Grandis Cordeiro, Italian, and Heitor Guedes da Costa Cordeiro, Brazilian. His
birth is registered in the Brazilian Embassy in that country.
1973 Dies in São Paulo on 30 June.

FORMAÇÃO
EDUCATION
1938 Academia de Belas Artes, Roma.
Escola San Giácomo (curso de gravura), Roma.

1938 Academy of Fine Arts, Rome.

1940 Estuda com o professor De Simone, Roma.

San Giacomo School (course on engraving), Rome.

1937-1943 Liceo Tasso, Roma.

1940 Student of professor De Simone, Rome.

1941-1945 Experiência com gravura em cobre no ateliê do polonês

1937-1943 Liceo Tasso, Rome.

Lipinski, Roma.
1944 Estuda os teóricos da arte Fiedler, Worringer, Wölfflin e Riegl,
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1941-1945 Experience with copper engraving at the studio owned by
Polish artist Lipinski, Rome.

assim como o filósofo e político Antonio Gramsci.
1947 Estuda os pintores Kandinsky, Mondrian, Van der Leck, Van
Doesburg, Albers, Max Bill, Klee.
1952 Inicia os estudos de plantas ornamentais no Jardim Botânico,
visando à sua aplicação em paisagismo, São Paulo.

1944 Studies art theorists Fiedler, Worringer, Wölfflin and Riegl, as well as
philosopher and politician Antonio Gramsci.
1947 Studies painters Kandinsky, Mondrian, Van der Leck, Van Doesburg,
Albers, Max Bill, Klee.
1952 Initiates his studies on ornamental plants at the Botanical Garden
with a view to using it in landscape design, São Paulo.

FATOS SIGNIFICATIVOS
HIGHLIGHTS
1942 Expõe pela primeira vez no Teatro Argentino, Roma.
1941-1945 Elabora caricaturas para o Funny Face Shop e para o
jornal satírico Petirosso. Convive com Federico Fellini, Giulio Turcato,
Pasquale Santoro, Enrico Prampolini, Pietro Consagra e outros, Roma.
1945 Participa da fundação da Associazione Artistica Internazionale
Indipendente, conhecida como Art Club, voltada ao desenvolvimento e à
divulgação da arte moderna, Roma.
1946 Muda-se da Europa para o Brasil, optando pela nacionalidade

1942 For the first time, he exhibits his works at Teatro Argentina, Rome.
1941-1945 Creates caricatures for Funny Face Shop and satirical Petirosso
newspaper. Had a close relationship with Federico Fellini, Giulio Turcato,
Pasquale Santoro, Enrico Prampolini, Pietro Consagra and others, Rome.
1945 Takes part in the foundation of the Associazione Artistica
Internazionale Indipendente, a.k.a. Art Club, dedicated to the development and
dissemination of modern art, Rome.

brasileira e moradia em São Paulo. Inicia atividade como jornalista,

1946 Moves from Europe to Brazil, adopts the Brazilian nationality and

escrevendo críticas de arte e desenhando caricaturas para o Diario Latino,

settles down in São Paulo. Starts practicing as a journalist by writing art reviews

publicado em italiano. Transfere-se posteriormente para o jornal Folha

and drawing caricatures for Diario Latino, published in Italian. Later he changes

da Manhã, onde faz reportagens políticas, críticas de arte e ilustrações.

to Folha da Manhã newspaper, for which he works on political articles, art reviews

Colabora igualmente com o jornal A Noite. Entra em contato com

and illustrations. Also contributes articles to A Noite newspaper. Comes into

Guilherme de Almeida, Menotti del Picchia e membros do Grupo Santa

contact with Guilherme de Almeida, Menotti del Picchia and members of the

Helena, união espontânea de artistas que dividiam ateliê no Palacete

Grupo Santa Helena, a spontaneous gathering of artists who shared a studio at

Santa Helena, destruído em 1971, centro de São Paulo.

the Palacete Santa Helena [Santa Helena Estate], torn down in 1971, downtown

1947 Em fevereiro, organiza com o pintor e escultor italiano Bassano

São Paulo.

Vaccarini a mostra de artistas modernos que inaugura a Domus Galeria de

1947 In February, alongside Italian painter and sculptor Bassano Vaccarini,

Arte e Antiguidades, São Paulo. Ao lado de Bassano Vaccarini, executa

he organizes a show of modern artists to inaugurate the Domus Galeria de Arte

as pinturas murais do altar de Santa Rita na Igreja Senhor Bom Jesus do

e Antiguidades [Domus Gallery of Art and Antiquities], São Paulo. Together

Brás, São Paulo. Em abril desse ano, conhece Geraldo de Barros, Lothar

with Bassano Vaccarini, he paints the murals of the Saint Rita’s altar in the

Charoux e Luiz Sacilotto, na exposição 19 Pintores – Galeria Prestes Maia,

Igreja Senhor Bom Jesus do Brás [Church of Lord Good Jesus of Brás], São

União Cultural Brasil-Estados Unidos, São Paulo. Em setembro, viaja para

Paulo. In April of that year, he meets Geraldo de Barros, Lothar Charoux and

Roma. Retorna ao Brasil no ano seguinte como delegado do Art Club

Luiz Sacilotto at the exhibition 19 Pintores [19 Painters] – Galeria Prestes Maia

Internacional, fixando-se definitivamente em São Paulo.

[Prestes Maia Gallery], União Cultural Brasil-Estados Unidos, São Paulo. In

1948 Inicia pesquisa direcionada ao abstracionismo, afastando-se
da orientação expressionista anterior.

September, he travels to Rome. Returns to Brazil the following year as a delegate
of the International Art Club and settles permanently in São Paulo.
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1949 Em 12 de abril, é criada a filial paulista do Art Club Internacional,
tendo como presidente Edoardo Bizzarri. Waldemar Cordeiro é eleito
vice-presidente. Reinicia a atividade de jornalista fazendo crítica de arte e
ilustrações para o jornal Folha da Manhã.
1950 Participa de reuniões com artistas e intelectuais, organizadas
por Vilanova Artigas, contra a criação e direção da Bienal do Museu de
Arte Moderna de São Paulo, MAM/SP.

previous expressionist orientation.
1949 On 12 April, the São Paulo chapter of the International Art
Club is created and chaired by Edoardo Bizzarri. Waldemar Cordeiro is
elected vice president. Resumes work as a journalist by writing art reviews
and making illustrations for Folha da Manhã newspaper.
1950 Participates in meetings with artists and intellectuals, organized

1952 Funda, em São Paulo, o Grupo Ruptura, junto com Anatol

by Vilanova Artigas, against the creation and administration of the Biennial of

Wladislaw, Geraldo de Barros, Leopoldo Haar, Lothar Charoux, Luiz

the Museu de Arte Moderna de São Paulo [São Paulo Museum of Modern

Sacilotto e Kazmer Féjer, tornando-se seu líder e principal teórico. O

Art] MAM/SP.

grupo realiza a exposição Ruptura, no MAM/SP, oportunidade em que se

1952 Founds, in São Paulo, the Grupo Ruptura [Rupture Group] along

aproxima dos poetas Décio Pignatari, Augusto de Campos e Haroldo de

with Anatol Wladislaw, Geraldo de Barros, Leopoldo Haar, Lothar Charoux,

Campos, que passam a integrar o movimento concreto.

Luiz Sacilotto and Kazmer Féjer and becomes the group leader and main

1953 Entre 26 de abril e 2 de maio participa do Congresso

theoretician. The group holds the exhibition Ruptura [Rupture] at MAM/SP

Continental de Cultura em Santiago do Chile, juntamente com

[São Paulo Museum of Modern Art], when Cordeiro makes closer contact with

Décio Pignatari e Afonso Schmidt, em viagem financiada pelo Partido

poets Décio Pignatari, Augusto de Campos and Haroldo de Campos, who join

Comunista Brasileiro. De passagem por Buenos Aires, estabelecem

the concrete movement.

contato com o grupo concretista argentino de Tomás Maldonado. Casase com Helena Kohn.

1953 Between 26 April and 2 May, participates in the Continental
Congress of Culture in Santiago, Chile, together with Décio Pignatari and

1954 Inicia sua atuação como paisagista.

Afonso Schmidt, on a trip funded by the Brazilian Communist Party. Stopping

1956-57 Organiza, com os integrantes do Grupo Ruptura, a 1a

over in Buenos Aires, they come into contact with the Argentinian concrete art

Exposição Nacional de Arte Concreta, ampliada com a inclusão dos

group of Tomás Maldonado. Marries Helena Kohn.

artistas e poetas do Grupo Frente do Rio de Janeiro. A exposição marca

1954 Starts practicing as a landscape designer.

o lançamento nacional da poesia concreta. MAM/SP, 4 a 18 de dezembro

1956-57 Organizes, with one of the Grupo Ruptura members, the 1st

1956; Ministério da Educação e Cultura (MEC), Rio de Janeiro, fevereiro

Exposição Nacional de Arte Concreta [National Exhibition of Concrete Art],

de 1957.

which was later expanded to accommodate artists and poets of the Grupo

1958 Waldemar Cordeiro, Hermelindo Fiaminghi, Kazmer Féjer,

Frente [Frente Group] from Rio de Janeiro. The exhibition marks the national

Maurício Nogueira Lima e Décio Pignatari abrem um ateliê coletivo no

launch of concrete poetry. MAM/SP [São Paulo Museum of Modern Art], 4 to

Brás, bairro central de São Paulo.

18 December 1956; MEC [Ministry of Education and Culture], Rio de Janeiro,

1959 Décio Pignatari e Hermelindo Fiaminghi rompem
com Cordeiro.
1960 Volta-se para um novo período do concretismo, focando
nos aspectos estruturais da cor, a fase cor-relação, passando a pintar com
revólver e compressor de tinta industrial.
1963 Retorno ao pincel, na fase da geometria intuitiva. Desenvolve
710

1948 Starts a research focused on abstractionism, moving away from the




February 1957.
1958 Waldemar Cordeiro, Hermelindo Fiaminghi, Kazmer Féjer,
Maurício Nogueira Lima and Décio Pignatari open a group studio in Brás, a
neighborhood in downtown São Paulo.
1959 Décio Pignatari and Hermelindo Fiaminghi break off relations
with Cordeiro.

nova pesquisa, em que utiliza a técnica de montagem, incorporando

1960 Turns to a new period of concrete art focusing on structural aspects

espelhos, colagem e inserindo rasgos na superfície da tela. Tentativa de

of color, the color-relation phase, and started painting with an industrial paint

reagrupamento dos artistas concretos em conjunto com novos integrantes,

compressor and spray gun.

com a constituição da Associação de Artes Visuais Novas Tendências –
Galeria NT, São Paulo.

1963 Back to the brush in the phase of intuitive geometry. Develops a
new research, in which he uses the technique of montage using mirrors, collage

1964 Viagem à Europa onde se encontra com o Groupe de

and incorporating tears on the canvas surface. Attempt to regroup the concrete-

Recherche d’Art Visuel, de Julio Le Parc, em Paris, entrando em contato

art artists with new members by forming the Associação de Artes Visuais Novas

também com a Pop Art. Cria o popcreto com Augusto de Campos, obras

Tendências [New Tendencies Association of Visual Arts] – Galeria NT [NT

que visam introduzir uma abordagem semântica na arte concreta.

Gallery], São Paulo.

1965-1966 Organiza as mostras Propostas 65 e 66, no Museu de
Arte Brasileira da Fundação Armando Alvares Penteado (MAB-Faap).
1968-1973 Trabalha sistematicamente com arte realizada com
computador (arteônica), utilizando-se de laboratórios da Universidade de
São Paulo (USP) e da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).
1969 Recusa o convite de Pierre Restany para integrar a sala
especial dedicada à arte e tecnologia, na 10a Bienal Internacional de Artes
de São Paulo, em solidariedade ao protesto formalizado pela Associação
Brasileira de Críticos de Arte.
1971 Organiza a exposição Arteônica, no MAB-Faap, São Paulo,
março; e no Museu de Arte Contemporânea de Campinas (MAC/
Campinas), em maio.

