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Francisco C. Weffort 
Ministro da Cultura 

1951. Em São Paulo os ecos da Semana de 22 estavam amortecidos havia 

muito tempo. No bar do Museu de Arte Moderna, alguns de seus sobreviventes, 

Oswald de Andrade, Di Cavalcanti e Flávio de Carvalho, suspiravam seu tédio e 

contavam aos jovens o que fora a aventura do modernismo paulistano. No 

mesmo edifício, o Masp também era pequeno e pouco freqüentado. No Bexiga, 

o TBC iniciava o novo teatro profissional no Brasil, e Zampari planejava a Vera 

Cruz. Mas o povo da cidade à volta desses poucos centros trabalhava muito, 

dormia cedo e na prática os ignorava. 

E eis que de repente aquela pacata cidade foi sacudida por uma descarga 

elétrica: anunciava-se que, no Trianon, São Paulo hospedaria uma das maiores 

mostras de arte do mundo. Uma mostra de dar inveja a Veneza e TóqUio. Como 

lembra Aldemir Martins o clima tornou-se de Copa do Mundo e no dia da 

abertura multidões desfilaram diante do que havia de melhor na arte 

contemporânea de todos os países. Garçons, motoristas, estudantes e grã-finas 

davam sua opinião sobre o que achavam da polêmica entre abstratos e 

figurativos. A cidade nunca mais seria a mesma. 

A cada dois anos a Bienal parecia maior e melhor. Vieram Guernica, os 

futuristas, os cubistas, os expressionistas, a arte conceituai, os pop. Vieram os 

clássicos, os rebeldes, os novos, os grandes críticos, a imprensa mundial. Os 

artistas brasileiros expunham ao lado da nata da arte internacional, eram 

convidados na Europa e América. O próprio Ciccillo Matarazzo, ele mesmo 

maravilhado com o que criara, escreveu "A arte moderna nos educou". 

À sombra da Bienal cresceu o melhor de nossas artes plásticas, revelaram-se 

alguns de nossos maiores talentos, e São Paulo tornou-se um centro importante 

da arte moderna. Cinqüenta anos depois, madura e forte, ela ainda é o melhor 

exemplo do que o mecenatismo esclarecido pode fazer pela cultura de um povo. 

Mais cinqüenta anos de sucesso é o que o Ministério da Cultura deseja para a 

Bienal de São Paulo. 



Francisco C. Weffort 
Minister of Culture 

I 

1951, ln São Paulo the echoes of the Week of '22 had long slf7ce dissipated, ln the bar of the 

Museu de Arte Modema some of its survivors, Oswald de Andrade, Di Cavalcanti, and Flávio de 

Carvalho, sighed in tedium and told young people about what the São Paulo adventure had been. ln 

the same building MASP (Museu de Arte de São Paulo) was also small and little visited. ln the 

district of Bexiga, the TBC was beginning the new professional theater in Brazil and Zampari was 

planning Vera Cruz. But the public at large surrounding these small nuclei was working a lot going to 

bed ear/~ and routinely ignoring them, 

And behold, suddenly that pia cid city was jolted by an electric shock: it was announced that at 

Trianon, São Paulo would host one of the largest art shows in the world, A show that would be the 

envy of Venice or Tokyo, As Aldemir Martins recalls, there was a World Cup atmosphere, and on 

opening day crowds filed past the best of what the world held in terms of contemporary art, Waiters, 

drivers, students, and socialites proffered their opinions as to the controversy between abstract and 

figura tive , The city would never be the same, 

Every two years thereafter the Biennial seemed to get bigger and better. There came Guernic8, the 

futurists, the cubists, the expressionists, the conceptual art, and the pop artists, There came the 

classics, the rebels, the ne~ the great critics, the intemational press, The Brazilian artists exhibited 

alongside the cream of the intemational art world, they were invited to Europe and America, Ciccillo 

Matarazzo himse/~ marveling at what he had created, wrote, "Modem art educated us,}} 

ln the shade of the Biennial there grew the best of our visual arts, some of our greatest talents were 

revealed, and São Paulo became an important center of modem art, Fifty years later; mature and 

strong, it is still the best example of what enlightened patronizing of the arts can do for culture, 

Another fifty years of success is what the Ministry of Culture wishes for the São Paulo Biennial, 

15 
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A. Andrea Matarazzo 
Ministro-Chefe da Secretaria de Comunicação 
de Governo da Presidência da República 

A criação das Bienais marca a inserção de São Paulo no cenário internacional 

das artes plásticas. O nascimento de novo padrão cultural. A consolidação da 

descoberta do moderno, do contemporâneo. Da importância de olhar também 

para o futuro. De buscar o intercâmbio, abrir-se aos ares do mundo, quebrar o 

provincianismo e o isolamento, projetar culturalmente o país. Estimular a 

produção artística, identificar tendências e inovações, absorver informações e 

conhecimentos. Debater, discutir, expor e expor-se. 

As Bienais sacodem o passado, arejam, valorizam a arte. Ajudam a superar 

vícios e preconceitos. Contribuem para libertar a produção artística dos salões 

fechados, para democratizá-Ia. Para o enriquecimento da experiência e visão de 

artistas, historiadores de arte, críticos, colecionadores, de todos. Provocam 

maior interesse da mídia, induzem a diversificação e o alargamento do 

mercado. Um passo de gigante da cidade de São Paulo no sentido de agregar à 

condição de pólo industrial e de serviços a de pólo civilizador. 

Antes delas, havia quase apenas academicismo. Er&l a tradição, o costume. O 

próprio Ciccillo foi um feliz colecionador de acadêmicos. "Devo confessar que, 

quando comecei, era o acadêmico mais acadêmico de todos. Gostava de pintura 

clássica, de tudo o que se parecesse o mais possível comigo. Depois comecei a 

ver a evolução da arte." De fato. É a partir de 1947 que ele desperta para novos 

rumos e ramos. Principalmente por causa dos contatos com obras marcantes e 

com a crítica francesa em visita a Paris. Volta convencido de que precisa levar 

para o campo artístico o que jamais deixou de fazer nas empresas: olhar para o 

futuro e para o mundo. Cria então, com o apoio e o estímulo da extraordinária 

Volanda Penteado, sua mulher, o Museu de Arte Moderna de São Paulo. 

Ciccillo lidera a representação de artistas brasileiros na Bienal de Veneza de 

1948. Entusiasmado, toma a decisão de fazer algo semelhante em São Paulo. 

Em Tudo em Cor-de-Rosa, livro de memórias, Volanda conta que a primeira 

Bienal entrou em sua vida de modo totalmente imprevisto. Certo dia, em casa, 

Ciccillo dispara: "Você não quer experimentar fazer uma bienal ?" "Fiquei muito 
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A. Andrea Matarazzo 
Chief Minister of the Secretariat for Govemmental Communication, 
Offlce of the Presídent 

The creation of the São Paulo Bíenníal art show represented the cíty's debut on the íntematíonal art 

scene. For the country, ít sígnífíed the emergence of new cultural standards,' the assimílatíon of 

modem and contemporary thoughts,' and the dísposítíon to look toward the future, actívely seek 

ínterchange, leam the world ways, do away wíth provincíalísm and ísolatíon, and have íts cultural 

ímage projected onto the world scene. It also meant encouragíng art productíon and detectíng new 

trends and ínnovatíve artístic medía. The bíenníal exhibitíon contributed a means to assímílate news 

and knowledge, to díscuss and debate, to transmít and receíve. 

By and large, biennial exhíbítíons let ín fresh air; blow away cobwebs of the past and apprecíate art. 

They help undermíne old habíts and prejudíces and contríbute to democratize art productíon, freeíng 

ít from the self-containíng world of art salons. They enrích the experíence and broaden the vísíon of 

artísts, art hístoríans, crítícs, collectors, and show vísítors. They stir medía ínterest and elicít the 

diversifícatíon and broadeníng of the art market. Thus, the creatíon of the São Paulo Bíenníal 

represented a gíant step for the cíty of São Paulo on íts road to assumíng íts comprehensíve role of 

índustríal and servíces complex and cultural center. 

Before the biennials, there was very líttle beíng done outsíde academicism, whích was the habítual 

and prevaílíng tradítíon. Cíccíllo Matarazzo hímself was a successful collector of academíc paínters. "I 

must confess that when I started [the collectíonJ, I was the most academíc of them ali. I líked 

c/assícal paínting and anythíng that seemed c/oser to my own taste. Later on, I tumed my gaze onto 

the development of art ... " ln fact ít was only ín 1947 that he became aware of new approaches to 

and fíelds of artístíc endeavor. Thís was due partícularly to hís exposure to ímpressíve artworks and 

hís contact wíth French crítícs, ín París. Upon hís retum to Brazíl, Cíccíllo was convínced that he must 

transfer to the artístíc domaín what he had always done ín the busíness world, í. e., . to look beyond 

the natíonal borders and to the future. As a result wíth the collaboratíon and encouragement of hís 

wífe, the remarkable Yolanda Penteado, he created the Museu de Arte Moderna de São Paulo. 

ln 1948, Cíccíllo led the delegation of Brazílían artísts to the Veníce Biennale. Such was his 

enthusíasm over the event that he decíded to create somethíng simílar ín São Paulo. ln her memoírs 

Tudo em cor-de-rosa, Yolanda Penteado tells how the fírst Bíenníal came ínto her lífe ín a totally 

unexpected way One da~ at theír home, Ciccíllo asked, "How would you líke to try putting a bíenníal 

together?" "I was taken aback, because I wasn 't even sure what a bienníal was, " she saíd later. 
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espantada porque nem sabia direito o que era uma bienal." Ela quis; eles 

fizeram. Certamente dentro do estilo Ciccillo Matarazzo, muito bem sintetizado 

por seu secretário particular, Manoel Esteves da Cunha Júnior, o pequenino e 

simpático Neco, velho e fiel amigo: "Seu Matarazzo consulta, consulta e acaba 

decidindo tudo da cabeça dele". 

Ciccillo, o grande mecenas brasileiro, foi sobretudo um criador e inovador 

cultural. Além do Museu de Arte Moderna e das Bienais, cravou a marca forte 

de sua competência, paixão e generosidade no Museu de Arte Contemporânea, 

na Companhia Cinematográfica Vera Cruz, no Teatro Brasileiro de Comédia, no 

Museu dos Presépios, na construção do conjunto arquitetônico do Parque do 

Ibirapuera, na instituição de prêmios. 

Suas iniciativas culturais nasceram do amor às artes, da grandeza de espírito, do 

desprendimento. Certa vez perguntei a ele por que sempre doava tudo à cultura. 

Sonhos, trabalho extenuante, projetos, vultosos recursos financeiros, a 

pinacoteca com centenas de quadros notáveis, a rica biblioteca, o principal de 

seu tempo e vida. Não vacilou um segundo: precisava contribuir para levar a arte 

ao povo. E depois me deu lição inesquecível: um homem só marca sua presença 

na história quando suas obras têm um significado para a sociedade maior do que 

para ele próprio. Tinha alma e jeito de artista. Era um homem das artes. 

Em 1967 ,durante a inauguração da IX Bienal, que teve a participação de 61 

países e mostra de milhares de obras, um jornalista pergunta a Ciccillo se ela 

era insuperável. Resposta: " ••• Claro que não! Espere só a décima para você ver 

uma coisa." 

São Paulo, 2001 



However; she agreed - and they dld It. Thls was the Clcclllo Matarazzo way of dolng thlngs, whlch 

hls amlable prlvate secretary and longtlme frlend, Manoel Esteves da Cunha Júnior; affectlonately 

known as Neco, sums up Ilke thls: ((Mr. Matarazzo contlnually seeks advlce from several people, but 

ln the end he decides on the basls of hls own Ideas." 

Clcclllo was not only Brazll's great patron of the arts,' he was a true cultural producer and Innovator 

hlmself As well as the Museu de Arte Modema and the Blennlal, he left a strong Impresslon of hls 

competence, enthuslasm, and generoslty ln the Museu de Arte Contemporânea,' ln the cinema - the 

Vera Cruz film productlon company,' ln the theater - Teatro Brasileiro de Comédia,' ln a museum 

dlsplaylng natlvlty scenes - Museu dos Presépios,' ln the constructlon of the archltectural complex at 

Iblrapuera park,' and the fundlng for Blennlal awards. 

HIs cultural Inltlatlves were the result of hls love of the arts, hls generoslty of splrlt, and hls hlgh

mlndedness. I once asked hlm why he gave everythlng to culture. HIs vlslons and dreams, hls hard 

work, hls projects, large sums of money, a collectlon comprlslng hundreds of remarkable palntlngs, a 

magnlflcent Ilbrary, and the best of hls time and hls Ilfe Itself He replled wlthout any hesltatlon: ((I had 

to help to take art to the people. " Then he taught me an unforgettable lesson: a man only leaves a 

mark on hlstory when hls works are of greater slgnificance to society than they are to hlmself Clcclllo 

Matarazzo had the soul and the style of an artlst,' he was a man of the arts. 

ln 1967, at the openlng of the 9th Blennlal attended by 61 natlonal delegatlons and thousands of 

works on show, a joumallst asked Clcclllo If that performance would ever be surpassed. The reply 

was ((Of course It wlll! Just walt untll the 10th Blennlal and you'll see. " 

São Paulo, 2001 
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Carlos Bratke 
Presidente da Fundação Bienal de São Paulo 

o significado da criação da Bienal de São Paulo está relacionado a importantes 

transformações na sociedade brasileira e, em particular, na sociedade paulistana. 

Centro industrial em expansão e palco das investidas modernizadoras e 

emancipadoras da Semana de 22, paradoxalmente São Paulo manteve suas 

características provincianas até meados da década de 40, diferentemente do Rio de 

Janeiro e mesmo de Belo Horizonte, que buscavam investir em uma "imagem 

moderna", principalmente por meio da arquitetura. Na verdade, o modernismo em 

São Paulo aconteceu sem a devida modernização da sociedade. Movimento 

revolucionário e transgressor que, embora buscasse a atualização da arte brasileira 

diante das vanguardas artísticas européias, ficou restrito ao meio artístico e 

intelectual sem, contudo, romper as amarras do conservadorismo paulistano. 

o final da década de 40 marca o início da mudança desse quadro. Sob o clima de 

redemocratização do pós-guerra e de crença num futuro promissor, abre-se espaço 

para o debate e a renovação da arte, despertando o interesse e as investidas da 

classe empresarial no âmbito da cultura. A fundação do Masp, do MAM, da 

Cinemateca, do Teatro Brasileiro de Comédia, da Companhia de Cinema Vera Cruz, 

de inúmeras galerias de arte moderna, juntamente com a inauguração das primeiras 

emissoras de televisão, são algumas manifestações dessa tendência. Mas a Bienal 

de São Paulo é, sem dúvida, aquela que vai consolidar de fato uma proposta de 

cunho transformador, tornando-se ponte de comunicação do Brasil com as mais 

novas tendências artísticas do mundo moderno e verdadeiro divisor de águas da 

arte brasileira tanto interna como externamente. 

Por se tratar do primeiro evento de grande porte realizado fora dos tradicionais 

centros culturais europeus e, ainda mais, num país do terceiro mundo, a Bienal de 

São Paulo inicialmente enfrentou imensas dificuldades para conquistar a confiança 

dos países e dos artistas estrangeiros. Contudo, em comparação com a tradicional 

Bienal de Veneza que, em 1950, em sua 253 edição reuniu 22 países e 892 artistas,· 

pode-se avaliar a dimensão e o significado da I Bienal de São Paulo que, recém

criada, contou com a participação de 23 países e 729 artistas e, na edição seguinte, 

com a presença de 33 países. 



I L. .. 

Carlos Bratke 
Chairman, Fundação Bienal de São Paulo 

The significance of the founding of the São Paulo Biennial relates to the major social transformations 

that were underway in Brazil, and particularly in São Paulo. Although the city was an expanding 

industrial center and had hosted the modemizing and emancipating inítíatives of the Modem Art Week 

in 1922, São Paulo paradoxically retained its more provincial features until the mid-1 940s, unlike Rio 

de Janeiro or even Belo Horizonte, where there was an attempt to present a ((modem image, 11 

particularly in architecture. Indeed, modemism in São Paulo emerged despíte the fact that local society 

had not reached modemization. Although it was a revolutionary and transgressing movement and 

sought to bring Brazilian art up to date with the European artistic avant-garde, its reach was restricted 

to the artistic and intellectual milieu-it did not break the hold of conservatism in São Paulo. 

The late 1940s saw the beginnings of a change in this situation. The mood of the postwar retum to 

democracy and its belief in a brave new world encouraged debate and renovation in art and also 

instigated the business community to take an active interest in culture. There were new museums, 

cinemas and theaters (e.g. Masp, MAM, Cinemateca, Teatro Brasileiro de Comédia, Companhia de 

Cinema Vera Cruz), and countless galleries began to show modem art/ the first TV statlons were also 

manifestations of this trend. But the São Paulo Biennial was certainly the event that consolidated 

proposals for transformation and it became the channel of communication between Brazil and new 

artistic trends in the modem world as well as a watershed for Brazilian art locally and intemationally. 

As the first major event to be held outside the traditional European cultural centers, in a third-world 

country moreover; the São Paulo Biennlal inítlal/y encountered great dlfficultles ln galning the 

confidence of foreign artists and govemments. Notwithstanding, one can appreciate the event's scale 

and significance by comparing ít with the traditional Venice Biennale,' the latter hosted work from 22 

countries and 892 artists at the 25th event in 1950, whereas there were 23 countries and 729 artists 

showing at the first event in São Paulo and 33 countries at the second. 
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Numa sociedade em que ainda predominava o gosto pelo academismo, o impacto 

das primeiras bienais foi grande, porém positivo. Embora tenham causado 

perplexidade e muita indignação, ninguém pôde ficar indiferente diante das obras 

de Picasso, Max Bill, Jackson Pollock, Magritte, Léger, Paul Klee, Duchamp, Braque, 

Boccioni, Munch e de tantos outros artistas de vanguarda. Na verdade, para o 

grande público a Bienal passou a assinalar no calendário talvez a única 

oportunidade de contato com as obras de artistas consagrados, às quais 

dificilmente teria acesso. Um papel pioneiro, portanto, no que diz respeito a 

divulgação e democratização do conhecimento da arte universal no Brasil. 

Estavam lançadas, assim, as bases de uma nova etapa para a arte no Brasil, não só 

no que se refere a sua atualização pelo acesso e conhecimento das novas 

tendências mundiais mas também à profissionalização e à criação de um mercado 

promissor para as obras de artistas brasileiros. Se, por um lado, a Bienal 

popularizou artistas de uma elite cultural, pioneiros do modernismo, como Di 

Cavalcanti, Anita Malfatti, Portinari, Tarsila do Amaral, Bruno Giorgi, Victor 

Brecheret, por outro, fez com que artistas de camadas sociais mais humildes, 

profissionais artesãos, autodidatas, como Volpi, Rebolo, Bonadei fossem 

reconhecidos pela qualidade de suas obras. Além disso, e principalmente, lançou 

novos talentos como Aldemir Martins, Ivan Serpa, Mario Cravo, Caciporé Torres, 

Manabu Mabe e, a cada edição, outros jovens artistas cujas obras vêm 

sistematicamente renovando o panorama artístico bra~ileiro em perfeita sintonia 

com as manifestações artísticas internacionais. 

Único evento brasileiro no calendário internacional da arte e da arquitetura, 

além de projetar positivamente o Brasil no exterior, a Bienal de São Paulo teve, 

no âmbito nacional, um papel histórico fundamental. Como base para 

reconhecimento e afirmação da qualidade da produção artística, laboratório de 

criação, espaço primordial para a manifestação de novas propostas e 

experiências, a Bienal extrapolou os limites da arte para interferir, desestagnar 

e agitar outras áreas da cultura e do conhecimento. Promoveu a criação de 

galerias como centros de arte, mudou a mentalidade dos colecionadores com 

relação à arte brasileira, atraiu o investimento de órgãos públicos e da 

iniciativa privada, gerou novas áreas de atuação profissional dentro do universo 

cultural, estimulou a crítica e ampliou o espaço de divulgação da arte e dos 

artistas brasileiros em todos os meios de comunicação. 

São 50 anos de atividades, 24 edições com a participação de 148 países, 10.600 

artistas e cerca de 56.400 obras, num espaço que permitiu a estimulante 

convivência das artes plásticas, das artes cênicas, das artes gráficas, do design, da 

música, do cinema, da arquitetura e de muitas outras formas de expressão artística. 

Trata-se de uma história abrangente, um acervo rico de informações que vem sendo 

informatizado por meio de um trabalho sistemático que, além de registrar a 

memória da Bienal, abre múltiplas possibilidades de investigação e abordagem. Um 

universo tão rico e instigante que não se pode pretender esgotá-lo em um único 

livro, como este que ora oferecemos. Mas ficaremos satisfeitos se este trabalho 

introduzir o leitor ao universo do evento, universo da arte em sua versão mais 

radical e inquieta, compreendendo a Bienal de São Paulo como um espaço que 

alimenta nossos espíritos de liberdade. 



The first biennials had an enormously positive impact on a society where the predominant taste 

favored Academicism, On viewing Picasso} Max Bill} Jackson Pollock} Magritte} Léger, Paul Klee} 

Duchamp} Braque} Boccioni} Munch} and other avant-garde artists} there were many who felt 

perplexed and even indignant-but few could remain indifferent to works such as these, Indeed} the 

Biennial became the only chance for the general public to see works by leading artists that were 

otherwise inaccessible to most Brazilians, The event thus played a pioneering role in publicizing art in 

general as well as democratizing access to and knowledge of universal art in Brazil. 

