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Museu de Arte Moderna de São Paulo remonta

exposição histórica do concretismo e traz revelações

sobre o movimento, que ainda influencia artistas
por Daniel Hora

Catálogo da exposição
paulista, de Luiz Sacilotto

Virou lenda o episódio central da
arte concreta no Brasil. Muito se co-
mentou e se fala a respeito: das di-
vergências entre os núcleos paulista
e fluminense às exposições e tex-
tos que, ao longo das décadas, apre-
sentaram distintas interpretações
do movimento. No entanto, nunca
houve uma oportunidade de se re-
ver de fato o conjunto total de pe-
ças que compuseram a primeira Ex-

posição Nacional de Arte Concreta, pro-
movida em dezembro de 1956, no
Museu de Arte Moderna (MAM)
de São Paulo, e remontada com al-
gumas alterações, em fevereiro de
1957, no MAM do Rio de Janeiro.

O MAM paulistano aproveita o
pretexto do aniversário de 50 anos
da mostra para reproduzi-la, da
forma mais fiel possível, e oferecê-
la ao exame das novas gerações. A



curadoria é de responsabilidade do
crítico de arte e professor de filo-
sofia Lorenzo Mammi, do desig-
ner André Stolarski e do artista vi-
sual João Bandeira, integrante do
grupo Poemix. O desafio deles foi
armar um quebra-cabeça sem mo-
delo. Na inexistência de um catá-
logo oficial da primeira exposição,
foram buscar referências em recor-
tes de jornais, fotografias do even-
to, livros e no encarte especial pu-
blicado em 1956 pela revista AD
- Arquitetura e Decoração.

A pesquisa revelou incorreções na
historiografia sobre a mostra. "Des-
conhecia-se a inclusão de obras dos
fotógrafos German Lorca e Ademar
Manarini, por exemplo. E, ao contrá-
rio do que se acreditava, Amílcar de
Castro não participou com trabalhos,
embora seu nome estivesse impresso
no convite", explica Mammi. Além
disso, algumas peças exibidas há 50
anos, das quais não havia registro de
seu paradeiro, foram finalmente loca-
lizadas, a exemplo de pinturas de Ge-
raldo de Barros e Alexandre Wollner
e uma escultura de Franz Weissman
encontrada no acervo venezuelano da
Fundação Cisneros.

A exposição Concreta 56: A Raiz
da Forma reúne cerca de 100 pintu-
ras, esculturas e desenhos e 45 poe-
mas visuais, a partir de 21 de setem-
bro. O conjunto é dividido em três
compartimentos na grande sala do
museu. Dois deles repetem a mon-
tagem original, com criações de
Waldemar Cordeiro, Alfredo Volpi,
Luiz Sacilotto, Aluísio Carvão, Fer-
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reira Gullar, Wlademir Dias-Pino,
Décio Pignatari, os irmãos Augus-
to e Haroldo de Campos e Ronaldo
Azeredo, entre outros. A maioria
dos itens estava na mostra de 1956
e o restante são obras parecidas, do
mesmo período ou de reedições —
caso dos poemas.

O terceiro espaço está reservado
para os desdobramentos dos anos se-
guintes, na produção dos concretistas,

neoconcretistas e autores influencia-
dos por eles. Para citar alguns nomes,
há trabalhos dos poetas Osmar Dillon
e José Lino Grünewald e dos artistas
Iberê Camargo, Ivan Serpa, Willys de
Castro, Hércules Barsotü e Hélio Oi-
ticica — com alguns de seus trabalhos
da série Metaesquemas (1957-1958).

Em suas obras e textos, Oiticica
dedicava atenção especial à "vontade
construtiva", latente na absorção das
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influências estrangeiras. O pensa-
mento do artista reflete a hipótese de
que o construtivismo seja uma con-
dição intrínseca ao modernismo bra-
sileiro. "Seria ele o código genético
da arte brasileira, assim como o pop
e o minimalismo são o DNA da arte
norte-americana", julga Mammi. O
curador recorda que o concretismo
ocorreu de modo muito marcante no
Brasil nos anos 1950. Nas décadas se-
guintes o pendor construtivista con-
tinuou presente no trato cuidadoso
da forma, nos experimentos das no-
vas mídias e das performances englo-
badas na tendência arte-vida.

A recorrência concreta na ex-
pressão plástica brasileira talvez de-
corra do saudosismo diante do pe-
ríodo desenvolvimentista, marca-
do pela criação dos museus de arte
moderna, da Bienal de São Paulo e
de um novo estilo de arquitetura.