1964 Travels to Europe, where he meets with the Groupe de Recherche
d’Art Visuel, of Julio Le Parc, in Paris, coming into contact with Pop Art as well.
Cordeiro creates the popcrete with Augusto de Campos; the works aimed at
introducing a semantic approach into concrete art.
1965-1966 Organizes the shows Propostas 65 e 66 [Proposals 65
and 66] at the MAB-Faap [Museum of Brazilian Art, Armando Alvares
Penteado Foundation].
1968-1973 Works systematically with computer-aided art (arteônica)
using laboratories at USP [University of São Paulo] and Unicamp [Campinas
State University].
1969 Declines Pierre Restany’s invitation to join the special room
dedicated to art and technology at the 10th Bienal Internacional de Artes de

1972 Constitui e dirige o Centro de Processamento de Imagens

São Paulo [São Paulo Art Biennial] to express his solidarity with the protest

do Instituto de Artes da Unicamp, elaborando projeto para o Instituto

formalized by the Associação Brasileira de Críticos de Arte [Brazilian Association

de Artes (cuja implantação foi suspensa em razão de seu falecimento

of Art Critics].

repentino), Campinas.
1973 Morre de enfarto, aos 48 anos de idade, em São Paulo.

1971 Organizes the exhibition Arteônica at MAB-Faap [Museum
of Brazilian Art-Armando Alvares Penteado Foundation], São
Paulo, March; and at the MAC/Campinas [Campinas Museum of

EXPOSIÇÕES INDIVIDUAIS

Contemporary Art] in May.
1972 Establishes and manages the Centro de Processamento de

1960 Waldemar Cordeiro, Galeria Aremar, Campinas, 26 de
novembro a 17 de dezembro.

Imagens, Instituto de Artes da Unicamp [Center of Image Processing,
Unicamp Arts Institute] and designs a project for the Instituto de Artes

1963 Waldemar Cordeiro, Galeria Astreia, São Paulo, 12 de fevereiro.

(the implementation of which was discontinued owing to his sudden

1964 Waldemar Cordeiro, Galeria Atrium, São Paulo, 19 de

death), Campinas.

dezembro [1ª exposição de arte popcreta].

1973 Dies of a heart attack at the age of 48 in São Paulo.

1965 Waldemar Cordeiro, MAM/RJ, 16 de setembro a 17 de outubro.
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1966 Sala especial na 1a Bienal Nacional de Artes Plásticas de Salvador.

SOLO EXHIBITIONS

1968 Waldemar Cordeiro: Oeuvres 1965-1968, Galeria Debret, Paris,
1960 Waldemar Cordeiro, Galeria Aremar [Aremar Gallery], Campinas,

20 de novembro.
1969 Waldemar Cordeiro, Galeria d’Arte della Casa do Brasil
(Palazzo Doria Pamphilli), Roma, 8 de janeiro.
Livraria Salto, Milão, fevereiro.
1973 Arteônica: 1968-1973, Buffallo University, Nova York.
12a Bienal Internacional de Artes de São Paulo, sala especial em
homenagem a Waldemar Cordeiro.
1983 Waldemar Cordeiro 1925-1973, Centro Cultural São Paulo.
1986 Waldemar Cordeiro: Uma Aventura da Razão, no Museu de
Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC/USP),
curadoria de Ana Maria Belluzzo, São Paulo.
1993 Waldemar Cordeiro/Arteônica, retrospectiva durante o 6o
Simpósio Brasileiro de Computação Gráfica e Processamento de Imagens
(Sibgrapi), Recife, 19 a 23 de outubro.
2001 Waldemar Cordeiro, Galeria Brito Cimino, São Paulo, 18 de

26 November to 17 December.
1963 Waldemar Cordeiro, Galeria Astreia [Astreia Gallery], São Paulo,
12 February.
1964 Waldemar Cordeiro, Galeria Atrium [Atrium Gallery], São Paulo, 19
December (1st exhibition of popcrete art).
1965 Waldemar Cordeiro, MAM/RJ [Rio de Janeiro Museum of Modern
Art], 16 September to 17 October.
1966 Special room at the 1st Bienal Nacional de Artes Plásticas de
Salvador [Salvador National Biennial of Fine Arts].
1968 Waldemar Cordeiro: Oeuvres 1965-1968, Debret Gallery, Paris,
20 November.
1969 Waldemar Cordeiro, Galleria d’Arte della “Casa do Brasil” (Palazzo
Doria Pamphilli), Rome, 8 January.
Livraria Salto, Milan, February.
1973 Arteônica: 1968-1973, Buffallo University, New York.

setembro a 13 de outubro.
2002 A Arte Concreta Paulista: Waldemar Cordeiro e a Fotografia.
Centro Universitário Maria Antonia, São Paulo. Curadoria de Helouise
Costa. 1 de agosto a 8 de setembro, São Paulo.
2012 Sala especial na 30 Bienal Internacional de Artes de São Paulo.
a

2013 Fantasia Exata, Instituto Itaú Cultural. Curadoria de Fernando
Cocchiarale e Arlindo Machado. 4 de julho a 22 de setembro, São Paulo.

12th Bienal Internacional de Artes de São Paulo [São Paulo Art Biennial],
special room as a tribute to Waldemar Cordeiro.
1983 Waldemar Cordeiro 1925-1973, Centro Cultural São Paulo [São
Paulo Cultural Center].
1968 Waldemar Cordeiro: Uma Aventura da Razão [Waldemar Cordeiro:
An Adventure of Reason], MAC/USP [Museum of Contemporary Art,
University of São Paulo], curated by Ana Maria Belluzzo, São Paulo.

EXPOSIÇÕES COLETIVAS

1993 Waldemar Cordeiro/Arteônica, a retrospective at the 6th Simpósio
Brasileiro de Computação Gráfica e Processamento de Imagens [Brazilian

1942 Gioventù Italiana del Littorio Comando Federale dell’Urbe Gare
Artistico-Culturali, Teatro Argentino, Roma.
1945 Exposição, Galeria San Marco, Roma.
1947 Exposição inaugural da Domus Galeria de Arte e Antiguidades,
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Symposium of Computer Graphics and Image Processing] (Sibgrapi), Recife,
19 to 23 October.
2001 Waldemar Cordeiro, Galeria Brito Cimino [Brito Cimino Gallery],
São Paulo, 18 September to 13 October.

São Paulo. Aquarelas e Guaches, Biblioteca Municipal de São Paulo. 11o

2002 A Arte Concreta Paulista: Waldemar Cordeiro e a Fotografia [The

Salão do Sindicato dos Artistas Plásticos, Galeria Prestes Maia, São Paulo,

São Paulo Concrete Art: Waldemar Cordeiro and Photography]. Centro

setembro. II Esposizione Annualle dell’Art Club, Galeria-Ritrovo dell’Art

Universitário Maria Antonia [Maria Antonia Quasi-University Center], São

Club, Roma, 14 a 31 de dezembro.

Paulo. Curated by Helouise Costa. 1 August to 8 September, São Paulo.




1948 Prima Mostra dei Sindicati Romani Pittori e Escultori della
Confederazione Nazionale Artisti e Professionisti, Galeria de Arte
Moderna, Roma.
1949 Do Figurativismo ao Abstracionismo, Museu de Arte Moderna
de São Paulo, MAM/SP, em sua exposição inaugural, São Paulo [1a

2012 Special room at the 30th Bienal Internacional de Artes de São Paulo
[São Paulo Art Biennial].
2013 Fantasia Exata [Exact Fantasy], Instituto Itaú Cultural [Itaú Cultural
Institute]. Curated by Fernando Cocchiarale and Arlindo Machado. 4 July to 22
September, São Paulo.

exposição de arte abstrata no Brasil]. Exposição Inaugural do Art Club de
São Paulo, Masp, São Paulo. Escultura e Pintura, edifício da Sul América

GROUP EXHIBITIONS

Terrestres, Marítimos e Acidentes (Satma), Rio de Janeiro.
1951 1o Salão Paulista de Arte Moderna, Galeria Prestes Maia. 1a
Bienal Internacional de Artes de São Paulo.
1952 2 Salão Paulista de Arte Moderna. Exposição Ruptura, MAM/
o

SP, 9 de dezembro. [1a exposição de arte concreta no Brasil].
1954 3o Salão Paulista de Arte Moderna [Grande Medalha de
Prata e Prêmio Aquisição].
1955 9o Prêmio Internacional de Lissone, Itália. 4o Salão Paulista de
Arte Moderna. 3a Bienal Internacional de Artes de São Paulo.
1956 1a Exposição Nacional de Arte Concreta, MAM/SP, 4 a 18
de dezembro.

1942 Gioventù Italiana del Littorio Comando Federale dell’Urbe Gare
Artistico-Culturali, Teatro Argentina, Rome.
1945 Exhibition, San Marco Gallery, Rome.
1947 Inaugural exhibition at Domus Galeria de Arte e Antiguidades
[Domus Gallery of Art and Antiquities], São Paulo. Aquarelas e Guaches
[Watercolors and Gouaches], Biblioteca Municipal de São Paulo [São Paulo
City Library]. 11th Salão do Sindicato dos Artistas Plásticos [Salon of the Union of
Fine Artists], Galeria Prestes Maia [Prestes Maia Gallery], São Paulo, September.
II Esposizione Annualle dell’Art Club, Galeria-Ritrovo dell’Art Club, Rome, 14 to
31 December.

1957 1a Exposição Nacional de Arte Concreta, MEC, Rio de Janeiro,

1948 Prima Mostra dei Sindicati Romani Pittori e Escultori della

24 de fevereiro. IV International Art Exhibition Japan, Tóquio. Arte Moderno

Confederazione Nazionale Artisti e Professionisti, Gallery of Modern Art, Rome.

en Brasil, Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires; Museo Municipal

1949 Do Figurativismo ao Abstracionismo [From Figurativism to

de Bellas Artes Juan B. Castagnino, Rosário (Argentina); Museo de Arte

Abstractionism], MAM/SP [São Paulo Museum of Modern Art], inaugural

Contemporâneo, Santiago (Chile) e Museo de Arte de Lima, Lima (Peru).

exhibition, São Paulo (1st exhibition of abstract art in Brazil). Inaugural exhibition

4a Bienal Internacional de Artes de São Paulo.

of the São Paulo Art Club, Masp [São Paulo Museum of Art], São Paulo.

1958 47 Artistas, Galeria de Arte das Folhas, São Paulo, 24 março
(Prêmio Leirner de Arte Contemporânea).

Escultura e Pintura, [Sculpture and Painting], building of Sul América Terrestres,
Marítimos e Acidentes (Satma), Rio de Janeiro.

1959 Prêmio Leirner de Arte Contemporânea, Galeria de Arte

1951 1st Salão Paulista de Arte Moderna [São Paulo Salon of Modern

das Folhas, São Paulo, 21 de janeiro. 5a Bienal Internacional de Artes de

Art], Galeria Prestes Maia [Prestes Maia Gallery]. 1st Bienal Internacional de

São Paulo. Brasilianischer Kunstler, Haus der Kunst, Munique (Alemanha),

Artes de São Paulo [São Paulo Art Biennial].

junho a setembro.
1959-60 Arte Moderna do Brasil, Hamburgo, Amsterdã, Paris, Suíça,
Milão, Madri, Barcelona, Viena e Lisboa.

1952 2nd Salão Paulista de Arte Moderna [São Paulo Salon of Modern
Art]. Exhibition Ruptura [Rupture], MAM-SP [São Paulo Museum of Modern
Art], 9 December. (1st exhibition of concrete art in Brazil).