It laid the bases for a new period in Brazilian art} not only J/7 its access to innovative trends in art 

worldwide but also in professionalizing Brazilian artists and creatrng a promising market for their works, 

While the Biennial popularized artists from the cultural elite} and pioneers of modemism such as Di 

Cavalcanti} Anita Malfatti} Portinari} Tarsila do Amaral} Bruno Giorg( and Victor Brecheret it also led to 

recognition of the quality of work by artists from more humble social origins-such as professional 

artisans and self-taught painters like Volpi} Rebolo} and Bonadei. Furthermore} the events launched 

new talents such as Aldemir Martins} Ivan Serpa} Mario Cravo} Caciporé Torres} and Manabu Mabe, 

With each new event young artists emerged and their work systematically renovated the Brazilian 

artistic panorama as they successfully attuned their development to the art scene intemationally. 

The São Paulo Biennial was a unique Brazilian event in intemational art and architecture-it projected a 

favorable image of Brazil abroad and played a crucial and histon'c role locally. As a basis for the 

recognition and afflrmation of the quality of artistic work} as a laboratory for inventiveness} as a basic 

space for new proposals and experiments} the Biennial reached far beyond the limits of art itself as it 

stirred and enlivened other fields of culture and knowledge, It led to the creation of galleries as art 

centersi changed the mentality of collectors ln relation to Brazilian art}' attracted investment from both 

public bodies and private enterprise}' created new fields of opportunities and professions within the 

cultural universei encouraged criticism and broadened the reach of Brazilian art and artists in the media, 

The Biennial's 50 years of activity covers 24 events hosting 148 countries} 10} 600 artists} and around 

56} 400 works, It has encouraged joint work between the different plastic arts} theater arts} graphic 

arts} design} music} film} architecture} and many other means of artistic expression. This is a wide

ranging history and the resulting wealth of information is now being systematically digitized-not only as 

a record of the Biennial but also to provide opportunities for research and fresh approaches, Although 

we could hardly hope to do justice to such a rich and provoca tive theme in a single book such as this} 

we will be satisfied if this book manages to acquaint readers with the realm of the event-the realm of 

art in its most radical and energetic form-and if it leads them to view the São Paulo Biennial as an 

event that nourishes our spirit of freedom, 
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Victor Reis 
Presidente da Unisys 

IIEu não olho para trás. Eu não quero saber. Eu só penso no futuro e sei que ele 

é certo." Ciccillo Matarazzo Sobrinho 

Evolução e modernidade, com um olhar positivo sobre o futuro. Esse foi o lema 

que sempre norteou as idéias de Ciccillo Matarazzo, responsável pela criação 

da Bienal de São Paulo. 

Às portas da década de 50, quando o Brasil se preparava para um dos maiores 

saltos rumo a evolução e modernidade, foi Ciccillo quem vislumbrou e tornou 

realidade a criação de um espaço onde novos talentos pudessem experimentar 

e mostrar sua criatividade, derrubando conceitos, criando novos paradigmas, 

sempre com espírito crítico quanto ao presente e certa premonição do futuro. 

Nós, da Unisys, nos identificamos com Ciccillo e reiteramos a importância de 

abrir continuamente espaço para aquilo que é novo e moderno. 

No decorrer dos últimos 76 anos, presenciamos algumas das principais 

transformações do país e orgulhamo-nos de ter sido parte dessa movimentação, 

não só no cenário tecnológico nacional mas também no apoio às principais 

manifestações artísticas e projetos de preservação de nossa história. 

Bienal 50 Anos registra um importante momento da história cultural do país, 

não apenas de forma retrospectiva, como se esperaria de um evento 

comemorativo, mas principalmente fiel a sua própria vocação, criando mais 

uma vez um momento de ebulição de novas idéias e de antecipação do futuro. 



IENNIAL YEA 
A TR/BUTE TO 

C/CC/LLO MATARAZZO 
UM MUSEU NO TEMPO 

Victor Reis 
CEO, UNlSYS 

"I don't look back, I'm only interested in the future and I know that it is promising," 

Cicci llo Matarazzo Sobrinho 

Oeve/opment and moderníty wíth an optímístíc outlook to the future - thís was the motto that always 

guíded the enterprísíng spírít of Cíccíllo Matarazzo, founder of the São Paulo Bíenníal, 

On the threshold of the 1950s, as Brazíl was preparíng to take a major leap ín terms of development 

and moderníty, ít was Cíccíllo who glímpsed and made possíble the need of a new space at whích 

new artístíc talents can experíment and show creatívíty, overthrow establíshed concepts, create new 

paradígms, constantly nouríshíng crítícal thought ín relatíon to the present, and íntuítívely lookíng out 

for the future, 

At Unísys, we ídentífy wíth Cíccíllo and reíterate hís belíef ín constantly creatíng opportunítíes for ali 

that ís new and advanced, 

Over the last 76 years, our company has been a wítness to some of the major transformatíons ín 

Brazíl, to whích we have proudly contríbuted - not only by supplyíng technology, but maínly by 

supportíng some of the príncípal artístíc events and herítage conservatíon programs ín the country. 

The exhíbítíon "Biennial: 50 years" renders an ímportant moment ín the cultural hístory of Brazíl, both 

as a retrospectíve overvíew, as one míght expect of a commemoratíve event, and partícularly by 

remaíníng true to íts own vocatíon, as ít once agaín creates a moment of effervescence for new ídeas 

and antícípatíon of the future, 

25 







28 

o CENTRO DO CORAÇÃO VERDE 

A cada dois anos o singular museu fundado pelo imigrante italiano Francisco Matarazzo 
Sobrinho, o Ciccillo Matarazzo, volta a ocupar o imenso prédio projetado por Oscar 

Niemeyer, esse grande porta-aviões - alguém já disse - definitivamente ancorado no Parque 
do Ibirapuera, desde que os mandatários da cidade de São Paulo entenderam que a melhor 

maneira de comemorar seus 400 anos, o que aconteceria em 1954, seria engalanando-a de 
verde. Uma equipe projetou esse verde, compondo-o com o cinza das vias de pedestres e 

carros, com os planos lisos de bordas docemente sinuosas de seus lagos, onde durante os 
fins de semana as famílias estendem os quadrados brancos e coloridos de suas toalhas de 
piquenique, brincando, rindo, comendo, dormindo, namorando, sempre com uma ponta de 

nostalgia que a visão da água inevitavelmente provoca no habitante de uma cidade tão 
carente dela, como São Paulo, cidade sem mar nem horizonte longínquo a permitir que a 
vista se desate. Se a alguns coube idealizar o verde, a Oscar Niemeyer coube o projetar 

branco, que é a cor dos três pavilhões e da extensa marquise que os une, marquise cujos 
contornos são caprichosamente irregulares, mais atrevidos que os do lago com os quais 

fazem contraponto, talvez porque tenham sido desenhados à mão para ser materializados 

em concreto, congelados em concreto. Foram pintados de branco em razão dos preceitos da 

arquitetura moderna sintetizados por Le Corbusier - influência maior entre os brasileiros e 
em seu arquiteto maior, Oscar Niemeyer -, como o "jogo sábio, correto e magnífico dos 

volumes reunidos sob a luz". Brancos porque o artifício deve marcar sua diferença do verde; 
a razão, da natureza, ainda que sejam enamorados entre si, como sugere a sensualidade 
das curvas da marquise debaixo da qual hoje passeamos a pé em meio à multidão de 

garotos que deslizam em patins e skates. Como, mais ainda, sugere o quarto prédio 
pertencente ao conjunto, a Oca, a rigor uma esfera enterrada, um volume puro lentamente 

brotando do chão. 

A cada dois anos a Bienal de São Paulo, esse singular museu, volta a ocupar o terceiro, 

último e maior prédio entre os três ligados pela marquise. Antigo Pavilhão das Indústrias, 
desde 1957 ele sedia o evento a ponto de ser sua marca registrada. A idéia de um porta

aviões originou-se da contemplação desse edifício imenso, de 33 mil m2 dispostos em três 
pisos, com formato de paralelepípedo, de um lado com paredes de vidro, de outro, onde o 
sol bate, metálico, graças a seus pára-sóis móveis que lhe garante uma textura variável. 

Talvez a menção ao navio tenha se originado do fato de que ao longo dos 250 m de 
extensão do prédio o terreno descai por 2 m e o grande volume acusa esse degrau como 
que se desprendendo do chão, como se flutuasse. Mas por certo onde mais o prédio nos 

faz lembrar um transatlântico é em seu interior, mais precisamente no vazio, no grande 
oco de bordas irregulares que une os três pisos. A laje de cada um deles se abre em 

curvas desencontradas, reverberações das curvas da marquise lá fora, para que o jqgo de 
rampas sustentadas por pilares semelhantes a árvores possa subir até o último andar. 
E quem visitou a Bienal já viu: enquanto algumas pessoas vão subindo pelas rampas, uma 

ascensão demorada não por íngreme mas porque a mudança de ponto de vista tem um quê 

de travelling cinematográfico, outras se comprazem em espiar o prédio com os cotovelos 
apoiados nos guarda-corpos dessas lajes que dão para o vazio. Gastam alguns minutos 

nessa pose como que fruindo a grandiosidade do espaço, num rito semelhante a dos 
passageiros dos navios que se debruçam nas muradas apenas para contemplar o plano 
aberto das águas ou a vista das cidades que se encarapitam na linha fina do horizonte. 

A cada dois anos, embora uma e outra vez essa regularidade tenha se alterado, como agora, 
coincidentemente agora, ou talvez seja melhor dizer, sintomaticamente agora, quando 

completa seus 50 anos e o peso da idade a obriga a pensar sua missão, a Bienal de São 
Paulo, esse museu inverossímil, volta a ocupar sua grandiosa sede no Parque Ibirapuera. 



THE CENTER OF THE GREEN HEART 

Every two years, the uníque museum founded by the Italían ímmígrant Francisco Matarazzo Sobrínho ("Cíccillo" 

Matarazzo), occupíes agaín the huge buíldíng desígned by Oscar Níemeyer, that bíg "aírcraft carríer" - as 

someone saíd - defínítely anchored ín the Ibírapuera Park sínce the elders of the City of São Paulo decíded that 

the best way to celebra te íts four hundredth anníversary, that would take place ín 1954, should be to decora te ít 

ín green. A team desígned thís green, compoundíng ít wíth the gray of the pedestrían and car thoroughfares, 

wíth the smooth surfaces wíth sweetly wíndíng edges of íts lakes where, on weekends, famílíes spread the whíte 

and colorful squares of theír pícníc towels, playíng, laughíng, eatíng, sleepíng, courtíng, always wíth a touch of 

the nostalgía that the síght of water ínevítably arouses ín the dweller of a cíty so lackíng of ít as ís the case of São 

Paulo, a cíty wíth no sea or dístant horízon where one can unbínd hís síght. If ít fell to some people to conceíve 

the green, to Oscar Níemeyer ít fell to desígn the whíte, whích ís the color of the three pavílíons and the great 

marquíse wíth so caprícíouslyasymmetríc contours, more daríng than the lake's, wíth whích ít makes a 

counterpoínt, perhaps because they were hand-desígned to be materíalízed ín concrete, frozen ín concrete. 

They where paínted whíte on account of the modem archítectural precepts summarízed by Le Corbusíer - a 

major ínfluence among Brazílíans and theír greatest archítect, Oscar Níemeyer - as "the wíse, correct, and 

magnífícent play of volumes gathered under the líght. " Whíte because the artífíce must mark íts dífference from 

the green; the reason, of nature, although they are ín love wíth each other, as suggested by the sensualíty of the 

curves of the marquíse, under whích we stroll today among the crowd of boys slídíng on roller skates and 

skateboards. Moreover, as suggests the fourth buíldíng of the complex, the Oca, stríctly a buríed sphere, apure 

volume sproutíng from the soí/. 

Every two years the São Paulo Bíenníal, thís uníque museum, occupíes agaín the thírd, last, and bígger of the 

three bU/idíngs línked by the marquíse. The former Paví//íon of the Industríes houses the event to the extent of 

beíng íts regístered trademark. The ídea of an aírcraft carríer ís bom from the contemplatíon of thís huge, three

storíed,parallelepíped-shaped edífíce, wíth thírty three thousand square meters, glass-walled on one síde, and 

the other síde, hít by the sun, meta//íc because of the movable louvers that confer a varíable texture. The 

mentíon of the shíp ís perhaps orígínated from the fact that along the 250 meters of the buíldíng's length, the 

terraín drops two meters and the huge volume makes thís step evídent as íf detachíng ítself from the soíl, as íf 

floatíng ín the aír. But certaínly what remínds us more of an ocean líner ís the ínteríor of the buíldíng, or more 

precisely, the voíd, the great írregular-shaped hollow that línks the three floors. ln each of them the concrete 

slabs open ín dívergíng curves, reverberatíons of the curves ín the marquíse outsíde, so that the set of ramps 

supported by tree-Iíke píllars may ascend to the last floor. And those who vísíted the Bíenníal have already seen 

ít: whíle some people go up the ramps, a slow ascent, not because ít ís arduous but because the change of 

víewpoínt has a touch of cinematographíc "travellíng", other people take pleasure ín peerínfj at the buíldíng wíth 

theír elbows on the parapets on these slabs that look out on the voíd. They spend some mínutes ín thís pose as 

íf enjoyíng the greatness of the space, ín a ríte remíníscent of passengers on ocean líners, leaníng on the 

gunwales just to contemplate the open síght of the waters or the cítíes astríde on the thín horízon líne. 

Every two years, although such regularíty has been upset now and then, líke now, coíncidentally now, or maybe 

beffer saíd symptomatícally now, when ít celebrates íts fíftíeth anníversary and the burden of the age forces ít to 

ponder íts míssíon, the São Paulo Bíenníal, thís unlíkely museum, occupíes agaín íts grandíose seat at the 

Ibírapuera Park. 
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E ele tem uma forma curiosa de se anunciar: o silêncio. Durante dias o prédio não recebe 
as feiras e os eventos com os quais a instituição garante parte de seu sustento; durante 
dias não há nada, nenhum vestígio que se refira àquele público alheio à arte, 

desinteressado dela, com toda a sua atenção barulhenta focada em eletroeletrônicos, 
artigos infantis, náuticos, hotelaria, desfiles de moda, artigos de camping, enfim todo um 

elenco de produtos e atividades sobre os quais volta e meia se entende ser necessária a 
organização de uma feira para que seus cultores venham. Como um saneamento 
necessário, durante dias o pavilhão acomoda-se em silêncio, só perturbado pelos passos e 

conversas amplificadas de algumas pessoas, ou porque alguém insiste em serrar ou pregar 
algo, ferindo as leves colunas de pó em suspensão construídas pelas lâminas de luz que 
atravessam as frestas laterais entre as placas dos pára-sóis. 

Aos poucos o silêncio vai sendo rompido pelos primeiros caminhões que chegam 

depositando as chapas de madeira, pelos mestres-de-obras que com as plantas de 
arquitetura nas mãos vão definindo os lugares em que as paredes serão levantadas, e os 

grupos de operários que se juntam para empurrar isto, para erguer aquilo. Há uma sinfonia 
crispada de ritmos e timbres mecânicos, característicos do cortar, do serrar, do pregar, do 

prender, do chumbar, dos gritos e apelos que se entrecruzam, dos chamados pelos 
intercomunicadores eletrônicos porque o prédio é muito vasto e a atenção sempre um 

artigo de muita urgência, todos os sons se adensam, porque são sons de um tempo que 

vai se escasseando, reparem que as caixas de obras de arte já vem chegando subindo dos 
porões, de todas essas atividades, dizia, vai se elevando uma massa sonora cada vez mais 

intensa, até seu paroxismo, até que finalmente, passado um mês mais ou menos em que 
ela atuou intermitentemente, começa a cessar, a ser trocado por uma algaravia também 
ruidosa mas diferente. 

Continuam os barulhos de serrar, cortar e perfurar mas não são mais tão freqüentes e 
tampouco abertos, são sim pontuais, porque agora se assiste ao momento em que o prédio 

começa a se converter numa babel, num porto onde desembarcam grupos de pessoas do 
mundo todo, que discutem entre si, falam em mal inglês com os outros membros dos 

outros grupos estrangeiros e com os técnicos que a Bienal designou para atendê-los. O 
vozerio é confuso e alto pelo estranho das falas e suas dicções que se chocam umas às 

outras. Às vezes indicam irritação e já se adivinha por quê: há a monotonia da espera, há 
quem julgue que não se está fazendo o que foi prometido, que os operários são lentos 
etc., e todas essas reclamações surgem porque o que se deseja é dar um fim logo naquilo 
para que então se possa viver, conhecer um pouco mais da grande cidade que 

surpreendeu já lá do alto, no avião, e que por ora só chega através dos grandes janelões e 
do rápido percurso que vai do hotel até o Ibirapuera. Com o tempo, na maioria dos casos, 

os ânimos vão se acomodando, até porque se compreende que a incompreensão é um 
dado natural numa circunstância como essa. E também porque a maioria dos estrangeiros 
que estão ali é veterana de escaramuças semelhantes, em outros países e nos seus 

próprios. Em qualquer caso há sempre aquele que pára, encosta-se na murada do grande 
vão contemplando a azáfama reinante no ambiente e considera a possibilidade de que, ao 

menos naqueles dias, a cidade de São Paulo, mais precisamente o prédio da Bienal, centro 
de seu coração verde, é um dos centros do mundo. 



And it has a curious way of advertising itself' the silence, For several days, the building does not house the fairs 

and events that guarantee the institution's support/ for several days there is nothing, no trace of that public 

extraneous to the arts, not interested in it with ali of its noisy attention focused on home appliances and 

electronic devices, children's goods, nautical ware, hotels, fashion pageants, camping, in short, a whole cast of 

products and activities for which, time and again, the organization of a fair is deemed necessary to attract their 

devotees, As a necessary sanitation measure,· for several days the pavilion silently adjusts itselG disturbed only by 

some people's amplified steps and talk, or because someone insists in sawing or nailing something, wounding 

the thin columns of suspended dust constructed by the light blades that pass through the side gaps between 

the blades of the louvers, 

Gradually the silence is broken by the first trucks that arrive unloading wooden paneIs, by the construction 

foremen who, with architectural blueprints in hands, define the pIa ces where walls will rise, and by the teams of 

workers gathered to push this and lift that, There is a symphony full of rhythms and mechanical tones, 

characteristic of cutting, sawing, nailing, fastening, anchoring, of crisscrossing shouts and summons, of calls 

through electronics intercoms for the building is so vast and attention is always an item so urgent ali sounds 

become denser and dense!; because they are the sounds of a deadline that gets nearer and nearer/ notice that 

the crates with the works of art are coming alread~ up from the cellars, From ali these activities, I was saying, 

rises an increasingly intense mass of sound until it reaches its paroxysm, until, finall~ after a month or so acting 

intermittent/~ it begins to cease, to be exchanged for a gibberish, also nois~ but different, 

The sounds of sawing, cutting and boring continue, but they are not so frequent anymore, and not open, but 

punctua( for now we are watching the moment in which the building begins to tum itself into a Babel, a harbor 

where groups of people from the whole world disembark, discussing among themselves and talking in bad 

English with other members of other foreign groups, and with the technicians appointed by the Biennial to assist 

them, The upmar is confusing and loud, due to the colliding speeches and accents, Sometimes they denote 

irritation and you can guess why: there is the monotony of the wait there are those who think that things that 

were promised are not being made, that the workers are slo~ and so on, and ali these complaints arise 

because what everybody wants is to finish with that soon, so that they can experience and know better the great 

city that had already amazed them fmm above, fmm the plane, and for the time being reaches them only 

through the huge windows and the quick trip fmm the hotel to the Ibirapuera Park. With time, in most cases, the 

tempers quiet down indeed because one understands that lack of understanding is a natural condition in such 

circumstances, And also because most foreigners there are old-timers in such skirmishes, in other countries and 

in their own. Anywa~ there are always those who stop, lean on the big span's parapet gazing upon the bustle 

that reigns in the ambient and consider the possibili~ at least in those days, of the City of São Paulo, or more 

precisely the Biennial building in the center of its green heart, being one of the centers of the world. 
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BIENAL DE SÃO PAULO - UM MUSEU NO TEMPO 

Vai ficar na eternidade, 

[ ••• ] com seus quadros, 

Intacto, suspenso no ar! 

A última canção do beco 
Manuel Bandeira 

Entre os dois e três meses em que dura, a Bienal de São Paulo reúne uma parte 

substantiva da expressão humana mais atual, não fosse ela um fórum consagrado à arte 

contemporânea, zona de fronteira onde o ser se reinventa. Lá comparece gente de todos 

os quadrantes do mundo com suas contribuições para o avanço da expressão e, por 

extensão, da sensibilidade. Nenhum outro evento desse porte funciona assim, nem sequer 

tem essa pretensão. Mesmo a Bienal de Veneza, a centenária Bienal de Veneza, fonte de 

inspiração de todas as bienais, se dispõe a tanto. Nos jardins onde ela acontece os 

pavilhões nacionais são em número limitado e já não há lugar para mais ninguém. Quem 

quiser participar que alugue seu espaço em Veneza ou fora dela. Desnecessário salientar 

que dela não virá recursos financeiros ou logísticos. 

Não é assim com a Bienal de São Paulo. Ela convida todos os países sem nenhuma 

distinção. Cada um deles terá seu lugar dentro do prédio. Caberá a eles, é claro, o custeio 

pela vinda das obras. Mas a instalação dessas obras e sua presença no catálogo é um 

compromisso da Bienal de São Paulo. 