Essa fase promissora ecoava nos
ideais de inovação estética do mo-
vimento, que previam o fim da dis-
tinção entre conteúdo e aparência
e a constituição de uma linguagem
impulsionadora do progresso so-
cial. Mas a repressão do regime mi-
litar dispersou o projeto.

Para explicitar as ambições desse
idealismo nos usos do cotidiano, a
Sala Paulo Figueiredo do museu abri-

gará 150 peças de design dos anos
1950, que guarda vínculos estreitos
com a arte concreta. Entre os des-
taques estão os projetos gráficos de
identidade, em particular os de Ale-
xandre Wollner e Ruben Martins, os
móveis do alemão radicado no Brasil
Karl Heinz Bergmiller e os murais de
Antônio Maluf e Athos Bulcão. Ha-
verá também projetos de livros, peri-
ódicos e capas de disco - uma delas
de Lygia Clark. "Os concretos foram
os responsáveis por um novo modo
de fazer e pensar o design, conforme
à racionalidade, à sistematização e à
ordem. Esse feito nunca havia sido
exposto em sua amplitude, como
agora", diz André Stolarski. •

Concreta 56: A Raiz da Forma
Museu de Arte Moderna
Parque do Ibirapuera, portão 3 - s/n°, São Paulo.
Tel.: (11) 5085-1300. De 21 de setembro a 3 de
dezembro. Terça a domingo e feriados, das 10h
às 18h. Entrada: R$ 5,50; grátis aos domingos.

30 anos do Poema Sujo

A transcendência do tempo é o tema de
Poema Sujo, que Ferreira Gullar escreveu
em 1975, durante exílio em Buenos Aires.
O livro foi publicado pela primeira vez há
30 anos. O autor maranhense, hoje com
76 anos, foi uma das principais figuras da
poesia concreta e neoconcreta, além de
ter desenvolvido uma importante refle-
xão sobre a arte brasileira do período.
Reeditado este ano, o livro foi acompa-
nhado de um CD, com a gravação original
do poeta. Abaixo, Gullar responde ques-
tões levantadas pela BierTArt.

Como você avalia o reconhecimento alcan-
çado por Poema Sujo?
— A obra não tem por tema as circuns-

tâncias da época em que foi escrita. Sua
matéria é o tempo, o resgate da vida vivi-
da. Ela não se esgota numa única leitura.
Muitos dos temas presentes nela me leva-
ram a escrever outros poemas.

Havia algum motivo estético ou político
para criar o poema?
— Não tive outra intenção senão de
escrevê-lo. Transformar em realidade uma
massa enorme de coisas vividas que que-
riam voltar à vida. Mergulhei numa espé-
cie de "viagem", que durou seis meses e
me deu enorme felicidade.

Como avalia a poesia de hoje em compa-
ração com a do período neoconcreto?
- A poesia neoconcreta não teve uma

presença muito grande no cenário brasi-
leiro. A poesia brasileira atual quase nada
reflete daquelas experiências.

Você foi um dos mais importantes críti-
cos da arte concreta. Identifica influências
desses movimentos na produção atual?
— A arte concreta e a arte neoconcre-

ta, embora esta tenha nascido daquela,
são experiências estéticas diferentes. Se
a arte concreta tem forte caráter cons-

trutivo e racional, a arte neoconcreta
produz uma inflexão na direção da sub-
jetividade e da desconstrução que irá se
acentuando à medida em que a expe-
riência se desenvolve e se diversifica.
Em Amílcar e Weissman, ela se mantém
construtiva. Mas em Lygia e Oiticica,
deriva para o abandono da objetivida-
de e mergulha numa aventura sensorial
e subjetiva. Não saberia dizer até que
ponto as duas experiências estão pre-
sentes hoje na arte brasileira.

O íema da Bienal é Como Viver Junto. Isso
é possível, mesmo com o terrorismo, as
ações do PCC e a guerra no Líbano?

- Uma das funções da arte é propor
novos modos de viver e criar condições
de convívio harmonioso. Se deixásse-
mos de fazer as coisas por causa dos
malucos que vivem derramando ódio
pelo mundo, estaríamos nos rendendo
à insanidade e ao crime, que devem ser
denunciados e debelados.

Text Box
Fonte: Bien'Art, ano 2, n.23, p.28-30, set. 2006.