1960 Arte Concreta: Retrospectiva 1951-1959 – MAM/RJ, julho.

1954 3rd Salão Paulista de Arte Moderna [São Paulo Salon of Modern

Konkrete Kunst/50 Jahre Entwicklung – Helmhaus Museum, Zurique

Art] (Grande Medalha de Prata [Grand Silver Medal] and Prêmio Aquisição

(Suíça), organizada por Max Bill, 8 de junho a 14 de agosto. Prêmio Leirner

[Acquisition Prize]).
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de Arte Contemporânea, Galeria de Arte da Folha, São Paulo, outubro.
9o Salão Paulista de Arte Moderna [Grande Medalha de Ouro].
1961 6a Bienal Internacional de Artes de São Paulo. 10o Salão
Paulista de Arte Moderna.
1963 Associação de Artes Visuais Novas Tendências [coletiva
inaugural 1], Galeria NT, 9 de dezembro, São Paulo. 7a Bienal Internacional
de Artes de São Paulo. 12o Salão Paulista de Arte Moderna.

Moderna [São Paulo Salon of Modern Art]. 3rd Bienal Internacional de Artes de
São Paulo [São Paulo Art Biennial].
1956 1st Exposição Nacional de Arte Concreta [National Exhibition
of Concrete Art], MAM/SP [São Paulo Museum of Modern Art], 4 to
18 December.
1957 1st Exposição Nacional de Arte Concreta [National Exhibition of

1964 Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), 18 de junho, São Paulo.

Concrete Art], MEC [Ministry of Education and Culture], Rio de Janeiro, 24

1965 Opinião 65, MAM/RJ, 12 de agosto a 13 de setembro. Nova

February. IV International Art Exhibition Japan, Tokyo. Arte Moderno en Brasil,

Tendencija 3, Zagreb (Iugoslávia), 13 de agosto a 19 de setembro. Propostas

Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires; Museo Municipal de Bellas Artes

65, MAB/Faap, São Paulo, 14 de dezembro. 8a Bienal Internacional de

Juan B. Castagnino, Rosario (Argentina); Museo de Arte Contemporáneo,

Artes de São Paulo. Recebe o Prêmio Itamaraty.

Santiago (Chile) and Museo de Arte de Lima, Lima (Peru). 4th Bienal

1966 1o Salão de Abril e 1o Jovem Arte, MAM/RJ, 31 de março a 17

Internacional de Artes de São Paulo [São Paulo Art Biennial].

de abril. Supermercado 66, Galeria Relevo, Rio de Janeiro, 12 a 24 de abril.

1958 47 Artistas [47 Artists], Galeria de Arte das Folhas [Folhas Art

Artistas Brasileños Contemporâneos, Museo de Arte Moderno, Buenos

Gallery], São Paulo, 24 March (Prêmio Leirner de Arte Contemporânea [Leirner

Aires, 22 de abril a 21 de maio. 1a Bienal Nacional de Artes Plásticas de

Prize for Contemporary Art]).

Salvador [sala especial]. Premissas 3, MAB/Faap, São Paulo, dezembro.

1959 Prêmio Leirner de Arte Contemporânea [Leirner Prize for

Opinião 66, MAM/RJ. 15o Salão Paulista de Arte Moderna, Galeria

Contemporary Art], Galeria de Arte das Folhas [Folhas Art Gallery], São

Prestes Maia, São Paulo.

Paulo, 21 January. 5th Bienal Internacional de Artes de São Paulo [São Paulo

1967 Nova Objetividade Brasileira, MAM/RJ, 6 a 30 de abril.
Propostas 67, Faap, São Paulo. 1o Salão de Maio, MAM/RJ. 9o Bienal
Internacional de Artes de São Paulo, com quatro pinturas, quatro esculturas
e participação na Exposição Internacional de Arquitetura. A obra
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1955 9th Lissone International Award, Italy. 4th Salão Paulista de Arte

Art Biennial]. Brasilianischer Kunstler, Haus der Kunst, Munich (Germany), June
to September.
1959-60 Arte Moderna do Brasil [Modern Art in Brazil], Hamburg,
Amsterdam, Paris, Switzerland, Milan, Madrid, Barcelona, Vienna and Lisbon.

Rebolando, anteriormente recusada, é aceita. Recebe o Prêmio Itamaraty.

1960 Arte Concreta: Retrospectiva 1951-1959 [Concrete Art: 1951-

1968 IX Salon Grands et Jeunes d’Aujourd’Hui, Paris. Salon

1959 Retrospective] – MAM/RJ [Rio de Janeiro Museum of Modern Art],

Comparaisons, Paris. Propostas 68 MAB/Faap, São Paulo. 17o Salão

July. Konkrete Kunst/50 Jahre Entwicklung – Helmhaus Museum, Zurich

Paulista de Arte Moderna, Galeria Prestes Maia, São Paulo.

(Switzerland), organized by Max Bill, 8 June to 14 August. Prêmio Leirner de

1969 X Salon Grands et Jeunes d’Aujourd’Hui, Paris. I Biennale

Arte Contemporânea [Leirner Prize for Contemporary Art], Galeria de Arte

de Nürnberg/Konstruktive Kunst: Elemente + Prinzipien, Alemanha, 3 de

da Folha [Folha Art Gallery], São Paulo, October. 9th Salão Paulista de Arte

abril a 3 de agosto. Salon Comparaisons, Paris, 18 de março a 13 de abril.

Moderna [São Paulo Salon of Modern Art] (Grande Medalha de Ouro [Grand

XXV Salon de Mai, Paris, 12 de maio a 1 de junho. Kompjutori I Vizuelna

Golden Medal]).

Istrazivanja/Computer and Visual Research, Kulturi Centar, Belgrado. Nova

1961 6th Bienal Internacional de Artes de São Paulo [São Paulo Art

Tendencija 4 NT4 Zagreb (Iugoslávia), maio. Galerie Umeníkarlovy Vary,

Biennial]. 10th Salão Paulista de Arte Moderna [São Paulo Salon of Modern Art].

Klub Konkretisto, Tchecoslováquia. 10a Bienal Internacional de Artes de

1963 Associação de Artes Visuais Novas Tendências [New Tendencies

São Paulo. Exposição Internacional de Arquitetura. 1a Bienal de Nuremberg.

Association of Visual Arts] (inaugural group exhibition 1), Galeria NT [NT




1970 Computer Plotter Art, Minigaleria da Usis, Consulado

Gallery], 9 December, São Paulo. 7th Bienal Internacional de Artes de São Paulo

Americano, São Paulo, 17 a 31 de março [1ª exposição de arte com

[São Paulo Art Biennial]. 12th Salão Paulista de Arte Moderna [São Paulo Salon

computador realizada na América Latina]. Computer Graphic 70, Brunel

of Modern Art].

University, Londres, abril. Computer Plotter Art, MAM/RJ. Computer
70, Olympia, Londres. Kompjutori I Vizuelna Istrazivanja/Computer and

1964 Instituto dos Arquitetos do Brasil [Institute of Architects of Brazil]
(IAB), 18 June, São Paulo.

Visual Research, Galerija Suvremene Umjetnosti, Institut Ruder Boskovic,

1965 Opinião 65 [Opinion 65], MAM/RJ [Rio de Janeiro Museum

Zagreb (Iugoslávia). Semaine Internationale Les Arts “L’Espace et

of Modern Art], 12 August to 13 September. Nova Tendencija 3, Zagreb

L’Environnement”, França.

(Yugoslavia), 13 August to 19 September. Propostas 65 [Proposals 65], MAB/

1970-71 Computer Grafiek, Groningen e Arnhem, Amsterdã.

Faap [Museum of Brazilian Art/Armando Alvares Penteado Foundation], São

1971 Arteônica, Faap, São Paulo, março; MAC/Campinas, maio.

Paulo, 14 December. 8th Bienal Internacional de Artes de São Paulo [São Paulo

1972 Computer Graphics, Kunstlerclub, Hamburgo. XIII Salon

Art Biennial]. Receives Prêmio Itamaraty [Itamaraty Award].

Grands et Jeunes d’Aujourd’Hui, Grand Palais des Champs-Elysées,

1966 1st Salão de Abril [Salon of April] and 1st Jovem Arte [Young

Paris, 18 de fevereiro a 27 de março. International Computer Art Exhibition,

Art], MAM/RJ [Rio de Janeiro Museum of Modern Art], 31 March to 17

Canadian Computer Show, Montreal, 20 de maio a 1 de junho. Arte/Brasil/

April. Supermercado 66 [Supermarket 66], Galeria Relevo [Relevo Gallery],

Hoje 50 anos depois, Galeria Collectio, São Paulo. Panorama Atual da Arte

Rio de Janeiro, 12 to 24 April. Artistas Brasileños Contemporáneos, Museo de

Brasileira, MAM/SP. Sistem II, Centro de Arte y Comunicación (Cayc),

Arte Moderno, Buenos Aires, 22 April to 21 May. 1st Bienal Nacional de Artes

Buenos Aires. 29º Salão Paranaense de Artes Plásticas, Paraná.

Plásticas de Salvador [Salvador National Biennial of Fine Arts] (special room).

1973 XIV Salon Grands et Jeunes d’Aujourd’Hui, Grand Palais

Premissas 3 [Assumptions 3], MAB/Faap [Museum of Brazilian Art/Armando

des Champs-Elysées, Paris, 15 de maio. A Arte do Computador, Instituto

Alvares Penteado Foundation], São Paulo, December. Opinion 66 [Opinion

Goethe, Campinas, 25 de maio a 8 de junho. Circuit, Birmingham

66], MAM/RJ [Rio de Janeiro Museum of Modern Art]. 15th Salão Paulista de

(Inglaterra); Eastern Michigan University, Michigan (EUA), abril. National

Arte Moderna [São Paulo Salon of Modern Art], Galeria Prestes Maia [Prestes

Computer Conference and Exhibition, New York Coliseum, Nova York.

Maia Gallery], São Paulo.

Nova Tendencija 5 NT5, The Rational and the Irrational in Visual Research

1967 Nova Objetividade Brasileira [The New Brazilian Objectivity],

Today, XV Assembleia da Aica, Gallery of Contemporary Art, Zagreb,

MAM-RJ [Rio de Janeiro Museum of Modern Art], 6 to 30 April. Propostas 67

junho. 73 Edinburgh International Festival, Edimburgo (Escócia), setembro.

[Proposals 67], Faap [Armando Alvares Penteado Foundation], São Paulo. 1st

Ordinateur et Création Artistique, Sesa, Paris. Creativité Artificielle, Sigma,

Salão de Maio [Salon of May], MAM/RJ [Rio de Janeiro Museum of Modern

Bordeaux (França).

Art]. 9th Bienal Internacional de Artes de São Paulo [São Paulo Art Biennial], with

1974 Arte de Sistemas en LatinoAmerica, International Cultureel

four paintings, four sculptures and participation in the International Architecture

Centruum, Antuérpia, maio. Exhibit 11011011, Universidade de Buffalo,

Exhibition. The work Rebolando, previously refused, is now accepted. Receives

Nova York, maio [Arteônica, retrospectiva 1968-73]. Salon de l’Ordinateur,

the Prêmio Itamaraty [Itamaraty Award].

Montreal. ICCH/2, Los Angeles.

1968 IX Salon Grands et Jeunes d’Aujourd’Hui, Paris. Salon

1975 13a Bienal Internacional de São Paulo.

Comparaisons, Paris. Propostas 68 [Proposals 68], MAB/Faap [Museum of

1977 Projeto Construtivo Brasileiro na Arte (1950-1962), MAM, Rio

Brazilian Art/Armando Alvares Penteado Foundation], São Paulo. 17th Salão

de Janeiro; Pinacoteca do Estado, São Paulo.
1978 As Bienais e a Abstração, Museu Lasar Segall, São Paulo.

Paulista de Arte Moderna [São Paulo Salon of Modern Art], Galeria Prestes
Maia [Prestes Maia Gallery], São Paulo.
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1984 Tradição e Ruptura, Fundação Bienal de São Paulo. Rumos

1969 X Salon Grands et Jeunes d’Aujourd’Hui. I Biennale of Nürnberg/

Para a Arte por Computador, Museu da Imagem e do Som (MIS), São

Konstruktive Kunst: Elemente + Prinzipien, Germany, 3 April to 3 August. Salon

Paulo, 1984.