Desde sua fundação em 1951 que o convite aberto a todos países é criticado com 

veemência na qualidade de uma concessão de fundo diplomático incapaz de gerar 

dividendos estéticos. Ao lado de países muito bem representados, países que efetivamente 

contam na construção da história da arte e em sua expansão, viriam amostras de não 

quantas diluições, versões pálidas quando não caricaturais de obras paradigmáticas. 

Desde o início os curadores do evento, que um dia receberam o título de Diretor Artístico, 

outras vezes de Diretor Técnico e até de Diretor-Geral, sempre tentaram atenuar esse 

formato mais afeito a feira das nações do que a uma boa exposição de arte, criando salas 

especiais, negociando com as instituições internacionais responsáveis pelos envios, qual 

ou quais os artistas que seriam mais interessantes à Bienal. Afinal, saliente-se que à parte 

o objetivo principal de atualizar o público brasileiro sobre a produção artística 

contemporânea, meta essencial para quem, como nós, estávamos à margem da elite 

mundial, em jargão econômico, no terceiro mundo deste mundo, cumpria igualmente à 

Bienal preencher as lacunas das coleções de nossos museus. Era sua obrigação fornecer 

as referências históricas necessárias para que se pudesse assimilar adequadamente o que 

vinha acontecendo. Em São Paulo, onde o projeto da Bienal foi gerado e vingou, não 

obstante as respeitáveis coleções do Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand, e 

a do próprio Ciccillo Matarazzo, esta então depositada no Museu de Arte Moderna, hoje no 

Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, elas eram e continuam 

sendo insuficientes para gerar uma compreensão satisfatória do percurso da arte 

ocidental, mesmo a partir de seu períOdo recente. 

Como mapear o século XX se somando os dois principais acervos da cidade e, diga-se de 

passagem, do país, contabilizava-se nada além de quatro telas de Picasso e outro tanto de 

Matisse? O que dizer sobre a passagem para a abstração se só há um Kandinsky, nenhum 

Mondrian e muito menos um Malevich? Como discutir o surrealismo com apenas um Miró, 

sem nenhum Magritte, nem mesmo o óbvio Dalí? Action painting sem Pollock e De Kooning, 

impossível! Mesmo a arte pop, o mais conhecido movimento do segundo pós-guerra em 

diante: será possível desenhar um quadro satisfatório só com gravuras de artistas como 

Oldenburg, que se notabilizou sobretudo por seus objetos? Qualquer um que se disponha a 

cotejar o assunto em profundidade anotando a presença em nossos museus de obras 

verdadeiramente significativas de artistas internacionais chegará a um resultado desolador. 



SÃO PAULO BIENNIAL: A MUSEUM INSIDE 77ME 

Shall stay in the etemity, 
[. ,,] with its pictures, 

Intact, hanging in the air! 

A última canção do beco 
Manuel Bandeira 

Between the two and three months that it lasts, the São Paulo Biennial brings together a significant part of the 

most current human expression, being as it is a forum dedicated to contemporary art, a border zone where the 

self re-invents itself. There, people from alI parts of the world present themselves with their contributions to the 

advance of expression and, moreover, sensibility. No other event of this size functions like this and doesn't even 

have that claim, Even the Venice Biennale, the century-old Venice Biennale, inspiration source for every biennial, 

does not go so far. ln the gardens where it takes pIa ce, the number of national pavilions is limited, and there is 

no place left for anybody else, Whoever wishes to participate must rent his space in Venice or out of town. It is 

unnecessary to stress the fact that no financial or logistic resources wi// come from it, 

Not so with the São Paulo Biennial, It invites every country with no distinction whatsoever. Each of them wi// have 

its place inside the building, Of course, it will be up to them to bear the costs of bringing the works of art, 

However, the installation of these works and their presence in the catalog are the Biennial's commitment. 

The open invitation to ali countries has been criticized fiercely since its foundation in 1951 as the granting of a 

diplomatic fund that is unable of generating esthetical dividends, Next to very well represented countries, 

countries that really count in the construction of the history of the art and its expansion, samples of many 

dilutions would come, pale versions, when not a caricature, of paradigmatic works, From the beginning, the 

curators of the event, who once were granted the title of Artistic Director, other times of Technical Director and 

even General Director, have always tried to attenuate this format, more adequate to a fair of the nations than to a 
good art exhibit, creating especial rooms, negotiating with the intemational institutions responsible for the sending 

of the works which artist, or artists, would be the most interesting for the Biennial, After alI, it must be stressed 

that, besides the main purpose of updating the Brazilian public on contemporary artistic production, an essential 

goal for someone who, like us, was at the margin of the global elite or, using the economic jargon, in this world's 

third world, it was equally up to the Biennial to fill up the gaps in our museums' collections, It was its duty to 

supply the historical references needed to make possible the proper assimilation of what was happening, ln São 

Paulo, where the Biennial project was bom and thrived, in spite of the respectable co//ections of the Assis 

Chateaubriand São Paulo Art Museum, MASP, and that of Ciccillo Matarazzo himself which is now entrusted to 

the Contemporary Art Museum of the São Paulo University, they were and still are insufficient to generate a 
satisfactory understanding of the path of the occidental art, even from its recent period. 

How to map the 20th Century if putting together the two main collections of the city and, by the way of the 

country, the grand total was no more than 4 Picasso canvasses and the same number of Matisses? What about 

the passage to abstraction if there is only one Kandinsky, not one Mondrian, and much less a Malevich? How to 

discuss surrealism with only one Miró, not one Magritte and not even the obvious Dali? Action painting without 

Pollock and Oe Kooning - impossible! Even pop art, the best -known movement from the aftermath of the 

second war on: would it be possible to drawa satisfactory picture only with engravings by artists like Oldenburg, 

who distinguished himself mainly by his objects? Anyone willing to examine the issue in depth annotating the 

presence in our museums of really meaningful works by intemational artists will arrive to a dismal result. 
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Oferecer a cada dois anos um panorama mundial da produção artística além de obras 

referenciais da contemporaneidade, estes são os dois grandes objetivos formulados pela 

Bienal de São Paulo, a base de seu escopo de atuação. Por que dois anos? Porque este era 

o tempo estimado para o levantamento de recursos, o tempo para que o corpo técnico 

elaborasse o caráter de determinada edição, o tempo necessário para os contatos, para a 

evolução de um jogo de xadrez que combina opções estéticas com lances políticos, sem 

descurar o lastro econõmico, sem o qual nada se faz. 

Mais do que a perspectiva de atualizar o público, a Bienal de São Paulo nasceu senão com o 

estatuto ao menos com foros de museu, entendimento que a levaria a ser questionada 

exatamente pelas instituições museológicas locais, preocupadas com o considerável aporte 

de dinheiro em exposições de caráter efêmero. Mas o Brasil, como se sabe, é um país 

pouco ortodoxo e, pelo menos desde que André Malraux lançou as bases teóricas de seu 

museu de imagens, a ciência da museologia modificou-se e renovou-se consideravelmente. 

Considerando nossas profundas carências no que concerne aos acervos de museus, 

carências profundas e irremediáveis, pois há muito se esfumou qualquer possibilidade de 

compra de obras significativas ao menos do período moderno e, como se não bastasse 

isso, nem mesmo a criação de leis de incentivo despertou uma corrida em direção à 
aquisição de obras contemporâneas significativas; considerando o fato inquestionável de 

que as reproduções das melhores obras circulam pelo mundo sendo infinitamente mais 

vistas do que seus originais, como se a estes coubesse o mero papel de avalizar suas 

réplicas; considerando que se a imagem da obra não substitui o original, por outro lado ela 

é seu legítimo representante, sob o qual se produz conhecimento efetivo; considerando, 

como um dia escreveu Joseph Brodsky, a propósito da obra de Derek Walcott, que "ao 

contrário d~ crença popular, a periferia não é onde o mundo acaba - é lá precisamente que 

ele se desenreda"1, formulação que de resto atualiza o célebre aforismo oswaldiano "Tupi 

or not Tupi, that is the questãon" e sua procura da raiz nacional pela via de uma citação 

clássica; considerando ao menos estes entre outros vários aspectos, a Bienal de São Paulo 

pode reivindicar sua condição de um museu extraordinário, isto é, grandioso e singular; um 

museu necessário, que ao longo de seus 50 anos de existência deixou e segue deixando 

marcas profundas na comunidade artística e no público em geral. 

Sobre sua singularidade pode-se dizer que assim como todos os museus possuem suas 

salas em espaços definidos - em Paris, quem entra no Museu D'Orsay já conta com os 

Manet abrigados em uma sala à esquerda e no Orangerie vai ao encontro das salas 

circulares com as Ninféias de Monet; em Nova Vork, no Whitney, busca a sala do Circo de 

Calder e, no Metropolitan, os ambientes dedicados aos expressionistas abstratos, e assim 

por diante - as salas da Bienal de São Paulo situam-se no tempo. 

Picasso, por exemplo, está na II Bienal, na passagem de 1953 para 1954, tendo o próprio 

Guernica como estandarte. Esta sala desapareceu durante anos para reaparecer, 

modificada, como um museu que recicla seu imenso acervo, em 1996. A sala Paul Klee 

tem exatamente a mesma periodicidade, 1953/1996, enquanto Mondrian, cuja sala 

apareceu pela primeira vez também no ano de 1953, voltaria em 1994 sob a forma de seu 

ateliê norte-americano, o ateliê em que ele trabalhou durante os últimos anos de vida. 

Para uma visão da pintura alemã contemporânea, convém que se junte o ano de 1975, 

quando apareceram Baselitz e Polke, com 1981, quando surgiu Lupertz, 1983, quando 

chegou Penck, que estaria de volta em 1991, e Kiefer que foi a grande atração da Bienal 

de 1987. Para que se tenha uma noção de quais eram suas fontes, recomenda-se uma 

visita à sala dos Expressionistas Alemães, do grupo de Dresden, montada em 1959. 

Joseph Beuys teve uma aparição discreta em 1979, voltou dez anos depois, já falecido 

e transformado no mais importante artista alemão do pós-Segunda Guerra, dividindo a 

atenção com a tão esperada sala de seu colega de geração, o francês Yves Klein, cuja 

importância em seu país era simétrica à dele. Beuys, como se sabe, pertenceu ao grupo 

Fluxus. Esses artistas, antes de se apresentarem em 1983 com toda a sua tralha objetual, 

seus concertos e performances, prenunciando com sua potência o reconhecimento futuro 

que teriam, foram precedidos por um de seus membros mais insignes, o coreano Nam 



To offer every two years a global panorama of the artistic production as well as works that are referential of 

contemporan'ness: these are the two great objectives formulated by the São Paulo Biennial} the basis of its 

actuation scope. Why two years? Because this was the estimated time needed for resource raising} the time 

needed for the technical body to elabora te the character of a given edition} the time needed for contacts} for the 

evolution of a chess game that blends aesthetical options with politicai pla~ not overlooking the economical 

reserves} for without them nothing can be done. 

More than the outlook of updating the public} the São Paulo Biennial was bom with the elaims} if not the 

statutes} of a museum an understanding that would cause it to be questioned by local museological institutions} 

which are concemed with the substantial money subsidies in exhibits of ephemeral character. Brazil} as is well 

known} is an unorthodox country and} at least since André Malraux launched the theoretical bases of his image 

museum} the science of museology has considerably changed and renewed itself 

Considering our deep wants conceming museum collections} severe and irreparable wants} since ali possibilities 

of acquiring significant works of art} at least from the modem period} have been long exhausted and} on top of 

that even the creation of incentive laws did not arouse a rush for the acquisition of significant contemporary 

works/ considering the undeniable fact that reproductions of the best works are disseminated ali over the world 

and are seen infinitely more than their originais} as if they had a role of merely endorsing their rep/icas/ 

considering that if the likeness of the work does not substitute the original} it is on the other hand its legitima te 

representa tive producing an effective knowledge/ considering that as once wrote Joseph Brodsky conceming 

the work of Oerek Walcott J(contrary to the popular belie-G the periphery is not where the world ends - it is there} 

precise/~ that it unravels itselr1} a formulation that moreover; updates the famous Oswaldian aphorism }Tupi or 

not Tupi} that is the question}} and his quest for national roots through a elassic citation/ considering at least 

these among several other aspects} the São Paulo Biennial may elaim its condition of an extraordinary museum} 

that is} grandiose and unique} a necessary museum that through its 50 years of existence} left and goes on 

leaving deep marks in the artistic community and the general public. 

As for its uniqueness} it may be said that as well as every museum has its rooms inside definite spa ces - in 

Paris} one who enters the UOrsay Museum counts on the Manets housed in a room at the left} and at the 

Orangerie he seeks the circular rooms with Monets Ninfeias/ in New York} at the Whitne~ he looks for the room 

where Calders Circus is and} at the Metropolitan} for the surroundings dedicated to the abstract expressionists} 

and so on - the rooms in the São Paulo Biennial are located inside time. 

Picasso} for instance} is in the II Biennial} in the passage from 1953 to 1954} with Guernica itself as a banner. 

This room disappeared for years until it appeared again} modified} as a museum that recyeles its huge collection} 

in 1996. The Paul Klee room has exactly the same penódicit~ 1953/1996} while Mondrian} whose room also 

appeared for the first time in 1953} would come back in 1994 in the form of his North-American atelier; the 

same atelier where he worked through the last years of his Me. For a vision of contemporary German painting} it 

is suitable to add the years of 1975} when Baselitz and Polke appeared} 1981} when Lupertz emerged} 1983} 

when Penck arrived} to be back in 1991} and Kiefer; who was the big attraction of the 1987 Biennial. For a 
notion of his sources} a visit is recommended to the room of the German Expressionists of the Oresden group} 

put together in 1959. Joseph Beuys had a discreet appearance in 1979} came back ten years after; already 

deceased and tumed into the most important German artist after the Second World War; sharing attentions with 

the long-waited room of his colleague of the same generation the French Yves Klein} whose importance in his 

country was symmetrical with his own. Beuys} as known} belonged to the Fluxus group. These artists} before 

presenting themselves with ali their objectual paraphemalia} their concerts and performances} foretelling with their 
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June Paik, cujo Jardim de TV surpreendeu o público logo na entrada da edição de 1975. 

A sala do espanhol Oteiza exerceu uma forte influência em Amilcar de Castro. Essa 

declaração e a obra do mestre mineiro confirmam o valor e a permanência de uma visita 

bem-feita. Os surrealistas marcaram a Bienal de 1957, os belgas Delvaux e Magritte 

vieram ao lado de Chagall. A sala de Delvaux seria remontada em 1981, talvez porque 

Magritte tivesse sido muito mais divulgado nesse meio tempo e fosse necessário que se 

notasse a importância de seu conterrâneo. O italiano Morandi apareceu em 1953 e 

1957, ambas as salas foram merecedoras de prêmios e garantiram que ele passasse a 

ter um reconhecimento mundial. Burri e Fontana vieram diversas vezes, a última deste 

artista maior foi em 1994, sob a forma não só de uma sala mas de um néon suspenso no 

alto do terceiro andar. 

Os brasileiros merecem um capítulo à parte. De Portinari a Laura Lima, do clássico de 

nosso modernismo a uma artista comprometida com a experimentação, a Bienal de São 

Paulo apresentou todas as tendências e artistas mais importantes que surgiram nesse 

período. Além de um pólo difusor de idéias, e para tanto bastaria lembrar a importância 

da obra de Max Bill, Unidade Tripartida, Grande Prêmio da I Bienal, símbolo de nosso 

concretismo, um espaço de estímulo à produção (em que outro lugar que não o vazio 

interno do pavilhão da Bienal, Tunga faria a imensa cabeleira de fios de aço - Enquanto 

Flora a Borda Tomba ••• - que imantou a atenção do público da Bienal de 1987?). 

Por si só a estrutura de funcionamento da Bienal de São Paulo garante-a como um 

museu calidoscópico. As salas reservadas aos nomes e movimentos mais significativos 

equivalem às pedras brilhantes em seu interior. A reaparição desses protagonistas em 

seqüência não-linear, ao lado de outros artistas e movimentos, assemelha-se ao giro 

dado ao calidoscópio, estabelecendo um novo desenho, enredando uma nova teia de 

relações e sentidos. Há, como se vê, um forte componente ligado ao acaso. Efeito 

que em princípio o curador-geral da Bienal tende a minimizar, uma vez que ao painel 

excessivamente facetado e desconexo ele prefere um panorama mais ordenado. 

Nesse sentido o recurso a temas gerais tem sido um recurso cada vez mais utilizado, 

temas cujo enriquecimento o curador tenta garantir na base de salas especiais e 

tentando negociar quais os artistas serão enviados pelos respectivos países. Às vezes 

ele consegue influir nesse processo. Mas isto está longe de ser a regra, seja porque o 

envio fica sob a responsabilidade de gente à qual não se tem acesso, seja porque, 

embora localizada, essa gente, pelos mais variados motivos, tem interesse em 

apresentar outro artista ou grupo que não aquele pensado pelo curador. 

Ainda assim há uma grande margem para o exercício curatorial, aqui entendido como a 

estratégia de se organizar conjuntos de salas que façam um sentido entre si, o que 

potencializa o efeito que cada uma delas teria por si só. Em 1996, o curador Nelson 

Aguilar colocou o espanhol Goya diante da sala do austríaco Arnulf Rainer, parentes 

distantes em suas visões terríveis, aquele sobre a guerra, este, de si próprio. Em 1993, o 

curador Walter Zanini criou o segmento Arte Incomum, com obras realizadas por pessoas 

sem educação formal, várias delas trazidas do Museu do Inconsciente. Ao propor essa 

sala, Zanini colocou em questão a extensão mesma do território da arte que já havia sido 

consideravelmente debatida por Mário Pedrosa e, junto com ela, a noção de 

contemporaneidade, na VI Bienal, em 1961, que além da Caligrafia Sino-Japonesa trouxe 

uma sala com a arte mural de Ajanta, na índia, e outra sobre os afrescos bizantinos. Mais 

recentemente, em 1998, Paulo Herkenhoff organizou uma coletiva sobre a Antropofagia, 

tema geral do evento sob sua curadoria, na qual obras do artista contemporâneo brasileiro 

Tunga eram colocadas junto das do histórico Alberto Eckhout. A experiência curatorial 

mais ilustrativa sobre as possibilidades do acaso foi a realizada por Sheila Leirner, em 

1985: à medida que ela foi se dando conta da semelhança entre as obras que chegavam 

dos países (pinturas expressionistas de grande formato), decidiu por apresentá-Ias de 

modo a explicitar essa homogeneidade. A Grande Tela, nome da solução museográfica, 

tornou-se um escândalo memorável. 



power the future acknowledgement they were to receive, were preceded by one of their most distinguished 

members, the Korean Nam June Paik, whose 1V Garden surprised the public right at the entrance of the 1975 

edition. The Spaniard Oteiza's room exerted a strong influence on Amílcar de Castro. This declaration and the 

work of the mas ter from Minas Gerais confirm the value and permanence of a well-done visito The surrealists 

marked the 1957 Biennial, the Belgians Oelvaux and Magritte came along with Chagall. The Oelvaux room was 

to be reassembled in 1981, maybe because Magritte had been much more publicized in the meantime and it 

was necessary to take notice of his fellow-countryman's importance. The Italian Morandi appeared in 1955 and 

1957, and both rooms deserved prizes and assured him a global acknowledgment. Burri and Fontana came 

several times, being this major artist's last one in 1994 in the form o" not merely a room, but a neon display 

hanging at the top of the third fioor. 

Brazilian artists deserve a separate chapter. From Portinari to Laura Lima, from our Modernism's classic to an 

artist committed to experimentation, the São Paulo Biennial presented ali of the most important trends and artists 

that came about in this period. Besides being a pole for the diffusion of ideas, and as for that it is enough to 

remember the importance of Max Bill's work, Unidade Tripartida, Great Prize of the I Biennial, a symbol of our 

Concretism it is a space of incentive to production. (Where else if not in the internal void of the Biennial pavilion 

would Tunga make his huge mane of steel threads - Enquanto Flora a Borda Tomba ... - that magnetized the 

public's attention at the 1987 Biennial?) 

The São Paulo Biennial structure by itself assures it to be a kaleidoscopic museum. The rooms designed to the 

most significant names and movements correspond to the bright gems in its interior. The reappearance of these 

protagonists in a non-linear sequence along with other artists and movements is similar to a kaleidoscope's turn 

establishing a new design, weaving a new web of relations and meanings. There is, as can be seen, a strong 

component linked to hazard; an effect that, in principie, the general curator of the Biennial tends to minimize, as 

he prefers a more orderly panorama. ln this sense, the use of general themes has been an increasingly more 

utilized resource, themes that the curator tries to enrich by means of special rooms and trying to negotiate which 

artists shall be sent by their respective countries. Sometimes he is able to influence this processo But this, by no 

means, is the rule; either because the decision of sending them is in the hands of people to whom we have no 

access, or because, even though they are local, these people are interested, for so many reasons, in presenting 

another artist or group that is not what the curator had in mind. 

