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Sala Guido Arturo Palomba

José Luiz Gomes do Amaral
Presidente da APM

Por decisão unânime da diretoria da Associação Paulista de Medicina — APM, to-
mada na reunião do 17 de janeiro de 2020, a antiga Sala Contemporânea da Pina-
coteca da Associação Paulista de Medicina, destinada a exposições temporárias de 
artistas convidados e de obras do acervo, passa a denominar-se Sala Guido Arturo 
Palomba. 

Para fazer uma surpresa ao homenageado, o assunto foi colocado na pauta da 
reunião sob o título genérico de Homenagens. Todos os diretores, porém, foram 
previamente consultados sobre o assunto e manifestaram total apoio à  proposta. 
Assim, durante a reunião, sem mais delongas, apresentamos formalmente a pro-
posta que foi de imediato aprovada e com louvor. 

Dr. Guido ficou profundamente emocionado. Profissional com carreira amplamen-
te desenvolvida no campo da Psiquiatria Forense; ex-médico-chefe do antigo Ma-
nicômio Judiciário de São Paulo; perito habilitado nos Tribunais Judiciários de São 
Paulo desde 1975, responsável por mais de 15 mil laudos e pareceres para Varas 
Criminais, Civis e Militares; autor de duas dezenas de livros publicados e ocupante 
da cadeira nº 1 da Academia de Medicina de São Paulo, entre outras organizações 
culturais; ele já foi alvo de muitas homenagens na vida. Esta, todavia, foi uma das 
que lhe calaram mais fundo. Porque o Dr. Guido ama a arte, incluindo nela a pró-
pria Medicina, que é a arte de curar – ars curandi. Ele sabe, como afirmou de certa 
feita Miguel Couto, que não existem doenças, existem doentes. Que a doença se 
manifesta diferentemente em cada indivíduo. E que cabe ao médico encontrar a 
solução precisa para cada caso. Nessa empreitada, ele usa mais do que a ciência, 
usa também a arte, que é uma maneira particular de pesquisar, compreender, criar, 
encontrar soluções novas para velhos problemas. 

O dia 17 de janeiro de 2020 foi um dos dias mais felizes de sua vida. Mal sabia ele 
que estávamos a poucas semanas de uma das maiores pandemias que o Brasil e 
o Mundo enfrentariam, a da covid-19. Em atenção às recomendações sanitárias, a 
Associação Paulista de Medicina, a partir de março de 2020, passou a trabalhar em 
regime de home office e a sua Pinacoteca foi fechada. Assim que as condições o 
permitiram, um ano e meio depois, a APM começou a voltar às suas atividades nor-
mais. Mas a Pinacoteca, aberta ao público, só está voltando à normalidade 30 me-
ses depois do início da pandemia. E volta com força total. Com a abertura da mostra 
Diálogo Construtivo Paulista, que reinaugura a sua sala de exposições temporárias 
e do Acervo, agora denominada Sala Guido Arturo Palomba. 
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Obrigado

Guido Arturo Palomba
Diretor Cultural da APM

A pergunta naturalmente se levanta: que teria feito o médico para 
merecer tão grande homenagem, a de ter o seu nome entronizado 
na Pinacoteca da mais importante agremiação médica da América 
Latina, uma das maiores do mundo, a Associação Paulista de Me-
dicina? Resposta: a benevolência de seu Presidente, o Doutor José 
Luiz Gomes do Amaral, e a de seus Diretores, que aprovaram, por 
unanimidade e com louvor, em reunião plena de Diretoria, no dia 17 
de janeiro de 2020, nomear o espaço também destinado a exposi-
ções temporárias, conhecido como Pinacoteca Contemporânea, de 
Sala Guido Arturo Palomba. 

Se nos dedicamos à Casa para receber tamanha homenagem? Ape-
nas demos o máximo possível e, se mais não fizemos, é porque as 
nossas muitas deficiências e limitações não permitiram ir adiante. 
Entretanto, se o afeto tiver algum peso, então é impossível a ultra-
passagem, mas apenas igualar o apego a ela devotado. 

Essa revelação de amor à APM não poderia vir desacompanhada 
de outra afeição sincera, o imenso reconhecimento ab imo pectore 
com muitas palmas de exaltação a todos os responsáveis por esse 
comovente preito. Se já era grande a nossa responsabilidade com 
a Pinacoteca, agora os deveres decuplicam-se, restando, de modo 
puro, agradecer ao Presidente, amigo dileto, e em seu nome esten-
der a gratidão a um por um dos queridos Diretores e Diretoras que o 
acompanharam na emocionante aprovação que nos homenageou.

Para inaugurar o recém-nominado recinto, idealizou-se a mostra 
Diálogo Construtivo Paulista, que reunirá obras de tendência cons-
trutivista do acervo da APM com trabalhos de mesmo viés perten-
centes à nossa coleção particular. O escolhido para a curadoria não 
poderia ser outro senão o crítico Enock Sacramento, um dos maio-
res conhecedores desse gênero de arte no Brasil, um Mestre com 
maiúscula, a quem agradecemos e rendemos as mais caras home-
nagens.

Gratíssimo, APM; muito obrigado, idealizadores, amigas, amigos, 
neste momento em que a emoção transborda!
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Regina Gomide Graz. Tapete em lã,  
208 x 196 cm, déc. de 1930.

Primórdios do Construtivismo no Brasil

Não se considerando a pintura corporal dos indígenas brasileiros, 
bem assim os traçados geométricos encontrados em cerâmicas, 
cestarias e acessórios por eles produzidos e utilizados como pro-
priamente arte, já que seguem padrões herdados de seus ante-
passados, com pequenas variações introduzidas com o passar do 
tempo e utilizados para identificação de etnias, de identidades, as 
primeiras manifestações da abstração geométrica na arte brasileira 
remontam aos anos 1920. 

Elas surgiram, sobretudo, em objetos de decoração de interiores, 
mas também em fundos de telas cujos elementos principais eram 
concebidos dentro de uma visão naturalista, organicista ou estiliza-
da e ainda em figuras de primeiro plano de certas pinturas. 

Assumem considerável protagonismo neste contexto, as figuras 
de John Graz (1891-1980); de sua esposa, Regina Gomide Graz 
(1897-1973); e de seu cunhado, Antônio Gomide (1895-1967). 
Eles atuaram no segmento da decoração de interiores, em São 
Paulo, privilegiando projetos de viés abstrato geométrico. John 
Graz destacou-se na criação de vitrais, painéis, jardins, luminárias, 
portas, móveis. Regina dedicou-se, sobretudo, a produtos têxteis. 
Criou tapetes emblemáticos cujas formas anteciparam a estrutura 
de trabalhos realizados, nos anos 1950, por concretistas históricos 
e por outros que se juntaram à corrente construtivista nas décadas 
seguintes. A produção de Regina nessa linha foi de tal ordem que 
ela criou, em 1941, a Indústria de Tapetes Regina Ltda. que, em mo-
mento de maior atividade, chegou a ter 30 empregados. A empresa 
encerrou suas atividades em 1957. Regina criou ainda numerosas 
almofadas e panneaux. Antônio Gomide realizou projetos decora-
tivos em parceria com John Graz, Regina Graz, Gregori Warchavchik 
(1896-1972), estudos para vitrais, frisos decorativos, técnicas mis-
tas sobre papel vasos e outros. O trabalho desse grupo familiar e 
profissional, conhecido como “família art déco”, pois a ele se deve a 
introdução desse tipo de arte no Brasil, foi importante como fator 
de difusão da arte construtiva no meio social paulistano, particu-
larmente junto a estratos mais estabelecidos econômica e intelec-
tualmente da cidade. 

Tarsila do Amaral (1886-1973) teria sido a primeira artista brasi-
leira a incluir um fundo abstrato geométrico em uma tela quando 
pintou, em 1923, A Negra, obra importante de sua produção mo-
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Lasar Segall. Estudo para decora-
ção do Pavilhão Moderno de D. Olívia 
Guedes Penteado, 13,4 x 13,4 cm, c. 
1924. Acervo Museu Lasar Segall.

derna, atualmente no acervo do Museu de Arte Contemporânea da 
Universidade de São Paulo — MAC/USP. São também de sua autoria 
duas marinhas intituladas Calmaria, a primeira pintada em 1928 e a 
segunda, em 1929, esta pertencente ao Acervo Artístico do Palácio 
do Governo do Estado de São Paulo. Trata-se de uma composição 
que remete à paisagem constituída apenas por elementos geomé-
tricos, tais como pirâmides e cilindros, que se elevam de uma super-
fície aquosa, num clima surrealista. A geometria está presente de 
forma mais discreta em muitas outras das obras criadas por Tarsila 
nos anos 1920, tais como A Caipirinha (1923), E.F.C.B. (1924), La 
Gare (1925), seja pela própria natureza formal dos temas aborda-
dos, tais como casinhas e construções de maior porte, seja pela 
vontade deliberada de geometrizar seus motivos.

Surpreendentemente, em 1922, Vicente do Rêgo Monteiro (1899-
1970) criou a tela Composição Abstrata, totalmente geométrica, 
constituída por cinco áreas de cor chapadas, duas delas retangula-
res e uma quadrada.

Lasar Segall (1889-1957) foi outro artista de presença importante 
no contexto da introdução da abstração geométrica em São Paulo 
e, por consequência, no Brasil. No início de 1924, realizou grandes 
painéis com elementos geométricos em segundo plano para deco-
rar o Automóvel Clube de São Paulo por ocasião da realização do 
conhecido Baile Futurista. Na sequência, é convidado por D. Olívia 
Guedes Penteado para executar a decoração do teto do Pavilhão 
Moderno de sua residência localizada na confluência das Avenidas 
Conselheiro Nébias e Duque de Caxias, no bairro dos Campos Elí-
seos, em São Paulo. A residência, projetada por Ramos de Azevedo, 
lhe pareceu inadequada para receber sua coleção de obras moder-
nas. Assim, decidiu construir um pavilhão especial para abrigá-las e 
para receber seus amigos modernistas. 

Outros artistas produziram obras de viés geométrico nos anos 
1920 e 1930, entre eles Cícero Dias, que fez um retrato de Tarsila 
do Amaral assinando-o com o anagrama Said (“Dias” invertido).

Em 1937, foi criado, por Quirino da Silva (1897-1981), juntamen-
te com Geraldo Ferraz (1905-1979) e Flávio de Carvalho (1899-
1973), em São Paulo, o Salão de Maio, com o objetivo de destacar 
a arte moderna brasileira e promover intercâmbio internacional. A 
participação estrangeira, todavia, só foi possível na segunda versão 
do Salão, realizada em 1938, graças à participação, na Comissão 
Organizadora, de Flávio de Carvalho, que seria o responsável único 
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Jacob Ruchti. Espaços. Escultura em 
alumínio,  exposta no III Salão de Maio, 
em 1939.

Capa do catálogo da exposição 19 
pintores, 1947, São Paulo. 

Revista Anual do Salão de Maio de 
1939, que incorpora o catálogo do III 
Salão de Maio, editada por Flávio de 
Carvalho.

pela realização da terceira e última edição do evento, em 1939. Em 
sua terceira edição, o Salão de Maio contou com a participação de 
19 artistas nacionais e 20 artistas estrangeiros. Entre os artistas 
ativos no Brasil, embora incluído na mostra como estrangeiro por 
ter nascido na Suíça, participou do evento o escultor e arquiteto de 
interiores Jacob Ruchti (1917-1974), diplomado pela Universidade 
Mackenzie, de São Paulo com uma obra geométrica inovadora.

As duas primeiras edições foram realizadas no Esplanada Hotel e a 
terceira, na Galeria Itá. A última edição do Salão de Maio contou com 
um manifesto no qual Flávio de Carvalho afirma que o movimento 
abstracionista introduz no mundo plástico “a linha livre e a cor pura, 
qualidades pertencentes ao mundo do raciocínio”. Essa afirmação, 
sem dúvida, favoreceu a abstração geométrica que tem como es-
copo a arte objetiva, a arte que tem seus fundamentos antes na in-
teligência do que na sensibilidade propriamente dita. Por suas pro-
postas e realizações, o III Salão de Maio é considerado um precursor 
da Bienal de São Paulo.

Apesar de os anos 1940 terem sido marcados pela presença do 
expressionismo, após o término da Segunda Guerra Mundial, em 
1945, o ambiente artístico brasileiro movimenta-se consideravel-
mente. Em 1946, realiza-se, no Instituto dos Arquitetos do Bra-
sil, no Rio de Janeiro, a mostra Quatro Novíssimos, organizada por 
Carlos Scliar, reunindo obras de Luiz Sacilotto (1924-2003), Luiz 
Andreatini (1921-?), Marcello Grassmann (1925-2013) e Octávio 
Araújo (1926-2015). Após seu encerramento, os artistas, todos re-
sidentes em São Paulo, pensaram naturalmente realizá-la também 
na capital paulista. Segundo nos declarou Sacilotto, Maria Eugênia 
Franco (1915-1999) ofereceu a sala de exposições da Biblioteca 
Mário de Andrade para recebê-la; todavia, o espaço não comporta-
va as obras. Então, sugeriu como local de realização da mostra a 
Galeria Prestes Maia, no Vale do Anhangabaú, que, por sua vez, era 
muito grande para abrigá-las. Resolveu-se, assim, ampliar o número 
de participantes, o que foi feito, resultando na mostra 19 Pintores, 
que revelou a São Paulo um notável grupo de artistas emergentes, 
entre os quais, além dos quatro citados, estavam Aldemir Martins 
(1922-2006), Flávio Shiró Tanaka (1928), Jorge Mori (1932-2018), 
Lothar Charoux (1912-1987), Maria Leontina (1917-1984), Mário 
Gruber (1927-2011), Odetto Guersoni (1924-2007) e outros. 

Durante esta exposição Waldemar Cordeiro (1925-1973) conheceu 
Sacilotto e Charoux, formando o núcleo inicial que, ampliado poste-
riormente com a entrada de Geraldo de Barros (1923-1998), Ana-
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Dependências da Seção de Arte da Bi-
blioteca Mário de Andrade, nas quais 
Cordeiro reunia-se inicialmente com 
Sacilotto e Charoux e, a seguir, tam-
bém com  Geraldo de Barros para dis-
cutir questões artísticas. Aqui o Gru-
po Ruptura começou a tomar forma. 

tol Wladyslaw (1913-2004), Kazmer Féjer (1923-1989) e Leopold 
Haar (1910-1954), daria origem ao Grupo Ruptura, marco zero do 
concretismo paulista. 

Em 1947, é criado o Museu de Arte de São Paulo — Masp pelo em-
presário e jornalista Assis Chateaubriand (1892-1968) e, no ano 
seguinte, o Museu de Arte Moderna de São Paulo — MAM/SP pelo 
industrial Francisco Matarazzo Sobrinho (1898-1977), instituições 
que dinamizariam sobremaneira o ambiente artístico de São Pau-
lo. Para dirigir o Masp, foi convidado o italiano Pietro Maria Bardi 
(1900-1999), enquanto o MAM/SP foi entregue aos cuidados do 
crítico belga Léon Degand (1907-1958).

Embora tenham surgidos obras rigorosamente geométricas no 
Brasil dos anos 1920 e 1930, algumas aparentemente avulsas e 
outras com alguma continuidade, foi em fins dos anos 1940 que 
se registraram casos de uma adesão mais efetiva a essa tendência 
artística. É o caso de Cícero Dias (1907-2003), artista pernambuca-
no, que, no final da década de 1940, engajou-se de forma determi-
nada na produção de pinturas abstratas geométricas. É de autoria 
de Cícero Dias um retrato de viés geométrico de Tarsila do Amaral 
(1886-1973), em nanquim sobre papel, de 14 x 9,5  cm, desenhado 
em 1929.