Comparaisons, Paris, 18 March to 13 April. XXV Salon de Mai, Paris, 12 May to

1986 Tendências Construtivas no Acervo do MAC/USP, São Paulo.

1 June. Kompjutori I Vizuelna Istrazivanja/Computer and Visual Research, Kulturi

1987-88 Modernidade: Art Brésilien du 20e Siècle, MAM/

Centar, Belgrade. Nova Tendencija 4 NT4, Zagreb (Yugoslavia), May. Galerie

Paris; MAM/SP.
1991-92 Construtivismo, MAC/USP, São Paulo.

de Artes de São Paulo [São Paulo Art Biennial]. International Architecture

1994 Bienal Brasil Século XX, Fundação Bienal de São Paulo.

Exhibition. 1st Nuremberg Biennale.

1995 Opinião 65 – 30 anos, Centro Cultural Banco do Brasil, Rio de
Janeiro, 17 de maio a 16 de julho.
1996 4o Studio Unesp/Sesc/Senai de Tecnologia de Imagens, São
Paulo. Desexp(l)os(ign)ição, Casa das Rosas, São Paulo.

1970 Computer Plotter Art, Usis Minigallery, American Consulate,
São Paulo, 17 to 31 March (1st computer art exhibition held in Latin America).
Computer Graphic 70, Brunel University, London, April. Computer Plotter Art,
MAM/RJ [Rio de Janeiro Museum of Modern Art]. Computer 70, Olympia,

1997 Publicação de textos em homenagem à sua obra, Revista

London. Kompjutori I Vizuelna Istrazivanja/Computer and Visual Research,

Leonardo, fevereiro. “Celebrating 30 Years”, Journal of the International

Galerija Suvremene Umjetnosti, Institut Ruder Boskovic, Zagreb (Yugoslavia).

Society for the Arts, Sciences and Technology. Arte brasileira, 50 Anos de

Semaine Internationale Les Arts “L’Espace et L’Environnement,” France.

História no Acervo do MAC/USP (1920-1970), MAC/USP, São Paulo.

1970-71 Computer Grafiek, Groningen and Arnhem, Amsterdam.

Tridimensionalidade na Arte Brasileira do Século XX, Instituto Itaú Cultural,

1971 Arteônica, Faap [Armando Alvares Penteado Foundation], São

São Paulo. Precursor e Pioneiros Contemporâneos, Paço das Artes, São

Paulo, March; MAC/Campinas [Campinas Museum of Contemporary

Paulo, 23 de outubro a 30 de novembro. Arte Suporte Computador, Casa

Art], May.

das Rosas, São Paulo. 1a Bienal do Mercosul, Porto Alegre, 2 de outubro
a 30 de novembro.
1998 Teoria dos Valores, MAM/SP, São Paulo, 8 de janeiro a 8
de fevereiro.
1998-99 Arte Construtiva no Brasil – Coleção Adolpho Leirner,
MAM, São Paulo, 2 de outubro a 20 de dezembro. MAM/RJ.
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Umeníkarlovy Vary, Klub Konkretisto, Czechoslovakia. 10th Bienal Internacional

1972 Computer Graphics, Kunstlerclub, Hamburg. XIII Salon Grands et
Jeunes d’Aujourd’Hui, Grand Palais des Champs-Elysées, Paris, 18 February to
27 March. International Computer Art Exhibition, Canadian Computer Show,
Montreal, 20 May to 1 June. Arte/Brasil/Hoje 50 anos depois [Art/Brazil/Today:
50 Years Later], Galeria Collectio [Collectio Gallery], São Paulo. Panorama Atual
da Arte Brasileira [Panorama of the Current Brazilian Art], MAM/SP [São Paulo

1999 O Brasil no Século da Arte: A Coleção MAC-USP, Centro

Museum of Modern Art]. Sistem II, Centro de Arte y Comunicación (Cayc),

Cultural Fiesp. Cotidiano/Arte: a Técnica, Instituto Itaú Cultural, São Paulo,

Buenos Aires. 29th Salão Paranaense de Artes Plásticas [Paraná State Salon of

24 de agosto a 24 de outubro.

Fine Arts], Paraná.

2000 Brasil + 500 – Mostra do Redescobrimento, Fundação Bienal

1973 XIV Salon Grands et Jeunes d’Aujourd’Hui, Grand Palais des

de São Paulo. Situações Arte Brasileira – Anos 70, Casa Brasil-França, Rio

Champs-Elysées, Paris, 15 May. A Arte do Computador [The Computer

de Janeiro.

Art], Goethe Institut, Campinas, 25 May to 8 June 1973. Circuit, Birmingham

2001 Versiones del Sur: Cinco Propuestas em Torno al Arte em

(England); Eastern Michigan University, Michigan (USA), April. National

America, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía Madri. Caminhos da

Computer Conference and Exhibition, New York Coliseum, New York. Nova

Forma: Tridimensionais da Coleção MAC/USP, Galeria de Arte do Sesi, São

Tendencija 5 NT5, The Rational and the Irrational in Visual Research Today, XV

Paulo. Trajetória da Luz na Arte Brasileira, Instituto Itaú Cultural, São Paulo.

AICA’s Assembly, Gallery of Contemporary Art, Zagreb, June. 73 Edinburgh




2002 Grupo Ruptura, Centro Universitário Maria Antonia/USP, São
Paulo, 13 de junho a 21 de julho. Caminhos do Contemporâneo 1952/2002,
Paço Imperial, Rio de Janeiro.
2002-03 Da Antropofagia à Brasília, MAB/Faap, São Paulo,
dezembro a março.
2003 Aproximações do Espírito Pop: 1963-68, MAM, São Paulo, 24 de
abril a 22 de junho. Geo-Metrias: Abstraccion Geométrica Latinoamericana
em La Coleccion Cisneros, Museu Nacional Artes Visuales Montevideo.
2003-04 A Subversão dos Meios, Instituto Itaú Cultural, São Paulo,
24 de outubro a 24 de fevereiro.
2004 Plataforma São Paulo 450 Anos, MAC/USP, São Paulo.
Versão Brasileira, Galeria Brito Cimino, São Paulo. Tudo é Brasil, Instituto
Itaú Cultural, São Paulo; Paço Imperial, Rio de Janeiro. Inverted
Utopias: Avant Garde Art in Latin America, The Museum of Fine Arts,
Houston (EUA).
2005 Homo Ludens: do faz de conta à vertigem, Instituto Itaú

International Festival, Edinburgh (Scotland), September. Ordinateur et Création
Artistique, Sesa, Paris. Creativité Artificielle, Sigma, Bordeaux (France).
1974 Arte de Sistemas en LatinoAmérica, International Cultureel
Centruum, Antwerp, May. Exhibit 11011011, University of Buffalo, New York,
May (Arteônica, retrospectiva 1968-73 [Arteônica, 1968-73 retrospective]). Salon
de l’Ordinateur, Montreal. ICCH/2, Los Angeles.
1975 13th Bienal Internacional de Artes de São Paulo [São Paulo
Art Biennial].
1977 Projeto Construtivo Brasileiro na Arte (1950-1962) [1950-1962
Brazilian Constructive Art Project], MAM [Museum of Modern Art], Rio de
Janeiro; Pinacoteca do Estado [São Paulo State Art Gallery], São Paulo.
1978 As Bienais e a Abstração [The Biennials and Abstraction], Museu
Lasar Segall [Lasa Segall Museum], São Paulo.
1984 Tradição e Ruptura [Tradition and Rupture], Fundação Bienal de
São Paulo [Biennial Foundation]. Rumos Para a Arte por Computador [Routes to
Computer Art], MIS [Museum of Image and Sound], São Paulo, 1984.

Cultural, São Paulo. Cinético Digital, Instituto Itaú Cultural, São Paulo.

1986 Tendências Construtivas no Acervo do MAC/USP [Constructive

Tropicália: A Revolution in Brazilian Culture, Museum of Contemporary Art,

Trends in the Collection of the Museum of Contemporary Art at the University

Chicago (EUA); Centro Cultural Belém, Lisboa (Portugal); The Bronx

of São Paulo MAC/USP], São Paulo.

Museum, Nova York. Cinquenta 50, MAM/SP. 5a Bienal do Mercosul,
Porto Alegre. Através, ou a Geometria Corrompida, Galeria Bergamin, São
Paulo. Visualidades Técnicas, Instituto Cervantes, São Paulo. 100 Anos da
Pinacoteca: A Formação de um Acervo, Galeria do Sesi, São Paulo. Dor,
Forma, Beleza, Estação Pinacoteca, São Paulo.
2006 Espaço Aberto/Espaço Fechado: Sites for Sculptures in
Modern Brazil, Henry Moore Institute, Leeds (Inglaterra). The Sites of
Latin American Abstraction, Cisneros Fontanals Art Foundation, Miami.

1987-88 Modernidade: Art Brésilien du 20e Siècle, MAM/Paris; MAM/
SP [São Paulo Museum of Modern Art].
1991-92 Construtivismo [Constructivism], MAC/USP [Museum of
Contemporary Art/University of São Paulo], São Paulo.
1994 Bienal Brasil Século XX [20th-Century Brazil Biennial], Fundação
Bienal de São Paulo [Biennial Foundation].
1995 Opinião 65 – 30 anos [Opinion 65 - 30 Years], Centro Cultural Banco
do Brasil [Banco do Brasil Cultural Center], Rio de Janeiro, 17 May to 16July.

Concreta 56: A Raiz da Forma, MAM/SP. Tropicália: A Revolution in

1996 4th Studio Unesp/Sesc/Senai de Tecnologia de Imagens [Unesp/

Brazilian Culture, Barbican, Londres. Pincelada. Pintura e Método: Projeções

Sesc/Senai Studio of Imaging Technology], São Paulo. Desexp(l)os(ign)ição,

na Década de 50, Instituto Tomie Ohtake, São Paulo.

Casa das Rosas, São Paulo.

2007 Tropicália. MAM/RJ. The Geometry of Hope: Latin American

1997 Publication of articles as a tribute to his work, Revista Leonardo

Abstract Art from The Patricia Phelps de Cisneros Collection, Blanton

[Leonardo Magazine], February. “Celebrating 30 Years,” Journal of the

Museum of Art, Austin; Grey Art Gallery, New York University, Nova York.

International Society for the Arts, Sciences and Technology. Arte brasileira, 50

Dimensions of Constructive Art in Brazil: The Adolpho Leirner Collection.

Anos de História no Acervo do MAC/USP [Brazilian Art, 50 Years of History in

Museum of Fine Arts, Houston (EUA). Desenho Construtivo Brasileiro,

the Collection of the Museum of Contemporary Art at the University of São
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MAM/RJ. Itaú Contemporâneo: Arte no Brasil 1981-2006, Instituto Itaú

Paulo – MAC/USP] (1920-1970), MAC/USP [Museum of Contemporary

Cultural, São Paulo.

Art/University of São Paulo], São Paulo. Tridimensionalidade na Arte Brasileira

2008 Fotoformas e Suas Margens, Centro Universitário Maria

do Século XX [Three-dimensionality in the Brazilian Art of the 20th Century],

Antônia, São Paulo. Diálogo Concreto: Design e Construtivismo no Brasil,

Instituto Itaú Cultural [Itaú Cultural Institute], São Paulo. Precursor e Pioneiros

Caixa Cultural, Rio de Janeiro.

Contemporâneos [Precursor and Contemporary Pioneers], Paço das Artes, São

2009 Diálogo Concreto: Design e Construtivismo no Brasil. Caixa

Paulo, 23 October to 30 November. Arte Suporte Computador [Art Support

Cultural, São Paulo. Arte como Questão – Anos 70. Instituto Tomie

Computer], Casa das Rosas, São Paulo, 1997. 1st Mercosul Biennial, Porto

Ohtake, São Paulo. Building on a Construct: The Adolpho Leirner

Alegre, 2 October to 30 November.