Even SOl there is a great margin for the curatorial exercise, here understood as a strategy for organizing groups 

of rooms that would make sense among them, potentializing the effect that each of them would achieve by itself 

ln 1996, the curator Nelson Agui/ar placed the Spaniard Goya in front of the Austrian Arnulf Rainer's room, both 

distant relatives in their terrible visions, one about the war and the other about himself ln 1993, the curator 

Walter Zanini created the Arte Incomum segment with works by people with no formal education, several of them 

brought from the Museum of the Unconscious. ln proposing this room Zanini questioned the very extension of 

the territory of the art, that had already been discussed by Mário Pedrosa and, together with it the notion of 

contemporaneousness, at the VI Biennial in 1961 that besides the Sino-Japanese calligraph~ brought one 

room with the mural art of Ajanta, in India, and another one on the Byzantine frescoes. More recent/~ in 1998, 

Paulo Herkenhoff organized a collective exhibit on Anthropophag~ the event's general theme under his 

curatorship, where works of the contemporary Brazilian artist Tunga were put side by side with the historical 

works of Eckhout. Sheila Leirner accomplished the most illustrative curatorial experience on the possibilities of 

hazard in 1985: as she gradually perceived the likeness of the works arriving from the several countries 

(Expressionist paintings of great format), she decided to present them so as to make this homogeneity explicit. 

The Grande Tela (Big Canvas), name of the museographic solution, turned out to be a memorable scandal. 
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As experiências indicadas, algumas entre tantas, ao passo que afirmam a Bienal como um 

espaço capaz de produzir em ordem e escala mais ou menos premeditada, um campo de 

significações a reboque das teses curatoriais, têm sido muito criticadas exatamente em 

função disso. De fato, uma das queixas mais freqüentes refere-se ao peso progressivo da 

curadoria, sua mão excessivamente pesada desfavorecendo em contrapartida as próprias 

obras de arte e os artistas. 

Mil olhares que se lancem sobre as 24 edições de nosso principal evento serão devolvidos 

em versões ainda mais multiplicadas, cada uma delas carregada de questões passíveis de 

ser mais aprofundadas. Afinal, mais de 10 mil artistas expuseram ao longo desses anos, 

além de um grande número de curadores, críticos e historiadores da arte. Até por conta 

desse número e porque cada boa obra de arte é fonte de uma seiva que pode ser 

duradoura, deve-se admitir que cada Bienal é uma experiência infinita, dependendo, é 

claro, daquele que a experimente. E não se pense que com este último comentário queira 

se reservar a Bienal ao olhar dos especialistas. O especialista pode, de fato, ter visitado 

várias edições seguidas e guardar na memória várias obras ou um conjunto de obras 

expostas numa sala. Mas também o leigo, até mesmo a criança que visitou a Bienal com a 

alegria de quem por uma manhã se livrara do degredo da escola, pode, quem sabe, 

inquietar-se, fascinar-se por alguma coisa vista, uma obra qualquer que, não saberemos 

por quais motivos ou sortilégios, ficará germinando em sua mente, insinuando-se em seus 

sonhos, indicando-lhe por vias sutis que nem tudo que há é trivial, que ao lado deste 

mundo corre outro mundo. 

Assim, mesmo diante da necessária crítica que surge quase que naturalmente quando se 

examina um evento como a Bienal, tão grandioso e afeito ao espetacular, um evento 

inabarcável, que tende a nos massacrar pela quantidade de informações, excesso que 

como sabemos hoje em dia não significa necessariamente conhecimento mas, ao 

contrário, que pode catalisar o descarte indistinto, mecânico de coisas sem hierarquia, 

pois assim mesmo, porque não sabemos qual é o efeito e como exatamente se dá o efeito 

que uma obra de arte pode ter sobre uma pessoa, em nome de tudo isso a Bienal de São 

Paulo é um museu necessário. Diante de toda a discussão que ela suscita e que urge ser 

levada adiante, resta, a certeza de que qualquer um que tenha visitado a Bienal carregará 

dentro de si uma, duas, três ou mais salas intactas, suspensas no ar. 

SOBRE ESTE LIVRO 

Por sua natureza infinita a Bienal de São Paulo m~receria um borgiano Livro de Areia. Não 

se pode aspirar a tanto. Ao realizar este livro nossa idéia foi a de efetuar uma aproximação. 

Uma maneira de homenagear seu fundador, Ciccillo Matarazzo, os 50 anos de sua grande 

criação, a maior e mais tradicional instituição voltada à arte contemporânea do hemisfério 

sul, e diminuir a inexplicável lacuna, a pouca e rarefeita bibliografia sobre ela. 

Por último, gostaríamos de sublinhar nosso respeito por todos os artistas, particularmente 

os artistas brasileiros, cujas obras são a verdadeira razão de ser da Bienal e a fonte da 

substância que se conserva em nossos espíritos. 

Nota 

1 , Joseph Brodsky. "O Som da Maré". Menos Que Um. São Paulo: Cia. das letras, 1994. 



The appointed experiences, a few among manj0 while asserting the Biennial as a space that is able to produce 

in a more or less premeditated order and scale a fleld of meanings trailing behind the curatorial theses, have 

been much criticized just because of that. As a matter of fact one of the most frequent complaints concems the 

growing weight of the curatorship, its exceedingly heavy hand, disfavoring by its tum the works of art and the 

artists themselves. 

A thousand looks at the 24 editions of our main event will be retumed in even more multiplied versions," each of 

them burdened with questions liable to be further deepened. After ali, more than 10 thousand artists have 

exhibited their works through ali these years, besides a great number of curators, critics and art historians. 

On account of this number and because every good work of art is the source of a possibly enduring strength, it 

must be admitted that each Biennial is an inflnite experience depending, of course, of who experiments it. And 

don't you think that, with this last comment, our intention is to keep the Biennial to the look of experts. The expert 

maj0 as a matter of fact have visited several editions in a row and kept in his memory several works, or a set of 

works exhibited in a room. But the layman too, and even a child that visited the Biennial with the joyfulness of one 

who got rid of exile in school some moming, may perhaps be upset or fascinated by something seen, some work 

of art that, by unknown motives or sortileges, will remain sprouting in his mind, insinuating itself in his dreams, 

pointing out that not everything is trivial, that next to this world there is another world. 

Even SOl before the necessary criticism that comes almost naturally when one looks at an event like the Biennial, 

so grandiose and tending to the spectacular, so unattainable an event that it tends to overwhelm us with its 

volume of information, an excess that now we kno~ does not necessarily mean knowledge but in contrast 

can catalyze the haZ;0 mechanical rejection of things that have no hierarchj0 for even SOl because we don't 

know what is the effect that one work of art may have on a person, and how exactly that effect will happen 

remains a certainty that anyone who visited the Biennial will carry within himself one, two, three or more intact 

rooms, hanging in the air. 

ABOUT THIS BOOK 

Oue to its infinite nature, the São Paulo Biennial would deserve a Borgian Livro de Areia. We couldn't aim so far. 

Our idea in undertaking the task of writing this book was to bring about an approximation. A manner of paying 

homage to its founder, C/cC/llo Matarazzo, to the 50 years from his great creation, the largest and most 

traditional institution dedicated to contemporary art in the southem hemisphere, and of lessening the 

unexplainable gap,the scarce and rarified bibliography about it. 

Lastlj0 we would like to underline our regard for ali artists, particularly Brazilian artists, whose works are the 

Biennial's true reason of being and the source of our soul's essence. 

Nofes 

1. Joseph Brodsky "O Som da maré", ln: Menos que um. São Paulo, C/a. das Letras, 1994. 
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Francisco Matarazzo Sobrinho, 

o Ciccillo, morreu na tarde de 

16 de abril de 1977, no terraço 

de seu apartamento do 

Conjunto Nacional, na 

Avenida Paulista. Conforme 

testemunhos de familiares, 

morreu olhando a cidade de 

São Pau101
• 

Nos últimos anos de vida havia 

deixado organizados sua 

sucessão e o destino das 

diversas atividades às quais se 

dedicou como empresário e 

agitador cultural: a Metalúrgica 

Matarazzo, a Bienal, o acervo 

artístico reunido durante a vida 

e sua biblioteca. Ciccillo esteve 
envolvido nos principais Ciccillo Matarazzo Foto Photo Arquivo Histórico Wanda Svevo 

projetos que transformaram São Paulo da cidade provinciana do início da década de 1930 em 

um dos centros econômicos e culturais mais importantes do mundo. 

A cidade de São Paulo, nos anos 70, havia se expandido graças aos projetos de renovação 

urbana que, acompanhando os planos de desenvolvimento tormulados nos órgãos estatais de 

planejamento, procuraram organizar a cidade resultante do crescimento econômico 

promovido pelo "milagre brasileiro". Eram anos de ditadura militar e a modernização, 

sonhada pelos homens da geração de Ciccillo, prescindia agora de sua liderança. O regime 

de exceção implantara um processo de renovação com base num modelo excludente e 

autoritário, dando início a um período de transferência de decisões do setor produtivo para o 

financeiro, o qual assumiria, a partir daí, o comando da economia. As artes foram habilmente 

inviabilizadas durante esse período. A liberdade de expressão e de crítica foi reprimida, o 

debate foi calado com a cassação e o exílio de intelectuais e artistas, a pesquisa foi 

desestimulada, a censura instaurada. 

As últimas bienais sob a direção de Ciccillo demonstravam que a instituição vinha 

encontrando dificuldades de todos os tipos para se viabilizar. Crises internas forçaram uma 

descentralização que levou Ciccillo a ameaçar demissão diversas vezes. Ainda assim, ele 

tentou impor, como seus sucessores, pessoas de confiança, da família e do círculo de 

amizades, muitas vezes alheios ao mundo da cultura. Ciccillo compreendia cada vez menos 

as transformações radicais por que passava a arte e tinha dificuldades em enfrentar as 

pressões externas. Para conseguir realizar as bienais, teve de estabelecer convênios com 

diversos órgãos do governo nas diferentes instâncias. A Bienal, identificada com as 

instituições oficiais, sofria o boicote dos artistas, de um lado, e a censura imposta pelo 

regime militar, de outro. 

O governo federal havia criado um conjunto de secretarias, fundações e institutos para 

gerenciar e regular a produção cultural, destinando verbas para financiamento de projetos. 

Data desse período a criação da Embrafilme - empresa pública para gerenciamento da 

produção e distribuição cinematográfica - e da Funarte - Fundação ligada ao Ministério da 

Educação e Cultura para incentivo ao teatro, artes plásticas, crítica, literatura e música. 

O mercado de arte acompanhava o ritmo de expansão propiciado pelo "milagre brasileiro". 

A iniciativa privada investia na criação de galerias de arte e multiplicavam-se os leilões, 

resultando no aquecimento dos negócios e na valorização da arte brasileira no mercado intern02
• 

Diante desse quadro, numa cidade de 7 milhões de habitantes, com uma estrutura social 

cada vez mais complexa e diversificada e um mercado em expansão, o destino da arte e da 

cultura não podia mais depender de um grupo diminuto de pessoas. 



Centro da Cidade de São Paulo em 1950. 
Antes das bienais. 
Oownlown of São Paulo in 1950. Before lhe Biennials. 
Foto Pholho Arquivo de Negativos da Divisão 
de Iconografia e Museus, DPH/SMC/PMSP 

Francisco Matarazzo Sobrinho, nicknamed C/ccillo, died in the afternoon of April 16, 1977, on the terra ce of his 

apartment at Avenida Paulistas Conjunto Nacional, According to family statements, he died while gazing at the 

city of São Paulo, 

Ouring the last years of his life he left his succession organized as well as the fate of the various activities to which he 

dedicated his life as entrepreneur and cultural activist: Metalúrgica Matarazzo, the Biennial, the artistic collection 

gathered along his life, and his library C/cC/llo was involved in the main projects that transformed São Paulo from the 

provincial city of the early 1930s into one of the most important economic and cultural centers of the world. 

ln the 1970s, the city of São Paulo had expanded thanks to urban renewal projects which, following the 

development plans formulated by the planning organs, were seeking to organize the city emerging from the 

economic growth promoted by the so-called "Brazilian mirae/e, II Those were the years of mi/itary dictatorship and the 

modernization, dreamt of by men of C/ccillos generation, now dispensed with his leadership, The regime of 

exception had implemented a process of renewal based on an exclusionist and authoritarian model, starting a period 

of transference of decision-making from the productive sector to the financial one, that would take over from that 

point the command of the economic sector. Ouring that period arts were skillfully extinguished, Freedom of 

expression and criticism was repressed, debate was silenced by the exile and banning of intellectuals and artists, 

research was discouraged, and censorship established, 

The last biennials under C/ccillos direction showed that the institution had met difficulties of ali kinds to be feasible, 

Internal problems brought on a decentralization that led C/ccillo to threaten to resign several times, Even so, he tried 

to impose as his successors people of his confidence, family members, and friends, who were often alien to the 

world of culture. As time went by, C/ccillo had more difficulty understanding the radical transformations undergone by 

art and had problems facing externa/pressures, ln order to be able to organize the biennials he had to establish 

agreements with governmental agencies of difterent authorities, The Biennial, identified with official institutions 

suftered, on one side, the boycott of artists and, on the other, the censorship imposed by the military regime. 

The Federal Government had created a group of secretariats, foundations, and institutions to manage and regulate 

cultural productions, destining funds for financing projects, Embrafilme-a public company for the management of 

cinematographic production and distribution-and Funarte-a foundation linked to the Ministry of Education and Culture 

aiming at the support of theater, visual arts, criticism, literature, and music-were both created in that period, 

The art market accompanied the rhythm of expansion provided by the "Brazilian mirae/e, II Private initiative invested in 

the creation of art galleries and the auctions multiplied, resulting in the warming up of business and the valuation of 

Brazilian art in the internal market. 

ln view of this picture, in a city of seven million inhabitants, with an ever more complex and diversified social structure 

and an expanding market, the fate of art and culture could no longer depend on a tiny group of people, 

43 



44 

PROJETO E DESTINO 

Quando o projeto de modernização era só um sonho e não um destino realizado, São Paulo 

era uma cidade provinciana que acabava de sair da crise econômica e política que a havia 

isolado do centro de decisão do país, o Rio de Janeiro. 

No plano da cultura, a fase heróica do movimento modernista já se esgotara. A Revolução de 

30, a crise mundial e o avanço do nazi-fascismo na Europa animavam o debate sobre o futuro 

do país. A vida urbana, a industrialização, a modernização da sociedade possibilitavam o 

reconhecimento, mesmo que não imediato, do moderno como projeto de vida. A arte moderna 

deixava, aos poucos, seu caráter de exceção para ser a representação do futuro projetado. 

O grupo remanescente do movimento pioneiro da Semana de Arte Moderna, ampliado por 

representantes da elite paulista e por novos artistas e intelectuais recrutados na recém

criada Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo, procurava fundar associações e 

clubes com o intuito de divulgar a arte moderna brasileira e internacional. A ameaça do 

avanço das ditaduras na Itália, na Alemanha e na Espanha impossibilitava um contato mais 

estreito com a Europa que fora, durante os primeiros 20 anos do século passado, a principal 

fonte de inspiração e de formação dos artistas modernos e da elit~ paulista. 

A crônica da época registrou uma série de encontros, festas, exposições e conferências 

promovidas por artistas, intelectuais e representantes da elite. Logo após a derrota paulista 

na Revolução de 32, foi criada a Sociedade Pró-Arte Moderna (SPAM), que reunia gente como 

Paulo Prado, Olívia Guedes Penteado, Lasar Segall, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Paulo 

Rossi, Jayme da Silva Telles, Gregori Warchavchik, Mário de Andrade, Sérgio Milliet, Van de 

Almeida Prado e Carlos Pinto Alves, entre outros. Entre grandes bailes de carnaval, festas e 

saraus musicais, a SPAM realizou exposições abertas ao público dos acervos particulares dos 

membros da Sociedade. Picasso, Léger, Brancusi, Juan Gris, Le Corbusier, Delaunay, Lhote 

puderam ser apreciados fora da privacidade da elite. Flávio de Carvalho também se associou 

a um grupo de pessoas e fundou o Clube dos Artistas Modernos (CAM). O CAM realizou, entre 

outros eventos, a importante exposição de Kãthe Kollowitz e um conjunto de conferências 

seguidas de acalorados debates conduzidos por jovens intelectuais brasileiros como Caio 

Prado, Jorge Amado e Mário Pedrosa. Tanto a SPAM como o CAM, no entanto, tiveram curta 

duração. No início de 1934 ambos já não existiam. Sofriam com a crônica falta de recursos, 

com a desorganização, o gradativo desinteresse de seus associados e a ação da repressão 

instaurada pelO governo Vargas3
• 

Contudo, nenhum dos dois grupos - SPAM ou CAM - investiu na produção, despendeu verbas 

ou angariou fundos para inserir a arte moderna na cultura paulista. Seu principal papel foi 

divulgá-Ia, produzir uma importante geração de críticos, despertar a curiosidade e formar um 

público entusiasta das novidades. 

Em 1935, o prefeito de São Paulo Fábio Prado criou o Departamento de Cultura do 

Município de São Paulo, segundo estudos preliminares realizados sob liderança de Mário 

de Andrade e com a participação de Sérgio Milliet, Fernando de Azevedo, Rubens Borba 

de Morais, Julio Mesquita Filho, entre outros. O Departamento era composto por 

Biblioteca Pública; Documentação Histórica e Social; Expansão Cultural; Educação e 

Recreios. Tinha como proposta formar e informar sobre arte e cultura brasileiras e 

divulgar a produção contemporânea. Foram criados os Parques Infantis, a Discoteca 

Pública, a rede de Bibliotecas e espaços para mostras de teatro e arte. Seu objetivo era a 

"pesquisa aliada à difusão de conhecimentos para segmentos mais amplos da 

sociedade"4. Principal mentor da criação do Departamento de Cultura, Mário de Andrade 

sonhava ainda com a implementação de museus populares de caráter didático que 

atendessem a um público composto pelas camadas populares. 

Quando Sérgio Milliet assumiu a direção da Biblioteca Municipal, promoveu uma série de 

conferências, eventos e exposições, além de criar um pequeno acervo de obras e 

reproduções de arte que foi instalado na Sala de Artes. Nesse meio a discussão sobre uma 

instituição voltada para a preservação e divulgação da arte moderna começou a tomar corpo, 

inspirada em instituições norte-americanas. No final da década de 30 o Brasil assistia a um 

processo de substituição de referências do modelo europeu para o modelo norte-americano. 



PROJECT ANO FATE 

When the modemization project was on/y a dream and not an already accomplished fate, São Paulo was a provincial 

town just out of an economic and politicai crisis that had isolated it from the country's decisive center, Rio de Janeiro. 

On the cultural sphere, the heroic phase of the modemist movement was already exhausted. The Revolution of the 

1930s, the world crisis, and the advance of Nazi-Fascism in Europe encouraged the debate over the country's 

future. Urban life, industrialization, modemization of society, ali favored the recognition, if not immediately, of the 

modem as a plan of life. Bit by bit, modem art left its exceptional character to become the representation of the 

planned future. 

The remaining group of the pioneer movement of the Week of Modem Art, enlarged by representatives of the São 

Paulo elite and by new artists and intellectuals recruited from the recently created Philosophy Oepartment at the 

University of São Paulo, tried to found associations and clubs aiming at the dissemination of both Brazilian and 

intemational modem art. The menace of the advance of dictatorships in Italy, Germany, and Spain rendered 

impossible a c/oser contact with Europe that had been, during the first 20 years of the last century, the main source 

of inspiration and formation of modem artists and of the São Paulo elite. 

Contemporary chronicles registered a series of encounters, parties, exhibitions, and conferences promoted byartists, 

intellectuals, and representatives of the elite. Right after São Paulo's defeat in the 1932 Revolution, the Sociedade 

Pró-Arte Modema (SPAM) was created, and it included people like Paulo Prado, OIMa Guedes Penteado, Lasar 

Segall, Anita Malfatti, Tars/la do Amaral, Paulo Ross/~ Jayme da Silva Telles, Gregori Warchavchik, Mário de Andrade, 

Sérgio Mi/liet, Yan de Almeida Prado, and Carlos Pinto Alves, among others. Betvveen great camival balls, parties, 

and musical ((saraus" (soirées), SPAM held exhibitions of the private collections of the Society members, open to the 

public. Picasso, Léger, Brancusi, Juan Gris, Le Corbusier, Oelaunay, and Lhote could be appreciated outside the 

elite's privacy. Rávio de Carvalho also associated to a group of people and founded the Club of Modem Artists 

(CAM). Among other events, CAM held a major exhibition of Kathe Kollowitz and an important set of conferences 

followed by heated debates led by young Brazilian intel/ectuals such as Caio Prado, Jorge Amado, and Mário 

Pedrosa. However, SPAM and CAM were both short lived. By the beginning of 1934, neither of them existed. 

They suffered from the recurrent lack of funds, disorganization, gradual Jack of interest on the part of their members, 

and the repressive action instituted by the Vargas administration. 

Nevertheless, neither of the tvvo groups-SPAM or CAM-invested in production, spent money, or raised funds to 

inc/ude modem art in São Paulo's cultural realm. Their main role was to disseminate it, yield an important generation 

of critics, awaken curiosity, and form a public eager for novelty. 

ln 1935, Fábio Prado, São Paulo's mayor, created the Oepartment of Culture for the City of São Paulo, following 

preliminary studies prepared under Mário de Andrade's leadership and counting on the participation of Sérgio Millíet, 

Fernando de Azevedo, Rubens Borba de Morais, Julio Mesquita Rlho, among others. The Oepartment consisted of 

Public Ubrary, Historical and Social Oocumentation, Cultural Expansion, Education and Recreation. Its purpose was 

to form and inform about Brazilian art and culture and to disseminate contemporary production. Children's 

playgrounds, Public Record Collection, a net of Iibraries, and designated pia ces for theatrical and artistic exhibitions 

were created. Its aim was ((research a/lied to the dissemination of knowledge to larger segments of society." Mán'o 

de Andrade, the principal mentor of the creation of the Oepartment of Culture, dreamt about the implementation of 

popular museums of a didactic character that wou/d cater to a public comprised of the popular strata. 