A abstração geométrica passou a interessar vários artistas; todavia, 
só assumiria status de movimento com a criação do Grupo Ruptura 
e a realização, em 1952, da exposição Ruptura, no MAM/SP, e a pu-
blicação do respectivo Manifesto.

O Grupo Ruptura

O Grupo Ruptura foi gestado num caldo de cultura muito rico que 
se formou na sociedade brasileira após a Segunda Grande Guerra 
(1939-1945) e que propiciou grandes avanços no setor cultural, 
entre eles a criação do Masp e do MAM/SP. Uma das manifestações 
importantes do período foi a exposição 19 Pintores, realizada em 
1947 na Galeria Prestes Maia, no Vale do Anhangabaú, em São Pau-
lo, idealizada por Maria Eugênia Franco (1915-1999) e organizada 
por Rosa Rosenthal Zucolotto. A exposição era predominantemen-
te expressionista e a maioria de seus integrantes, simpatizante da 
esquerda ou engajada nela. Apesar disso, o patrocínio foi da União 
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Waldemar Cordeiro em seu ateliê, São 
Paulo, 1949. 

Luiz Sacilotto, em sua oficina-ateliê 
em Santo André, SP, 1952. 

Cultural Brasil-Estados Unidos. Durante a mostra, Waldemar Cordei-
ro (1925-1973) aproximou-se de Luiz Sacilotto (1924-2003) e de 
Lothar Charoux (1912-1987), participantes da exposição, e de Ge-
raldo de Barros (1923-1998), que a visitava. A partir desses encon-
tros, surge um grupo informal que passa a se encontrar na Seção de 
Arte da Biblioteca Mário de Andrade e, eventualmente, em cantinas 
do bairro do Bexiga, formado inicialmente por imigrantes italianos, 
no distrito de Bela Vista, para troca de informações e discussões 
sobre problemas da arte. Por seus conhecimentos teóricos e perso-
nalidade, Cordeiro destaca-se, desde o início, entre os participantes. 
O assunto principal dessas reuniões são as questões relacionadas à 
figuração-abstração, tema que empolgava e dividia as opiniões no 
ambiente artístico paulistano.

Quais eram as trajetórias de Waldemar Cordeiro, Luiz Sacilotto, Lo-
thar Charoux e Geraldo de Barros até aquele momento? 

Nascido em Roma, em 1925, de pai brasileiro e mãe italiana, Walde-
mar Cordeiro é registrado na Embaixada do Brasil, o que lhe confere 
a cidadania brasileira. Recebe educação italiana no Liceu Tasso e in-
gressa, em seguida, na Accademia di Belle Arti. Ainda adolescente, 
durante o regime fascista, aproxima-se do Partido Comunista Italia-
no, opção política que mantém até o fim de sua vida, alinhando-se 
ao pensamento de Antonio Gramsci que entendia a arte como um 
instrumento de mudança da sociedade. Aos 21 anos, viaja ao Brasil 
a fim de conhecer seu pai. Trabalha, então, como ilustrador e crítico 
de arte no jornal Folha da Manhã, em São Paulo, e, como tal, faz a 
cobertura jornalística da exposição 19 Pintores, em 1947. Do en-
contro com Sacilotto, Charoux e de Barros, nessa ocasião, e de seus 
desdobramentos, nasce o concretismo brasileiro, em 1956. Como 
artista, Cordeiro era um expressionista interessado nas questões 
comprometidas com a modernidade e a sociedade. Foi ele quem 
organizou, juntamente com Bassano Vaccarini (1914-2002), em 
1947, a exposição inaugural da Domus, a primeira galeria de arte 
moderna da capital paulista. Em 1948, Cordeiro volta à Itália, onde 
realiza suas primeiras pinturas não figurativas. Nesse período, as 
reuniões do pequeno Grupo tornam-se mais raras. Retornando, to-
davia, a São Paulo, em 1949, em caráter definitivo, Cordeiro retoma 
suas atividades jornalísticas e é convidado a participar da mostra 
inaugural do MAM/SP, Do Figurativismo ao Abstracionismo, com 
uma obra, assim como Cícero Dias e Samson Flexor. As reuniões do 
Grupo voltam a ser realizadas nos mesmos locais, acrescidos agora 
da Galeria Domus e do Clubinho do Museu de Arte Moderna. 
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Lothar Charoux, década de 1950. 

Geraldo de Barros, Autorretrato, 
1949. Acervo Instituto Moreira Sales.

Descendente de imigrantes italianos, Sacilotto nasceu em Santo 
André, em 1924. Estuda no Instituto Profissional Masculino, no 
Brás, em São Paulo, diplomando-se em Pintura e Decoração em 
1941. Tem como colegas Marcello Grassmann, Octávio Araújo e Flá-
vio Shiró Tanaka. No mesmo ano, torna-se Mestre em Pintura pela 
Escola Técnica Getúlio Vargas. Trabalha inicialmente como letrista 
de precisão na Hollerith do Brasil, onde desenha o famoso envelope 
de pagamento, dito “holerite”. Em seguida, atua como desenhista
-projetista no Escritório de Arquitetura de Jacob Ruchti e no Escri-
tório de Arquitetura de Vilanova Artigas, em São Paulo. Em 1946, 
participa de uma coletiva de desenhos na Seção de Arte da Biblio-
teca Mário de Andrade, em São Paulo, e da exposição 4 Novíssimos, 
no Instituto dos Arquitetos do Brasil — IAB, do Rio de Janeiro; em 
1947, do 1º Salão de Belas Artes de Santo André e da exposição 19 
Pintores. No mesmo ano, produz seus primeiros desenhos de ten-
dência geométrica. 

Lothar Charoux nasceu em Viena, na Áustria, em 1912. Iniciou sua 
formação artística com o tio Siegfried Charoux, escultor. Emigra 
para São Paulo em 1928, fixando-se em São Paulo. Nos anos 1930, 
estuda no Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo - Laosp, onde co-
nhece Waldemar da Costa, com quem viria a estudar pintura a partir 
de 1940. Torna-se professor do Laosp e do Senai. A partir de 1942, 
participa de várias edições do Salão do Sindicato dos Artistas Plás-
ticos de São Paulo e da Seção Moderna do Salão Nacional de Belas 
Artes, no Rio de Janeiro. Em 1947, realiza sua primeira exposição in-
dividual, na Galeria Piratininga, e participa da exposição 19 Pintores.

Geraldo de Barros nasceu em Xavantes, interior do Estado de São 
Paulo, em 1923. A partir de 1945, estuda desenho e pintura com 
Clóvis Graciano, Colette Pujol e Yoshiya Takaoka. Paralelamente, é 
atraído pela fotografia experimental e começa a fazer, em 1947, in-
tervenções em negativos, tais como riscá-los, cortá-los, perfurá-los 
e produzir fotos solarizadas e com sobreposição de imagens. Nesse 
momento, Geraldo de Barros estava dividido entre a fotografia e a 
pintura de viés expressionista. Participa nesse mesmo ano da cria-
ção do Grupo 15, que montou no centro da cidade um ateliê do qual 
participavam 15 artistas, entre os quais Antônio Carelli e Yoshiya 
Takaoka. No local, Geraldo de Barros construiu um estúdio para suas 
experiências fotográficas.

Kazmer Féjer, escultor, pintor e químico industrial, nascido em Pécs, 
na Hungria, em 1923, chega ao Brasil em 1948, a convite de Cor-
deiro, para fazer uma exposição em São Paulo. Cordeiro o conhece-
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Kazmer Féjer, década de 1950.

Leopold Haar, em seu ateliê, por volta 
de 1950. O designer faleceu prema-
turamente em 1954, com 44 anos de 
idade.

Anatol Wladyslaw, em seu ateliê de 
São Paulo, 1948. Abandonou o Gru-
po Ruptura no final dos anos 1950, 
voltando à figuração. Curamos duas 
exposições do artista:  a primeira em  
1992, na Galeria dos Críticos de Arte 
Pokaz, em Varsória, Polônia, e a se-
gunda em 1993 -  Wladyslaw, Pintura 
e Desenho em Retrospecto,  na Pina-
coteca do Estado de São Paulo.

ra em 1945 por ocasião da criação da Seção de Budapeste do Art 
Club Internacional, do qual Féjer foi um dos fundadores. À época 
do convite, Cordeiro era o vice-presidente do Art Club de São Paulo. 
Féjer permanece no Brasil e aqui trabalha como químico industrial e 
artista plástico. Naquele momento, já contabilizava uma participa-
ção na versão de 1946 do Salon Realités Nouvelles, de Paris. (Em 
outubro de 1980, visitamos Féjer em Paris, onde ele se exilou vo-
luntariamente, anos antes, em razão da ditadura militar instaurada 
no Brasil em 1964. Enviou, na ocasião, por nosso intermédio, vários 
pigmentos por ele fabricados para Sacilotto.) 

O Grupo Ruptura histórico é reforçado em 1950 com a admissão 
de Leopold Haar, polonês de Tarnov, diplomado pela Academia de 
Belas Artes de Cracóvia, que emigrara para o Brasil em 1946, fixan-
do-se inicialmente em Porto Alegre, onde trabalha como paginador 
da revista O Globo, de Porto Alegre. Posteriormente, monta com seu 
irmão Sigmund Haar, no Paraná, o estúdio de fotografia Haar Stu-
dios, transferindo-o para São Paulo, em 1950. Seus conhecimentos 
fotográficos e experiência como designer gráfico levaram o Grupo a 
aceitá-lo como um de seus pares. 

Finalmente, o Grupo é completado com a entrada do polonês Anatol 
Wladyslaw, nascido em Varsóvia, em 1913. Durante a juventude, 
Wladyslaw participa do movimento Hatzair, de viés sionista-socia-
lista. Emigra para o Brasil em 1930, fixando-se em São Paulo, onde 
sua irmã tem, com o marido, uma fábrica de capas no bairro do Brás. 
Ingressa na Universidade Mackenzie e diploma-se em Engenharia 
Elétrica e Civil em 1937. Em 1938 e 1939, visita o Salão de Maio 
e passa a interessar-se pela arte. Em 1946, por recomendação de 
Lasar Segall (1889-1957), começa a estudar pintura com Lucy Cit-
ti Ferreira (1911-2008). No ano seguinte, continua seus estudos 
com Yolanda Mohalyi (1909-1978) e, a seguir, frequenta o Ateliê 
Abstração de Samson Flexor (1907-1971). Em 1947, participa do 
XI Salão do Sindicato dos Artistas Plásticos de São Paulo. Nessa 
ocasião, conhece Waldemar Cordeiro, Lothar Charoux e Geraldo de 
Barros, mas só começa a frequentar o Grupo em 1951, após sua 
individual na Galeria Domus. 

Como se vê, apesar de estarem todos ainda em começo de carreira, 
apresentavam considerável potencial artístico. Nos anos seguintes, gal-
garam posições importantes no contexto da arte brasileira.

Voltando aos museus, estavam em voga, à época, as questões re-
lacionadas com a figuração e a abstração. Entre as primeiras expo-
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sições temporárias do Masp, Bardi programa Vitrine das Formas e 
promove, em seu primeiro ano de atividades, uma série de seis con-
ferências do crítico de arte argentino Romero Brest sobre tendên-
cias da arte contemporânea. 

Por seu turno, o MAM/SP é inaugurado, em 1949, com a exposição 
Do Figurativismo ao Abstracionismo, curada por seu primeiro dire-
tor, o crítico de arte belga Léon Degand, com trabalhos de europeus 
e de três artistas atuantes em São Paulo que vinham demonstran-
do interesse pela abstração na arte: o russo Samson Flexor; o brasi-
leiro Cícero Dias; e o ítalo-brasileiro Waldemar Cordeiro. A exposição 
provocou grande impacto junto à classe artística de São Paulo.

Em 1951, o Masp realiza uma grande mostra de trabalhos de Max 
Bill (1908-1994), artista plástico, designer gráfico, arquiteto e pro-
fessor, ex-aluno da Bauhaus de Dessau e criador da Hochschule für 
Gestaltung (HfG), ou Escola Superior da Forma, em Ulm, na Alema-
nha. A exposição é aberta no dia 1º de março, data em que também 
entra em atividade o Instituto de Arte Contemporânea — IAC, do 
Masp, a primeira escola de desenho industrial do Brasil. A exposição 
é constituída por 9 esculturas, entre elas Unidade Tripartida; 38 
pinturas; 11 objetos de arte gráfica; 3 cartazes; e 27 painéis foto-
gráficos referentes à arquitetura de Bill, seu desenho industrial, pla-
nejamento de cidades, montagem de exposições e outras obras do 
artista. A revista Habitat, editada por Lina Bo Bardi, sintonizada com 
o projeto da exposição retrospectiva de Bill, publica em seu número 
2, a título de divulgar as ideias do artista, o texto de uma palestra 
por ele realizada anteriormente sob o título brasileiro de Beleza pro-
vinda da função e beleza como função. A matéria é acompanhada 
por uma nota da revista opinando que “talvez esta exposição tenha 
sido prematura para nosso público”. Na verdade, a repercussão da 
mostra não foi a esperada pelos seus organizadores, pelo menos 
no primeiro momento.

Devido a problemas burocráticos e alfandegários, as obras de Bill 
não retornam à Europa logo após o encerramento da mostra. Esse 
fato azeda as relações do artista com o Masp. Entre as providências 
para contornar o problema, Bill recebe uma proposta de inclusão de 
suas obras na I Bienal de São Paulo como parte da representação 
suíça. Sem grande entusiasmo, aceita. Participa, individualmente, do 
evento e recebe o Grande Prêmio da Bienal pela escultura Unidade 
Tripartida. A obra é, em seguida, adquirida pelo MAM/SP e passa a 
pertencer ao acervo do MAC/USP, em 1963, quando Francisco Ma-
tarazzo Sobrinho a doa para a formação do novo museu.
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Aspecto da exposição de Max Bill no 
Museu de Arte de São Paulo, na Rua  
7 de Abril, centro de São Paulo, 1950. 

A premiação da Unidade Tripartida foi talvez a única que agradou a 
gregos e troianos na I Bienal de São Paulo, na qual a representação 
suíça foi um destaque, ao lado da alemã.

A I Bienal de São Paulo sinaliza a força crescente da corrente abs-
trato-geométrica que já tinha adeptos no Brasil, principalmente em 
São Paulo e no Rio de Janeiro. Do Grupo paulista, seis artistas dessa 
tendência são aceitos na I Bienal: Anatol Wladyslaw, Antônio Maluf 
(1906-2005), Lothar Charoux, Geraldo de Barros, Luiz Sacilotto e 
Waldemar Cordeiro. Antônio Maluf vence o concurso do cartaz que 
teve como jurado Mário Pedrosa, crítico afinado com as questões 
construtivistas. Geraldo de Barros conquista um Prêmio Aquisição. 
Essas premiações, aliadas ao Grande Prêmio de Max Bill, animam os 
jovens artistas liderados por Cordeiro. Eles sentem que estão no ca-
minho certo, que a arte construtiva está em alta, e resolvem orga-
nizar uma exposição do Grupo no MAM/SP. Essa exposição, inaugu-
rada no dia 9 de dezembro de 1952, numa terça feira, encerrou-se 
12 dias após. 