Collection at the Museum of Fine Arts of Houston, HausKonstructuv,
Zurique (Suíça).

1998 Teoria dos Valores [Theory of Values], MAM/SP [São Paulo
Museum of Modern Art], São Paulo, 8 January to 8 February.

2010 As Construções de Brasília, Instituto Moreira Salles, Rio de

1998-99 Arte Construtiva no Brasil [Constructive Art in Brazil] – Adolpho

Janeiro, São Paulo. Vibración Moderne Kunst aus Lateinamerika, The

Leirner Collection, MAM [Museum of Modern Art], São Paulo, 2 October to

Ella-Fontanals-Cisneros Collection, Bundeskunsthalle, Bonn (Alemanha).

20 December. MAM/RJ [Rio de Janeiro Museum of Modern Art].

Tékhne: dos Multimeios à Arte Digital, Faap, São Paulo. Constructive

1999 O Brasil no Século da Arte: A Coleção MAC-USP [Brazil in the

Spirit: Abstract Art in South and North America, 1920s-50s, Newark

Century of the Arts: The Collection of the Museum of Contemporary Art,

Museum New Jersey; Amon Carter Museum, Fort Worth, Texas (EUA).

University of São Paulo], Centro Cultural Fiesp [Fiesp Cultural Center].

Brasília e o Construtivismo: Um Encontro Adiado. Centro Cultural

Cotidiano/Arte: a Técnica [Daily Life/Art: The Technique], Instituto Itaú Cultural

Banco do Brasil, Brasília. Um dia terá que ter terminado, MAC/USP,

[Itaú Cultural Institute], São Paulo, 24 August to 24 October.

São Paulo. Bit International, Zentrum für Kunst und Medientechnologie,
Karlsruhe, Alemanha.
2011 Brasil: Figuração x Abstração – final dos Anos 40, Instituto de
Arte Contemporânea, São Paulo. Europalia, Brazil – Art in Brazil: 1950-2011,

2000 Brasil + 500 – Mostra do Redescobrimento [Brazil + 500 — The
Show of the Rediscovery], Fundação Bienal de São Paulo [Biennial Foundation].
Situações Arte Brasileira – Anos 70 [Brazilian Art Situations – The Seventies],
Casa Brasil-França [France-Brazil House], Rio de Janeiro.

Center for Fine Arts, Bruxelas. Waldemar Cordeiro & Franz Mon, Instituto

2001 Versiones del Sur: Cinco Propuestas en Torno al Arte en América,

Goethe, Nova York. La Abstracción Geométrica en Latinoamérica (1934-

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid. Caminhos da Forma:

1973). Fundación Juan March, Madri.

Tridimensionais da Coleção MAC/USP, [The Paths of Form: the MAC/USP

2012 A Iminência das Poéticas, 30a Bienal Internacional de São
Paulo. Instante: Experiência/Acontecimento, Sesc Pinheiros, São Paulo.
2013 Resistir é Preciso, Centro Cultural Banco do Brasil, São Paulo,

Collection in 3-D], Galeria de Arte do Sesi [Sesi Art Gallery], São Paulo.
Trajetória da Luz na Arte Brasileira [Trajectory of Light in Brazilian Art], Instituto
Itaú Cultural [Itaú Cultural Institute], São Paulo.

Rio de Janeiro e Brasília. 30 x Bienal – Transformações na Arte Brasileira

2002 Grupo Ruptura [Rupture Group], Centro Universitário Maria

da 1a à 30a Edição, Fundação Bienal de São Paulo. Sensitive Geometries:

Antonia/USP [Maria Antonia Quasi-University Center/University of São

Brazil 1950s-1980s, Hauser & Wirth Gallery, Nova York.

Paulo], São Paulo, 13 June to 21 July. Caminhos do Contemporâneo 1952/2002

2014 Concrete Invention, Museu Reina Sofía, Madri. Radical
Geometry: Modern Art of South America from Patricia de Cisneros
Collection, Royal Academy of Londres (Inglaterra).

[1952-2002 Paths of Contemporaneity], Paço Imperial, Rio de Janeiro.
2002-03 Da Antropofagia a Brasília [From Anthropophagia to Brasília],
MAB/Faap [Museum of Brazilian Art/Armando Alvares Penteado Foundation],
São Paulo, December to March.
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ASSOCIAÇÕES TÉCNICAS E PROFISSIONAIS
QUE INTEGROU

2003 Aproximações do Espírito Pop: 1963-68 [Approximations of the
Pop Spirit: 1963-68], MAM [Museum of Modern Art], São Paulo, 24 April to
22 June. Geo-Metrías: Abstracción Geométrica Latinoamericana en La Colección

Associação Brasileira de Desenho Industrial
Associação Internacional de Artistas Plásticos – Unesco
Associação Internacional de Críticos de Arte (Aica)
Computer Arts Society (CAS), Londres

Cisneros, Museo Nacional Artes Visuales Montevideo.
2003-04 A Subversão dos Meios [The Subversion of Media], Instituto
Itaú Cultural [Itaú Cultural Institute], São Paulo, 24 October to 24 February.
2004 Plataforma São Paulo 450 Anos [450 Years São Paulo Platform],

Sociedade Brasileira de Planejamento

MAC/USP [Museum of Contemporary Art/University of São Paulo], São

Sociedade Interamericana de Planificação (Siap)

Paulo. Versão Brasileira [Brazilian Version], Galeria Brito Cimino [Brito Cimino

União Brasileira de Escritores

Gallery], São Paulo. Tudo é Brasil [Everything Is Brazil], Instituto Itaú Cultural [Itaú
Cultural Institute], São Paulo; Paço Imperial, Rio de Janeiro. Inverted Utopias:

PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS,
SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS ETC.

Avant-Garde Art in Latin America, The Museum of Fine Arts, Houston (USA).
2005 Homo Ludens: do faz de conta à vertigem [Homo Ludens: From
Make-Believing to Vertigo], Instituto Itaú Cultural [Itaú Cultural Institute], São

1953 1o Congresso Brasileiro de Críticos de Arte (Abca), MAM/
SP. 1o Congresso Continental de Cultura, Santiago.
1959 Congresso Internacional Extraordinário de Críticos de Arte

Paulo. Cinético Digital [Kinetic Digital], Instituto Itaú Cultural [Itaú Cultural
Institute], São Paulo. Tropicália: A Revolution in Brazilian Culture, Museum of
Contemporary Art, Chicago (USA); Centro Cultural Belém [Belém Cultural

(Aica), Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, 16 a 24 de setembro.

Center], Lisbon (Portugal); The Bronx Museum, New York. Cinquenta 50 [Fifty

1961 2o Congresso Brasileiro de Críticos de Arte (Abca).

50], MAM/SP [São Paulo Museum of Modern Art]. 5th Mercosul Biennial,

1963 Seminário Scelte e Proposte, Áquila, Itália [presidido por

Porto Alegre. Através, ou a Geometria Corrompida [Through, or The Corrupted

Giulio Carlo Argan].

Geometry], Galeria Bergamin [Bergamin Gallery], São Paulo. Visualidades

1964 Membro da Comissão Organizadora do Seminário O Homem

Técnicas [Technical Visualities], Instituto Cervantes [Cervantes Institute], São

na Paisagem Paulistana, Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), São Paulo.

Paulo. 100 Anos da Pinacoteca: A Formação de um Acervo [100 Years of the

Cordeiro participa com sete teses.

Pinacoteca: How the Collection Was Formed], Galeria do Sesi [Sesi Gallery],

1966 1o Encontro Nacional de Arquitetos Planejadores, Curitiba, 13
a 16 de maio. Cordeiro participa com tese.

São Paulo. Dor, Forma, Beleza [Pain, Form, Beauty], Estação Pinacoteca
[Pinacoteca Station], São Paulo.

1967 6o Congresso Brasileiro de Arquitetos, Salvador. Cordeiro

2006 Espaço Aberto/Espaço Fechado: Sites for Sculptures in Modern

participa com tese, a convite do IAB de São Paulo. Propostas 1967, Faap,

Brazil, Henry Moore Institute, Leeds (England). The Sites of Latin American

São Paulo. 1o Simpósio de Integração Ciência e Humanismo, 9a Bienal

Abstraction, Cisneros Fontanals Art Foundation, Miami. Concreta 56: A Raiz

Internacional de São Paulo.

da Forma [Concrete 56: The Root of Form], MAM/SP [São Paulo Museum

1968 Membro da Comissão Organizadora de Propostas 68,

of Modern Art]. Tropicália: A Revolution in Brazilian Culture, Barbican, London.

Biblioteca Municipal de São Paulo. 8o Congresso Brasileiro de Arquitetos,

Pincelada. Pintura e Método: Projeções na Década de 50 [Brushstroke. Painting

Belo Horizonte. Cordeiro participa com tese.

and Method: Projections in the Fifties], Instituto Tomie Ohtake [Tomie Ohtake

1969 Simpósio Internacional Computadores e Pesquisas Visuais,
Zagreb, Iugoslávia. Simpósio O Planejamento em Face ao Crescimento

Institute], São Paulo.
2007 Tropicália. MAM/RJ [Rio de Janeiro Museum of Modern Art].
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Populacional e Urbano, IAB, São Paulo.

The Geometry of Hope: Latin American Abstract Art from The Patricia Phelps

1970 8o Congresso da Sociedade Interamericana de Planificação,

de Cisneros Collection, Blanton Museum of Art, Austin; Grey Art Gallery, New

Salvador. Cordeiro participa com tese. Participação com conferência

York University, New York. Dimensions of Constructive Art in Brazil: The Adolpho

inaugural do Congresso Internacional de Histórias em Quadrinhos, Masp,

Leirner Collection. Museum of Fine Arts, Houston (USA). Desenho Construtivo

São Paulo.

Brasileiro, [Brazilian Constructive Design], MAM/RJ [Rio de Janeiro Museum

1971 Idealizador e coordenador geral da Arteônica, exposição

of Modern Art]. Itaú Contemporâneo: Arte no Brasil 1981-2006, [Contemporary

internacional voltada ao uso criativo de meios eletrônicos na arte, Faap,

Itaú: Art in Brazil 1981-2006], Instituto Itaú Cultural [Itaú Cultural Institute],

São Paulo. Conferência no Curso de Percepção Visual, Escola Paulista de

São Paulo.

Medicina, São Paulo.

2008 Fotoformas e Suas Margens [Fotoformas and Their Margins],

1972 Membro da Comissão Especial de Jovem Arte Contemporânea

Centro Universitário Maria Antonia/USP [Maria Antonia Center/University

(JAC 72), MAC/USP. Conferência inaugural da Semana de Estética

of São Paulo], São Paulo. Diálogo Concreto: Design e Construtivismo no Brasil

promovida pelo Diretório Central dos Estudantes da Universidade

[Concrete Dialog: Design and Constructivism in Brazil], Caixa Cultural, Rio

Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte. Palestra na 3a Semana de

de Janeiro.

Comunicações de Arte, Faap, São Paulo.

2009 Diálogo Concreto: Design e Construtivismo no Brasil [Concrete

1973 Conferência na 25a Assembleia Geral da Associação

Dialog: Design and Constructivism in Brazil]. Caixa Cultural, São Paulo. Arte

Internacional de Críticos de Arte, Zagreb, Iugoslávia. Conferência

como Questão – Anos 70 [Art as an Issue – The Seventies]. Instituto Tomie

inaugural da exposição Arteônica, Instituto Goethe/Unicamp/PMC,

Ohtake [Tomie Ohtake Institute], São Paulo. Building on the Construct:

Campinas, junho.

The Adolpho Leirner Collection at the Museum of Fine Arts of Houston,
HausKonstructuv, Zurich (Switzerland).