When Sérgio Milliet became head of the Public Ubrary, he promoted a series of conferences, events, and exhibitions, 

besides setting up asma/I collection of artworks and reproductions, which was housed in the Art Room. ln this milieu 

the discussion about an institution driven towards the preservation and dissemination of modem art, inspired by 

North-American institutions, started to take shape. ln the late 1930s, Brazil witnessed a process of substitutt'on of 

references from the European model to the North-American model. 
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CORAÇÕES E MENTES 

A guerra mundial estava em curso, e cada vez mais a cultura européia - particularmente a 

francesa - tornava-se inacessível para as elites e os artistas. A Alemanha começava a se 

apresentar como modelo alternativo de modernização pela via conservadora e seduzia a 

ditadura do Estado Novo. Parcelas da população chegaram a abraçar o fascismo 

representado, aqui, pelo Movimento Integralista. 

A oposição democrática ao fascismo, que repudiava tal modelo, acabou encontrando nos 

Estados Unidos novo parâmetro de desenvolvimento e de modernidade fundado na 

democracia liberal, nos direitos individuais e na frente antifascista identificada nas Forças 

Aliadas. Boa parcela da sociedade brasileira, que não aceitava a ditadura Vargas, apoiou as 

ações dos Estados Unidos que visavam impedir a implantação do modelo alemão de 

modernização na América Latina. 

Nos Estados Unidos, para impedir que a América Latina se transformasse em área de 

influência do Eixo, o governo Roosevelt traçou uma política externa que mobilizou o grande 

capital americano, a indústria cinematográfica, os meios de comunicação, as instituições 

culturais, os intelectuais e as universidades americanas. O implementador da chamada 

"Política de Boa Vizinhança" foi o milionário norte-americano Nelson Rockefeller,_~no da 

Standard Oil, presidente do Museum of Modern Art (MoMA) e coordenador da agência 

especialmente criada para dar curso à política desenhada pelo Estado norte-americano, 

o Office of the Coordinator of Inte .... American Affairs. 

A ação da "Política de Boa Vizinhança", implementada por Rockefeller, visava criar e abrir 

mercados para os produtos americanos, aprofundar as relações comerciais e financeiras com 

os países latino-americanos, garantir áreas de influência e impedir o avanço de alemães e 

italianos em territórios estratégicos. Para tanto, capitais foram investidos, empréstimos 

realizados, bases militares instaladas e intercâmbios científicos e culturais efetivados. 

Nelson Rockefeller transformou o MoMA num dos centros de irradiação da política cultural e 

de comunicações para a América Latina. De sua sede em Nova York, eram transmitidos, em 

espanhol e português, programas de rádio em ondas curtas com notícias sobre o avanço 

das Forças Aliadas. Sua filmoteca distribuiu cópias de filmes e documentários para os 

cinemas e as instituições culturais situadas ao sul do Rio Grande, valorizando o American 

way of /ife. Com o apoio da indústria cinematográfica americana, foram produzidos cine

jornais sobre a campanha dos Aliados na Europa. Mas o MoMA, principalmente, realizou 

importante intercâmbio cultural, montando exposições, viabilizando concertos e espetáculos 

tanto nos Estados Unidos como em vários países da América5
• 

No Brasil, intelectuais antifascistas foram convidados a colaborar com o projeto americano. 

A União Cultural Brasil-Estados Unidos foi criada em 1938 com a cooperação de 

Rockefeller. Também datam dessa época as primeiras escolas americanas, a proliferação de 

cursos de inglês e os intercâmbios científicos entre Brasil e Estados Unidos. A Escola de 

Sociologia e Política, por exemplo, recém-fundada por empresários paulistas, recebeu 

doação em dinheiro para implementação de pesquisas e para criação de curso de 

biblioteconomia. Em 1939, sob os auspícios do governo americano, o Brasil participava da 

Feira Internacional de Nova York, com um pavilhão projetado por Lúcio Costa e Oscar 

Niemeyer. Durante o evento, foram realizados concertos com música de Villa-Lobos e 

Francisco Mignone e uma exposição de 25 trabalhos de Portinari que impressionaram a 

crítica internacional. Móveis de jacarandá, 41 pássaros raros e muita comida baiana 

garantiram o lado exótico da cultura brasileira.6 

No final de 1940, Portinari e Lasar Sega" expunham no MoMA; o primeiro festival de 

Brazi/ian Music era realizado, e Carmem Miranda iniciava uma carreira de sucesso em 

Hollywood. Além de pesquisadores, cientistas e artistas americanos que visitavam o Brasil, 

Disney desenhava, sob encomenda do Office, o Zé Carioca, típico malandro dos morros do 

Rio de Janeiro, que conduzia o Pato Donald através dos principais pontos turísticos 

brasileiros. Vários museus latino-americanos, como os Museus de Arte Moderna do Rio e de 

São Paulo, foram criados tendo o MoMA por modelo e Rockefeller como colaborador. 
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HEARTS ANO MINOS 

The world war was already underway; and European culture-specially French culture-became more and more 

difflcult to attain for the artists and the elite. Germany started to present itself as an alterna tive model of modemization 

through the conservative way and lured the New State. Parts of the population came to embrace Fascism 

represented here by the Integralist Movement. 

The democratic opposition to Fascism which repudiated such model, ended up finding in the United States new 

parameters for development and of a modemity founded on liberal democracy; individual rights, and the anti-Fascist 

front Identified in the Allied Forces. A good part of Brazilian society that refused to accept Vargas' dictatorship 

supported those U. S. actions, which aimed at impeding the implementation of the German model of modemization 

in Latin America. 

ln order to prevent Latin America from becoming an area of influence of the Axis, the Roosevelt administration 

launched a foreign policy in the United States that mobilized the great American capital, the movie industry, the 

media, cultural institutions, the intelligentsia, and American universities. The implementer of the so-called "Good 

Neighbor Policy" was the North-American millionaire, Nelson Rockefeller, owner of Standard Gil, president of the 

Museum of Modem Art (MoMA), and coordinator of the agency special/y created to give way to the policy designed 

by the North-American state, the Offlce of the Coordinator of Inter-American Affairs. 

The "Good Neighbor Policy" action, implemented by Rockefeller, aimed at creating and opening markets for 

American products, deepening commercial and financial relations with Latin-American countries, guaranteeing areas 

of influence, and impeding the advance of Germans and Italians in strategic territories. For this end, capitais were 

invested, loans granted, military bases installed, and scientific and cultural exchanges were carried out. 

Nelson Rockefeller transformed MoMA into one of Latin America's irradiation centers of cultural politics and 

communications. From its New York headquarters it broadcasted, in Spanish and Portuguese, radio programs in 

short waves giving news about the advance of the Allied Forces. Its film library distributed copies of films and 

documentaries to the movie houses and cultural institutions south of Rio Grande, praising the American Way of Ufe. 

With the support of the American movie industry, newsreels on the Allied campaign in Europe were produced. But 

MoMA particular/y accomplished important cultural exchange, setting up exhibitions, enabling the production of 

concerts and shows in the United States, as well as in several countries in Central and South America. 

ln Brazil, anti-Fascist intellectuals were invited to collaborate with the American projecto União Cultural Brasil-Estados 

Unidos (Brazil-USA Cultural Union) was created in 1938 with Rockefeller's support. The first American schools also 

date from that time, as well as the proliferation of English courses and scientific exchange between Brazil and the 

United States. The School for Sociology and Politics, for example, recently founded by São Paulo businesspeople, 

received a donation in money for the implementation of research and the creation of a course in librarianship. ln 

1939, under the auspices of the American govemment, Brazil took part in the Intemational Fair in New York, with a 
pavilion designed by Lúcio Costa and Oscar Niemeyer. Ouring the event, there were concerts featuring the music of 

Villa-Lobos and Francisco Mignone and an exhibition of 25 artworks by Portinari, which highly impressed intemational 

critics. Jacaranda fumiture, 41 rare birds, and a lot of food from the state of Bahia attested to the exotic aspect of 

Brazilian culture. 

At the end of 1940, Portinari and Lasar Segall showed at MoMA,' the first festival of Brazilian music was held, and 

Carmen Miranda started a successful career in Hollywood. ln addition to American researchers, scientists, and artists 

who visited Brazil, Oisney was commissioned by the Offlce with the creation of Zé Carioca, a typical crook from Rio 

de Janeiro favelas, who led Oonald Ouck through the main Brazilian tourist spots. Several Latin-American museums, 

such as the Museus de Arte Modema in Rio de Janeiro and São Paulo, were created in the image of MoMA, with 
Nelson Rockefeller as collaborator. 
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Em meados dos anos 40, Sérgio Milliet coordenava um grupo de interessados em 
formar o Museu de Arte, em São Paulo. Participavam dessas reuniões, além do próprio 

Milliet, Eduardo Kneese de Nlello, Carlos Pinto Alves, Ciccillo Matarazzo, Rino Levi e 
Carleton Sprague Smith, conselheiro do MoMA e adido cultural do consulado 

americano, representando Nelson Rockefeller. Logo após os primeiros encontros e 
decisões tomadas pelo grupo, Milliet foi aos Estados Unidos onde estabeleceu relações 
com Rockefeller e consolidou a proposta de fundação de um Museu inspirado no 

modelo do museu nova-iorquino. 

Como resultado desse contato, em 1946, Eduardo Kneese de Mello, então presidente do 
Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento de São Paulo -, recebeu, em caráter de 
doação de Nelson Rockefeller, 13 peças, entre guaches, quadros e esculturas, que 

deveriam ser encaminhadas ao MAM do Rio de Janeiro e ao MAM de São Paulo, assim que 

os museus fossem criados. A troca de correspondência entre os interessados se 
intensificava. Os contatos entre Sérgio Milliet e Sprague Smith definiam o perfil da 
instituição, mas faltavam recursos e disposição empresarial para dar início ao museu que 

seria uma instituição privada, como de resto era a maioria das iniciativas culturais e 

artísticas, na época, em São Paulo. 

Nos anos 40, o investimento do Estado na produção cultural e artística moderna se 
restringia ao Rio de Janeiro, capital do país e vitrine do poder. No restante do Brasil, não 

havia programas culturais de maior amplitude que levassem a marca do Estado. Em São 
Paulo a produção artística sempre esteve historicamente ligada à iniciativa privada e de 
uma forma bastante peculiar: não havia grande investimento com bases empresariais. 

Homens ricos da elite tradicional limitavam-se a fazer pequenas doações de partes de 
heranças, acudiam aos artistas com aquisições de peças ou quadros, intermediavam 

relações e contatos com políticos. 

Mário de Andrade imputava à elite paulista grande apoio ao desenvolvimento do movimento 
moderno, talvez pela lembrança do acolhedor Pavilhão Modernista de Dona Olívia Guedes 

Penteado e da ação de Fábio Prado na criação do Departamento de Cultura. Revelava, 
entretanto, mágoa pelo conservadorismo dos novos ricos de origem imigrante: "nos odiavam 

no princípio e sempre nos olharam com desconfiança. Nenhum salão de ricaços tivemos, 
nenhum milionário estrangeiro nos acolheu. Os italianos, alemães, os israelitas se faziam 
demais guardadores do bom senso nacional que Prados, Penteados e Amarais ••• U? 

É certo que a simpatia dos modernos para com os imigrantes excluía o grande capital dos 

Crespi, Matarazzo, Pignatari. Os "tubarões da indústria", principalmente os italianos, vinham 
de uma história recente de títulos de nobreza comprados dos fascistas, colaborações 

financeiras com grupos conservadores. Revelavam também desprezo pela ociosidade que 

imputavam à elite tradicional e eram conservadores no tocante à cultura, preferindo os 
acadêmicos aos modernos. 

Mas será pela interveniência desses novos ricos, que desejavam se colocar como 
representantes de um projeto modernizador compatível com a construção de seus parques 

industriais, que São Paulo entrará, definitivamente, no circuito internacional das artes e da 

cultura do século xx. 



Rockefeller e Matarazzo assinam 
convênio de cooperação entre o MoMA e 

ln the mid- 1940s, Sérgio Milliet coordinated a group of people interested in setting up the Museu de Arte de São 

Paulo, ln those meetings, besides Milliet himself, the following took part: Eduardo Kneese de Mello, Carlos Pinto 

Alves, Ciccillo Matarazzo, Rino Levi, and Carleton Sprague Smith, counselor for MoMA and cultural attaché of the 

Amen'can Consulate, representing Nelson Rockefeller. Right after the first meetings and decisions made by the 

group, Milliet went to the United States where he got in touch with Rockefeller and consolidated the proposal of 

founding a museum inspired by the New York model. 

As a result of this connection, in 1946, Eduardo Kneese de Mello, then president of the Institute of Architects of 

Brazil-São Paulo Branch- , received from Nelson Rockefeller a donation of 13 pieces, among which there were 

gouaches, paintings, and sculptures, which were to be sent to MAM in Rio de Janeiro and to MAM in São Paulo, 

as soon as the museums were created, The exchange of letters became intense between the interested parties, 

The communication between Sérgio Milliet and Sprague Smith defined the institution's profile, but there was a lack 

of funds and administrative disposition to start ott the museum that would be a private institution, like the rest of most 

of the artistic and cultural initiatives in São Paulo at the time, 

o MAM, em Nova York. ln the 1940s, the State's investment in modem cultural and artistic production was restricted to Rio de Janeiro, the 
Rockefeller and Matarazzo signed a 

MoMA-MAM cooperation agreement in New York. country's capital city and showcase of power. ln the rest of Brazil there were no substantial cultural programs carrying 
Foto Photo Arquivo Histórico Wanda Svevo 

the State's mark. ln São Paulo, artistic production had always been historical/y linked to private initiative and in a rather 

peculiar way: there was no great investment with bases on business enterprise. Rich people from the traditional elite 

limited themselves to giving small donations from their inheritances, helped out the artists by buying pieces or 

paintings, and mediated relations and connections with politicians, 

Mário de Andrade attributed to the São Paulo elite a great support to the development of the modem movement, 

maybe because of the memory of the welcoming Modemist Pavilion of Dona Olívia Guedes Penteado and Fábio 

Prado's action in the creation of the Oepartment of Culture, However, he revealed grief for the conservatism of the 

nouveaux riches of immigrant origin, Ifthey hated us in the beginning and always looked at us with suspicion. We had 

no salons sponsored by the rich, and no foreign millionaire welcomed us, The Italians, Germans, the Israelites were 

better guardians of the national good sense than the Prados, Penteados, and AmaraIs", " 

It is true that the affinity of the modems towards the immigrants excluded the great capitaIs of the Crespis, the 

Matarazzos, the Pignataris, The Ifsharks of the industry, " particularly the Italians, came from a recent history of titles of 

nobility bought from the Fascists, financial collaborations with conserva tive groups, Theyalso revealed disdain for the 

idleness imputed to the traditional elite and were reactionary as to culture, preferring the academics to the modems, 

But it will be through the intervention of the newly-rich, who wished to place themselves as representatives of a 

modemizing project compatible with the building of their industrial estates that São Paulo will definitively enter the 

intemational circuit of art and culture of the 20th century. 
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Assis Chateaubriand e Juscelino Kubitschek 
visitam a II Bienal. 

Assis Chateaubriand and Juscelino Kubitschek visit the 2nd Bienal. 
Foto Photo Arquivo Histórico Wanda Svevo 
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INSTITUições CULTURAIS 

A influência de Nelson Rockefeller como presidente do MoMA, 

demonstrando a importância política e cultural do museu 

americano, e o interesse dos intelectuais paulistas em relação 

à institucionalização da produção artística moderna, levando-a 

para fora do conforto dos salões das elites, viabilizaram a 

criação de instituições culturais afinadas com o projeto de 

modernização do país. De resto, quando a guerra acabou, 

o Brasil dispunha de divisas acumuladas para investimentos 

nos diversos setores da economia e da cultura e o intercâmbio 

internacional era favorável, já que os países europeus, em 

reconstrução, colocavam sua produção artística no mercado a 

preços baixos. 

Com esse ambiente propício, só faltava quem investisse 

recursos para dar continuidade ao processo de 

institucionalização da cultura. Os dois grandes museus, 

fundados no final dos anos 40, resultaram da iniciativa dos 

setores emergentes da sociedade paulista. 

O Museu de Arte de São Paulo (Masp) foi criado por Assis Chateaubriand, jornalista 

parai bano e proprietário da primeira grande rede de comunicações do Brasil. Seu 

império, composto por jornais, rede de rádio e TV e revistas de tiragem nacional, foi 

formado por meio de métodos pouco ortodoxos de acumulação de capital. Utilizando o 

poder da informação, Chateaubriand manipulava grandes empresários e políticos 

obtendo verbas e empréstimos, adquirindo dívidas que nem sempre honrava. Para 

construção do acervo do museu, associou-se ao galerista italiano Pietro Maria Bardi, que 

deu ao museu caráter bastante dinâmico. Desenvolveu atividades didáticas nas áreas de 

história da arte, publicidade, design e construiu um dos mais importantes acervos de 

artes plásticas da América Latina. Chateaubriand, no entanto, nunca alimentou o Museu 

e suas atividades com seu próprio dinheiro. Comprou obras importantíssimas a preço vil, 

aproveitando a crise européia do pós-guerra e usando os mesmos métodos pouco 

transparentes com os quais construiu seu império. A generosidade dos doadores das 

obras de arte era sempre resultante de pressões, troca de favores e promoções pessoais 

nem sempre merecidas. A formação do acervo também não foi feita por critérios críticos 

e técnicos de organização e sim pela oportunidade da hora e esteve sempre bastante 

centralizada na figura do "mecenas" e de seu principal colaborador.8 

Ao contrário do Masp, o Museu de Arte Moderna (MAM) contou desde o início com a 

participação de intelectuais que traçaram o perfil e a política de aquisição e de 

formação do acervo. Diferente de Chateaubriand, Ciccillo financiou de seu próprio 

bolso a compra das obras para a coleção do Museu e promoveu seu crescimento com o 

prêmio aquisição resultante das bienais. 

Do grupo inicial de fomentadores do MAM, Ciccillo Matarazzo era, sem dúvida, o 

homem certo para o momento certo. Pertencia a uma nova elite que buscava na ação 

cultural sua afirmação e prestígio na sociedade e, com sua experiência de homem de 

negócios da moderna indústria brasileira, podia dar ao projeto um caráter empresarial, 

diferenciando-se da atitude pouco conseqüente que representantes da elite paulista 

haviam dado aos primeiros salões modernistas. 

AS ORIGENS 

Francisco Matarazzo Sobrinho nasceu em São Paulo, em 20 de fevereiro de 1898. Mesmo 

sendo brasileiro, falava com forte sotaque italiano e escrevia mal em português. Sua 

fortuna teve origem nas conquistas de seu tio, o conde Francisco Matarazzo, que veio 

como imigrante negociar gordura de porco na região de Sorocaba, no século XIX. Segundo 

se conta, o conde soube poupar e investir. Na primeira década do século passado, já havia 



CULTURAL INSTlTUTlONS 

Nelson Rockefeller's influence as MoMA's president demonstrating the politicai and cultural importance of 

the Amen'can museum, and the interest of São Paulo intellectuals regarding the institutiona/ízation of a 
modem artistic production, taking it beyond the comfort of the elite's salons, enabled the creation of cultural 

institutions in tune with the country's modemization project, As to the rest, when the war was over, Brazil had 

accumulated foreign currency for investments in the various sectors of economy and culture and the 

intemational exchange was favorable, since the European countries under reconstruction put their artistic 

products on the market at low prices, 

With this favorable atmosphere there was only a lack of investors to give continuity to the process of 

institutionalization of culture, The two large museums founded in the late 1940s sprang from the initiative of 

emerging sectors of São Paulo society. 

The Museu de Arte de São Paulo (Masp) had been created by Assis Chateaubriand, a joumalist from the 

state of Paraíba and owner of the first great communications network in Brazil, His empire, comprised of 

newspapers, TV and radio broadcasting networks, and magazines of national circulation, had been erected 

by unorthodox methods of accumulation of capital. Using the power of information, Chateaubriand 

manipulated great entrepreneurs and politicians obtaining funds and loans, acquiring debts that he did not 

always honor. For the building of the museum's collection, he associated with the Italian art dealer, Pietro 

Maria Bardi, who gave the museum a rather dynamic character. He developed didactic activities in the areas 

of art history, advertising, design, and built up one of the most important visual arts collection in Latin 

America, Chateaubriand, on the other hand, never fed the Museum and its activities with his own money He 

bought major artworks at very low pr ices, taking advantage of the European postwar crisis and used the 

same hazy methods with which he had built his empire, The generosity of the donors of artworks was nearly 

always the result of pressure, favor granting, and personal promotions not always deserved. The forming of 

the collection was not done according to the organization's criticai and technical criteria, but according to the 

occasion, and was always we// centralized on the figure of the {{Maecenas" and his principal collaborator. 