A mostra não teve uma produção das melhores. Foi realizada na sala 
menor do MAM/SP, localizada ao lado do barzinho do Museu, na Rua 
7 de Abril. As obras foram transportadas até o local pelos próprios 
artistas. A montagem, correta, com as pinturas alinhadas por baixo, 
foi feita por eles mesmos, provavelmente orientados por Leopold 
Haar. A exposição não foi documenta por um catálogo. Não se co-
nhece uma relação completa das obras expostas. Pelo tamanho da 
sala, estima-se que a exposição tenha sido constituída por aproxi-
madamente 35 obras. Aos visitantes, foi distribuído um documento, 
o famoso manifesto Ruptura, palavra de 7 letras, embaixo das quais 
figuram, na vertical, os nomes dos 7 membros do Grupo, por ordem 
alfabética de sobrenomes e com letras sempre em minúsculas: cha-
roux; cordeiro; de barros; féjer; haar; sacilotto; e wladyslaw. No do-
cumento, posicionam o que eles consideram velho, ou seja, todas as 
formas de naturalismo, inclusive o das crianças, dos loucos, dos pri-
mitivos, dos expressionistas, dos surrealistas, e o não figurativismo 
hedonista. E apontam o que identificam como novo. Ver manifesto 
na página 21. 

No convite da exposição, o Grupo se autodefine como abstracionis-
ta: exposição do grupo abstracionista Ruptura. No verso do mani-
festo, todavia, anuncia-se uma exposição maior de arte abstrata e 
concreta. A expressão revela um momento de inflexão. Com efeito, 
sabe-se que arte abstrata é aquela resultante de uma abstração, 
menor ou maior, da realidade, enquanto o concretismo seria uma 
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Convite da exposição Ruptura.

Capa do primeiro número da 
revista Noigandres

Página seguinte: Manifesto Ruptura..

arte autônoma sem nenhuma relação com a natureza, uma arte não 
representativa, mas presentativa, que começa e termina em si mes-
ma. 

Por se contrapor a praticamente tudo que se fazia naquele momen-
to em termos de arte no Brasil, o manifesto provocou reações ge-
neralizadas, entre elas uma severa crítica assinada por Sérgio Milliet 
(1898-1966) no jornal O Estado de S. Paulo do dia 13 de dezembro, 
respondida por Cordeiro, e um manifesto do Grupo Consequência, 
da Escola de Belas Artes de São Paulo, contrário à arte geométrica.

Segundo Sacilotto, “muita gente acreditava não ser a exposição 
Ruptura uma coisa séria. Mas, em contrapartida, surgiram três in-
telectuais que se interessaram enormemente por ela: Augusto de 
Campos (1931), Décio Pignatari (1927-2012) e Haroldo de Campos 
(1929-2003), que tinham lançado naquele ano o primeiro número 
da revista Noigandres. Eles também estavam pesquisando proble-
mas de forma no terreno literário”. 

Por seu turno, afirma Augusto de Campos em entrevista para o livro 
Sacilotto, de nossa autoria: “A primeira pessoa do grupo que eu co-
nheci foi o Cordeiro. Nós colaborávamos na Revista dos Novíssimos, 
cujo único número foi publicado com a data de janeiro-fevereiro de 
1949 na qual Charoux e Cordeiro estavam presentes com os artigos 
Abstracionismo e Ainda o Abstracionismo. Naquele ano fui ao Clu-
binho do MAM/SP e lá vi o Cordeiro pela primeira vez. Era uma pes-
soa que não se esquece, com um metro e noventa de altura, uma 
figura bonita, que falava meio português, meio italiano. Em 1949, 
ele era muito jovem e extremamente polêmico. Naquela altura, o 
grande debate era entre figurativismo e abstracionismo. O Cordeiro 
naturalmente tomava o partido dos abstracionistas naquelas bri-
gas. Mas, realmente, meu verdadeiro encontro com o Cordeiro e com 
os demais membros do Grupo Ruptura se deu em 1952”. 

A participação no Grupo de artistas formado em torno de Waldemar 
Cordeiro, a partir de 1947, foi muito positiva para suas respectivas 
carreiras até a realização da exposição Ruptura. O núcleo inicial foi 
criado em 1947 com Cordeiro, Sacilotto, Charoux e de Barros. Em 
seguida, entraram Féjer, em 1949; Leopold Haar, em 1950; e Wla-
dyslaw, em 1951. 

Entre seu ingresso no Grupo e a realização da exposição Ruptura, 
Sacilotto participa, em 1950, do I Salão Paulista de Arte Moderna, 
da I Bienal de São Paulo, e integra a representação brasileira na Bie-

Verso do Manifesto Ruptura.
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Lothar Charoux, Anatol Wladyslaw, Kazmer Féjer e Waldemar Cordeiro, membros do Ruptura, 1952.

nal de Veneza, em 1952; Charoux participa de 15 exposições, entre 
elas o I Salão Baiano de Belas Artes, no qual obtém o 1º prêmio, 
em 1948, e da I Bienal de São Paulo, em 1951; Geraldo de Barros 
realiza três individuais – Fotoformas – no Rio de Janeiro e Salvador 
(1950) e, no Masp, em 1951, ano em que também participa da I 
Bienal de São Paulo, obtendo um prêmio Aquisição; Kazmer Féjer 
participa da Mostra do Art Club de São Paulo, no Masp, em 1948, 
da I Bienal de São Paulo, em 1951, e do Salão Paulista de Arte Mo-
derna, em 1951 e 1952; Leopold Haar ingressa, em 1950, no De-
partamento de Publicidade da Olivetti, onde desenha o logotipo da 
empresa e, em 1951, torna-se professor de Composição e Artes 
Aplicadas no IAC-Masp; Wladyslaw, em 1951, após sua individual 
na Galeria Domus, quando é convidado a integrar o Grupo, aproxi-
ma-se de Flexor, participa do I Salão Paulista de Arte Moderna e da 
I Bienal de São Paulo, em 1951 e, no ano seguinte, de uma coletiva 
no Museu de Arte Contemporânea da Universidade do Chile e da 
Bienal de Veneza. 

Por seu turno, Cordeiro viveu de 1947 a 1952 um período de gran-
des realizações. Em 1947, divide com Bassano Vacarini a curadoria 
da mostra inaugural da Domus, a primeira galeria de arte moderna 
de São Paulo; participa de numerosas exposições coletivas no Brasil 
e na Itália; cria a representação brasileira do Art Club Internacional, 
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Aspecto da exposição Ruptura, no Museu de Arte Moderna de São Paulo, 1952.

em São Paulo, da qual torna-se vice-presidente. Em 1949, realiza a 
primeira exposição do Art Club de São Paulo, no Masp, e participa 
da exposição inaugural do MAM/SP. Em 1950, posiciona-se ao lado 
do arquiteto Vilanova Artigas (1915-1985) e de pintores nacio-
nalistas, tais como Di Cavalcanti (1897-1976) e Cândido Portinari 
(1903-1962), na campanha contra a criação da Bienal de São Paulo 
e sua direção, mas acaba reconsiderando seus questionamentos e 
participando dela no ano seguinte. E organiza a exposição Ruptura, 
marco inaugural do concretismo brasileiro.

Portanto, o Grupo Ruptura, como ficou chamado a partir de 1952, 
era formado por uma plêiade de artistas competentes e talentosos, 
preparados para impulsionar o grande salto da arte brasileira nos 
anos 1950.

O Concretismo

A expressão “arte concreta” foi enunciada pela primeira vez por 
Theo van Doesburg (1883-1931), em 1930, para designar uma 
arte desligada da representação da natureza. Isso ocorreu no con-
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Capa da revista Art Concret, nº 1. 

Manifesto Art Concret, 1930.

texto de uma contenda que envolvia um conjunto de artistas figu-
rativos e abstratos que criaram, no ano anterior, em Paris, o Group 
Cercle et Carré e editaram uma revista com o mesmo nome, em opo-
sição ao surrealismo. Theo van Doesburg, artista holandês, funda-
dor do movimento De Stijl (1917), reputava as ideias do Cercle et 
Carré muito heterogêneas. Por isso, resolveu criar, juntamente com 
Léon Tutundjian (1905-1968), Jean Hélion (1904-1987), Otto Gus-
tav Carlsund (1897-1948) e Walmar Schwab (1902-2000) o Group 
Art Concret, de propostas mais precisas.

No primeiro e único número da revista Art Concret - AC, editada em 
abril de 1930, é publicado o manifesto do Grupo, com assinaturas de 
seus colegas, exceto a de Shwab, e com a inclusão da de Wantz, um 
artista que a história não reteve. No manifesto, os signatários de-
claram: “1º. A arte é universal. 2º. A arte deve ser inteiramente con-
cebida e formada pela mente antes de sua concepção. Ela não deve 
receber nada dos dados formais da natureza, nem da sensualidade, 
nem do sentimento. Queremos excluir o lirismo, a dramaticidade, o 
simbolismo etc. 3º. O quadro deve ser construído inteiramente a par-
tir de elementos puramente plásticos, isto é, superfícies e cores. Um 
elemento pictórico não possui outro significado além de ‘si mesmo’ 
e, portanto, o quadro não tem outro significado além de ‘si mesmo’. 
4º. A construção do quadro, bem como seus elementos, deve ser 
simples e controlável visualmente. 5º. A técnica deve ser mecânica, 
isto é, exata e anti-impressionista. 6º. Esforço por clareza absoluta”.

Pergunta Theo van Doesburg: “Uma tela, uma mulher, uma árvore ou 
uma vaca são elementos concretos?”. E ele mesmo responde: “Não. 
Uma mulher, uma árvore, uma vaca são concretas no estado natural, 
mas, no estado de pintura, são abstratos, ilusórios, vagos, especula-
tivos, ao passo que um plano é um plano, uma linha é uma linha, nem 
mais, nem menos”. É ainda sua a reflexão de que “Em pintura nada 
é verdadeiro a não ser a cor. A cor é uma energia constante, deter-
minada por oposição com uma outra cor. A cor é a matéria-prima da 
pintura; ela não significa senão a si própria”. Para ele, a pintura que 
não tem compromisso com a representação de alguma coisa, que 
representa a si própria, é uma pintura concreta. 

Com a morte prematura de Theo van Doesburg, em 1931, o Grupo 
se desfez. As ideias desse Grupo, que têm raízes em movimentos 
anteriores, foram retomadas por outros artistas na mesma década e 
na seguinte, em particular na Suíça, com os artistas Max Bill, Richard 
Paul Lohse e Camille Graeser, de Zurique.
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Max Bill

Haroldo de Campos, Décio Pignatari e 
Augusto de Campos, poetas concre-
tos. Arquivo Augusto de Campos.

Waldemar Cordeiro, Luiz Sacilotto e 
Kazmer Féjer, signatários do Manifes-
to Ruptura, juntamente com os con-
cretistas Judith Lauand, Maurício No-
gueira Lima e Hermelindo Fiaminghi, 
na Galeria de Artes da Folha, em 1959. 

A implantação do concretismo na Argentina e no Brasil deve-se, 
sobretudo, a Max Bill que desenvolveu, nesses países, consistente 
ação catequética em fins dos anos 1940 e início dos anos 1950. 
Para o Brasil, foram fundamentais a realização de sua exposição in-
dividual no Masp, em 1951, e a consequente premiação, na I Bienal 
de São Paulo, da escultura Unidade Tripartida. Além de disseminar 
suas ideias mediante palestras, publicação de artigos, contatos 
pessoais e exibição de obras, ele recebeu e orientou brasileiros na 
Europa tais como Mary Vieira, Almir Mavignier e Geraldo de Barros. 

Max Bill aprofundou as ideias de Theo van Doesburg sobre o con-
cretismo. Como afirmou Bill textualmente, “A arte concreta abrange 
as obras de arte que são criadas segundo uma técnica e leis que 
lhes são inteiramente próprias, sem se apoiarem exteriormente na 
natureza sensível ou na transformação desta, isto é, sem interven-
ção de um processo de abstração. A arte concreta é autônoma em 
sua especificidade. É a expressão do espírito humano e deve pos-
suir esta acuidade, esta clareza e esta perfeição que é preciso es-
perar das obras do espírito humano”. E esclarece: “Os instrumentos 
desta realização são as cores, o espaço, a luz e o movimento, dando 
forma a esses elementos, criam-se novas realidades”. Ele entendia 
que era possível desenvolver uma arte de ampla base matemáti-
ca e lembrava que uma das provas dessa afirmação seria a obra de 
Johann Sebastian Bach, que, com sons e meios matemáticos, criou 
composições musicais perfeitas. A exposição Ruptura e seu mani-
festo refletem esse ideário.

O Grupo Ruptura foi ampliado com a adesão dos poetas Augusto 
de Campos, Décio Pignatari e Haroldo de Campos que trouxeram 
para o movimento as questões relacionadas com a poesia concreta. 
A participação dos três no grupo foi de grande importância na me-
dida em que ampliou o raio de ação do movimento entre nós e que 
se expandiria também para a música, as artes gráficas, a arquitetu-
ra, o design. A contribuição teórica dos três foi fundamental para o 
concretismo paulista. Por seu turno, a produção poética concretista 
ganhou com a experiência plástica, gráfica e espacial dos pintores 
do movimento. É bem conhecida a contribuição de Hermelindo Fia-
minghi na produção gráfica de alguns poemas-cartazes de autoria 
de Haroldo de Campos e Décio Pignatari.

Embora não tenha participado da exposição Ruptura, o artista Mau-
rício Nogueira Lima manteve com o Grupo relações próximas mesmo 
antes da realização da referida mostra no MAM/SP. Com efeito, ele 
conheceu Cordeiro em 1951, ano em que estudava com Leopold 
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Concretistas integrantes do Grupo 
Ruptura, de São Paulo, e do Grupo 
Frente, do Rio de Janeiro, na I Exposi-
ção Nacional de Arte Concreta. Entre  
eles, da esquerda para a direita, Hélio 
Oiticica, Ivan Serpa, Franz Weissmann. 

Cartaz da I Exposição Nacional de 
Arte Concreta, realizada no Museu de 
Arte Moderna de São Paulo de 4 a 18 
de dezembro de 1956.

Haar no IAC-Masp, durante o qual fazia cartazes para as sessões 
de cinema do MAM/SP, juntamente com Alfredo Wollner. Em 1951, 
venceu o concurso para criação do cartaz e da capa do catálogo do I 
Salão de Arte Moderna de São Paulo com uma arte geométrica. Cor-
deiro o procurou no MAM/SP, analisou seus trabalhos com atenção e 
ficou bem impressionado. Convidou-o para ir à sua casa. Lá, Maurício 
conheceu Sacilotto, de quem se tornou amigo. No dia de seu aniver-
sário, em 1952, Sacilotto o presenteou com um livro sobre teoria da 
Gestalt, de Paul Guillaume. Participou de várias reuniões do Grupo 
na Biblioteca Mário de Andrade e manteve relações de amizade e de 
trabalho com membros do Ruptura nos anos seguintes, no decurso 
dos quais produziu obras concretas de qualidade. Por isso, sempre 
se considerou um integrante do Grupo que, naturalmente, não emi-
tia carteirinhas de participação.