ATIVIDADES DIDÁTICAS

2010 As Construções de Brasília [The Constructions in Brasília], Instituto
Moreira Salles [Moreira Salles Institute], Rio de Janeiro, São Paulo. Vibración

1953 Conferência a convite da Reitoria da USP, nos Centros
Culturais de Bauru e Mogi das Cruzes.
1954 Coordenador e professor da seção de Artes Plásticas do
Curso Internacional de Férias da Pró-Arte, Teresópolis.
Década de 1950 Conferência sobre paisagem urbana na 4a
Semana de Engenharia e Arquitetura, Londrina.

720

Moderne Kunst aus Lateinamerika, The Ella-Fontanals-Cisneros Collection,
Bundeskunsthalle, Bonn (Germany). Tékhne: dos Multimeios à Arte Digital
[Tékhne: From Multimedia to Digital Art], Faap [Armando Alvares Penteado
Foundation], São Paulo. Constructive Spirit: Abstract Art in South and North
America, 1920s-50s, Newark Museum New Jersey; Amon Carter Museum, Fort
Worth, Texas (USA). Brasília e o Construtivismo: Um Encontro Adiado [Brasília

Décadas de 1950-70 Conferências subordinadas ao tema

and Constructivism: An Encounter Postponed]. Centro Cultural Banco do

“Paisagem Urbana”, Faculdade de Filosofia de Marília e de São José

Brasil [Banco do Brasil Cultural Center], Brasília. Um dia terá que ter terminado

do Rio Preto. Conferências na Escola Superior de Desenho Industrial

[One Day It Will Have to Be Finished], MAC/USP [Museum of Contemporary

do Rio de Janeiro, na Faculdade de Medicina da USP, na Faculdade de

Art/University of São Paulo], São Paulo. Bit International, Zentrum für Kunst und

Arquitetura Mackenzie, no Centro de Ciências e Artes de Campinas

Medientechnologie, Karlsruhe, Germany.

(1959), na Fundação Armando Alvares Penteado, no Instituto

2011 Brasil: Figuração x Abstração – final dos Anos 40 [Brazil: Figuration

Cultural Ítalo-Brasileiro, nas Bienais Internacionais de São Paulo e em

vs. Abstraction – Late Forties], Instituto de Arte Contemporânea [Institute of

outras instituições.

Contemporary Art], São Paulo. Europalia, Brazil – Art in Brazil: 1950-2011, Center




1967 Aulas no curso de pós-graduação de paisagismo na
Universidade Federal de Belo Horizonte, IAB/MG.
1970 Conferência Arte Produzida por Computador. MAM/RJ, 16
de maio.
Década de 1970 Aulas no curso de Introdução ao Planejamento da
Área Metropolitana de Belém do Pará.

for Fine Arts, Brussels. Waldemar Cordeiro & Franz Mon, Goethe Institute, New
York. La Abstracción Geométrica en Latinoamérica (1934-1973). Fundación Juan
March, Madrid.
2012 A Iminência das Poéticas [The Imminence of Poetics], 30th Bienal
Internacional de São Paulo [São Paulo Art Biennial]. Instante: Experiência/
Acontecimento [Instant: Experience/Happening], Sesc Pinheiros, São Paulo.

1972 Professor, titulado por notório saber, da Universidade Estadual

2013 Resistir é Preciso [Resisting Is Necessary], Centro Cultural Banco do

de Campinas/Unicamp, onde criou o Centro de Processamento de

Brasil [Banco do Brasil Cultural Center], São Paulo, Rio de Janeiro and Brasília.

Imagens do Instituto de Artes.

30 x Bienal – Transformações na Arte Brasileira da 1a à 30a Edição [30 x Biennial –
Transformations in Brazilian Art from the 1st to the 30th Edition], Fundação Bienal

ATIVIDADES EXERCIDAS

de São Paulo [Biennial Foundation]. Sensitive Geometries: Brazil 1950s-1980s,
Hauser & Wirth Gallery, New York.

1947 Incumbido pelo Sindicato dos Compositores Artísticos,

2014 Concrete Invention, Museo Reina Sofía, Madrid. Radical Geometry:

Musicais e Plásticos do Estado de São Paulo, colaborou para a realização

Modern Art of South America from Patricia de Cisneros Collection, Royal

do intercâmbio cultural ítalo-brasileiro.

Academy of London (England).

1949 Delegado para o Brasil do Art Club Internacional.
1950 Vice-presidente do Art Club Internacional de São Paulo.
1952 e 1955 Membro do júri das 2ª e 4ª edições do Salão Paulista

MEMBER OF THE FOLLOWING TECHNICAL AND
PROFESSIONAL ASSOCIATIONS

de Arte Moderna.
1957 Presidente da União dos Artistas Plásticos de São Paulo.
Membro do Conselho Artístico do MAM/SP. Membro da Comissão

Associação Brasileira de Desenho Industrial [Brazilian Association of
Industrial Design]

Executiva da Convenção Municipal de Intelectuais e Artistas para a

International Plastic Artists Association – Unesco

Fundação Ibirapuera, São Paulo. Membro do júri do 1o Prêmio Leirner de

International Association of Art Critics (Aica)

Arte Contemporânea, São Paulo.

Computer Arts Society (CAS), London

1969 Membro da Comissão Artística da 10a Bienal Internacional

Sociedade Brasileira de Planejamento [Brazilian Society of Planning]

de São Paulo. Membro do júri das 2ª e 3ª edições dos Salões do Artista

Inter-American Planning Society (Siap)

Jovem, Museu de Arte Contemporânea de Campinas. Membro do júri

União Brasileira de Escritores [Brazilian Group of United Writers]

do 5o Salão de Arte Contemporânea de Campinas.
1970-73 Membro do Conselho da Pinacoteca do Estado de
São Paulo.

PARTICIPATION IN CONGRESSES, SEMINARS,
SYMPOSIUMS ETC.

1970 Presidente do 1o Salão de Arte e Comunicação – Governo
do Estado de São Paulo, Comissão da Unicamp para edição de trabalhos
científicos em publicação periódica.

1953 1st Congresso Brasileiro de Críticos de Arte [Brazilian Congress
of Art Critics] (Abca), MAM/SP [São Paulo Museum of Modern Art]. 1st
Continental Congress of Culture, Santiago.
1959 International Extraordinary Congress of Art Critics (Aica), Brasília,
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PRÊMIOS

Rio de Janeiro and São Paulo, 16 to 24 September.
1961 2nd Congresso Brasileiro de Críticos de Arte [Brazilian Congress of

1954 Grande Medalha de Prata e Prêmio Aquisição, 3o Salão
Paulista de Arte Moderna, São Paulo [obra: Espaço Convexo].
1957 1o prêmio do concurso para o projeto do Paço Municipal de
Campinas [em equipe com o arquiteto Rubens Carneiro Viana].
1960 Grande Medalha de Ouro, 9o Salão Paulista de Arte Moderna,
São Paulo [obra: Desenvolvimento 1º].
1965 Prêmio Itamaraty, 8a Bienal de São Paulo/Exposição
Internacional de Arquitetura [trabalho de paisagismo para recreação].

Art Critics] (Abca).
1963 Scelte e Proposte Seminar, Aquila, Italy [chaired by Giulio
Carlo Argan].
1964 Member of the Planning Committee of the seminar O Homem na
Paisagem Paulistana [Man in the São Paulo Landscape], Instituto de Arquitetos
do Brasil [Institute of Architects of Brazil] (IAB), São Paulo. Cordeiro participates
with seven theses.
1966 1st Encontro Nacional de Arquitetos Planejadores [Meeting of

1967 Prêmio Itamaraty: Prêmio Aquisição, 9a Bienal de São Paulo;

Architects/Planners], Curitiba, 13 to 16 May. Cordeiro participates with a thesis.

Prêmio Bienal de Planejamento, 9a Bienal de São Paulo/Exposição

1967 6th Congresso Brasileiro de Arquitetos [Brazilian Congress of

Internacional de Arquitetura [em equipe com o arquiteto Jorge Wilheim].

Architects], Salvador. Cordeiro participates with a thesis at the invitation of IAB

1968 Medalha de Ouro, 17o Salão Paulista de Arte Moderna, São

[Institute of Architects of Brazil] in São Paulo. Propostas 1967 [Proposals 1967],

Paulo [Praça Universitária de Goiânia].
1969 Prêmio Bienal de Planejamento, 10a Bienal de São Paulo/
Exposição Internacional de Arquitetura [Planejamento Paisagístico

Faap [Armando Alvares Penteado Foundation], São Paulo. 1st Simpósio de
Integração Ciência e Humanismo [Symposium of Science and Humanism
Integration], 9th Bienal Internacional de São Paulo [São Paulo Art Biennial].

do Campus da Universidade Federal de Minas Gerais]; 2º Prêmio do

1968 Member of the Planning Committee of Propostas 68 [Proposals

Concurso para o Monumento Comemorativo da Cidade de Goiânia [em

68], Biblioteca Municipal de São Paulo [São Paulo City Library]. 8th Congresso

equipe com o arquiteto Teixeira Leite].

Brasileiro de Arquitetos [Brazilian Congress of Architects], Belo Horizonte.

2013 Waldemar Cordeiro Fantasia Exata, exposição realizada pelo

Cordeiro participates with a thesis.

Instituto Itaú Cultural, é premiada melhor exposição de artes visuais

1969 International Symposium on Computers and Visual Research,

pela Associação Paulista de Críticos de Arte (Apca) e pela Associação

Zagreb, Yugoslavia. Symposium O Planejamento em Face ao Crescimento

Brasileira de Críticos de Arte (Abca)

Populacional e Urbano [Planning in View of the Urban and Population Growth],
IAB [Institute of Architects of Brazil], São Paulo.

PAISAGISMO E PLANEJAMENTO URBANO

1970 8th Congress of the Inter-American Planning Society, Salvador.
Cordeiro participates with a thesis. Participation as keynote speaker at the

1958 Plano Diretor de Santo André da Borda do Campo
[coordenado por Luiz Ignácio Romeiro de Anhaia Mello].
1968 Campus da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo
Horizonte, [3.000.000 m2].

of Comics], Masp [São Paulo Museum of Art], São Paulo.
1971 Creator and general coordinator of Arteônica, an international
exhibition dedicated to the creative use of electronic media in the arts, Faap

1967 Plano Básico Urbanístico de Osasco (SP); Pré-Plano do

[Armando Alvares Penteado Foundation], São Paulo. Talk delivered in the

Município de Londrina; Plano Básico Urbanístico do Vale do Rio Tietê

Course of Visual Perception, Escola Paulista de Medicina [Paulista School of

em São Paulo [aproximadamente 90 km2; coordenação Jorge Wilheim].

Medicine], São Paulo.

1968-1970 Plano Diretor Físico de Marília (SP).
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Congresso Internacional de Histórias em Quadrinhos [International Congress




1972 Member of the Special Committee of Jovem Arte Contemporânea

1969 Plano de Desenvolvimento Integrado de Goiânia (GO);

[Contemporary Young Art] (JAC 72), MAC/USP [Museum of Contemporary

Plano Diretor Integrado de Paulínia (SP); Diagnóstico para Plano de

Art/University of São Paulo]. Keynote address at the Semana de Estética [Week

Desenvolvimento Metropolitano Integrado da Grande Salvador.

of Aesthetics], promoted by Diretório Central dos Estudantes da Universidade

1970 Estudo preliminar para Plano de Desenvolvimento Integrado
de Campinas (SP).
1971 Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana
de Fortaleza; Plano Definitivo da Área Metropolitana da Grande São Paulo.
1972 Projeto de Urbanização da Faixa Marginal ao Rio Tietê
Retificado, municípios de Barueri, Carapicuíba e Osasco (SP)

Federal de Minas Gerais [Central Office of Students at the Federal University
of Minas Gerais], Belo Horizonte. Talk at the 3rd Semana de Comunicações
de Arte [Week of Art Communication], Faap [Armando Alvares Penteado
Foundation], São Paulo.
1973 Talk delivered at the 25th General Meeting of the International
Association of Art Critics, Zagreb, Yugoslavia. Keynote address at the exhibition
Arteônica, Goethe Institut/Unicamp [Campinas State University]/Campinas

PROJETOS
OBRAS PÚBLICAS
Paço Municipal, Campinas, 1957 [não executado; Rubens
Carneiro Viana]; Praça Francisco Barreto, Barretos, 1961/6 [praça
principal]; Grupo Escolar Presidente Prudente, Presidente Prudente,
1963; Parque D. Pedro II, São Paulo, 1967 [proposta]; Parque
Municipal Bosque do Botafogo, Goiânia, 1967; Praça Universitária,
Goiânia, 1967; Centro do Tempo Livre, Jardim Matilde, Ourinhos,

City Government, Campinas, June.