Contrary to Masp, the Museu de Arte Modema (MAM) counted from the beginning on the collaboration of 

intellectuals who outlined its profíle and the policy of acquisitions and the forming of the collection. Contrarily 

to Chateaubriand, Cíccillo financed the purchase of artworks for the Museum's co//ection with his own 

money, and promoted its growth through the acquisition prize resulting from the biennials, 

Part of the initial group of MAM's fosterers, Cíccillo Matarazzo was, without any doubt the right man for the 

right time, He belonged to a new elite that searched through cultural action its own affirmation and prestige 

in society and, with his experience as a businessman of the modem Brazilian industry, he could lend the 

project an entrepreneurial character, different from the inconsequent attitude of the representatives of São 

Paulo'selite given to the first modemist salons, 

THEORIGINS 

Francisco Matarazzo Sobrinho was bom in São Paulo, on February 20, 1898, Even though he was Brazilian, 

he spoke with a strong Italian accent and could hardly write Portuguese, His fortune sprang from his uncle's 

conquests, count Francisco Matarazzo, who came as an immigrant in the 19th century, to negotiate pork fat 

in the region of Sorocaba, in the state of São Paulo, People say that the count knew how to save and to 

invest. ln the first decade of the last century he had already accumulated a substantial fortune that allowed 

him to reinvest in industrial and commercial activities, always surrounded by his faithful family whom he led 

with an iron hand. Count Francisco Matarazzo played a prominent role in the leadership of the Italian 

community and among São Paulo businesspeople, He founded the Center of Industries of the State of São 

Paulo, which was the origin of the Federation oi Industries of the State of São Paulo (Fiesp), 

ln 1922, count Matarazzo decided to separa te from his conglomera te the metalworks he had created in 

191 7, passing the command of the new business on to his son-in-Iaw, Júlio Pignatari and to his nephew 

Cíccillo, who had just retumed from his studies in Italy Plgnatari, Matarazzo & Cía, expanded rapidly in the 

fields of metallurgy, packaging printing, and steel rolling, ln 1935, the company was disintegrated, and 

Cíccillo took over Metalma-Metalúrgica Matarazzo-, centralizing the company's command and, at the same 

time, always keeping himself surrounded and assisted by relatives and men of his confidence who would, in 

the future, also take part in his cultural projects, 
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Fachada do edifício da Metalúrgica Matarazzo 
(Metalma), na Rua Caetano Pinto, 

no bairro do Brás. 
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Facade of Metalúrgica Matarazzo (METALMA), on Rua 
Caetano Pinto, in the Brás neighborhood. 

Foto Photo Arquivo Histórico Wanda Svevo 

acumulado uma fortuna considerável que lhe permitiu reinvestir em atividades industriais e 

comerciais, sempre cercado pela fidelidade da família que ele conduzia com mão de ferro. 

O conde Francisco Matarazzo teve papel destacado na liderança da comunidade italiana e 

entre os empresários paulistas. Fundou o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, 

origem da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). 

Em 1922, o conde Matarazzo resolve separar de seu conglomerado a metalúrgica que havia 

criado em 1917, passando o comando da nova empresa para seu genro Júlio Pignatari e seu 

sobrinho Ciccillo, recém-chegado da Itália onde fora estudar. A Pignatari, Matarazzo e Cia. 

expandiu-se rapidamente nas áreas de metalurgia, estamparia de embalagens e laminação. 

Em 1935, a empresa foi desmembrada, e Ciccillo passou a dirigir sozinho a Metalma 

(Metalúrgica Matarazzo), centralizando o comando da empresa e, ao mesmo tempo, 

mantendo-se sempre cercado e assessorado por parentes e homens de sua confiança 

que iriam, futuramente, participar também de seus projetos culturais. 

MONTANHA MÁGICA 

Enquanto as reuniões para elaboração do projeto do museu avançavam, Ciccillo encontrava-se 

na Europa em lua-de-mel com Yolanda Penteado, a quem conhecera na casa de sua irmã, 

Mariângela Matarazzo. Yolanda tinha negócios de fabricação de seda com seu cunhado, o 

conde Chiquinho Matarazzo. O casamento representou a associação perfeita entre a visão 

empresarial e disponibilidade de recursos de Ciccillo e o prestígio, contatos sociais e 

cultura refinada de Yolanda Penteado. 

Sobrinha de Dona Olivia G~ Penteado, a grande animadora dos saliies do primei ... 

modernismo, Yolanda fora casada em primeiras núpcias com Jayme da Silva Telles, cuja fortuna 

possibilitou que o casal vivesse entre Paris e Rio de Janeiro durante os anos 20 e construísse 

uma rede de relações com artistas, intelectuais, embaixadores e políticos europeus. 

A viagem à Europa dos recém-casados, no entanto, teve de estende .... se, pois Ciccillo foi 

acometido de tuberculose. Os médicos o encaminharam para uma clínica em Davos, na 

Suíça. Lá o casal entrou em contato com Nierendorf, antigo colaborador da Bauhaus e 

proprietário de uma galeria de arte em Nova York, que também estava internado para 

tratamento.9 Nas conversas constantes com Nierendorf, Ciccillo foi dando forma ao projeto do 

Museu. Ao mesmo tempo, Carlos Pinto Alves, do Brasil, informava-o do andamento das 

negociações com o MoMA e provocava Ciccillo com as notícias da criação do Masp por Assis 

Chateaubriand. A convivência com esses homens de cultura convenceu Ciccillo a fazer um 

museu com a participação de intelectuais das diversas áreas, contra sua tendência inicial de 

criar uma Galeria de Arte gerida por ele e seus familiares. Possibilitou também a formação do 

acervo do Museu voltado para a arte moderna, o que lhe deu personalidade e independência. 



A elegante Yolanda Penteado 
, esquiando em Davos. 

Yolanda Penteado cuts an elegant 
figure skiing at Davos. 

Foto Photo Arquivo Histórico 
Wanda Svevo 

o casal Yolanda e Ciccillo, em Davos. 
Yolanda and Ciccillo, in Davas. 

Foto Photo Arquivo Histórico Wanda Svevo 

MAGIC MOUNTAIN 

While the meetings for the preparation of the Museum's project progressed, CicC/l/o was in Europe in his honeymoon 

with Yolanda Penteado, whom he had met at the house of his sister, Mariângela Matarazzo, Yolanda had business 

with her brother-in-Ia~ count Chiquinho Matarazzo, in the line of silk manufacture, The marriage represented the 

perfect association between Cicci//o's business acumen and availability of funds and the prestige, social connections, 

and refined culture represented by Yolanda Penteado. 

Mece of Dona Olívia Guedes Penteado, the great enlivener of first modemist salons, Yolanda had formerly been 

married to Jayme da Silva Te//es, whose fortune enabled the couple to live between Paris and Rio de Janeiro in the 

1920s, and to spin a web of connections with European artists, inte//ectuals, ambassadors, and politicians. 

However, the recent/y married couple's sojoum had to be prolonged, as Cicci//o contracted tuberculosis. The doctors 

sent him to a clinic in Da vos, Switzerland. There, the couple got in touch with Merendo", a former Bauhaus 

co//aborator and owner of an art ga//ery in New York, who was also committed for treatment. During the constant 

talks with Nierendo", Cicci//o started to give form to the Museum's project. At the same time, Carlos Pinto Alves 

informed him from Brazil of the development of the negotiations with MoMA and stirred Cicci//o with the news of 

Assis Chateaubriand's creation of Masp. Closeness with those men of culture convinced Cicci//o to create a museum 

with the participation of inte//ectuals from different areas, contrary to his initial drift to create an Art Ga//ery managed by 

him and his family. It also enabled the forming of the Museum's co//ection directed at modem art, what gave it 

personality and independence. 

While sti// in Da vos, Cicci//o was visited by painter Alberto Magne//i, who was put in charge of acquiring artworks in 

Paris and appointed the Belgian critic Leon Dégand to develop the project of the Museum's inaugural exhibition. 

Cicci//o and Yolanda also took advantage of their long sojoum in Europe to acquire an important set of artworks, 

which would later be incorporated to the Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC-USP). 
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Ainda em Davos, Ciccillo recebeu a visita do pintor Alberto Magnelli, que ficou 

encarregado de adquirir obras de arte em Paris e indicou o crítico belga Leon Dégand 

para desenvolver o projeto da exposição inaugural do museu. Ciccillo e Volanda 

aproveitaram também a longa estadia na Europa para adquirir um conjunto importante 

de obras de arte, que mais tarde seria incorporado ao Museu de Arte Contemporânea 

da Universidade de São Paulo (MAC-USP). 

MUSEU DE ARTE MODERNA DE SÃO PAULO 

Com a volta do casal ao Brasil, o MAM é finalmente criado em 15 de julho de 1948 

por representantes de todas as áreas das artes e da cultura e por vários membros da 

família Matarazzo.1o A presidência do Museu coube a Ciccillo e o cargo de diretor artístico 

ficou com Leon Dégand. Os estatutos da nova instituição previam a criação de comissões 

de cinema, arquitetura, folclore, fotografia, gráfica, música, pintura e escultura. Sua sede 

foi instalada numa sala do edifício dos Diários Associados, cedida por Assis Chateaubriand 

graças à intermediação de Volanda Penteado, com projeto de adaptação do espaço 

realizado pelo arquiteto Vilanova Artigas. Em 8 de março de 1949, o Museu foi inaugurado 

com a célebre exposição Do F;guraf;v;smo ao Absfrac;on;smo, que reuniu 51 artistas, entre 

os quais três brasileiros: Cícero Dias, Waldemar Cordeiro e Samson Flexor. 

A primeira exposição do MAM gerou um sentimento de exclusão entre os artistas 

brasileiros pelo fato de não haver uma única obra figurativa na exposição. Quatro meses 

depois da inauguração, Dégand pedia demissão, incomodado com a pressão dos artistas 

e, principalmente, com a centralização do poder nas mãos de Ciccillo, que não aceitava 

a interferência do diretor artístico em suas decisões. O sucessor de Dégand foi Lourival 

Gomes Machado que, além de dar continuidade à programação intensa do Museu, foi 

figura indispensável na organização e montagem da I Bienal Il'!ternacional de São Paulo. 

TEATRO E CINEMA 

Ainda no final da década de 40, Ciccillo Matarazzo foi responsável por dois outros 

projetos de atualização da cultura, em São Paulo. Fundado em 11 de outubro de 1948, 

o Teatro Brasileiro de Comédia era originário de dois grupos de teatro amador ativos no 

início dos anos 40: o Grupo Experimental de Teatro liderado por Alfredo Mesquita e 

Abílio Pereira de Almeida e o Grupo Universitário de Teatro dirigido por Décio de 

Almeida Prado. A colaboração dos dois grupos levou à montagem do espetáculo Mulher 

de Braços Alçados, de autoria de Franco Zampari, engenheiro italiano que era um dos 

diretores da Metalúrgica Matarazzo e amigo de Ciccillo. Os grupos sofriam com a 

dificuldade de encontrar espaço para a realização das montagens e com o pouco 

profissionalismo de atores e técnicos. A primeira iniciativa para superação do 

amadorismo foi criar uma associação - a Sociedade Brasileira de Comédia - com o 

apoio fundamental de Zampari e de Ciccillo que, já naquela altura, desdobrava-se para 

a criação do MAM. Franco Zampari assumiu a liderança e acabou por alugar um 

sobrado na Rua. Major Diogo, na Bela Vista, que, após ser adaptado com o concurso do 

cenógrafo italiano Aldo Calvo, transformou-se no Teatro Brasileiro de Comédia (TBC). 

O TBC foi a primeira companhia teatral profissional de São Paulo com sede própria, 

elenco, diretores e técnicos contratados. 

O Teatro abriu suas portas com o espetáculo La Vo;x Huma;ne, de Jean Cocteau, com 

HenrieHe Morineau e direção de Abílio Pereira de Almeida. Com o apoio financeiro de 

Ciccillo, foi possível formar um elenco estável composto por Cacilda Becker, Maurício 

Barroso, Abílio Pereira de Almeida, Carlinhos Vergueiro, Waldemar Wey, Paulo Autran e 

Tonia Carrero. Zampari trouxe, ainda, o diretor italiano Adolfo Celi. 

No entan~ o envolvimento de Ciccillo com as bienais o afastava do TBC que, de resto, 

- era coruJuzido com mão de ferro por Franco Zampari. Mesmo assim, o presidente do 

MAM abria espaço para apresentação de espetáculos e para mostras específicas de 

cenografia, figurinos, adereços e cenotécnica, durante as bienais. 



MUSEU OE ARTE MODERNA OE SÃO PAULO 

Upon the couple's retum to Brazi/, MAM is finally created on July 15, 1948, by representatives of ali areas in 

arts and culture and by various members of the Matarazzo family. The presidency of the Museum fell under 

Ciccillo and the position of artistic director went to Leon Dégand, The new institution's bylaws foresaw the 

creation of commissions of movies, architecture, folklore, photograph~ graphics, music, painting, and 

sculpture, Its headquarters was established in a room at the building of Diários Associados, lent by Assis 

Chateaubriand thanks to Yolanda Penteado's mediation, with a project of space adaptation designed by 

architect Vilanova Artigas, On March 8, 1949, the Museum was inaugurated with the celebrated exhibition 

From Figurativism to Abstractionism that gathered together 51 artists, among which there were three 

Brazilians: Cícero Dias, Waldemar Cordeiro, and Samson Flexor. 

MAM's first exhibition generated a feeling of exclusion among the Brazilian artists due to the fact that not 

one figurative artwork was exhibited. Four months after the inauguration, Dégand resigned, feeling 

uncomfortable due to the pressure exerted by the artists and, particular/~ to the centralization of power in 

Ciccillo's hands, who did not accept the artistic director's interference in his decisions, Dégand's successor 

was Lourival Gomes Machado who, besides giving continuity to the Museum's intense programming, was 

an indispensable figure in the organization and the setting up of the 1 st Intemational Biennial in São Paulo, 

THEATER ANO CINEMA 

Still in the late 1940s, Ciccillo Matarazzo was responsible for two other projects for the updating of culture in 

São Paulo, Founded on October 11, 1948, the Brazilian Theater of Comedy had emerged from two groups 

of amateur theatricals active in the early 1940s: the Experimental Theater Group led by Alfredo Mesquita 

and Abílio Pereira de Almeida and the University Theater Group directed by Décio de Almeida Prado, The 

collaboration between these two groups led to the production of Mulher de Braços Alçados, written by 

Franco Zampari, an Italian engineer who was one of the directors at Metalúrgica Matarazzo and Ciccillo's 

friend, The groups underwent difflculties in finding a place for the productions and with the low 

professionalism on the part of actors and technicians, The first initiative to overcome the amateurism was to 

create an association-the Brazilian Society of Comedy-with Zampari's fundamental support and that of 

Ciccillo who, already at that time, worked hard in the creation of MAM, Franco Zampari took over the 

leadership and ended up renting a two-story house at Rua Major Diogo, in the district of Bela Vista, which 

after the adaptation with the collaborations of the Italian set designer; Aldo Calvo, became the Brazilian 

Theater of Comedy (TBC) , TBC was the first professional theatrical company in São Paulo with its own 

headquarters, cast directors, and hired technicians, 

The Theater was inaugurated with a production of La Voix Humaine, by Jean Cocteau, with Henriette 

Morineau, directed by Abílio Pereira de Almeida, With Ciccillo's financial support, it was possible to form a 

stable cast, which included Cacilda Becker; Maurício Barroso, Abílio Pereira de Almeida, Carlinhos 

Vergueiro, Waldemar We~ Paulo Autran, and Tonia Carrero, Moreover; Zampari brought the Italian director 

Adolfo Celi, 

However; Ciccillo's involvement in the biennials took him away from TBC, which was managed with iron 

hand by Franco Zampari, Even SOl during the biennials, MAM's president opened space for the presentation 

of spectacles and specific exhibitions of set and costume designing, stage props, and set-designing 

technique, 

The victory obtained with the conception of TBC led Zampari to think about the project of a movie industry 

that would produce Brazilian movies, Together with Adolfo Celi and other TBC members, Zampari devised a 

proposal, Ciccillo, summoned and lured by the idea of his friends, ended up handing over a property of 

30,077 sq m in São Bemardo do Campo for the building of studios, in addition to some cash. Ciccillo and 

Zampari held 89% of the company's social capital. 

During its five years of existence, Vera Cruz produced 20 films, among them O Cangaceiro (The Bandit) by 

the young filmmaker Uma Barreto, awarded a prize at the Cannes Film Festival, But very soon the company 

sank in debts, ln spite of Ciccillo having invested a lot of money as lost funds to save Vera Cruz and his 

friend Zampari from ruin, they lacked a distribution program and an adequate financial program to enable 

the company to get out of the red. ln 1954, Banco do Estado, Vera Cruz's greatest creditor; expropnated 

the company and removed its directors, Zampari was left practically penniless, 
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Fachada dos estúdios principais 
da Cia. Cinematográfica Vera Cruz, 
em São Bernardo do Campo, 1951. 

Facade of Cia Cinematográfica Vera Cruz film studios, 
in São Bemardo do Campo, 1951, 

Foto Photo Arquivo Histórico Wanda Svevo 

A vitória obtida na concepção do TBC levou Zampari a pensar no projeto de uma 

indústria cinematográfica que produzisse filmes brasileiros. Ao lado de Adolfo Celi e 

outros membros do TBC, Zampari elaborou a proposta. Ciccillo, convocado e seduzido 

pela idéia dos amigos, acabaria por ceder uma propriedade de 30.077 m2 em São 

Bernardo do Campo para a construção dos estúdios e mais um valor em dinheiro. 

Ciccillo e Zampari tinham 89% do capital social da empresa. 

Nos cinco anos de existência, a Vera Cruz produziu 20 filmes, entre eles O Cangaceiro, 

do jovem cineasta Lima Barreto, premiado no Festival de Cannes. Mas logo a empresa 

afundava em dívidas. Apesar de Ciccillo ter investido muito dinheiro a fundo perdido para 

salvar a Vera Cruz e seu amigo Zampari da ruína, faltaram um programa de distribuição e 

uma organização financeira adequada para que a empresa pudesse sair do vermelho. Em 

1954, o Banco do Estado, maior credor da Vera Cruz, encampava a empresa e afastava sua 

direção. Zampari estava praticamente na miséria. 

PRIMEIRA BIENAL 

Logo após a inauguração do Museu de Arte Moderna de São Paulo, Ciccillo propôs a 

realização de uma grande mostra internacional inspirada na Bienal de Veneza, mesmo 

enfrentando a resistência de Lourival Gomes Machado, diretor de arte do Museu, que 

achava prematura uma aventura de tais proporções. Apoiado por Danilo di Prete e Arturo 

Profilli, Ciccillo definiu o ano de 1951 para a realização da exposição e o montante de 

recursos destinado à premiação. Saiu, então, em busca de patrocinadores para os prêmios, 

conseguindo o apoio da Fiesp, do Jockey Club, da Cia. Geral de Seguros Sul América, do 

Banco do Estado de São Paulo e do Governo do Estado. 

Mas a maior dificuldade para transformar o sonho de Ciccillo em realidade era convencer os 

artistas dos países estrangeiros - principalmente os europeus - a participar da aventura de 

mandar obras de arte para um país que não tinha presença política nem cultural no mapa do 

mundo. Ciccillo percebeu que somente por meio de correspondência e convites a mostra 

seria um fracasso. Solicitou, então, a Volanda Penteado que fosse a embaixatriz da primeira 

Bienal, indo pessoalmente à Europa convidar artistas e representações estrangeiras a 

participar do evento. 

A primeira Bienal só aconteceu pelo empenho de Volanda Penteado que se valeu dos 

contatos que tinha com a cúpula do governo e com a ajuda de Maria Martins para obter o 

aval da Presidência da República e do ltamaraty. Isso possibilitou que sua viagem tivesse 

caráter semi-oficial. Foi, inicialmente, para a Suíça, depois a Paris, cidade onde tinha muitas 



Pavilhão provisório que abrigou a I Bienal, 
localizado na esplanada do Trianon, 1951. 

Provisional pavilion for lhe 1 si Biennial, 
localed on lhe Trianon esplanade, 1951. 

Foto Pholo Arquivo Histórico Wanda Svevo 

THE FIRST BIENNIAL 

Right after the inauguration of the Museu de Arte Moderna de São Paulo, Ciccillo proposed the setting up of a 
major international exhibition inspired by the Venice Biennale, despite the resistance of Lourival Gomes Machado, 

the Museum's art director; who considered an adventure of such proportions premature, Supported by Danilo di 

Prete and Arturo Profilli, Ciccillo defined 1951 as the year for the accomplishment of the first exhibition and the 

amount of funds destined to the awards, Then he went in search of sponsors for the prizes, managing to get 

support from Fiesp, the Jockey Club, Cia, Geral de Seguros Sul América, Banco do Estado de São Paulo, and 

the State Government. 

But the greatest difficulty to make Ciccillo's dream a reality lay in convincing artists from foreign countries-especially 

Europeans-to take part in the adventure of sending artworks to a country that had neither politicaI nor cultural 

presence in the world map, Ciccillo realized that only through correspondence and invitations the exhibition would be 

a fiasco, He then asked Yolanda Penteado to act as ambassador for the first Biennial, going personal/y to Europe and 

inviting the artists and foreign representatives to take part in the evento 

The first Biennial on/y happened thanks to the efforts of Yolanda Penteado, who took advantage of the connections 

she had with the top government and with the help of Maria Martins to obtain the guarantee of the Presidency of 

Brazil and of Itamaraty. This enabled her journey to have a semiofficial character. Initiall~ she went to Switzer/and, then 

to Paris, a city in which she had many acquaintances and connections, obtaining André Malraux's important support. 

Conquering France, she advanced to the rest of Europe: Ita/~ the Nether/ands, England, and so on. As she obtained 

adherences, she informed Ciccillo, who remained in São Paulo taking care of other assignments for the 

accomplishment of the 1 st Biennial. 