Alfredo Wollner (1928-2018), designer gráfico, com formação no 
IAC, onde estudou com Lina Bo Bardi (1924-1992) e outros, atuou 
como assistente de montagem da exposição retrospectiva de Max 
Bill no Masp, em 1951. O contato direto com a obra do artista suí-
ço — e com ele próprio — o impactou fortemente. Começa, então, a 
produzir obras dentro da linha concreta. Adere ao Grupo Ruptura em 
1953, ano em que participa da II Bienal de São Paulo e é selecio-
nado por Max Bill, em virtude de seu bom desempenho no IAC, para 
estudar na Hochschule für Gestaltung, onde permanece de 1954 a 
1958. Na HfG, tem como mestres Tomás Maldonado (1922-2018), 
Max Bense (1910-1990), Josef Albers (1888-1976) e outros. De 
volta ao Brasil, cria, juntamente com Geraldo de Barros, Ruben de 
Freitas Martins (1924-1968) e com o administrador e publicitário 
Walter Macedo, o Forminform, primeiro escritório de desenho indus-
trial do Brasil. Cria numerosos logotipos para empresas brasileiras 
tais como Metal Leve, Eucatex, Elevadores Atlas, Ultragaz, Hering e 
outras, além do projeto de identidade visual do Banco Itaú. É consi-
derado o pai do moderno desenho industrial brasileiro. 

Dois outros artistas, Judith Lauand (1922) e Hermelindo Fiaminghi 
(1920-2004), também integraram o Ruptura após a realização da 
mostra e do lançamento do respectivo manifesto. Proveniente do 
interior do Estado, Judith chegou à capital em 1952, atua como mo-
nitora da II Bienal de São Paulo em 1953, quando foi impactada, 
entre outras, pela obra de Piet Mondrian (1872-1944). Começou, 
então, a produzir suas primeiras obras abstratas geométricas. Foi 
convidada por Cordeiro a integrar o movimento em 1955 e partici-
pou da I Exposição Nacional de Arte Concreta, em 1956/1957. Foi 
a única mulher a participar do Grupo Ruptura.
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Capa da revista ad - Arquitetura e De-
coração, com reprodução da obra  Tri-
ângulos com movimento em diagonal,  
de Hermelindo Fiaminghi.     

Aluísio Carvão, Luiz Sacilotto, Olivei-
ra Bastos, Judith Lauand, Lygia Clark, 
Waldemar Cordeiro, Lygia Pape, Kaz-
mer Féjer, Lothar Charoux, Maurício 
Nogueira Lima e Hermelindo Fiamin-
ghi. 

Proveniente sobretudo das artes gráficas e com formação no Li-
ceu de Artes e Ofícios de São Paulo, onde estuda com Waldemar 
da Costa e Lothar Charoux, Hermelindo Fiaminghi aproxima-se da 
abstração geométrica no início dos anos 1950. Adere ao movimen-
to concreto em 1955 e participa da I Exposição Nacional de Arte 
Concreta (1956-1957) e da Konkrete Kunst, em Zurique, em 1960. 
Desenvolve importante pesquisa com retículas em off-set. Por de-
sentendimentos com Cordeiro, deixa o Grupo concreto paulista em 
1959, contribuindo, assim, de alguma forma, para sua dispersão no 
final da década.

Paralelamente ao trabalho do Grupo Ruptura, no final dos anos 
1940 e início da década de 1950, um grupo de artistas cariocas, 
liderados por Ivan Serpa (1923-1973) e influenciados por ideias 
de Mário Pedrosa (1900 –1981), vinha produzindo trabalhos abs-
tracionistas dentro da vertente geométrica. Em 1954, com o nome 
de Grupo Frente, realizam uma exposição na galeria do Instituto 
Brasil-Estados Unidos — Ibeu, com apresentação de Ferreira Gullar 
(1930-2016), que passa a liderá-lo. Uma segunda mostra é reali-
zada no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro — MAM/RJ, em 
1955, apresentada por Pedrosa. Essa exposição tinha um perfil 
marcadamente construtivo-geométrico. Duas outras seriam reali-
zadas em 1956, em Resende e Volta Redonda, no Rio de Janeiro. 
Participaram do Grupo Frente, como fundadores, os artistas plás-
ticos Aluísio Carvão (1920-2001), Carlos Val (1937), Décio Vieira 
(1922-1988), Ivan Serpa (1923-1973), Lygia Clark (1920-1988), 
Lygia Pape (1927-2004) e Vincent Ibberson (1920-?) e, como in-
tegrantes, Abraham Palatnik (1928-2020), César Oiticica (1939), 
Elisa Martins da Silveira (1912-2001), Emil Baruch (1920), Franz 
Weissmann (1911-2005), Hélio Oiticica (1937-1980), João José da 
Silva Costa (1931-2014) e Rubem Ludolf (1932-2010).

A produção crescente dos artistas de tendência concreta de São 
Paulo e do Rio de Janeiro ficou evidenciada na segunda versão da II 
Bienal de São Paulo (1953) e também na terceira (1955). Os paulis-
tas sentiram que o momento era propício para a realização de uma 
grande mostra coletiva de trabalhos dos artistas plásticos e dos 
poetas, em São Paulo. Numa das reuniões preparatórias, Waldemar 
Cordeiro sugeriu dar ao evento um âmbito nacional. Logo percebe-
ram que a grande maioria dos artistas que estavam trabalhando 
nessa área estava reunida no Ruptura, em São Paulo, e no Frente, 
no Rio de janeiro. Então, chegou-se à conclusão de que o evento 
deveria envolver artistas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Augusto 
de Campos foi incumbido de transmitir o convite aos cariocas. 
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O poeta concreto Haroldo de Campos 
defende enfaticamente os concre-
tistas paulistas - poetas e artistas 
plásticos - contra acusações do poeta 
Ferreira Gullar de que eles são exces-
sivamente formalistas, na Noite de 
Arte Concreta promovida pela União 
Nacional dos Estudantes – UNE, no 
Rio de Janeiro. As fotos ilustraram 
matéria sobre o assunto, publicada na 
revista O Cruzeiro, em março de 1957.

“Através do jornalista Oliveira Bastos (1933-2006), transmiti o 
convite de participação, que eles (os membros do Grupo Frente) 
aceitaram”, afirma Augusto de Campos. “Convidei também o Gullar, 
embora conhecesse bem as diferenças entre nós. A formação de 
Gullar era mais francesa e surrealista, enquanto a nossa era mais 
anglo-saxônica. O Gullar tinha publicado em 1954 o livro A Luta 
Corporal em cuja parte final ele chegava a uma desarticulação das 
palavras, uma espacialização das palavras, coisa à qual tínhamos 
chegado também, mas por um parâmetro construtivista, já usando 
muito positivamente de critérios até gestálticos”. 

Assim, em dezembro de 1956, realizou-se, no MAM/SP a I Exposição 
Nacional de Arte Concreta – Artes Visuais/Poesia, transferida para o 
MAM/RJ, instalado no Ministério da Educação e Cultura -– MEC, Rio 
de Janeiro, no início de 1957. 

Participaram da mostra os artistas plásticos Alexandre Wollner, Al-
fredo Volpi, Aluísio Carvão, Amilcar de Castro, César Oiticica, Décio 
Vieira, Franz Weissmann, Geraldo de Barros, Hélio Oiticica, Herme-
lindo Fiaminghi, João J. S. Costa, Judith Lauand, Kazmer Féjer, Lothar 
Charoux, Luiz Sacilotto, Lygia Clark, Lygia Pape, Maurício Nogueira 
Lima, Rubem Ludolf, Waldemar Cordeiro, Ronaldo Azeredo (1937-
2006) e Wlademir Dias-Pino (1927-2018).

A mostra não foi documentada por um catálogo formal. O que seria 
o catálogo saiu como matéria especial na revista ad-Arquitetura e 
Decoração e incluía textos de Waldemar Cordeiro, Décio Pignatari, 
Augusto de Campos, Haroldo de Campos e Ferreira Gullar e repro-
dução de obras dos artistas participantes. 
 
A I Exposição Nacional de Arte Concreta foi um acontecimento mar-
cante na vida cultural de São Paulo, porém a repercussão da realiza-
da no Rio de Janeiro foi maior. Enquanto ela se realizava na antiga 
capital federal, as diferenças de pontos de vista entre paulistas e 
cariocas tornaram-se evidentes, dando origem a uma série de con-
frontos textuais e verbais, tanto no âmbito das artes plásticas, en-
volvendo principalmente Waldemar Cordeiro e Ferreira Gullar, líde-
res dos grupos paulista e carioca, respectivamente, como também 
no terreno literário. Essas divergências se prolongaram por toda a 
segunda metade dos anos 1950, ressurgindo posteriormente de 
quando em vez. Os primeiros conflitos envolviam questões teóricas 
e formais, paralelamente a comportamentos temperamentais e po-
líticos. Os paulistas começaram ali a serem vistos como concretistas 
ortodoxos, que praticavam uma arte excessivamente objetiva, uma 
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O Salão Nacional de Arte Concre-
ta teve apenas uma versão, em fins 
de 1956, no MAM/SP, e no início de 
1957, no MAM/RJ, instalado em de-
pendências do Ministério da Educa-
ção e Cultura – MEC. As divergências 
entre líderes do Grupo Ruptura e do 
Grupo Frente surgiram durante sua 
realização resultando na criação do 
Neoconcretismo, pelos cariocas, em 
1959. 

arte de projeto, geométrica, matemática, ligada à ideia de reprodu-
ção em série, à indústria, contrária às trouvailles intuitivas e à valo-
rização da obra autoral. Os cariocas também acreditavam no poder 
de uma arte que fosse reflexo de um novo tempo, sintonizada com 
uma sociedade equânime, igualitária, socialista, mas a crença dos 
paulistas nesse sentido aparentemente era mais nítida. 

Nessas contendas, os paulistas encontraram também nos irmãos 
Campos e em Décio Pignatari debatedores contumazes. Haroldo 
de Campos, por exemplo, anos depois, declarou a Paulo Sacramen-
to, que o entrevistou para o livro Sacilotto, de nossa autoria: “Os 
paulistas valorizavam o racionalismo sim, mas era um racionalismo 
sensível, permeado pela sensibilidade. Eles, paulistas, nunca quise-
ram fazer uma arte puramente matemática. A matemática de que 
eles falavam era no sentido da composição, era do gênero de O En-
genheiro, de João Cabral de Melo Netto (1920-1999), uma mistura 
de razão e sensibilidade. Do tipo de um Fernando Pessoa (1888-
1935), tudo que em mim sente está pensando. Algo semelhante à 
geometria do espírito, de Mallarmé (1842-1898), à equação poe-
sia igual à matemática inspirada, de Ezra Pound (1885-1972). Os 
concretos do Rio, sobretudo o poeta Ferreira Gullar, vinham de uma 
linguagem mais surrealista. Isso os levava ao desejo de explorar re-
giões mais expressivas. Havia também o problema da competição, 
coisa comum nos meios artísticos. O grupo de São Paulo, formado 
por pintores, poetas e músicos, era muito coeso. Tinha toda uma 
base teórica. Era um grupo de peso. Evidentemente, em determi-
nado momento, o grupo do Rio queria ter sua hegemonia, a sua 
liderança. Isso foi bom porque o debate é sempre produtivo e é im-
portante que existam diferenças de opiniões para que possa ser 
fecundo. Isso levou a uma cisão”.

Mas aquela cisão foi, sobretudo, de lideranças. Não houve uma ba-
talha campal entre artistas plásticos e poetas de São Paulo e do Rio 
de Janeiro. A maioria dos artistas não se envolveu de forma direta 
no debate. Alguns concordavam apenas com parte das opiniões de 
seus porta-vozes. E o tempo mostrou que a própria produção dos 
concretistas não correspondeu plenamente aos conceitos expres-
sos no respectivo manifesto. 

O embate entre os líderes, todavia, foi de tal ordem que o projeto de 
se fazer uma segunda edição do Salão Nacional de Arte Concreta 
foi abortado por absoluta impossibilidade de diálogo entre as par-
tes como um todo. 
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Por seu turno, o Grupo Frente, que iniciara suas atividades em 1954, 
com a realização de uma exposição de obras de seus integrantes 
na Galeria Ibeu Copacabana e que, na sequência, realizou mais três 
mostras, uma no MAM/RJ, em 1955; e duas em 1956, no Itatiaia 
Country Club, de Resende, e no espaço cultural da Companhia Si-
derúrgica Nacional, em Volta Redonda,  após a I ENAC, rompe com o 
grupo paulista e começa a se desintegrar.

Em 1957, Amilcar de Castro, participante da I ENAC, inicia o projeto 
de reforma gráfica do Jornal do Brasil, que passa a divulgar com ên-
fase o movimento concreto. 

Os artistas plásticos dos dois grupos beligerantes, todavia, conti-
nuaram a se comunicar, o que confirma que as divergências ocor-
riam sobretudo entre seus líderes intelectuais. Prova disso é que, 
em 1958, a Galeria de Arte das Folhas, em São Paulo, realiza uma 
exposição conjunta de obras de Lygia Clark, Weissmann e Charoux, 
os dois primeiros do grupo carioca e o terceiro, do grupo paulista. 

Nesse ínterim, Ferreira Gullar articula a criação de um novo movi-
mento no Rio de Janeiro incluindo egressos do Grupo Frente cujas 
obras começavam a tomar outros caminhos, tais como o surgimen-
to dos não-objetos da Lygia Clark. Esse movimento é lançado em 
1959 com a publicação do Manifesto Neoconcreto, escrito por Fer-
reira Gullar, e a realização da I Exposição Neoconcreta no MAM/RJ. 
O primeiro parágrafo do manifesto deixa claras suas motivações: “A 
expressão ‘neoconcreto’ indica uma tomada de posição em fase da 
arte não-figurativa geométrica (neoplasticismo, construtivismo, su-
prematismo, escola de Ulm) e particularmente em face da arte con-
creta levada a uma perigosa exacerbação racionalista. Trabalhan-
do no campo da pintura, escultura, gravura e literatura, os artistas 
que participam desta I Exposição Neoconcreta encontram-se, por 
força de suas experiências, na contingência de rever as posições 
teóricas adotadas até aqui em face da arte concreta uma vez que 
nenhuma delas compreende satisfatoriamente às possibilidades 
expressivas abertas por estas experiências”. Participam da mostra 
Aluísio Carvão, Amilcar de Castro, Décio Vieira, Ferreira Gullar, Franz 
Weissmann, Hélio Oiticica, Hércules Barsotti, Ivan Serpa, Lygia Clark, 
Lygia Pape, Osmar Dillon, Theon Spanudis e Willys de Castro. Note-
se a presença, entre os expositores, do poeta Theon Spanudis e dos 
artistas plásticos Hércules Barsotti e Willys de Castro, de São Paulo. 
Nesse ano, no Rio de Janeiro, outros eventos atraem a atenção do 
público para a arte neoconcreta, entre eles a realização do Ballet 
Neoconcreto, de Lygia Pape e Reinaldo Jardim, no Teatro da Praça, 

Manifesto neoconcreto, publicado no 
Jornal do Brasil.

Amilcar de Castro

Aspecto da Exposição Neoconcreta 
no MAM/SP. 
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e a exposição de Livros-Poemas de Ferreira Gullar, Lygia Pape, Rei-
naldo Jardim, Theon Spanudis e Willys de Castro, no Jornal do Brasil. 
Em São Paulo, todavia, a V Bienal de São Paulo apresentava o infor-
malismo como tendência internacional e atribuía a Manabu Mabe, 
abstracionista informal, o prêmio de Melhor Pintor Nacional. Os neo-
concretos cariocas fizeram ainda duas exposições, a segunda em 
1960, no Ministério da Educação, no Rio de Janeiro, e a terceira, em 
1961, no MAM/SP. 