TEACHING PRACTICES
1953 Talk delivered at invitation of the President of USP [University of
São Paulo] at the cultural centers of Bauru and Mogi das Cruzes.
1954 Coordinator and professor with the department of Fine Arts, PróArte International Summer Course, Teresópolis.
1950s Talk delivered on urban landscape at the 4th Semana de Engenharia
e Arquitetura [Week of Engineering and Architecture], Londrina.

1968; Praça do Tempo Livre, Vila Mano, Ourinhos, 1968; Praça

1950s-70s Talks on “Urban Landscape,” Faculdade de Filosofia de

Kennedy, Ourinhos, 1968; Cesp, Dracena, 1969; Cesp, Itanhaém,

Marília e de São José do Rio Preto [Faculty of Philosophy of Marília and

1969; Cesp, Rio Claro, 1970; Cesp, Votuporanga, 1970; Bosque

São José do Rio Preto]. Talks delivered at the Escola Superior de Desenho

Mutirama, Goiânia, 1970 [não executado completamente]; Palácio

Industrial do Rio de Janeiro [School of Higher Education of Industrial

Bela Vista (Palácio do Governo do Estado), Campos do Jordão,

Design of Rio de Janeiro], Faculdade de Medicina da USP [School of

1970; Remanejamento do Parque Educativo Lago das Rosas

Medicine, University of São Paulo], Faculdade de Arquitetura Mackenzie

e Horto Florestal, Superplan (Superintendência do Plano de

[Mackenzie Faculty of Architecture], Centro de Ciências e Artes de

Desenvolvimento Integrado), Goiânia, 1970 [coordenador]; Praça

Campinas [Center of Sciences and Arts of Campinas] (1959), Fundação

Jardim Capivari, Campos do Jordão, 1970; Bosque dos Jequitibás,

Armando Alvares Penteado [Armando Alvares Penteado Foundation],

Campinas, 1971 [não executado]; Bosque dos Alemães/ Praça Dr.

Instituto Cultural Ítalo-Brasileiro [Italian-Brazilian Cultural Institute],

João Loech Jr., Campinas, 1971 [não executado]; Centro Integrado

the Bienais Internacionais de São Paulo [São Paulo Art Biennials] and

de Educação Pré-Primária, Vila Alpina, Santo André, 1971; Mirante

other institutions.

do Morumbi, São Paulo, 1971 [anteprojeto]; Praça Pública, Rua Flora,

1967 Classes in the landscape design graduate program at the

Santo André, 1971; Cemitério de Congonhas, São Paulo, 1972; Praça

Universidade Federal de Belo Horizonte [Federal University of Belo Horizonte],

Palácio dos Azulejos, Campinas, 1972 [não executado]; Conjunto de

IAB/MG [Institute of Architects of Brazil/Minas Gerais State].
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Ciência e Tecnologia da UFMG, Belo Horizonte; Ginásio Estadual,
Santos; Parque do Taquaral, Região do Taquaral, Campinas; Parque
em Santo André.

1970 Talk on Arte Produzida por Computador [Art Produced by a
Computer]. MAM/RJ [Rio de Janeiro Museum of Modern Art], 16 May.
1970s Classes in the course of Introduction to the Planning of the
Metropolitan Area of Belém, Pará State.

CLUBES, LOTEAMENTOS, INDÚSTRIAS,
CHÁCARAS E FAZENDAS

1972 Professor with recognized erudition and qualification at the
Universidade Estadual de Campinas [Campinas State University] — Unicamp,
where he created the Centro de Processamento de Imagens, Instituto de Artes

Jardim Camburi, Caraguatatuba, 1950/61; Sítio Roseira, Jaguariúna,

[Center of Image Processing, Arts Institute].

1950/61; Clube Espéria, São Paulo, 1963; Fazenda Santo Aleixo, Itatiba,
1966; Recanto dos Lagos, Rodovia Raposo Tavares km 92, Sorocaba,

ACTIVITIES CARRIED OUT

1966; Fazenda Cafezal, Jaguariúna, 1969; Chácara da Enseada, Represa
de Guarapiranga, 1970; Clube de Campo e Náutico da Associação dos

1947 The Sindicato dos Compositores Artísticos, Musicais e Plásticos do

Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, Represa de Guarapiranga

Estado de São Paulo [State of São Paulo Union of Music Composers and Fine

(250 mil m2), 1970; Fazenda Santa Terezinha da Floresta, Souzas, 1970;

Artists] charged Cordeiro with collaborating on the materialization of the Italian-

Estância Santa Izabel, Souzas, 1971; Usina São João, Araras, 1972/73

Brazilian cultural exchange.

(finalizado por Analivia Cordeiro e Silvio Zancheti); Clube de Campo

1949 Delegate of the International Art Club in Brazil.

Monte Líbano, São José do Rio Preto, 1972/73 (finalizado por Analivia

1950 Vice president of the International Art Club in São Paulo.

Cordeiro e Silvio Zancheti); Fazenda São José, São José do Rio Preto,

1952 and 1955 Jury member at the 2nd and 4th Salão Paulista de Arte

1972/73 (finalizado por Analivia Cordeiro e Silvio Zancheti).

Moderna [São Paulo Salon of Modern Art].
1957 President of the União dos Artistas Plásticos de São Paulo

EDIFÍCIOS

[Group of United Fine Artists of São Paulo]. Artistic Board member of
MAM/SP [São Paulo Museum of Modern Art]. Member of the Executive

Edifício Inajá, São Vicente, 1950/5; Itapoan, São Vicente, 1950/5;

Committee of the Convenção Municipal de Intelectuais e Artistas para a

Mainumbi, São Vicente, década de 1950; Queen Anne, São Paulo, 1950/61;

Fundação Ibirapuera [Municipal Convention of Intellectuals and Artists

Queen Elyzabeth, São Paulo, 1950/61, Marahú, São Vicente, 1959; Tendaí,

for the Ibirapuera Foundation], São Paulo. Jury Member of the 1st Prêmio

São Vicente, 1960; Ibirá, São Paulo, 1961; Ana Regina, São Paulo, 1962; João

Leirner de Arte Contemporânea [Leirner Prize for Contemporary Art],

Ramalho – Rua Ministro de Godoy, 860 – São Paulo, 1962; Alvorada – Rua

São Paulo.

São Vicente de Paula, 635 – São Paulo, 1963; Ceci-Peri – Rua Oscar Freire,

1969 Member of the Artistic Committes of the 10th Bienal

836 – São Paulo, 1963; Queen Mary – Rua Visconde de Ouro Preto – São

Internacional de Artes de São Paulo [São Paulo Art Biennial]. Jury member

Paulo, 1963; Antibes, Guarujá, 1964; King George V – Rua Caconde, 499 –

of the 2nd and 3rd Salões do Artista Jovem [Salons of the Young Artist],

São Paulo, 1964; Cidade de Recife – Rua Pernambuco – São Paulo, 1965;

MAC/Campinas [Campinas Museum of Contemporary Art]. Jury

Orminda – Al. Tietê – São Paulo, 1965; Queen Victoria – Rua Veiga Filho,

member of the 5th Salão de Arte Contemporânea de Campinas [Salon of

465 – São Paulo, 1965; Rio de Janeiro, São Paulo, 1965; Fernão Cardim,

Contemporary Art of Campinas].

São Paulo, 1966; Itapoã, São Paulo, 1966; King Charles, São Paulo, 1966;
Lucerna, São Paulo, 1966; Itália, São Paulo, 1966/73; Gruta Azul, São Paulo,
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1970-73 Board member of the Pinacoteca do Estado de São Paulo
[São Paulo State Art Gallery].

1967; Parque Conjunto Higienópolis, São Paulo, 1967; Verde Lar, São Paulo,

1970 President of the 1st Salão de Arte e Comunicação – Governo do

1968; Hindi Cia. Brasileira de Habitação, São Paulo, 1970; Agência Bancária

Estado de São Paulo [Salon of Art and Communication – Government of the

– União de Bancos Brasileiros, 1971; Itaipava, São Paulo, 1971; Conjunto

State of São Paulo]. Commission of Unicamp to publish scientific works in a

Habitacional, São Paulo, 1973; Cascata, São Paulo; King Alexander, São

periodic publication.

Paulo; King James, São Paulo; King Richard, São Paulo; King William, São
Paulo; Lago Azul, São Paulo; King Henry VI e Queen Margareth, São Paulo;

AWARDS

Jaú, São Paulo; Lorena, São Paulo; Mara Regina, São Paulo; Mirage, São
Paulo; Olinda, São Paulo; Olivais, São Paulo; Ourinhos, São Paulo; Palácio

1954 Grande Medalha de Prata [Grand Silver Medal] and Prêmio

do Ingá, São Paulo. Petronius, São Paulo; Ponteio, São Paulo; Queen

Aquisição [Acquisition Prize], 3rd Salão Paulista de Arte Moderna [São Paulo

Dorothea, São Paulo; Sarty, São Paulo; Siqueira Campos, São Paulo; Taiza,

Salon of Modern Art], São Paulo [work: Espaço Convexo].

São Paulo; Tamar, São Paulo; Tamaracá, São Paulo; Tatiana, São Paulo.

1957 1st prize at the design competition of the Paço Municipal de
Campinas [Campinas Municipal Palace] (teamed up with architect Rubens

RESIDÊNCIAS

Carneiro Viana).
1960 Grande Medalha de Ouro [Grand Golden Medal], 9th Salão

Bernardo e Marisa Goldfarb, São Paulo, 1950/61; Eduardo Corona,
São Paulo, 1950/61; Jacob Simmis, São Paulo, 1950/61; José M. Borges

Paulista de Arte Moderna [São Paulo Salon of Modern Art], São Paulo [work:
Desenvolvimento 1º].

Jr., São Paulo, 1950/61; Samuel Sznaidleder, São Paulo, 1950/61; Thomas

1965 Prêmio Itamaraty [Itamaraty Award], 8th Bienal de São Paulo [São

Romanach, São Paulo, 1950/61; Salmen Meyer, São Paulo, 1953; David Ro-

Paulo Art Biennial]/International Architecture Exhibition (landscape design

senberg, São Paulo, 1954; Ubirajara Keutenedjian, 1955; Vicente Gaudio,

for recreation).

1955; Abraão Huck, São Paulo, 1956; Schill Kuperman, São Paulo, 1956;

1967 Prêmio Itamaraty [Itamaraty Award]. Prêmio Aquisição

José Papa, São Paulo, 1957; Luiz Milani Sobrinho, São Paulo, 1957; Alvi-

[Acquisition Prize], 9th Bienal de São Paulo [9th São Paulo Art Biennial].

no Slaviero, São Paulo, 1958; João Kon, São Paulo, 1958; Jacob Were-

Prêmio Bienal de Planejamento [Planning Biennial Award], 9th Bienal de São

be, São Paulo, 1959; Sigmundo Golombek, São Paulo, 1959; Waldemar

Paulo [São Paulo Art Biennial]/International Architecture Exhibition (teamed

Zacles, São Paulo, 1959; Annibal Haddad, São Paulo, 1961; Elias Libman,

up with Jorge Wilheim).