MAM's team, directed by Lourival Gomes Machado and led by Ciccillo, was searching for the location for the setting 

up of the Biennial. It was chosen and the City Hall lent the space today occupied by Masp-the Trianon 

esplanade-where there was an old ballroom. On the ballroom's structure, architects Luis Saia and Eduardo Kneese 

de Mello designed a wooden polygon which, when finished, amounted to an exhibition area of 5, 000 sq m. The 

difficulty of dimensioning the supports for the exhibition pavilion was very great as there was no information as to how 

manyartworks would actually be shown: in addition to last-minute confirmations obtained by Yolanda Penteado, there 

was also the problem of c!earance at the Brazilian customs. Bureaucracy had never dealt with such a quantity of 

artworks entering the country. AIso, strictly speaking, none of the involved in the Biennial project had ever worked with 

an exhibition of such magnitude. 

Even with ali those problems, fruits of inexperience, with the threat of Lourival Gomes Machado's resignation due to a 
misunderstanding with Yolanda Penteado and with the constant interference of Ciccillo who controlled the whole 

development of the exhibition, the Biennial was inaugurated on October 20, 1951. The adapted Pavilion received 

1,800 artworks from 21 countries. 
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Yolanda Penteado, a primeira-dama 
Sra. Darey Vargas, o governador Lucas 

Nogueira Gareez e esposa. Ao fundo, de 
óculos, Lourival Gomes Machado. 

Inauguração da I Bienal, 1951. 
Yolanda Penteado, the First Lady Sra. Oarcy Vargas, 

Governar Lucas Nogueira Garcez and wlfe. 
Behind, wearing eyeglasses, Lourival Gomes Machado. 

Opening the 7 st Biennial, 7957. 
Foto Photo Arquivo Histórico Wanda Svevo 
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relações e contatos, obtendo o importante apoio de André Malraux. Conquistada a França, 

avançou para o restante da Europa: Itália, Holanda, Inglaterra etc. À medida que ia 

conseguindo as adesões, informava Ciccillo, que ficara em São Paulo cuidando de outras 

necessidades para a realização da I Bienal. 

A equipe do MAM, dirigida por Lourival Gomes Machado e liderada por Ciccillo, procurava o 

local para montagem da Bienal. Foi escolhido e obteve cessão da Prefeitura o espaço hoje 

ocupado pelo Masp - a esplanada do Trianon -, onde havia um antigo salão de baile. Sobre a 

estrutura do salão, os arquitetos Luís Saia e Eduardo Knesse de Mello projetaram um 

polígono de madeira que, construído, garantiu uma área de exposição de 5.000 m2. A 

dificuldade de dimensionamento dos suportes para a exposição no pavilhão era grande, pois 

não havia informações sobre quantas obras realmente estariam presentes: além das 

confirmações de última hora obtidas por Volanda Penteado, havia também o problema de 

desembaraço na alfândega brasileira. A burocracia nunca havia lidado com tal quantidade 

de obras de arte entrando no país. A rigor, também, nenhum dos envolvidos com o projeto 

da Bienal havia trabalhado com uma exposição daquelas proporções. 

Mesmo com todos esses problemas, frutos da inexperiência, com a ameaça de demissão de 

Lourival Gomes Machado por desentendimentos com Volanda Penteado e com a constante 

ingerência de Ciccillo que controlava todo o desenvolvimento da mostra, a Bienal foi 

inaugurada em 20 de outubro de 1951. O Pavilhão adaptado recebeu 1.800 obras 

representando 23 países. 

Durante a Bienal alguns setores da intelectualidade de esquerda, militantes do Partido 

Comunista, acusaram a Bienal de pôr em risco a produção artística brasileira pela 

vinculação do MAM com o MoMA. Nelson Rockefeller era identificado como o grande 

fomentador da "Guerra Fria", por ter sido o idealizador da "Política de Boa Vizinhança" e da 

política cultural norte-americana durante a Segunda Guerra. Ciccillo, por sua vez, era 

retratado como "tubarão" da indústria a serviço do imperialismo norte-americano. 

Mas a celeuma causada pela 

premiação na I Bienal não teve 

razões ideológicas. Acusava-se 

o júri de haver decidido por 

Danilo di Prete por interferência 

de Ciccillo, colocando em 

dúvida a lisura da escolha. 

Discutiam-se também as 

premiações internacionais, 

encetando um debate em que 

imprensa, artistas e críticos 

tomàvam partidos diversos. 

Cabe lembrar que até a extinção 

das premiações na XII Bienal, 

em 1973, nunca houve 

consenso sobre a escolha do 

júri, e Ciccillo sempre foi 

acusado de preterir uns, dando 

preferência a outros. 

O êxito da I Bienal, apesar de 

todo o amadorismo e 

improvisação, mostrou a 

capacidade de realização de 

Ciccillo e da equipe do MAM. 

Ainda sob o impacto do 

sucesso, já se programava a II 

Bienal, que viria a acontecer no 

final de 1953, abrindo as 

comemorações do IV Centenário 

da Cidade de São Paulo. 



A escultura, utilizada como cadeira, revela a 
inexperiência e amadorismo dos responsáveis 

pela montagem da primeira Bienal. 
Sculplure used as a seal, showing an inexperienced and 

amaleur approach lo organizing lhe first evento 
Foto Photo Arquivo Histórico Wanda Svevo 

Operário durante a montagem 
da I Bienal. 1951 

Setting up the 1st 8iennial. 1951 
Foto Photo Arquivo Histórico 

Wanda Svevo 

Ouríng the Biennial, some seetors of the leftist intelligentsia, militants of the Communist Pa~ aeeused the Biennial of 

risking Brazilian artistie produetion by linking MAM to MoMA Nelson Rockefeller was identified as the great fosterer of 

the "Cold War;-" for having been the arehiteet of the "Good Neighbor Poliey" and the North-Ameríean cultural polities 

during the Seeond World War. Cieeillo, in his tum was portrayed as an industry "shark" serving North-Ameriean 

imperíalism 

But the uproar eaused by the 1 st Biennials príze awarding was not eaused by ideologieal reasons, The jury was 

aeeused of having deeided upon Oanilo di Prete as winner due to Cieeillos interferenee, raising questions about the 

ehoiees faimess, The intemational ehoiees were also questioned, starting a debate in whieh the press, artists, and 

eríties took diverse positions, It is worth remembering that until the extinetion of the awards in the 12th Biennial, in 

1973, there never was a eonsensus upon the ehoiee of the jury and Cieeillo was always aeeused of disregarding 

some, while giving preferenee to others, 

The 1 st Biennials sueeess, in spite of ali amateurísm and improvisation, showed Cieeillos and the MAM teams 

eapaeity for aehievement, Still under the impaet of sueeess, they started planning the 2nd Biennial that would oeeur 

at the end of 1953, opening the festivities of São Paulos 4th Centennial, 
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Parque do Ibirapuera em construção. 
Work on lhe new park (Ibirapuera). 

Foto Pholo Arquivo de Negativos da Divisão 
de Iconografia e Museus, DPH/SMC/PMSP 

IV CENTENÁRIO DE SÃO PAULO 

No mesmo ano em que se realizou a I Bienal, o prefeito Armando de Arruda Pereira criava o 

Plano de Melhoramentos Públi-cos com vistas a preparar a cidade para os festejos dos 400 

anos de sua fundação, a serem comemorados em 1954. No final do ano, Francisco 

Matarazzo Sobrinho era convidado para coordenar a comissão organizadora dos festejos. 

Nessa época, São Paulo tinha dois milhões e meio de habitantes e era considerada a cidade 

do futuro, o centro irrefreável do progresso nacional. A modernidade almejada parecia se 

configurar com a total negação do passado provinciano da cidade das décadas precedentes. 

Ciccillo iniciou os trabalhos de coordenação da Comissão do IV Centenário programando 

uma série de eventos culturais e de exposições industriais, comerciais e culturais que iriam 

ocupar pavilhões especialmente construídos e destinados para esse fim. Procurou uma área 

da cidade para implantação do centro de cultura e lazer que abrigaria edifícios dignos do 

"maior centro industrial da América Latina"ff. 

A escolha recaiu sobre a área do Ibirapuera, na época uma várzea distante e sem nenhuma 

infra-estrutura urbana. Oscar Niemeyer foi convidado a projetar o conjunto de edificações, 

pois era o arquiteto que poderia afirmar a modernidade invocada no programa dos festejos. 

Sua ousadia já era conhecida e absorvida tanto no projeto para o Edifício do Ministério de 

Educação como pelo conjunto da Pampulha. A escolha de Niemeyer causou mais uma 

polêmica, desta vez entre os arquitetos conservadores porque, além de ser carioca - o que 

feria o sentimento paulista quatrocentão -, Niemeyer era moderno e comunista. 

O convite feito a Ciccillo para comandar a Comissão do IV Centenário trouxe à tona, 

novamente, as dificuldades que a elite paulista tinha em absorver o imigrante estrangeiro, 

principal.mente nesse momento de festejos dos 400 anos da cidade. O que parecia um dado 

superado desde sua ação cultural no MAM, na I Bienal e nas outras iniciativas como a Vera 

Cruz e o TBC, emergiu novamente. Desta vez, o principal ator foi o recém-eleito prefeito 

Jânio Quadros que incorporou o conservadorismo dos paulistanos e lhe acrescentou 

veleidades moralistas, acusando Ciccillo de ser amasiado com Volanda Penteado. 

A oposição de Jânio dificultou a ação do presidente da Comissão durante todo o andamento 

dos trabalhos. Não fossem o apoio irrestrito do governador do Estado de São Paulo Lucas 

Nogueira Garcez, a persistência de Ciccillo e o apoio nacional e internacional da 

intelectualidade e da imprensa, os festejos do IV Centenário e seu principal espaço na 

cidade, o Parque do Ibirapuera, não teriam saído do papel. 



Francisco Matarazzo e Juscelino Kubitschek 
(2° e 3° a partir da esquerda) admirando a 

Guernica de Picasso na II Bienal. 
Francisco Matarazzo and Juscelino Kubitscheck 

(2nd and 3rd fmm the left) admire Picassos Guemica. 
Foto Photo Arquivo Histórico Wanda Svevo 

SÃO PAULO'S 4th CENTENNlAL 

Ouring the same year of the 1 st Biennial's opening, Mayor Armando de Arruda Pereira introduced the Public 

Improvement Plan with a view to preparing the city for the commemoration of its 400th anniversary, to be 

celebrated in 1954. At the end of the year, Francisco Matarazzo Sobrinho was invited to coordinate the organizing 

committee for the festivities. 

At that time São Paulo had 2.5 million inhabitants and was considered the city of the future, the untrammeled center 

of national progresso The wished-for modernity seemed to be configuring with the total negation of the city's provincial 

past of the previous decades. 

Ciccillo started the coordination works of the 4th Centennial Committee by programming a series of cultural events 

and industrial, commercial, and cultural exhibitions that were to occupy pavilions specially built and destined for such 

end. He searched for an area in the city for the implementation of a center for culture and leisure that would shelter 

buildings worthy of the "greatest industrial center of Latin America. " 

The choice fell on the area of Ibirapuera, at that time a distant meadow without an urban infrastructure. Oscar 

Niemeyer was invited to design a group of buildings, as he was the architect who could affirm the modernity invoked 

by the program of the festivities. His boldness was already known and absorbed by the project for the Education 

Ministry Building, as well as by the Pampulha set of buildings, in Belo Horizonte, Minas Gerais. The choice of 

Niemeyer caused one more controversy, this time among the conserva tive architects because, in addition to being a 
carioca (a Rio-de-Janeiro citizen)- what wou1d hurt the feelings of the most traditional São Paulo families-Niemeyer 

was modem and a communist. 

The invitation made to Ciccillo to command the Committee of the 4th Centennial brought once again to the surface 

the difficulties the São Paulo elite had in absorbing the foreign immigrant, particular/y at this moment of celebration for 

the city's 400th anniversary. A thing that seemed to have been already resolved since his cultural action at MAM, the 

1 st Biennial, and other initiatives such as Vera Cruz and TBC, rose to the surface again. This time the leading actor 

was the recent/y elected mayor, Jânio Ouadros, who incorporated the conservatism of the citizens of São Paulo and 

added to it moralist fancies, accusing Ciccillo of living in concubinage with Yolanda Penteado. Jânio's opposition 

rendered more difficult the action of the Presldent of the Committee during the progress of the works. If it were not for 

the unrestricted support of the governor of the State of São Paulo, Lucas Nogueira Garcez, Ciccillo's persistence, 

and the national and international support of the intelligentsia and the press, the festivities of the 4th Centennial and 

its main space in the city, the Ibirapuera Park, would not have left the paper. 

Considering its dimensions, the Park, its 

buildings, and Burle Marx's gardens were 

constructed in record time. Of the seven 

edifices-among pavilions and proposed centers 

of culture-the Pavilion of Industries, the Pavilion of 

States, and the Pavilion of Nations linked byan 

elegant canopy, were erected. Integrated also in 

the Park's space were the Pavilion of Agriculture 

(today's Oetran) and the Sports Gymnasium, the 

latter being the project of ícaro de Castro Mello. 

The 2nd Biennial opened the festivities of the 4th 

Centennial. Under the command of Sérgio 

Milliet, who replaced Lourival Gomes Machado 

right after the 1 st Biennial, MAM and its team 

already counted on the experience and the 

prestige provided by the organization of the first 

. edition, with more resources, a longer deadline 

for the preparation of invitations, and its insertion 

into the 4th Centennial's official festivities. 

The management for the confirmation of 

international adherence was divided among 

several MAM collaborators. But, once again, 

Yolanda Penteado was a fundamental presence. 
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Premiação da II Bienal. 
O governador Lucas 

Nogueira Garcez, 
o presidente Getúlio 

Vargas e Ciccillo 
Matarazzo. 

Awards at the 2nd Biennial. 
Governor Lucas Nogueira 
Garcez, President Getúlio 

Vargas and Ciccillo Matarazzo. 
Foto Photo Arquivo 

Histórico Wanda Svevo 

Considerando suas dimensões, o Parque, seus 

edifícios e os jardins de Burle Marx foram 

construídos em tempo recorde. Dos sete prédios -

entre pavilhões e centros de cultura propostos -

foram edificados o Pavilhão das Indústrias, o 

Pavilhão dos Estados e o Pavilhão das Nações 

ligados por uma elegante marquise. Eram 

integrados também ao espaço do Parque o 

Pavilhão da Agricultura (hoje o Detran) e o Ginásio 

de Esportes, este último projeto de ícaro de 

Castro Mello. 

A II Bienal abriu os festejos do IV Centenário. 

Sob o comando de Sérgio Milliet, que substituiu 

Lourival Gomes Machado logo após a I Bienal, o 

MAM e sua equipe já contavam com a experiência 

e o prestígio proporcionados pela organização da 

primeira mostra, com mais recursos, com maior 

prazo para elaboração dos convites e com sua 

inserção nos festejos oficiais do IV Centenário. 

As gestões para confirmar as adesões internacionais foram divididas entre vários 

colaboradores do MAM. Mas, também desta vez, Volanda Penteado foi uma presença 

fundamental. Foi ela quem, em contato direto com Picasso na França, conseguiu trazer 

51 telas de todas as fases do pintor entre as quais Guernica. Por vontade de Picasso, o 

MoMA era depositário da grande obra enquanto a Espanha estivesse sob a ditadura 

franquista. A tela nunca havia deixado Nova Vork. De posse da autorização de Picasso, 

Volanda conseguiu que o MoMA, por meio do apoio de Nelson Rockefeller, mandasse 

Guernica e outras obras do mestre para o Brasil. Sete meses antes da abertura da Bienal, 

Volanda viajou a Europa inteira concluindo os contatos e finalizando os envios segundo o 

plano traçado por Ciccillo, Sérgio Milliet e a equipe do MAM. 

Em novembro de 1953, a II Bienal começou a ser montada ocupando o Pavilhão das 

Nações, onde ficaram expostas as representações dos países da Europa e do Oriente, e o 

Pavilhão dos Estados que recebeu as representações das Américas, do Brasil e a Mostra 

Internacional de Arquitetura. Eram, no conjunto, 24 mil m 2 de exposição. Em 12 de 

dezembro a mostra foi inaugurada com a representação de 39 países e 4 mil obras. 

Novamente a escolha dos artistas brasileiros foi questionada. Acusavam a Comissão de 

Seleção de preterir grandes pintores por serem figurativos. 

A FUNDAÇÃO BIENAL DE SÃO PAULO E O MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA 

O êxito da II Bienal foi imenso. Iniciava-se, junto com ela, um período da história do Brasil 

em que se institucionalizavam, cada vez mais, os eventos culturais que estavam imbricados 

com a modernização do Estado brasileiro. 

O projeto de modernização do país desencadeado a partir das propostas levadas pelo 

governo Kubitschek deu força a um sentimento nacional que uniu diversos interesses e 

propostas em torno de um ideal comum. O descortínio de horizontes modernizadores sob o 

signo da industrialização acelerada mas carente de mão-de-obra especializada, de um lado, 

e a crescente preocupação em diminuir o distanciamento entre a cultura de elite e o povo 

em geral, de outro, levaram a uma convergência particular e específica no campo das 

políticas culturais e sociais do país. 

O caráter nacional e progressista do projeto do Estado de desenvolvimento acelerado 

permitiu uma unidade em torno de prioridades como democratização, desenvolvimento, 

progresso técnico e social. O empenho da sociedade diante do programa do Estado fazia 

com que as diferenças de propostas e encaminhamentos fossem colocadas em segundo 

plano diante do objetivo maior. 



Bienal se oficializa. Presidente da 
República Dr. Juscelino Kubitschek e o 

Governador Jânio Quadros na 
inauguração da IV Bienal, em 1957. 

lhe Biennial becomes officia/. President Juscelino 
Kubitschek and Govemor Jânio Quadros at the 

opening ofthe 4th Biennial in 1957. 
Foto Photo Arquivo Histórico Wanda Svevo 

It was she who, in direct contact with Picasso in France, managed to bring 51 works from ali the phases of the 

painter, including among them Guemica. By Picasso's wish MoMA was the depositary of this great work while Spain 

was under the Francoist dictatorship. That canvas had never left New York. ln possession of Picasso's authorization, 

Yolanda succeeded in having MoMA by means of Nelson Rockefeller's support send to Brazil Guemica and other 

works by the mas ter. Seven months before the opening of the Biennial, Yolanda traveled ali over Europe tying 

connections and finalizing the dispatches according to the plan traced by Ciccillo, Sérgio Milliet and the MAM team. 

ln November 1953, the 2nd Biennial started being set up, occupying the Pavilion of Nations, where the 

representations of European countries and of the Orient were exhibited, and the Pavilion of States that received the 

representations of the Americas, Brazil, and the International Exhibition of Architecture. There were altogether 24,000 

sq m of exhibition. On oecember 12, the exhibition was inaugurated with the representation of 39 countries and 

4,000 artworks. Again, the choice of Brazilian artists was questioned. The Selection Committee was accused of 

overlooking great painters mere/y for the fact that they were figurative. 

THE SÃO PAULO BIENNIAL FOUNoAnON ANO THE MUSEU OE ARTE CONTEMPORÂNEA 

The 2nd Biennial's success was huge. It started a period of Brazilian history in which, always more and more, cultural 

events that were overlapping with the modernization of the Brazilian State were institutionalized. 

The project for the country's modernization unleashed by the proposals taken by the Kubitschek administration gave 

strength to a national sentiment that united diverse interests and proposals around a common ideal. The unveiling of 

modernizing horizons under the sign of a speedy industrialization that lacked in specialized workmanship, on one 

side, and the growing worry in diminishing the distance between the culture of the elite and of the peaple in general, 

on the other, led to a particular and specific convergence in the country's field of cultural and social politics. 

The progressive and national character of the State's project for accelerated development allowed for a unity around 

priorities such as democratization, development technical and social progresso ln face of the State's program 

society's commitment put the differences among propasals and applications aside in view of a greater aim. 

The Brazilian artistic experience of the moment can be understood as frankly exploratory. The building of Brasília, in 

this context played an important role in relatíon to Brazilian history: it attested to the avant-garde's aesthetic 

proposals, was recognized as a legitima te creation of Brazilían culture, and expressed the accomplishment af the 

country's politicaI, technical, and cultural capacíty. 

ln the meantime, the growth and prestige of the biennials that took place during the period of the Kubitschek 

administration started to put in check MAM's role as promoter of the exhibitíons. The biennials consumed the greater 

part of efforts and funds collected by the Museum turning it almost exclusive/y into an offíce for íts management. Ciccillo 

decided it was time to separate MAM from the Biennial, giving financial and decisive independence to the latter. 

As of 1955, the Bienníal started to organize the documentation resulting from the exhibitions. Under the command of 

Wanda Svevo, the Historical Archives of the Biennial started to make avaílable to the public, researchers, and artists, 

the collection of information produced by the biennials, untJ/ then practical/y unobtainable. 
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A experiência artística brasileira desse momento pode ser entendida como 

francamente exploratória. A construção de Brasília, nesse contexto, cumpriu 

importante papel em relação à história brasileira: afirmava as propostas estéticas de 
vanguarda, era reconhecida como criação legítima da cultura brasileira e expressava a 
concretização da capacidade de realização política, técnica e cultural do país. 

No entanto, o crescimento e o prestígio das bienais realizadas durante o período do 
governo Kubitschek começaram a pôr em xeque o papel do MAM como promotor das 

mostras. As bienais consumiam a maior parte dos esforços e das verbas arrecadadas 
pelo Museu, transformando-o quase que exclusivamente num escritório para sua 
operacionalização. Ciccillo resolveu, então, que era o momento de separar o MAM da 

Bienal, dando independência financeira e decisória a esta última. 