Em 1962, tanto concretos como neoconcretos encontravam-se 
dispersos, em São Paulo e no Rio de Janeiro, cada um cuidando de 
sua obra. Ferreira Gullar, que no ano anterior começou a desligar-se 
dos neoconcretos quando presidiu a Fundação Cultural de Brasília a 
convite do presidente Jânio Quadros, afastou-se de vez deles ao as-
sumir, em 1962, o Centro Popular de Cultura da União Nacional dos 
Estudantes – UNE, engajando-se na ação política. Esta intensa fase 
de sua vida foi interrompida em 1964 pelo golpe militar que incen-
diou a UNE e pôs fim à organização estudantil. Gullar permaneceu 
no Brasil até 1970, quando se exilou por um período de 7 anos na 
Argentina, Chile e União Soviética, onde, segundo declarou, havia se 
“bacharelado em subversão”. Paradoxalmente, nas últimas décadas 
de sua vida, todavia, afastou-se da esquerda de forma paulatina. 
Foi quando sua obra passou a impressionar as instituições culturais 
que lhe atribuíram vários prêmios literários. 

 Em 1963, em São Paulo, cria-se a Associação de Artes Visuais No-
vas Tendências e sua Galeria Novas Tendências ou Galeria NT, um 
esforço para reagrupar artistas de viés construtivo em São Paulo. 
Na apresentação do catálogo da coletiva inaugural, informa-se que 
seus organizadores não têm a pretensão de criar um novo ismo. 
Participaram de suas exposições, realizadas durante 2 anos, artis-
tas concretos, neoconcretos e independentes. 

Algumas exposições e edições de livros sobre o assunto desperta-
ram, nos últimos 25 anos, o interesse do público para a arte concre-
ta brasileira. A mostra Arte Construtiva no Brasil: Coleção Adolpho 
Leirner (1998), no MAM/SP, e o lançamento do livro de mesmo nome, 
coordenado por Aracy Amaral, representaram um marco neste pro-
cesso de revival. Três anos depois, saiu o livro Sacilotto, de nossa 
autoria. O ciclo de exposições Arte Concreta Paulista, apresentado 
pelo Centro Universitário Maria Antônia, em 2002, acompanhado 
do lançamento de cinco livros sobre o assunto, pela Cosac Naify, co-
memorou 5 décadas da exposição Ruptura, marco zero do concre-
tismo nacional. As comemorações do cinquentenário da I Exposição 

Capa do livro Arte Construtiva no 
Brasil - Coleção Adolpho Leirner.

Em 1977, Amilcar de Castro fez o 
projeto gráfico do catálogo-livro da 
mostra Projeto Construtivo Brasileiro 
na Arte (1950-1962) , primeiro gran-
de evento sobre a arte construtiva no 
Brasil, coordenado pela crítica Aracy 
Amaral

Cartaz da primei-
ra exposição da 
Galeria Novas 
Tendências 
em São Paulo, 
realizada em 
dezembro de 
1963. Logotipo 
e projeto gráfico  
criados por Hér-
cules Barsotti e 
Willys de Castro.
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Nacional de Arte Concreta, entre as quais se destaca a mostra con-
creta ‘56 a raiz da forma, realizada em 2006 no MAM/SP, aumen-
taram significativamente o interesse por esse movimento singular 
da cultura brasileira. A essas realizações, somam-se o lançamento 
recente do livro Sacilotto, organizado por Denise Mattar e Gabriel 
Pérez-Barreiro, pela Almeida e Dale (2021), e a exposição Ruptura 
e o Grupo - Abstração e Arte Concreta, comemorativa dos 70 anos 
de realização da mostra Ruptura no mesmo museu em que ela se 
realizou, o MAM/SP (2022).

O concretismo ocorreu no Brasil num momento de grande progresso 
econômico, social e político, quando já tínhamos uma respeitável in-
dústria siderúrgica e quando se implantava aqui a indústria automo-
bilística. Ele, que incorporou muitos dos ideais dos construtivistas 
russos do início do século XX; do De Stijl e do neoplasticismo de 
Piet Mondrian (1872-1944); do Bauhaus de Walter Gropius (1883-
1969); e de Max Bill (1908-1994), foi certamente um dos movi-
mentos artísticos que marcaram mais profundamente a visualidade 
brasileira no século XX.

O Construtivismo Paulista após os Anos 
1950

A arte brasileira, nos anos 1950, foi marcada pela emergência do 
concretismo. O final da década testemunhou o surgimento, no Rio 
de Janeiro, do neoconcretismo, que se opunha a supostos excessos 
racionalistas do concretismo paulista, concomitantemente à chega-
da triunfante do abstracionismo informal. Com efeito, em 1959, na 
V Bienal de São Paulo, Manabu Mabe conquista, com obras abstra-
cionistas informais, o prêmio de Melhor Pintor Nacional. 

O neoconcretismo durou pouco. Inaugurado em março de 1959, 
com o lançamento do Manifesto Neoconcreto durante a I Exposição 
Neoconcreta, dissolveu-se em 1961, após a realização da terceira 
exposição do grupo, no MAM/SP. Apesar de efêmero, abrigou artis-
tas que desenvolveram carreiras brilhantes tais como Lygia Clark, 
Hélio Oiticica e Lygia Pape.

Além dos artistas concretos paulistas históricos que continuaram a 
produzir obras dentro da vertente geral construtivista, a partir dos 

Em 2001 foi editado o livro Sacilotto, 
responsável pela atribuição do Prêmio 
Gonzaga Duque, da Associação Brasi-
leira de Críticos de Arte, a seu autor.

Em 2002, o Centro Cultural Maria 
Antônia, da USP,   comemorou o cin-
quentenário da exposição Ruptura 
com o projeto Arte Concreta Paulista. 
Foram então editados 5 livros sobre o 
tema, entre eles Ruptura - Revisitan-
do a Exposiçào Inaugural, com textos 
de Rejane Cintrão e  Ana Paula Nas-
cimento.
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anos 1960, outros artistas aderiram ao construtivismo. Entende-
mos como artistas concretos paulistas históricos não apenas os 
participantes da exposição Ruptura, mas também os artistas paulis-
tas que integraram a Exposição Nacional de Arte Concreta: Anatol 
Wladyslaw, Geraldo de Barros, Hermelindo Fiaminghi, Judith Lauand, 
Kazmer Féjer, Leopold Haar, Lothar Charoux, Luiz Sacilotto, Maurício 
Nogueira Lima e Waldemar Cordeiro. 

Leopold Haar, participante da exposição Ruptura e signatário do 
respectivo manifesto, faleceu precocemente 2 anos depois, com 
44 anos de idade. 

Anatol Wladyslaw, também membro fundador do Ruptura, abando-
na as hostes construtivistas no final dos anos 1950. 

Geraldo de Barros aproxima-se, em meados dos anos 1960, da pop 
art e da nova figuração, tendências de forte presença na arte bra-
sileira do período. Retoma, todavia, nos anos 1970, seu trabalho 
de cunho construtivista realizando obras com fórmica em que uti-
liza formas simples e eficazes, tais como os losangos com os quais 
construiu a série Jogo de Dados que se encontra instalada na esta-
ção Clínicas do metrô de São Paulo.

Kazmer Féjer continua a produzir, nos anos 1960, suas obras que 
têm como material artístico o acrílico e o vidro, os quais são recorta-
dos e empilhados formando um objeto construído. Em 1970, insa-
tisfeito com os rumos da política brasileira, exila-se voluntariamen-
te na França. 

Lothar Charoux adota a geometria como base de sua poética no 
final dos anos 1940. Na década de 1950, realiza notável série de 
desenhos com linhas brancas sobre fundos negros, de cuja trama 
emerge a luz. Continua fiel à obra construída durante toda a sua 
vida, de forma impecável, exemplar. Mais detalhes na página 44.

Luiz Sacilotto fez uma opção pela arte geométrica em 1950, aban-
donando definitivamente o expressionismo que a informava nos 
anos 1940. Como Charoux, foi fiel a ela até o fim de sua vida. In-
terrompeu voluntariamente sua produção artística em 1965 por 
motivos políticos, só a retomando 10 anos depois. A partir de então 
produziu séries baseadas em rotações, expansões/retrações, inter-
mutações de elementos geométricos e dobras virtuais, todas com o 
nome de Concreções. Mais detalhes na página 42.

Em 2006, o MAM/SP comemorou o 
cinquentenário da I Exposição Nacio-
nal de Arte Concreta, com a notável 
mostra concreta ‘56  a raiz da forma, 
curada por Lorenzo Mammi (Artes 
Plásticas); João Bandeira (Poesia); e 
André Stolarski (Design).

Em 2022, embora de forma menos 
ambiciosa, o MAM/SP comemorou o 
septuagésimo aniversário da exposi-
ção Ruptura, com a mostra Ruptura e 
o Grupo — Abstração e Arte Concreta 
— 70 Anos, curada por Heloisa Espada 
e Yuri Quevedo.
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Waldemar Cordeiro afasta-se da problemática concretista propria-
mente dita em fins dos anos 1950. 

Hermelindo Fiaminghi continuou a produzir obras construtivistas 
após a década de 1950, porém as intercalou ou mesclou com outras 
linhas de criação, como a da série Cor-Luz, provavelmente devido ao 
longo aprendizado da pintura a têmpera com Alfredo Volpi, que se 
estendeu de 1959 a 1966. Além da boa forma, suas pinturas reve-
lam um colorista experiente.

Maurício Nogueira Lima dá início, em 1960, à realização de projetos 
de instalações ambientais para feiras industriais. Em 1964, adere à 
pop art tomando como referência imagens publicadas, em revistas e 
jornais, de ídolos da música popular, do cinema e do futebol, aludin-
do às vezes ao regime militar. Em 1973, todavia, volta às criações 
geométricas. Mais detalhes na página 56.

Judith Lauand, a única mulher integrante do Grupo Ruptura, a exem-
plo de alguns colegas concretistas, produz nos anos 1960 traba-
lhos dentro da estética pop. Várias obras incluem palavras e poemas 
concretos. Volta, todavia, às suas criações concretistas em 1972 
com grande variedade de abordagens formais e coloristas.

Paralelamente aos mencionados concretistas paulistas históricos, 
participantes do Grupo Ruptura, outros artistas desenvolveram 
obra importante dentro do espectro amplo do construtivismo. Re-
gistraremos a seguir alguns deles.

Hércules Barsotti (1914-2010) e Willys de Castro (1926-1988) 
são destaques neste sentido. Tendo iniciado suas produções geo-
métricas na primeira metade dos anos 1950, acabaram se filiando à 
corrente neoconcretista do Rio de Janeiro, embora residissem e tra-
balhassem em São Paulo. Este foi também o caso do poeta Theon 
Spanudis. 

Barsotti é um artista que não mudou de rota em nenhum momento 
de sua vida, mas que apenas aprofundou sua pesquisa em formas, 
cores, ritmos e formatos de suporte durante sua trajetória. Uma das 
características mais marcantes de sua pintura são sequências de 
áreas geométricas coloridas, simétricas, que se afinam quando se 
aproximam das margens da tela, transformando virtualmente a su-
perfície em volume. Sua paleta de cores é requintada. 

Willys de Castro é também artista de alta qualidade que, depois de 

Willys de Castro, artista excepcional.
Com depurada sensibilidade, conse-
guiu , frequentemente, o máximo de 
resultados com o mínimo de eleme-
mentos.

A partir dos anos 1970, Maurício No-
gueira Lima interessou-se fortemente 
pela arte pública. Entre as obras reali-
zadas nesse segmento, figuram dois 
grandes murais para a Companhia do 
Metropolitano de São Paulo, um para 
a estação São Bento (detalhe acima)  
e outro para a estação Santana, este 
com 1,4 metros de altura por 100 me-
tros de largura, em acrílica sobre pla-
cas de fibrocimento.
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realizar, nos anos 1950, óleos sobre tela e guaches sobre papel de 
viés geométrico muito sensíveis, cria, a partir de 1959, os seus Ob-
jetos Ativos, constituídos por fragmentos retangulares de madeira 
recobertos por tela com figuras geométricas. São fixados na parede 
de forma a permitir serem vistos de frente e pelas duas laterais. 
Esses objetos questionam a representatividade da superfície bi-
dimensional. Para vê-los completamente, o espectador precisa se 
deslocar em torno do objeto. Trata-se de objetos construídos com 
mínimos elementos, mas que entregam muito ao espectador. Pos-
teriormente, a partir dos Objetos Ativos, ele cria os Pluriobjetos. 

Jandyra Waters (1921), que deu início à sua trajetória artística nos 
anos 1950, adere, na década seguinte, à abstração informal que, 
aos poucos, ganha formas, inicialmente orgânicas, dinâmicas e, na 
sequência, geométricas. Chega a realizar verdadeiras construções 
tridimensionais na série Templos. Sua obra vem alcançando maior 
visibilidade nos últimos anos. Ver detalhes à página 58.

Bárbara Spanoudis (1927), estimulada pelo crítico de arte Theon 
Spanudis, seu cunhado, cerrou fileiras com os construtivistas pau-
listas nos anos 1960. Começou com a pintura e a colagem. Poste-
riormente, experimentou os relevos, chegando, por fim, à tridimen-
sionalidade. Ver detalhes na página 68.

Valdeir Maciel (1937-2005) aderiu ao construtivismo nos anos 
1960 e o exerceu até o fim de sua vida. Sua obra passa ultima-
mente por uma revisão reveladora de um construtivista criativo e 
competente. Ver detalhes na página 62. 

Tuneu (1948) aproxima-se, nos anos 1960, da abstração geomé-
trica por intermédio do desenho de paisagens imaginárias, passa 
às pinturas de viés geométrico referencial e chega, finalmente, à 
abstração geométrica pura. Com espírito perquiridor, aliado a uma 
inteligência visual inquestionável, constrói uma obra construtiva de 
qualidade. Ver detalhes na página 70.

Ramón Cáceres (1944) faz seus primeiros trabalhos geométricos 
nos anos 1970. Aprofunda sua relação com o construtivismo na dé-
cada seguinte utilizando como base de seu trabalho a curva senoi-
dal relacionada a bandeiras. Faz parte do chamado Círculo de Theon 
Spanudis, crítico que a ele dedicou seu último texto, ditado no leito 
hospitalar. Ver mais detalhes na página 72.

Arcangelo Ianelli (1922-2009), em sua longa e profícua trajetória 
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artística, dedica parte de sua obra à abstração geométrica. Nos 
anos 1970, suas formas tornam-se mais precisas, porém sem o ri-
gor das praticadas pelos concretistas históricos. Nos últimos anos 
de sua vida, desenvolve uma magnífica série de pinturas em que as 
formas desaparecem. Ver detalhes na página 66.

Aldir Mendes de Souza (1941-2007) aproxima-se da geometria em 
fins dos anos 1960 a partir da recriação de plantações de cafeeiros 
vistas de cima. Com o tempo, a geometria do campo e das cidades 
se depura e o artista chega à abstração sem compromissos com a 
representação da realidade. Ver detalhes na página 80.

Paulo Pasta (1959) é o que poderíamos chamar de construtivista 
contemporâneo. Seus trabalhos atuais têm uma nítida configura-
ção geométrica, porém sua poética emerge, sobretudo, da cor (ade-
quada a áreas bem dimensionadas), diferentemente da maioria dos 
concretistas históricos, que privilegiavam a forma. É um colorista 
refinado, sutil, que ama tons baixos, camerísticos. Ver detalhes na 
página 76.