São Paulo, 1961; José Corona, São Paulo, 1961; Roger Zmekhol, São Paulo, 1961; Dino Destri, São Paulo, 1961/2; Ezio Gardano, São Paulo, 1961/6;

1968 Medalha de Ouro [Golden Medal], 17th Salão Paulista de Arte
Moderna [São Paulo Salon of Modern Art] (Goiânia University Square)

P. A. Naschese, São Paulo, 1962; Alberto Aliberti, São Paulo, 1963; Jonas

1969 Prêmio Bienal de Planejamento [Planning Biennial Award],

Gordon, São Paulo, 1963; Domingos Ceravolo, São Paulo, 1964; Firer, São

10th Bienal de São Paulo [São Paulo Art Biennial]/International Architecture

Paulo, 1964; Alfredo Elito, São Paulo, 1965; B. L. Wajchenberg, São Paulo,

Exhibition (Landscape Design Planning of the Universidade Federal de Minas

1965; Luis Carlos F. Levy, São Paulo, 1966; Roberto Letaif, Guarujá (SP),

Gerais [Federal University of Minas Gerais] Campus).

1966/73; Henry Maksoud, São Paulo, 1967; José Mário Taques Bittencourt,

2nd Prize in the Competition of the Monumento Comemorativo da

São Paulo, 1967; Munir Abud, São Paulo, 1967; O. Marcucci, São Paulo,

Cidade de Goiânia [Monument to Celebrate the City of Goiânia] (teamed up

1968; Gilberto S. Meirelles F., São Paulo, 1970; Lauro da Costa Lima, São

with architect Teixeira Leite).

Paulo, 1970; Milhelm Simão Racy Jr., São Paulo, 1970; Pedro Jackie Powi-

.

dzer, São Paulo, 1970; W. Luiz Helou, São Paulo, 1971.

2013 Waldemar Cordeiro – Fantasia Exata [Waldemar Cordeiro – Exact
Fantasy], an exhibition held by Instituto Itaú Cultural [Itaú Cultural Institute],
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winner of the best visual arts exhibition award granted by the Associação
Paulista de Críticos de Arte [São Paulo Association of Art Critics] (Apca)
and the Associação Brasileira de Críticos de Arte [Brazilian Association of Art
Critics] (Abca).

LANDSCAPE DESIGN AND URBAN PLANNING
1958 Master Plan of Santo André da Borda do Campo [coordinated by
Luiz Ignacio Romeiro de Anhaia Mello].
1968 Campus of the Universidade Federal de Minas Gerais [Federal
University of Minas Gerais], Belo Horizonte, (3,000,000 sq km).
1967 Basic Urban Plan of Osasco (SP); Pre-Plan of the Municipality of
Londrina; Basic Urban Plan of the Tietê River valley in São Paulo (approximately
90 sq km; coordinated by Jorge Wilheim).
1968-1970 Physical Master Plan of Marília (SP).
1969 Integrated Development Plan of Goiânia (GO); Integrated Master
Plan of Paulínia (SP); Diagnosis for the Metropolitan Integrated Development
Plan of the Greater Salvador area.
1970 Preliminary study for the Integrated Development Plan of
Campinas (SP).
1971 Integrated Development Plan of the Metropolitan Area of Fortaleza;
Definite Plan of the Metropolitan Area of Greater São Paulo.
1972 Rectified Urban Design for the Marginal Strip of the Tietê River,
municipalities of Barueri, Carapicuíba and Osasco (SP).

DESIGNS
PUBLIC WORKS
Paço Municipal, Campinas, 1957 (not executed; Rubens Carneiro
Viana); Praça Francisco Barreto [square], 1961/6 (main square); Grupo
Escolar Presidente Prudente [school], Presidente Prudente, 1963;
Parque D. Pedro II [park], São Paulo, 1967 (proposal); Parque Municipal
Bosque do Botafogo [park], Goiânia, 1967; Praça Universitária [square],
Goiânia, 1967; Centro do Tempo Livre [Center of Free Time], Jardim
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Matilde district, Ourinhos, 1968; Praça do Tempo Livre [square], Vila
Mano, Ourinhos, 1968; Praça Kennedy [square], Ourinhos, 1968; Cesp
[utility service company], Dracena, 1969; Cesp, Itanhaém, 1969; Cesp,
Rio Claro, 1970; Cesp, Votuporanga, 1970; Bosque Mutirama [grove],
Goiânia, 1970 (not completely executed); Palácio Bela Vista (Estate
of the State Government), Campos do Jordão, 1970; Relocation of
the Parque Educativo Lago das Rosas [educational park] and Horto
Florestal [plant nursery], Superplan [Superintendency of the Integrated
Development Plan], Goiânia, 1970 (coordinator); Praça Jardim Capivari
[square], Campos do Jordão, 1970; Bosque dos Jequitibás [grove],
Campinas, 1971 (not executed); Bosque dos Alemães [grove]/Praça
Dr. João Loech Jr. [square], Campinas, 1971 (not executed); Centro
Integrado de Educação Pré-Primária [Preschool Integrated Center], Vila
Alpina, Santo André, 1971; Morumbi Mirador, São Paulo, 1971 (draft);
Public Square, Rua Flora, Santo André, 1971; Cemitério de Congonhas
[cemetery], São Paulo, 1972; Praça Palácio dos Azulejos [square],
Campinas, 1972 (not executed); Conjunto de Ciência e Tecnologia
[Science and Technology Complex] at UFMG [Federal University of
Minas Gerais], Belo Horizonte; State Gymnasium, Santos; Parque do
Taquaral [park], Taquaral Region, Campinas; Park in Santo André.

CLUBS, LAND DEVELOPMENT, INDUSTRIES,
SMALL RANCHES AND FARMS
Jardim Camburi [development], Caraguatatuba, 1950/61; Sítio
Roseira [small ranch], Jaguariúna, 1950/61; Clube Espéria [club], São Paulo,
1963; Fazenda Santo Aleixo [farm], Itatiba, 1966; Recanto dos Lagos, Raposo
Tavares Road km 92, Sorocaba, 1966; Fazenda Cafezal [farm], Jaguariúna,
1969; Chácara Enseada [country house], Guarapiranga Reservoir, 1970;
Clube de Campo e Náutico [Nautical and Country Club], Associação
dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo [State of São Paulo
Association of Public Servants], Guarapiranga Reservoir (250,000 sq m),
1970; Fazenda Santa Terezinha da Floresta [farm], Souzas, 1970; Estância
Santa Izabel [ranch], Souzas, 1971; Usina São João [sugar mill], Araras, 1972/73
(completed by Analivia Cordeiro and Silvio Zancheti); Clube de Campo
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Monte Líbano [country club], São José do Rio Preto, 1972/73 (completed by
Analivia Cordeiro and Silvio Zancheti); Fazenda São José [farm], São José
do Rio Preto, 1972/73 (completed by Analivia Cordeiro and Silvio Zancheti).

BUILDINGS
Edifício Inajá, São Vicente, 1950/5; Itapoan, São Vicente, 1950/5;
Mainumbi, São Vicente, 1950s; Queen Anne, São Paulo, 1950/61; Queen
Elyzabeth, São Paulo, 1950/61, Marahú, São Vicente, 1959; Tendaí, São Vicente,
1960; Ibirá, São Paulo, 1961; Ana Regina, São Paulo, 1962; João Ramalho – Rua
Ministro de Godoy, 860 – São Paulo, 1962; Alvorada – Rua São Vicente de
Paula, 635 – São Paulo, 1963; Ceci-Peri – Rua Oscar Freire, 836 – São Paulo,
1963; Queen Mary – Rua Visconde de Ouro Preto – São Paulo, 1963; Antibes,
Guarujá, 1964; King George V – Rua Caconde, 499 – São Paulo, 1964; Cidade
de Recife – Rua Pernambuco – São Paulo, 1965; Orminda – Al. Tietê – São
Paulo, 1965; Queen Victoria – Rua Veiga Filho, 465 – São Paulo, 1965; Rio de
Janeiro, São Paulo, 1965; Fernão Cardim, São Paulo, 1966; Itapoã, São Paulo,
1966; King Charles, São Paulo, 1966; Lucerna, São Paulo, 1966; Itália, São Paulo,
1966/73; Gruta Azul, São Paulo, 1967; Parque Conjunto Higienópolis, São Paulo,
1967; Verde Lar, São Paulo, 1968; Hindi Cia. Brasileira de Habitação, São Paulo,
1970; Bank branch – União de Bancos Brasileiros, 1971; Itaipava, São Paulo, 1971;
Conjunto Habitacional [housing complex], São Paulo, 1973; Cascata, São Paulo;
King Alexander, São Paulo; King James, São Paulo; King Richard, São Paulo;
King William, São Paulo; Lago Azul, São Paulo; King Henry VI and Queen
Margareth, São Paulo; Jaú, São Paulo; Lorena, São Paulo; Mara Regina, São
Paulo; Mirage, São Paulo; Olinda, São Paulo; Olivais, São Paulo; Ourinhos, São
Paulo; Palácio do Ingá, São Paulo. Petronius, São Paulo; Ponteio, São Paulo;
Queen Dorothea, São Paulo; Sarty, São Paulo; Siqueira Campos, São Paulo;
Taiza, São Paulo; Tamar, São Paulo; Tamaracá, São Paulo; Tatiana, São Paulo.

HOUSES
Bernardo and Marisa Goldfarb, São Paulo, 1950/61; Eduardo Corona,
São Paulo, 1950/61; Jacob Simmis, São Paulo, 1950/61; José M. Borges Jr., São
Paulo, 1950/61; Samuel Sznaidleder, São Paulo, 1950/61; Thomas Romanach, São
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Paulo, 1950/61; Salmen Meyer, São Paulo, 1953; David Rosenberg, São Paulo,
1954; Ubirajara Keutenedjian, 1955. Vicente Gaudio, 1955; Abraão Huck, São
Paulo, 1956; Schill Kuperman, São Paulo, 1956; José Papa, São Paulo, 1957; Luiz
Milani Sobrinho, São Paulo, 1957; Alvino Slaviero, São Paulo, 1958; João Kon, São
Paulo, 1958; Jacob Werebe, São Paulo, 1959; Sigmund Golombek, São Paulo,
1959; Waldemar Zacles, São Paulo, 1959; Annibal Haddad, São Paulo, 1961; Elias
Libman, São Paulo, 1961; José Corona, São Paulo, 1961; Roger Zmekhol, São
Paulo, 1961; Dino Destri, São Paulo, 1961/2; Ezio Gardano, São Paulo, 1961/6; P. A.
Naschese, São Paulo, 1962; Alberto Aliberti, São Paulo, 1963; Jonas Gordon, São
Paulo, 1963; Domingos Ceravolo, São Paulo, 1964; Firer, São Paulo, 1964; Alfredo
Elito, São Paulo, 1965; B. L. Wajchenberg, São Paulo, 1965; Luis Carlos F. Levy,
São Paulo, 1966; Roberto Letaif, Guarujá (SP), 1966/73; Henry Maksoud, São
Paulo, 1967; José Mário Taques Bittencourt, São Paulo, 1967; Munir Abud, São
Paulo, 1967; O. Marcucci, São Paulo, 1968; Gilberto S. Meirelles F., São Paulo,
1970; Lauro da Costa Lima, São Paulo, 1970; Milhelm Simão Racy Jr., São Paulo,

.

1970; Pedro Jackie Powidzer, São Paulo, 1970; W. Luiz Helou, São Paulo, 1971.
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Imagens do espaço expositivo da mostra Waldemar Cordeiro – Fantasia Exata, ocorrida de 3 de julho a 22 de setembro de 2013, no Itaú Cultural, em São Paulo
[Images from the exhibition Waldemar Cordeiro – Exact Fantasy, held at Itaú Cultural, São Paulo, July 3 through September 22, 2013]
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