Vários artistas paulistas dedicaram-se ou dedicam-se à abstração 
geométrica em São Paulo, a exemplo de Antonio Lizárraga, Arnaldo 
Ferrari, Macaparana, Odeto Guersoni e outros. Atemo-nos, todavia, 
aos construtivistas históricos e aos representados nas duas cole-
ções em pauta na presente exposição.

As Coleções de Arte Construtiva da 
Associação Paulista de Medicina e de 
Guido Arturo Palomba

O acervo artístico da APM começou a ser formado há pouco mais 
de 70 anos, por ocasião da inauguração de sua sede própria, um 
prédio de 14 pavimentos, projetado pelo arquiteto Eduardo Kneese 
de Mello, localizado na Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 278, Bela Vista, 
em São Paulo. Era então presidente da APM, o Dr. Jairo Ramos, que 
aprovou de imediato a ideia de se formar uma coleção de arte na en-
tidade, sugerida por médicos, artistas e críticos que participavam de 
palestras e debates sobre arte na sede anterior da APM, localizada 
no 1º andar do número 393 da mesma Avenida. 

Perspectiva do edifício-sede da As-
sociação Paulista de Medicina, de au-
toria do arquiteto Eduardo Kneese de 
Mello que, juntamente com Luís Saia, 
projetaria, em 1951, o Pavilhão da I 
Bienal de São Paulo, na Av. Paulista.
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Para coordenar a campanha nesse sentido, foi indicado, em 1949, 
o Dr. Ernesto Mendes, então um dos diretores da APM, que recebeu 
a incumbência com grande entusiasmo devido à sua afinidade com 
a arte. Inicialmente, solicitou ajuda aos associados para formar um 
fundo financeiro destinado a aquisições. Foi arrecadado valor sufi-
ciente para aquisição de 14 obras modernas a preços especiais. O 
núcleo inicial da coleção foi formado por pinturas de Aldemir Mar-
tins, Aldo Bonadei, Alfredo Volpi, Anita Malfatti, Cândido Portinari, 
Clóvis Graciano, Emiliano Di Cavalcanti, Francisco Rebolo Gonzáles, 
José Antônio da Silva, José Pancetti, Lasar Segall, Mário Zanini, Tar-
sila do Amaral e Vittorio Gobbis. Em virtude da nobre destinação 
das pinturas, os artistas concordaram em receber por elas quantias 
inferiores aos seus valores de mercado. Como as escolhas foram 
certeiras, algumas com precisão cirúrgica, o acervo artístico inicial 
da APM está valendo muito atualmente, pelo menos 500 vezes 
mais do que foi dispendido à época para adquiri-lo, o que deixa claro 
o potencial de valorização de obras de arte, por um lado, e a contri-
buição inestimável de Ernesto Mendes em favor da APM, por outro.

Após as referidas aquisições, a APM recebeu doação de duas obras 
por parte da família do seu presidente, Jairo Ramos, e uma do pin-
tor Lasar Segall. Nos 4 anos seguintes, 11 novas obras foram in-
tegradas ao acervo por essa via. Em reconhecimento ao magnífico 
trabalho do Dr. Mendes, o espaço destinado ao Acervo Modernista 
recebeu o nome de Sala Ernesto Mendes.

Capa do livro Acervo da Pinacoteca da 
Associação Paulista de Medicina, edi-
tado em 2015, com textos de Guido 
Arturo Palomba e Jacob Klintowitz.

Importantes modernistas brasileiros encontram-se representados no acervo da Pinacoteca da Associação Paulista de Medi-
cina, tais como Anita Malfatti, Cândido Portinari, Di Cavalcanti, Flávio de Carvalho, Lasar Segall, Pancetti  e Tarsila do Amaral.
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A segunda etapa de formação do acervo teve início nos anos 1980, 
quando o médico Aldir Mendes de Souza, cirurgião plástico e pin-
tor, tornou-se presidente da Associação Profissional dos Artistas 
Plásticos do Estado de São Paulo – Apap/SP. Ele propôs um convê-
nio entre a Apap, a APM e a Unimed Paulistana mediante o qual os 
artistas receberiam um plano de saúde em troca de obras doadas à 
Pinacoteca da APM. A parceria, que durou 3 anos, aportou ao acervo 
da Pinacoteca um substancial número de obras de Alex Flemming, 
Bernardo Krasniansky, Gilberto Salvador, Léon Ferrari, Lúcia Py, Ma-
ria Bonomi, Sonia von Brusky e de outros artistas, entre os quais 
Bárbara Spanoudis, Valdeir Maciel e do próprio Aldir, estes três de 
viés geométrico, construtivista e, por isso mesmo, integrantes da 
presente exposição. 

A terceira e última fase desse processo de construção do acervo 
teve início quando o convênio se encerrou. Foi então que o Dr. Guido 
criou um sistema mediante o qual artistas plásticos convidados a 
expor individualmente na Pinacoteca receberiam, além do espaço 
e da infraestrutura operacional, divulgação do evento, coquetel de 
abertura e, eventualmente, um catálogo para a exposição. Em troca, 
doariam uma obra ou mais de sua autoria à Pinacoteca. Por esta via, 
o acervo continuou a crescer com obras de Antônio Peticov, Cláudio 
Tozzi, Gregório Gruber, Inos Corradin, Ivald Granato e muitos outros. 
Esta exposição, Diálogo Construtivo Paulista, inaugura a Sala Gui-
do Arturo Palomba, destinada a exposições temporárias de artistas 
convidados e de obras do acervo, enseja um novo incremento na 
coleção da Pinacoteca da APM. O homenageado está doando à Pi-
nacoteca algumas obras de artistas construtivistas de sua coleção 
particular.

A coleção de arte do Dr. Guido é prevalentemente constituída por 
obras construtivistas de artistas brasileiros. Na exposição, ele mos-
tra trabalhos de artistas paulistas enquadrados nessa tendência da 
arte que marcou profundamente o século XX, no Brasil e no mun-
do. Trata-se de uma coleção em processo, que teve início há alguns 
anos, quando os artistas desse segmento já haviam atingido um 
nível médio ou alto de valorização no mercado. Por se tratar da ex-
posição que inaugura a sala que recebeu seu nome, achou que seria 
significativo mostrar as obras construtivistas que já integram a sua 
coleção particular, pelas quais tem um apego especial, obras que 
enriquecem o seu cotidiano e valorizam o seu olhar.

Seu noviciado em arte começou em 1974, quando se formou em 
Medicina e foi trabalhar no Manicômio Judiciário, no Hospital do Ju-

Dr. Guido arrumando obras de seu 
acervo particular. 



queri, em Franco da Rocha, onde conviveu com Osório César, que 
estava aposentado, mas ia ao hospital todos os dias. “Com ele, 
aprendi alguns segredos da arte dos alienados mentais”, afirma. 
Nesse momento de sua vida, deu início a uma coleção de livros de 
Psiquiatria, Psiquiatria Forense e Medicina Legal, alguns raros, ou-
tros raríssimos, que o ajudaram a se tornar em um dos profissionais 
mais qualificados do país nos referidos segmentos da cultura mé-
dica. Pessoalmente, contribuiu para aumentar significativamente a 
bibliografia nessas áreas do conhecimento. Em paralelo, começou a 
visitar, aos fins de semana, feiras de arte e de antiguidade, e a se 
aproximar de artistas plásticos e de marchands. No início dos anos 
1990, comprou sua primeira obra de arte, uma pintura de José An-
tônio da Silva, adquirida do marchand Ulisses Mussi, em São José do 
Rio Preto, região onde morava o artista. 

“Visitando ateliês, adquiri duas pinturas de Aldemir Martins e ou-
tras de Gustavo Rosa, querido e saudoso amigo, que me visitava 
com alguma frequência”, informa o Dr. Guido. E continua: “Durante 
exposições na Pinacoteca da APM, adquiri obras de Cláudio Tozzi, 
Caciporé Torres, Granato, Peticov, Inos Corradin, Aguilar e outros”. 

Questionado sobre como se aproximou dos geométricos, respon-
de: “Fui às primeiras bienais com meu pai. Nelas, os construtivistas 
eram destaques. Paralelamente, meu pai foi amigo do arquiteto Gre-
gori Warchavchik ––  tinham em comum a criação de cachorros fila 
brasileiros  —   e a arte dele e de seus amigos chamaram a minha 
atenção. Esta avivou-se quando conheci de perto a pintura do mé-
dico e artista plástico Aldir Mendes de Souza. Comprei dois quadros 
dele. Em seguida, adquiri um Barsotti. E assim foi ...”.

Sobre sua participação na Diretoria da Pinacoteca da Associação 
Paulista de Medicina, afirma o Dr. Guido: “Estou no Departamento 
Cultural da APM desde 1982, portanto há 40 anos. Comecei como 
membro, posteriormente me tornei diretor cultural, cargo que exerci 
por várias gestões seguidas. Procurei dar o máximo, não somente 
à Pinacoteca, mas, de modo geral, à APM, que é minha casa desde 
os primeiros dias de formado até hoje. A Pinacoteca é a menina de 
meus olhos e a ela me dediquei e me dedicarei até quando não mais 
quiserem que eu lá permaneça. Tive sempre, sempre, a colaboração 
e o apoio irrestrito dos presidentes que dirigiram a APM, ressaltan-
do Nelson Guimarães Proença, Celso Guerra, Eleuses Paiva, Jorge 
Curi, Florisval Meinão e José Luiz Gomes do Amaral. Durante esse 
longo período na Diretoria Cultural, procurei expandir a Pinacoteca 
promovendo artistas, fazendo exposições coletivas e individuais, ao 
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mesmo tempo em que pedia doações para enriquecer o acervo ar-
tístico da APM, já bastante significativo, porém com poucos concre-
tistas.  Mas esta carência vai diminuir. Vou fazer algumas doações 
de obras de nosso acervo particular. Sem dúvida, ficarão melhor na 
APM do que em casa”.

Reconhecendo sua dedicação de quatro décadas à entidade, par-
ticularmente à Pinacoteca, a Diretoria da APM resolveu dar o nome 
de Guido Arturo Palomba à antiga Sala Contemporânea, destina-
da a exposições temporárias de artistas convidados e de obras do 
acervo. Questionado sobre como recebeu a indicação, finaliza: “Foi 
emocionante. Eu não sabia. Foi uma surpresa que me deixou imen-
samente feliz e comovido. Redobrou a minha responsabilidade com 
a Pinacoteca que tanto amo”.

— Toda obra de arte tem sua história. Como foi a compra do seu 
Sacilotto?  — perguntamos. 

Respondeu o Dr. Guido:

— Estava no leilão do Aloísio Cravo cuja galeria fica perto de nosso 
consultório. Quando o vi no catálogo, gostei. Fui vê-lo. Ele tem no 
verso uma etiqueta de participação do Panorama da Arte Atual Bra-
sileira, de 1983, do MAM/SP. Isso aguçou meu interesse. Todavia, 
choveu muito na noite do leilão e não deu para ir. Na manhã seguin-
te, liguei para o Aloísio perguntando pela obra. Ele me informou que 
ela não tinha saído, mas que havia um interessado. Fui imediata-
mente para lá. E, em poucos minutos, o quadro era nosso.



ARTISTAS E OBRAS
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LUIZ SACILOTTO 
 
Luiz Sacilotto (Santo André, SP, 1924 
– São Bernardo do Campo, SP, 2003), 
desenhista, pintor e escultor, é uma 
das figuras centrais do concretismo 
brasileiro. 

Esse entendimento ganhou corpo 
com a publicação do texto que Valde-
mar Cordeiro escreveu para o catálo-
go do I Salão de Arte Contemporânea 
de Santo André, em 1968, a propósito 
da Sala Especial que o homenageou 
nesse evento cuja comissão organiza-
dora foi por nós presidida. Nele, Cor-
deiro afirma que “Sacilotto, desde o 
início, foi viga-mestra da arte concre-
ta brasileira”. Sacilotto participou das 
reuniões que precederam a criação do 
Grupo Ruptura após a realização da 
mostra 19 Pintores, durante a qual ele 
conheceu Cordeiro, Charoux e Geraldo 
de Barros. Suas obras integraram a 
exposição Ruptura, a I Exposição Na-
cional de Arte Concreta, participaram 
das bienais de São Paulo e de Veneza, 
da mostra Konkrete Kunst – 50 Jahre 
Entwicklung organizada por Max Bill, 
em 1960, e sempre foram vistas com 
respeito. Mas nunca haviam sido obje-
to de uma afirmação tão consagrado-
ra como a de Cordeiro, que se tornou 
citação recorrente nos principais tex-
tos sobre Sacilotto desde então. 

A obra de Sacilotto divide-se em duas 
fases distintas, a expressionista e 
a concretista. A primeira desenvol-
veu-se na segunda metade dos anos 
1940 e inclui um período de transi-
ção da linguagem figurativa para a 
geométrica. Em 1950, ele assume 
a geometria como forma definitiva 
de criação desenvolvendo trabalho 
consistente até 1964, quando, por 
desencanto com o momento político 
que o Brasil atravessava, suspendeu 
temporariamente sua produção ar-
tística. Retomou-a 10 anos após os 
primeiros sinais de abertura política e 
desenvolveu-a até o fim de sua vida 
com coerência e fidelidade raras no 
meio artístico brasileiro.

Em 2001, é publicado o livro Sacilotto, 
de nossa autoria, para o qual Haroldo 
de Campos escreveu especialmente o 
poema Para Sacilotto / Operário da luz 
e, 20 anos depois, o livro Sacilotto, or-
ganizado por Denise Mattar e Gabriel 
Pérez-Barreiro e editado pela Almeida 
e Dale e Cosac Naify..

Concreção 8345, obra reproduzida, 
na página ao lado, integrou a mostra 
Panorama da Arte Atual Brasileira / 
Pintura / 1983, no Museu de Arte Mo-
derna de São Paulo.
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Concreção 8345
Têmpera rhodopás sobre tela  sobre madeira
100 x 100 cm, 1983
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LOTHAR CHAROUX

Lothar Charoux (Viena, Áustria, 1912 
– São Paulo, SP, 1987) foi pintor, dese-
nhista e professor. 

Charoux emigrou para o Brasil aos 16 
anos de idade. Chegou com alguns 
conhecimentos artísticos obtidos de 
seu tio, o escultor austríaco Sieg-
fried Charoux. Em São Paulo, estuda 
no Laosp. Em 1940, torna-se aluno 
de Waldemar da Costa e pinta suas 
primeiras paisagens e naturezas-
mortas, além de retratos. Meticuloso 
e dedicado, faz progressos rápidos 
e é convidado a ensinar desenho 
no Laosp e no Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial   _ Senai. 

Começa a mostrar publicamente seu 
trabalho em 1942, no Salão do Sin-
dicato dos Artistas Plásticos de São 
Paulo, no qual volta a expor com fre-
quência. Suas obras estiveram pre-
sentes várias vezes na Seção Moder-
na do Salão Nacional de Belas Artes, e 
em todas as edições do Salão Paulista 
de Arte Moderna e nas nove primeiras 
versões da Bienal de São Paulo. 

Em 1947, durante a exposição 19 
Pintores, aproximou-se de Valdemar 
Cordeiro, Luiz Sacilotto e Geraldo de 
Barros. Os encontros com esses ar-

tistas despertam em Charoux o inte-
resse pelo construtivismo. Posterior-
mente, com adesões de Kazmer Féjer, 
Leopold Haar e Anatol Wladyslaw, cria 
o Grupo Ruptura, marco zero do mo-
vimento concretista brasileiro. Partici-
pou da exposição histórica do Grupo 
Ruptura, no MAM/SP, e de todas as 
outras mostras significativas do con-
cretismo brasileiro. Para Walter Zanini, 
a competência e o profissionalismo de 
Charoux contribuíram decisivamente 
para a maturidade do Grupo Ruptura 
naqueles anos históricos. 

A obra de Charoux é de uma qualida-
de exemplar. Ele fez da linha o ponto 
de partida e o leit motiv de sua obra 
de maturidade. Com ela, compôs um 
discurso brilhante sobre a luz, o mo-
vimento, o equilíbrio, a vibração. E 
tudo isso, muitas vezes, em formatos 
diminutos, como a obra aqui reprodu-
zida. Charoux é um dos mais refinados 
artistas do concretismo brasileiro. Um 
mestre.

Tivemos a oportunidade de curar a 
exposição Lothar Charoux e Sacilotto, 
no Centro Cultural do Bairro Assun-
ção, em São Bernardo do Campo, em 
1986, com a presença de ambos no 
vernissage. 



Sem título
Guache sobre cartão

24,5 x 9 cm, s.d.
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HÉRCULES BARSOTTI

Hércules Rubens Barsotti (São Paulo, 
SP, 1914-2010) foi pintor, desenhis-
ta, gravador e projetista gráfico.

Estudou desenho e composição no 
Colégio Dante Alighieri, em São Paulo, 
com Enrico Vio, de 1926 a 1933. Seus 
primeiros trabalhos conhecidos, toda-
via, datam do início dos anos 1940. 
Diplomado em Química Industrial pela 
Universidade Mackenzie, em 1937, 
exerceu a profissão por 2 anos. Como 
artista, desenvolve inicialmente obra 
figurativa, que toma o caminho da abs-
tração geométrica nos anos 1950. 

Em 1954, funda com Willys de Castro 
o Estúdio de Projetos Gráficos, que, 
durante 3 anos, cria ilustrações para 
revistas e desenvolve projetos de 
estamparia, executados em sua pró-
pria tecelagem. Em 1957, sua obra 
assimila a objetividade do concre-
tismo, mas ele não se filia ao Grupo 
Ruptura. Nesse ano, participa da IV 
Bienal de São Paulo, sendo também 
admitido nas duas versões posterio-
res do evento. Em 1958, viaja para a 
Europa, onde conhece Max Bill, que o 
convoca, em 1960, a participar da ex-
posição Konkrete Kunst, em Zurique. 
Em 1959, Ferreira Gullar o convida a 
integrar o Grupo Neoconcreto, forma-

do em função da dissidência entre os 
artistas concretos paulistas e os ca-
riocas. Barsotti aceita e participa das 
exposições neoconcretas. Em 1963, 
todavia, integra o grupo de fundado-
res da Associação de Artes Visuais 
Novas Tendências e de sua Galeria 
NT, em São Paulo, que representou 
um esforço de reagrupamento tanto 
dos artistas concretos como dos neo-
concretos, que haviam se dispersado.

Interessado na arte de projeto, Bar-
sotti desenvolve suas estruturas com 
cálculos matemáticos (p. 47). No início 
de sua carreira, trabalhou sobretudo 
com quadrados e retângulos. Depois, 
vieram os losangos (p. 48-49, os 
triângulos, os pentágonos, os hexá-
gonos, os círculos. 

A sua escala cromática é extrema-
mente rica. O artista modula uma in-
finidade de cores em geometrias que 
se conjugam, resultando numa obra 
pessoal marcada por intensas vivaci-
dade e beleza. 

A última exposição de Barsotti em 
vida foi por nós curada no Espaço 
Cultural BM&FBOVESPA, em 2010: 
Sacilotto e Barsotti – Diálogo entre o 
Concretismo e o Neoconcretismo.
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Projeto 
Guache e grafite sobre papel quadriculado
27 x 20 cm, s.d.



Sem título 
Acrílica sobre tela sobre duratex
70 x 40 cm, 1987
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Sem título 
Acrílica sobre tela sobre duratex

70 x 40 cm, 1996
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JUDITH LAUAND

Judith Lauand (Pontal, São Paulo, 
1922), pintora, desenhista e grava-
dora, inicia sua carreira artística em 
meados dos anos 1940, em Arara-
quara. Em 1950, diploma-se pela 
Escola de Belas-Artes da cidade, 
destacando-se no ambiente artís-
tico local. 

Em 1952, muda-se para São Pau-
lo, onde estuda gravura e é atraída 
pela abstração. No ano seguinte, 
torna-se monitora da II Bienal de 
São Paulo., experiência marcante 
para os rumos que sua arte toma-
ria nos anos seguintes. Nesse ano, 
Judith Lauand  realiza suas primei-
ras obras abstratas e é convidada a 
ingressar no Grupo Ruptura, reduto 
dos artistas concretos de São Paulo 
e, como tal, participa da I Exposição 
Nacional de Arte Concreta. Foi a 
única mulher a integrar o Ruptura.

Seu progresso à época foi notável 
e, já em 1955, participa da III Bienal 
de São Paulo. Obras de sua auto-
ria integram as exposições de arte 
concreta realizadas no Brasil, no 
respectivo período histórico e, em 
1960, faz parte da Konkrete Kunst 
– 50 Jahre Entwicklung, exposi-
ção internacional de arte concreta 

curada por Max Bill no Helmhaus em 
Zurique, na Suíça. 

Nos anos 1960, Judith interessa-se 
pela pop art. Em suas obras dessa 
fase, cria figuras dentro do ideário do 
movimento incluindo palavras à ma-
neira da poesia concreta. Em 1965, 
participa da criação da Galeria Novas 
Tendências, que representou um es-
forço para reagrupar os artistas con-
cretos dos anos 1950, e das demais 
exposições relativas ao construtivis-
mo brasileiro. Em novembro de 2022, 
o Masp abre uma grande retrospecti-
va de sua obra.

Em seus trabalhos construtivos, Ju-
dith Lauand explorou tendências di-
versas do uso da forma, da cor e do 
espaço. Neles, predominam as linhas 
retas, desde as dispostas no espaço 
até as formadas por áreas de cor de 
formas geométricas variadas (p. 51-
52-53).

Em 1967, realizou trabalhos em que 
círculos coloridos parecem movimen-
tar-se no sentido vertical dentro de 
colunas também coloridas, dando 
origem a uma pintura que remete ao 
lúdico com seu jogo de formas, cores 
e ritmos (p. 54-55).
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Sem título
Óleo sobre tela
57 x 78 cm, s.d.
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Sem título
Óleo sobre tela sobre madeira
64,5 x 46 cm, 1966
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Sem título
Óleo sobre tela sobre madeira
75 x 64,5 cm, 1969
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Sem título
Óleo sobre tela
75 x 75 cm, 1967
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Sem título
Óleo sobre tela
75 x 75 cm, 1967  
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MAURÍCIO NOGUEIRA 
LIMA 

Maurício Nogueira Lima (Recife, PE, 
1930 – Campinas, SP, 1999) foi pintor, 
desenhista, artista gráfico, arquiteto e 
professor.

Inicia sua formação artística na Uni-
versidade Federal do Rio Grande do 
Sul. Dá sequência a seus estudos em 
São Paulo, no Instituto de Arte Con-
temporânea do Masp, na Escola Supe-
rior de Propaganda e na Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, pela qual se 
gradua em Arquitetura e Urbanismo. 

Em paralelo a seu trabalho como pin-
tor, desenvolve intensa atividade no 
campo da comunicação visual crian-
do logotipos, cartazes e projetos 
para stands utilizados em feiras in-
dustriais. É fortemente atraído pelas 
estruturas ambientais urbanas, tema 
em que se aprofunda na Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo da USP 
na qual foi professor.

Embora não tenha participado da ex-
posição Ruptura, foi convidado por 
Waldemar Cordeiro a ingressar no res-
pectivo Grupo no ano seguinte. Com 
trabalhos criados dentro do espírito 
construtivo, participa da I Exposição 
Nacional de Arte Concreta, do Salão 

Paulista de Arte Moderna, da Bienal 
de São Paulo e da Konkrete Kunst, em 
Zurique.

Em 1964, ano em que ocorre o golpe 
militar no Brasil, começa a trabalhar 
com imagens dos meios de comuni-
cação de massa, tais como figuras 
de astros do cinema, do esporte e da 
música popular, e a realizar obras de 
nítido conteúdo político, em simulta-
neidade com alguns trabalhos cons-
trutivistas. 

Nos anos 1970 em diante, volta-se 
prevalentemente para a abstração 
geométrica, na qual realizou suas 
obras de maior fôlego em São Paulo, 
entre as quais se destacam o mural do 
Edifício Capemi, no Largo São Bento; 
as ambientações cromáticas da Praça 
Roosevelt e da fachada do Museu de 
Arte Contemporânea da Universidade 
de São Paulo, o mural de 400 metros 
quadrados do Edifício Estação Ciência; 
e o mural e o painel para as estações 
São Bento e Santana, respectivamen-
te, com 450 e 140 metros quadrados, 
da Companhia do Metropolitano de 
São Paulo. Este foi um dos períodos 
mais prolíficos da vida como artista 
plástico.
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Sem título
Acrílica sobre tela
72 x 60 cm, 1985
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JANDYRA WATERS

Jandyra Ramos Waters (Sertãozinho, 
SP, 1921) é pintora, escultora, grava-
dora e poeta.

Em 1945, depois de aprender inglês 
num curso de Secretariado em São 
Paulo, impulsiva, engaja-se na equi-
pe brasileira de um serviço voluntário 
internacional de assistência a vítimas 
da Segunda Guerra Mundial e par-
te para a Inglaterra, onde conhece o 
militar inglês Eric Waters, com quem 
se casa e tem seu único filho, Martim 
Waters. Concluído o serviço de ajuda 
humanitária, transfere-se para Lewes, 
Sussex, onde estuda na conceituada 
Country Council Art School e pinta 
seu primeiro quadro, uma natureza-
morta.

De volta a São Paulo, em 1950, com-
pleta sua formação artística estu-
dando pintura com Yoshiya Takaoka e 
Clóvis Graciano, escultura e cerâmica 
com André Osze e gravura com Darel 
e Grassmann. Sua pintura, inicialmen-
te figurativa, toma os caminhos da 
geometria sensível em meados dos 
anos 1960. 

Jandyra desenvolve uma linguagem 
baseada, sobretudo, em imagens 
geométricas invertidas. Se se dividir 

ao meio a pintura reproduzida nas pá-
ginas 60 e 61 tem-se a mesma confi-
guração geométrica nas duas partes, 
porém invertidas. Trata-se, portanto, 
de imagens enantiomorfas, como as 
refletidas pelo espelho. Fenômeno 
semelhante ocorre também na Quí-
mica, com os isômeros óticos cujas 
moléculas, observadas numa câmara 
escura, apresentam-se invertidas. Na 
obra ao lado, dividindo-se a pintura 
ao meio no sentido vertical, a primeira 
metade corresponde à segunda me-
tade, porém com uma rotação de 180 
graus, à direita ou à esquerda. Estes 
jogos de posição, também utilizados 
por outros artistas construtivos, per-
mitem a formação de conjuntos geo-
métricos de uma beleza equilibrada e 
serena. 

Porém, a artista também trabalha com 
conjuntos formais de natureza diver-
sa. Eles passam um prazer ótico à pri-
meira vista e, num segundo momento, 
desafiam-nos a decifrar suas estrutu-
ras formais e colorísticas. Trata-se de 
obras que envolvem engenho e arte, 
precisão, sensibilidade e uma escala 
cromática luminosa. São pensados, 
mas também sentidos. Remetem a 
Fernando Pessoa quando disse: “Tudo 
o que em mim sente está pensando”. 
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Sem título 
Óleo sobre tela
72 x 84 cm, 1991
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Sem título 
Óleo sobre tela
39,5 x 50 cm, 1976
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VALDEIR MACIEL

Valdeir Oliveira Maciel (Bacabal, MA, 
1937 – São Paulo, SP, 2005) foi pintor 
e livreiro. Desenvolve, em São Paulo, 
sua carreira.

No início dos anos 1960, aproxima-
se da Associação Cristã de Moços 
— ACM, onde, em 1961, realiza sua 
primeira exposição individual. No ano 
seguinte, participa do Salão Paulis-
ta de Arte Moderna, no qual volta a 
expor em todas as suas versões até 
1969. À época, os Salões eram uma 
das poucas vias para um artista fazer 
carreira e o Salão Paulista de Arte 
Moderna era dos mais reconhecidos. 
Também se destacava nesse cenário 
o Salão de Arte Contemporânea de 
Campinas, de cuja edição de 1966 
obras de Maciel fazem parte. Já em 
1967, é admitido na Bienal Interna-
cional de São Paulo, na qual volta a 
expor em 1969. Maciel é um exemplo 
típico de artista que cresceu pelo ca-
minho dos grandes salões de arte e 
das exposições coletivas. 

Valdeir Maciel sabia o que queria. De-
pois de fazer, em 1967, uma coletiva 
na F. Domingo, galeria que mantinha 
uma boa programação, inaugura, em 
1969, uma mostra conjunta com Bár-
bara Spanoudis, na Galeria Astréia, 

uma das melhores da cidade. Já bem 
próximo dos artistas de tendência 
construtivista de São Paulo, participa, 
em 1964, de coletiva na Galeria Novas 
Tendências (Galeria NT), braço exposi-
tivo da Associação de Artes Visuais 
Novas Tendências, que representou, 
em São Paulo, um esforço no sentido 
de reagrupar os artistas concretos, 
neoconcretos e assemelhados.

Muitas obras de Valdeir são simétri-
cas. É o caso das duas reproduzidas 
neste livro. Em algumas, a simetria 
está presente tanto no sentido hori-
zontal como no vertical. Umas poucas 
são constituídas por duas metades 
iguais, porém justapostas com rota-
ção de 180 graus. Às vezes, sobre um 
fundo chapado, ele cria uma configu-
ração geométrica central, emblemáti-
ca, como se fosse um símbolo religio-
so. Noutras, a fisicalidade prevalece 
e elas apresentam-se apenas como 
áreas de cor fortes e contrastantes, 
como pintura. As cores, em algumas 
obras, parecem sair diretamente do 
tubo de tinta para a tela; em outras, 
todavia, elas são mais suaves, sofisti-
cadas. Embora menos frequentes, al-
gumas pinturas assimétricas apresen-
tam resultados muito competentes e 
uma relação colorística impecável.
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Sem título
Acrílica sobre tela
80 x 80 cm, 1980
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Sem título
 Acrílica sobre tela
60 x 60 cm 1981
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ARCANGELO IANELLI

Arcangelo Ianelli (São Paulo, SP, 
1922-2009) foi pintor, desenhista 
e escultor. Começou a desenhar na 
adolescência, como autodidata. Com 
18 anos de idade, ingressa na Asso-
ciação Paulista de Belas Artes, onde 
estuda os fundamentos do desenho 
e da pintura, aplicando-os na realiza-
ção de trabalhos referenciados em 
modelos de gesso, naturezas-mortas, 
paisagens e em figuras humanas em 
sessões de modelo vivo. Na sequên-
cia, estuda com Colette Pujol e Wal-
demar da Costa. Na década de 1950, 
participa do Grupo Guanabara, criado 
por Tikashi Fukushima, em São Pau-
lo, no antigo Largo Guanabara, onde 
está instalada no presente a estação 
Paraiso do metrô.  O Grupo reuniu ar-
tistas diversos, sobretudo de origens 
japonesa e italiana.  Neste período, 
pinta, com cores baixas, paisagens, 
interiores e outros temas denotando 
vontade de simplificação.

Na passagem dos anos 1950 para 
os 1960, surgem suas primeiras pin-
turas abstratas, algumas concebidas 
segundo uma visão construtivis-
ta, com o uso de linhas retas. Estão 
presentes, na produção pictórica do 
artista, em momentos dessa década, 
uma geometria, digamos assim, mais 

orgânica, cores mais escuras, texturas 
encorpadas e utilização de grafismos.

A pintura abstrata de Ianelli percorreu 
vários caminhos. O artista pesquisou 
muito a forma e a cor, sempre consi-
deradas conjuntamente. Todavia, po-
dem-se identificar nelas, ao longo de 
sua evolução, algumas características 
mais destacadas. A partir dos anos 
1970, sua pintura assume configura-
ção geométrica mais rigorosa, embora 
nunca próxima da dos concretistas. 
Obtém resultados competentes tra-
balhando com transparências e su-
perposições de áreas de cor, de que 
é exemplo o trabalho reproduzido na 
página seguinte. No final dos anos 
1990, é atraído pelo tridimensional 
e realiza relevos em madeira pintada 
e, sobretudo, uma série de esculturas 
em mármore branco.

Na última série de pinturas criadas 
por Arcangelo Ianelli, iniciada na dé-
cada de 1990, mas realizada, em 
especial, nos primeiros anos do novo 
milênio, as formas praticamente de-
saparecem. Sobram apenas as cores, 
as nuances delicadas e sensíveis, que 
se transformam em luz e envolvem o 
espectador com uma poética silencio-
sa e profunda. 
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Composição geométrica
Óleo sobre tela
97 x 78 cm, 1985
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BÁRBARA SPANOUDIS

Bárbara Schubert Spanoudis (Dessau, 
Alemanha, 1927), pintora e escultora, 
emigrou para o Brasil em 1938. Seu 
pai casara-se com uma guatemalteca, 
falava espanhol e era especialista em 
planadores aeronáuticos.

Bárbara inicia, no Brasil, sua formação 
artística nos campos do desenho e da 
pintura com Ernesto Klassing em São 
Paulo (1946), João Fahrion em Porto 
Alegre (1948) e Yolanda Mohalyi em 
São Paulo (1950), concluindo-a na 
Academia de Artes de Dusselldorf, na 
Alemanha, com Ferdinand Macketanz, 
de 1952 a 1955.

De volta ao Brasil, começa a mostrar 
sua produção artística em 1956. Entre 
as numerosas exposições coletivas 
das quais participa, figura Tendências 
Construtivas no Acervo do Museu de 
Arte Contemporânea da USP, realiza-
da no Centro Cultural Banco do Bra-
sil do Rio de Janeiro, em 1996. Sua 
primeira exposição individual ocorre 
na Galeria Astréia, em 1969, em São 
Paulo. A esta, seguem-se 13 outras, 
sendo a sétima realizada no Brazi-
lian-American Cultural Institute, em 
Washington, DC, nos Estados Unidos, 
em 1983; e a última, na Galeria Mapa, 
em São Paulo, em 2018. 

Cunhada do crítico de arte Theon 
Spanudis, paladino da defesa da arte 
de viés geométrico no Brasil, Bárba-
ra interessa-se, nos anos 1960, pelo 
construtivismo, produzindo uma obra 
de formas rigorosas e cores baixas. 
Pesquisadora incansável, passa, na 
sequência, ao uso recorrente da co-
lagem, e, então, suas cores sobem 
uma oitava, como nas composições 
musicais, tornando-se mais intensas, 
vibrantes. A obra reproduzida na pági-
na ao lado, constituída, além do preto, 
por cores cantantes, pertence a esta 
fase.

Na sequência, ela começa a fazer 
recortes em forma de folhas, a pin-
tá-las e a agrupá-las em arranjos co-
lados sobre o suporte, à maneira de 
escamas, em relevo, apresentando o 
conjunto como tal ou acondicionado 
numa moldura em forma de caixa. 

Finalmente, passa a construir sua 
obra com peças de madeira descar-
tadas por marcenarias, lixadas e pin-
tadas com cores vibrantes, formando 
uma obra que incorpora elementos da 
escultura e da pintura e que remete a 
uma cristalização projetada mineral 
ou a uma erupção vegetal geometri-
zada.
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Sem título
Colagem
55 x 40 cm, 1979
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TUNEU

Antonio Carlos Tuneu Rodrigues (São 
Paulo, SP, 1948), pintor, desenhista 
gravador e professor, estudou com 
Tarsila do Amaral de 1960 a 1966.

Inicia sua carreira artística aos 18 
anos de idade quando participa do Sa-
lão de Arte Contemporânea de Cam-
pinas — SACC. No mesmo ano, realiza 
sua primeira individual no João Sebas-
tião Bar, reduto da bossa nova em 
São Paulo. Em 1970, com apenas 22 
anos, conquista o prêmio de viagem à 
Europa no SACC.  Em 1971 e 1975, é 
destacado com o Prêmio Itamaraty na 
Bienal de São Paulo, o que o tornou 
um dos artistas mais precocemente 
premiados na importante mostra co-
letiva internacional.

Identificado com as ideias da arte 
construtiva desde os anos 1960, Tu-
neu criou inicialmente desenhos de 
paisagem de viés geométrico. Poder-
se-ia dizer que a paisagem era apenas 
um pretexto para a realização de uma 
obra independente que guarda do 
motivo apenas lembranças formais. 
Na fase seguinte, trabalha prevalen-
temente com pintura, tirando partido 
de áreas chapadas, dentro do mesmo 
princípio da redução da fase anterior, 
da vontade de obter mais com menos. 

Com o tempo, a obra de Tuneu aban-
dona qualquer alusão ao mundo exte-
rior, realizando-se no campo da geo-
metria pura. Sua preocupação passa 
a ser os contrastes e as harmonias, 
as relações com o espaço, o ritmo, o 
equilíbrio advindos das formas e das 
cores. Tuneu está aqui representado 
por uma obra de fatura recente, em 
que as áreas de cor contidas num 
hexágono estabelecem entre si um 
diálogo ao mesmo tempo dinâmico e 
poético.

Tendo realizado três individuais no 
antigo Gabinete de Arte Raquel Ar-
naud, nos anos 1990, Tuneu passou 
a ser representado por ele, já com o 
nome de Galeria Raquel Arnaud, em 
2008. Na condição de artista repre-
sentado, realizou mais cinco indivi-
duais: em 2008; 2013; 2017; 2019; 
e 2021. Sua obra caracteriza-se pela 
precisão, inteligência visual e sensibi-
lidades geométrica e colorística.

Para marcar os 50 anos de sua tra-
jetória artística, a Galeria Raquel Ar-
naud lançou, em 2021, o livro Tuneu 
Trajectory, com textos analíticos de 
sua obra de autoria de Caroline Me-
nezes, Fábio Magalhães, Guilherme 
Werneck e Denise Mattar.
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Sem título 
Acrílica sobre tela
87 x 100 cm, 2018



74

RAMÓN CÁCERES

Ramón Cáceres (Quiindy, Paraguai, 
1944) é pintor. Depois de estudar Ar-
tes Plásticas e Música na Universida-
de Nacional do Paraguai, emigra para 
o Brasil em 1970.

Em São Paulo, dirige-se inicialmente 
para a área do canto e, depois, para a 
da restauração de obras de arte, sen-
do bem-sucedido em ambas. Paralela-
mente, é atraído pela pintura constru-
tivista e impressiona o então diretor 
do Masp, Pietro Maria Bardi, que o 
convida a expor individualmente no 
Museu, em 1984, apresentando-o no 
catálogo.

Sua obra chama também a atenção 
do crítico de arte Theon Spanudis, 
que assim se expressa sobre ela, em 
1985: “... Ramón Cáceres enveredou 
para um construtivismo muito pes-
soal e sui generis, explorando o tema 
das bandeiras. Não se trata das ban-
deirinhas de Alfredo Volpi, que são 
formas pontudas e agudas, mas sim 
das bandeiras comuns dos navios 
e das nações, desfraldadas na hori-
zontalidade, levemente onduladas e 
sulcadas pelo vento”. E mais adiante: 
“As últimas obras de Ramón pessoal-
mente nos empolgam e entusiasmam, 
como acontecia na década de 50 com 

os trabalhos de Volpi que adquiríamos 
diretamente no Cambuci. Em ambos 
os casos, uma criatividade inesgotá-
vel e uma argúcia discernidora muito 
aguda que sabe escolher os coloridos 
significativos, seja nos diálogos ou 
nas polifonias cromáticas ora mais 
amenas, ora suaves, ora mais firmes. 
Quem gosta de coloridos puros, elo-
quentes, líricos e poéticos encontrará 
em Ramón uma fonte inesgotável de 
prazeres e deleites estéticos”.

Segundo o colecionador e intelectual 
Ladi Biezus, “Ramón Cáceres utiliza 
em sua pintura um elemento formal 
que tem a riqueza de um signo que 
exprime o Universo, a curva senoidal”. 
Ela é uma das responsáveis pela leve-
za de muitas obras de Ramón. Princi-
palmente quando ele tinha ateliê na 
Rua Bandeira Paulista, no Itaim, em 
São Paulo, desenvolveu uma série re-
ferenciada na bandeira do Estado de 
São Paulo.

Entre os artistas originários do cons-
trutivismo como um todo e do concre-
tismo em particular, no Brasil, Ramón 
Cáceres ocupa um lugar destacado 
por sua sensibilidade e pela qualidade 
de harmonização de formas, cores e 
ritmos na superfície plana.
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Sem título  
Óleo sobre tela
75 x 68,5 cm, 1984
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Sem título  
Óleo sobre tela
81 x 81 cm, 2003
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Sem título  
Óleo sobre tela
100 x 100 cm, 2012
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PAULO PASTA

Paulo Pasta (Ariranha, SP, 1959) é pin-
tor, desenhista, ilustrador e professor. 

A formação artística de Paulo Pasta 
inclui períodos de estudo de dese-
nho e gravura em metal com Evandro 
Carlos Jardim, de litografia e serigrafia 
com Regina Silveira, de pintura com 
Carmela Gross e Donato Ferrari, além 
de sua graduação e pós-graduação na 
Escola de Comunicações e Artes da 
USP.

Ao longo das últimas décadas, pa-
ralelamente a seu trabalho de ateliê, 
Paulo Pasta envolveu-se intensiva-
mente com atividades didáticas em 
São Paulo, em diversas instituições 
de ensino tais como Pinacoteca do 
Estado, Faculdade Santa Marcelina, 
Universidade Presbiteriana Macken-
zie, Fundação Armando Álvares Pen-
teado, Museu Brasileiro da Escultura, 
Instituto Tomie Ohtake e USP.

Seu trabalho desde logo chamou a 
atenção da crítica e foi destacado 
com prêmios, entre eles o Brasília de 
Artes Plásticas, no Museu de Arte de 
Brasília (1990), e o Price Waterhouse, 
por conjunto de obra, na 25ª edição do 
Panorama da Arte Brasileira, MAM/SP 
(1997). 

Sua obra, até o momento, foi tema 
de três livros: Paulo Pasta, com tex-
tos de Rodrigo Naves, Nuno Ramos, 
Alberto Tassinari e Lorenzo Mammi, 
Edusp, 1998; Paulo Pasta, de Rober-
to Conduru, Barléu, 2013; e Paulo 
Pasta, de Caru Duprat, Folha de São 
Paulo/Instituto Itaú Cultural (2013).

A obra do artista, desde o início, 
mostrou certa vocação para os tons 
baixos, para os diálogos sutis entre 
formas e cores, para o confessional. 
Suas cores, com o tempo, tornaram-
se, em parte significativa de sua 
obra, cada vez mais leves e a relação 
entre as áreas de cor, cada vez mais 
instigantes e pessoais. 

A pintura atual de Pasta justifica sua 
inclusão no segmento construtivista. 
Ela incorpora uma dimensão geomé-
trica, característica desta vertente 
de arte, porém muito distante da 
dos artistas concretos da década de 
1950 e dos que aderiram ao ideário 
maxbilliano nos anos seguintes. Em 
suas pinturas, a forma é criada sutil-
mente pela cor, uma cor musical que 
remete às composições camerística 
de cordas ––  dueto, trio, quarteto ou 
quinteto ––    suaves e, às vezes, vizi-
nhas da harmonia do silêncio (p. 77). 
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Sem título  
Óleo sobre tela
40 x 30 cm, 2022
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Sem título  
Óleo sobre tela

50 x 70 cm, 2019
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ALDIR MENDES DE 
SOUZA

Aldir Mendes de Souza (São Paulo, SP, 
1941-2007) foi pintor, desenhista, 
escultor, gravador e cirurgião plástico. 
Autodidata como artista, começa a 
expor em 1962.

No final dos anos 1960, elege o ca-
feeiro como ponto de partida de sua 
obra. Da disposição regular do arbusto 
em fileiras, surge o cafezal, e a síntese 
formal conduz à geometrização. Nos 
anos 1970, Aldir desenvolve obra 
extensa referenciada no campo e na 
cidade e é atraído pela linguagem ci-
nematográfica. Realiza, ainda no pe-
ríodo, trabalhos com chapas e filmes 
para raio X e em termografia. No final 
da década, sua pintura é tomada por 
edifícios de janelas retangulares.

Nos anos 1980, o artista trabalha 
numa série de pinturas abstratas 
geométricas marcadas pela recorren-
te presença do retângulo. Em 1982, 
comemora 20 anos de atividades ar-
tísticas com uma retrospectiva de sua 
obra no Museu de Arte Brasileira da 
Fundação Armando Álvares Penteado  
–– Faap, em São Paulo, durante a qual 
é lançado o livro Geometria da Cor, 
de autoria de Alberto Beuttenmüller. 
Na sequência, surge, em sua pintura, 

o retângulo em perspectiva oblíqua 
e a linha do horizonte desaparece. 
Realiza ainda pinturas sobre placas de 
concreto colorido, na horizontal, dis-
postas no chão. Em 1989, é editado 
o livro Três Coloristas: Volpi, Ianelli e 
Aldir, também assinado por Alberto 
Beuttenmüller, e é lançado o vídeo Al-
dir Paisagem Contemporânea, dirigido 
por Olívio Tavares de Araújo.

Seus 30 anos de pintura são come-
morados com uma grande exposição 
individual no Paço das Artes de São 
Paulo e com a edição, pela La Seggio-
la, na Itália, do livro Aldir ––   Geometrie 
Parlanti (Aldir –– Geometrias Falantes), 
com cinco textos de críticos italianos e 
uma apresentação do poeta Haroldo 
de Campos. Em 2003, outro livro sobre 
sua obra é publicado, Aldir – Obsessão 
pela cor, com textos de Edla van Steen, 
Frederico Moraes e Olívio Tavares de 
Araújo. Os últimos depoimentos de Al-
dir, comoventes, foram gravados para 
um vídeo dirigido, pouco antes de sua 
morte, pelo cineasta Pedro Paulo Men-
des.

As três obras de Aldir  reproduzidas 
a seguir são representativas de sua 
produção madura.

Geometria da Terra II
Óleo sobre tela

120 x 180 cm, 1982
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Paisagem verde
Óleo sobre tela
80 x 120 cm, 1998
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Big Bang
Óleo sobre tela
100 x 150 cm, 2002
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