A partir de 1955, a Bienal começou a organizar a documentação resultante das 

mostras. Sob comando de Wanda Svevo, o Arquivo Histórico da Bienal passava 
a disponibilizar para o público, pesquisadores e artistas o conjunto de informações 

produzidas pelas bienais, até então pouco acessível. 

Wanda Svevo havia trabalhado no Masp, na Fundação Armando Álvares Penteado e no 

MAM. Foi diretora da Galeria Ambiente, que ajudou a implantar. Aproximou-se de 
Ciccillo quando foi convidada a organizar a biblioteca particular que ele guardava na 

Metalúrgica Matarazzo. Logo Wanda se envolveu com a organização das bienais, 
empenhando-se para organizar a parte documental e administrativa das exposições e 
assumindo gradativamente os contatos para realização das exposições, papel que até 

então tinha sido desempenhado por Volanda Penteado. 

Em 1958, o MAM já havia mudado definitivamente para o Parque do Ibirapuera. 

No momento da mudança, ocupando espaço improvisado no Pavilhão dos Estados, 
constatou-se a dificuldade quanto à organização museológica do acervo. Além da 

necessidade de uma reserva técnica e do correto acondicionamento das obras, havia 
o problema de se distinguir o que pertencia ao MAM, o que era de fato doação de 

Ciccillo e Volanda, o que não havia sido doado e estava depositado no Museu. 

A própria existência do MAM também sofria reveses em vista da personalidade de 

Ciccillo, de seu interesse ou desinteresse, de suas constantes interferências nas 
programações, dos atritos com os diretores artísticos que reivindicavam autonomia. 
Essa forma centralizadora de gerir o Museu e a vinculação do caixa da instituição 
com o bolso de seu presidente resultaram numa reforma dos estatutos do MAM, 

em 1959. A assembléia alterava o quórum de votação para decisões importantes 
sobre os destinos da Instituição. Ciccillo já preparava o caminho para separar as 

bienais do MAM. 

A relação de confiança e afeto que aproximava cada vez mais Ciccillo de Wanda Svevo 
começou a ficar evidente. Volanda, então, decidiu afasta .... se das bienais para não 

causar mais problemas num momento em que seu casamento com Ciccillo passava 
por séria crise. A separação do casal acabou se dando em 1962, acelerando a partilha 

e a definição dos destinos de sua coleção de arte. A parte maior, que cabia a Ciccillo, 
foi doada à USP em 3 de setembro de 1962, e a parte que coube a Volanda foi 
incorporada ao MAC, em 1973. 

Houve forte oposição dos meios intelectuais e dos artistas à extinção do Museu. Mário 

Pedrosa, seu diretor artístico na ocasião, fez várias tentativas junto a Ciccillo que, no 
entanto, não deram. resultado. Em 8 de maio de 1962, já estava criada a Fundação 
Bienal de São Paulo. Em janeiro de 1963, o MAM é extinto e seu patrimônio 

transferido para a Universid~de de São Paulo. 

Em 8 de abril de 1963, a Universidade de São Paulo recebeu as 1.263 obras do acervo 
do extinto MAM e, naquele mesmo ano, foi criado o MAC-USP que ficou instalado 
provisoriamente no Pavilhão da Bienal. Ciccillo foi escolhido como membro do 
conselho do novo museu e Walter Zanini nomeado o primeiro diretor do MAC .. USP. 



Parque do Iblrapuera, vista aérea. Em 1999. 
Aerial view af Parque da Ibirapuera. ln 1999. 

Foto Phata José Moscardi 

Wanda Svevo had worked for Masp, the Armando Álvares Penteado Foundation, and MAM. She was director of the 

Galeria Ambiente, whieh she helped to implement. She approaehed Cieei//o when she was invited to organize the 

private library he kept at Metalúrgica Matarazzo. Soon Wanda got involved with the organization of the biennials, 

working hard at the organization of the doeumentary and administra tive parts of the exhibitions and gradually 

assuming the eontaets neeessary for the aeeomplishment of exhibitions, a role that until then had been played 

by Yolanda Penteado. 

ln 1958, MAM had definitively moved to the Ibirapuera Park. At the time of moving, while oeeupying an 

improvised area in the Pavilion of States, the diffieulty of the museulogieal organization of the eolleetion was 

notieed. ln addition to the neeessity of a teehnieal reserve and eorreet eonditioning of the artworks, there was 

the problem of identifying what belonged to MAM, what had in faet been donated by Cieeillo and Yolanda, what 

had not been donated and was deposited at the Museum. 

MAM's very existenee also suffered rever sais in view of Cieeillo 's personali~ his interest or laek thereoG his 

eonstant interferenee in the programings, his frietions with the artistie direetors who demanded autonomy. This 

eentralizing form of managing the Museum and the linking of the institution's eash with the poeket of its president 

led to the reforming of MAM's bylaws in 1959. The assembly altered the voting quorum for important deeisions on 

the Institution's fate. Cieeillo had already paved the way for the separation of the biennials from MAM. 

The relationship, growing from eonfidenee into affeetion, brought Cieeillo ever closer to Wanda Svevo and was 

more and more evident. So, Yolanda deeided to get away from he biennials to avoid eausing further problems at 

a moment when her marriage to Cieeillo started to undergo a serious erisis. The eouple ended up splitting in 

1962, hastening the division and the definition of the fate of their art eolleetion. The greater parti belonging to 

Cieeillo, was donated to USP on September 3, 1962, and the portion belonging to Yolanda was ineorporated 

into MAC in 1973. 

The Museum's extinetion attraeted strong opposition from the artistie milieu. Mário Pedrosa, its artistie director at the 

time, made several unsueeessful attempts at Cieei//o. On May 8, 1962, the São Paulo Biennial Foundation was 

already ereated. ln January 1963, MAM was extinguished and its patrimony transferred to the University of São Paulo. 

On April 8, 1963, University of São Paulo reeeived 1,263 artworks from the eolleetion of the extinguished MAM 

and, the same year, MAC-USP was ereated and temporarily installed in the Biennial Pavilion. Cieeillo was 

ehosen as a member of the new museum's eouneil and Walter Zanini was named MAC-USP's first director. 
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CICCILLO MATARAZZO DE SÃO PAULO 

Se observarmos a evolução das bienais, desde a primeira até a décima, de 1951 a 1969, 
concluímos que a contribuição financeira de Ciccillo foi sempre maior do que a de outros 

empresários que pagavam, exclusivamente, o valor dos prêmios conferidos. As despesas 
com a infra-estrutura da mostra - transporte, montagem, divulgação, seguros, salários da 
equipe - eram financiadas inicialmente por Ciccillo, mas a cada biênio aumentava a 

participação das verbas governamentais para cobrir os gastos. 

As três primeiras mostras tiveram a metade dos custos coberta pelo governo; a 

V Bienal teve dois terços de verba governamental, e a partir da sexta edição as 
bienais tiveram cerca de quatro quintos das despesas pagos pelos três níveis de governo. 

Isso "indica a transferência crescente do custo econõmico da mostra para o braço 
governamental do Estado" .12 Se de um lado o investimento de verbas públicas viabilizava 
sua organização e expansão, por outro, a Bienal passava a ser identificada, cada vez mais, 

com um evento oficial. 

Nos anos seguintes ao golpe militar de 64, fica evidenciada a interferência do governo na 
seleção das obras que fariam parte da mostra. Os artistas, por sua vez, estavam, em sua 

maioria, envolvidos nos movimentos de oposição ao regime militar. As representações 
estrangeiras reagiam às denúncias de desrespeito aos direitos constitucionais no Brasil, 

negando-se a participar de eventos oficiais. Na X Bienal, realizada em 1969, antes mesmo 
de sua preparação, houve o primeiro pedido verbal de demissão de Ciccillo em vista das 

dificuldades de lidar com essas contradições. 

Os movimentos de maio 68 na Europa, a radicalização das propostas culturais no exterior e 

no Brasil questionavam a realização de grandes mostras "oficiais" como eram as bienais de 
São Paulo, de Veneza e a Documenta de Kassel. A polícia fechou, no MAM;.RJ, a exposição 

brasileira dos selecionados para a VI Bienal dos Jovens de Paris. O resultado foi uma 
campanha internacional para o boicote da Bienal de São Paulo que foi gravemente 
prejudicada. Vários países e artistas brasileiros e internacionais retiraram a adesão. 

A "Bienal do Boicote" marcou o início de um longo período de crise da instituição e da lenta 
despedida de Ciccillo da direção de sua principal criação. 

Com mais de 70 anos de idade, Ciccillo começava a preparar sua sucessão. Não podia 
compreender o que estava havendo com as artes, radicalizadas, e com as bienais, 
difamadas. A imprensa começava a atacá-lo, e a Bienal parecia perder o interesse do 

público. Em 1975, a crítica acusava a Bienal de predatória e reacionária. As constantes 
crises internas culminam com o afastamento definitivo de Ciccillo da diretoria da Fundação 

Bienal, em novembro. 

Ciccillo deixava a Bienal como sua mais importante realização. Mas quase todos os 
grandes eventos e instituições culturais de São Paulo tiveram sua marca ou seu 

incentivo: a Cinemateca Brasileira, fruto da ampliação da filmoteca do MAM; o Museu 
de Arte e Arqueologia da Universidade de São Paulo; o Museu de Arte Contemporânea 

da Universidade de São Paulo (MAC-USP), a Bienal do Livro, as Bienais de Arquitetura; 
o Presépio Napolitano; corpos estáveis resultantes de outras atividades como o Balé do 

IV Centenário; as mostras de Cenografia e Teatro dentro das Bienais de Arte; o Festival 
de Cinema, as representações brasileiras nas Bienais de Veneza e a Fundação Bienal 

de São Paulo. 

A cidade crescera e a ação cultural não podia mais ser resultado da iniciativa de um 
pequeno grupo. Quando Francisco Matarazzo Sobrinho olhou pela última vez a cidade, do 

terraço de seu apartamento na Avenida Paulista, São Paulo tinha cerca de 7 milhões de 
habitantes e já havia obtido posição destacada na economia e na cultura brasileiras. Como 

Ciccillo sonhou. 



SÃO PAULO'S CICCILLO MATARAZZO 

If we observe the biennials' evolution, starting from the first to the tenth edition, that is, the period from 1951 to 

1969, we come to the conc/usion that Ciceillos financial contribution was always larger than that of the other 

businesspeople who paid, exc/usive~ the amount of the prizes awarded. Cicci/lo initia//y financed the ex penses of 

the exhibition's infrastructure-transportation, erection publieity, insurance, the teams wages-, but at each 

subsequent Biennial the govemments partieipation grew in covering the ex penses. The first three exhibitions had 

half of the ex penses covered by the govemment the 5th Biennial had two-thirds of govemmental funds, and as 

from the sixth edition, the biennials had four-fifths of their ex penses covered by the three govemment leveis. This 

"indicates the growing transference of the exhibitions' economic costs to the States govemmental arm. JJ I-G on one 

hand, the investment of public funds deemed its organization and expansion feasible, on the other hand, the 

Biennial became more and more identified as an offlcial event. 

During the years following the 1964 military coup, the govemments interference in the selection of artworks 

comprising the exhibition became evident. The artists, in their tum, were involved in movements opposing the mliitary 

regime. The foreign representatives reacted to the denouncement of disrespect of constitutional rights in Braz/i, 

denying their partieipation in offleial events. On the occasion of the 10th Biennial, held in 1969, even before its 

preparation, the first verbal request for Ciceillos resignation occurred in view of the difflculties to deal with those 

contradictions. 

The student movements of May '68 in Europe, the radicalization of cultural proposals in Brazil and abroad, 

questioned the realization of great "offleia/" exhibitions such as the biennials of São Paulo, Venice, and the 

Documenta of Kassel. The police closed down at MAM-RJ the Brazilian exhibition of the artworks selected for the 

6th Youth Biennial in Paris. It resulted in an intemational campaign to boycott the São Paulo Biennial, which was 

serious/y harmed. Several countries and national and intemational artists withdrew their adhesion. The "Boycott 

Biennial" marked the beginning of a long period of crisis for the institution and Ciceillos long farewell to the direction or, 

his most important creation. 

Over 70 years of age, Ciceillo started to prepare his succession. He could not understand what was happening to 

the arts, radicalized, and to the biennials, slandered. The press started to attack him and the Biennial seemed to be 

losing its public. ln 1975 the critics accused the Biennial of being predatory and conservative. The constant internal 

crises culminated in Ciceillos definitive removal from the Board of Directors of the Biennial Foundation in November. 

Cicci/lo left the Biennial as his most important accomplishment. But near/y ali of São Paulos great events and cultural 

institutions bore his mark or his incentive: the Cinemateca Brasileira, fruit of the enlargement of MAMs film archives/ 

the Museu de Arte e Arqueologia da Universidade de São Paulo/ the Museu de Arte Contemporânea da 

Universidade de São Paulo (MAC-USP)/ the Book Biennial/ the biennials of Architecture/ the Neapolitan Nativity/ 

stable corps resulting from other activities such as the 4th Centennial Ballet the exhibitions of set designs and theater 

within the Art biennials/ the Him Festival, the Brazi/ian representations in the Venice Biennale and the São Paulo 

Biennial Foundation. 

The city had grown and cultural action could no longer be the result of a small groups initiative. When Franeisco 

Matarazzo Sobrinho took a last look at the eity from the terrace of his apartment at Avenida Paulista, São Paulo had 

about seven million inhabitants and had already obtained a prominent position in Brazi/ian economyand culture. Just 

as Ciceillo had dreamt. 
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Notas 

1 Depoimento de Giannandrea Matarazzo, sobrinho de Ciccillo, a Liliana Mendes, em 11/01/95, para a pesquisa 
Ciccillo Matarazzo. "Nos últimos dias, eu chegava lá, ele dizia, olha, me põe no terraço ( ••• ). Me põe no terraço, eu 
quero olhar São Paulo, que eu quero morrer olhando São Paulo. Do conjunto Nacional dava pra ver São Paulo 
inteirinha. ( ••• ) E num desses dias foi que ele morreu. Acabou, só simplesmente." São Paulo: Fundação Bienal, 
p. 20. (Datil.) 
2 Durand, José Carlos. Arte, Privilégio e Distinção. São Paulo: Perspectiva/USP, 1989, pp. 229-253. 
3 Almeida, Paulo Mendes de. De Anita ao Museu. São Paulo: Editora Perspectiva, 1976, pp. 55-81. 
4 Lourenço, Maria Cecília França. Operários da Modernidade. São Paulo: Hucitec/Edusp, 1995, p. 210. 
5 Tota, Antonio Pedro. Imperialismo Sedutor: a americanização do Brasil na época da Segunda Guerra. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2000 pp. 41-108 
6 Tota, Antonio Pedro, idem, pp. 109-114. 
7 Andrade, Mário. Aspectos da Literatura Brasileira. São Paulo: Martins, 1963, p. 230. 
8 Morais, Fernando. Chatô: Rei do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. 
9 Ver Penteado, Yolanda. Tudo em Cor-de-rosa. São Paulo: Editora do Autor, 1977, p. 174. 
10 D'Horta, Vera. O Museu de Arte Moderna de São Paulo. São Paulo: DBA Artes Gráficas, 1995, 
p. 46. Traz a relação dos sócios fundadores do MAM. 
11 Arruda, Maria Arminda do Nascimento. Metrópole e Cultura: São Paulo meio século. Bauru: Edusc, 2001, no prelo. 
A autora procura demonstrar como os festejos do IV Centenário da Cidade de São Paulo se inseriram numa proposta 
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se referem a São Paulo, na época, usam metáforas como: "a cidade que mais cresce no mundo", "o maior parque 
industrial da América Latina", "Cidade do Futuro", "Locomotiva do Brasil" etc. pp. 67-78. 
12 Durand, José Carlos. Op. cit., pp. 137-139. 
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1 a Bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo 
1 st Bienn/al of the Museu de Arte Moderna de São Paulo 

72 

Roger Chastel 
França France 

Namorados num Café 
Couple at a Cafe 

1950/1951 
97x161 cm 

Óleo sobre tela Oil on canvas 
Prêmio pintura Painting prize 

Coleção Colfection MAC/USP 
Foto Photo Romulo Fialdini 

A I Bienal Internacional de São Paulo 
representou um divisor de águas no 
cenário das artes plásticas no Brasil: até 
então a comunidade artística - e o 
público - vivia isolada dos grandes 
centros produtores de arte. 
O modernismo, cujos dois principais 
representantes eram Portinari e 
Di Cavalcanti, se por um lado ainda 
disputava o espaço com o academicismo, 
de outro mostrava sua face conservadora 
reagindo contra a entrada do 
abstracionis.mo, que no Brasil ocorreu 
no final dos anos 40. 

A· criação do evento, em 20 de outubro de 
1951, como escreveu o crítico Mário 
Pedrosa, seguiu as linhas gerais do 
espírito da época, isto é, uma crescente 
"industrialização através do meca.nismo 
de substituição das importações", o 
crescimento demográfico do país e o 
esboço de um pensamento cosmopolita 
que levaria o Brasil, num processo de 
algumas décadas, à condição de parceiro 

The 1 st Biennial was a watershed event in the 

Brazilian visual arts world: up to then the artistic 

community-and the public-had been isolated from 

the great art producing centers. Modemism, at that 

moment represented mainly by Portinari and Di 

Cavalcanti, was on the one hand still competing for 

space against academicism, while on the other 

reacting against the entry of abstractionism, which 

had reached Brazil during the 1940s. 

When the exhibition was opened on October 20, 

1951, its character was in keeping with the time, one 

of growing "industrialism through substitution of 

imports, " demographic growth and the beginnings of 

a cosmopolitan thinking which over a few decades 

was to make BrazlJ an indispensable partner to the 

great industrialized nations. 

Sala Roger Chastel Foto Photo Fileg 

"What were the effects and repercussions on the 

expansion of modem art in Brazil occasioned by the 

series of Biennials that followed the first one?" was 

the question posed by Mário Pedrosa in his article " 

A Biennial de cá para lá" ln 1970. "Most of ali, the 

São Paulo Biennial widened the horizons of Brazilian 

art. Created literally in the mold of the Venice 

Biennale, its first result was to break the enclosed 

circle in Which the art activities in Brazil had taken 

pia ce, removing them from a provincial isolation. It 

provided an intemational meeting in our land, while 

allowing the Brazilian artists and the public a direct 

contact with the 'newest' and most audacious work 

being produced in the world. " 



Giuseppe Viviani 
Itália Italy 

Castanhas e Folhas 
Chestnuts and Leaves 

1949 
25x34.7 cm 

Água-forte Eau-forte 
Prêmio gravura Engraving prize 

Coleção Collection MAC/USP 
Foto Photo Gerson Zanini 

indispensável de grandes 
nações industrializadas. 

"Que efeitos, que 
repercussões trouxe para a 
expansão da arte moderna 
no Brasil a série de bienais 
que se sucederam à 
primeira?", questiona 
Mário Pedrosa, em seu 
artigo "A Bienal de cá para 
lá", de 1970. "Antes de 
tudo, a Bienal de São Paulo 
veio ampliar os horizontes 
da arte brasileira. Criada 
literalmente nos moldes da 

Bienal de Veneza, seu primeiro resultado 
foi romper o círculo fechado em que se 
desenrolavam as atividades artísticas no 
Brasil, tirando-as de um isolamento 
provinciano. Ela proporcionou um 
encontro internacional em nossa terra, ao 
facultar aos artistas e ao público 
brasileiro o contato direto com o que se 
fazia de mais 'novo' e de mais audacioso 
no mundo." 

A I Bienal, concebida no âmbito do Museu 
de Arte Moderna (1948), então dirigido 
por Lourival Gomes Machado, foi 
inaugurada em pavilhão próprio no Parque 
Trianon, na Avenida Paulista (onde hoje 
está instalado o Museu de Arte de São 
Paulo), projetado dentro dos preceitos do 
modernismo arquitetônico por Luís Saia e 
Eduardo Kneese de Mello, este fundador 
do Instituto de Arquitetos do Brasil. 

Graças às gestões de seu fundador, o 
industrial paulista Francisco Matarazzo 
Sobrinho, o Ciccillo, também fundador do 
Museu de Arte Moderna e comissário da 
delegação brasileira na Bienal de Veneza 
em 1948, foram enviadas 1.800 obras 
"modernas". Cada um dos países 
apresentava uma grande e freqüentemente 
eclética exposição coletiva. Artistas 
maduros e referenciais vinham ao lado de 
outros cuja trajetória ainda era uma 
promessa. A França, por exemplo, trazia 
Pablo Picasso, Alberto Giacometti, André 
Masson e mais alguns poucos mestres, em 
meio a artistas desconhecidos. A Bélgica 
procedia do mesmo modo com René 
Magritte e Paul Delvaux. 

Os Estados Unidos, por sua vez, valendo
se de nomes indiscutíveis que lá se 
radicaram por ocasião da guerra, 
justapunha, por exemplo, três pinturas do 

The 1 st Biennial, conceived within the Museu de Arte 

Moderna (1948), then under the direction of Lourival 

Gomes Machado, was inaugurated in its own 

building in Trianon Park, on Avenida Paulista (which 

today houses the Museu de Arte de São Paulo), This 

building was designed according to the modem 

architectural concepts by Luís Saia and Eduardo 

Kneese de Mel/o, the latter being the founder of the 

Instituto de Arquitetos do Brasil, 

Thanks to the direction of its founder, the São Paulo 

industrialist Francisco Matarazzo Sobrinho, who went by 

the name Ciccil/o, who had also founded the Museu de 

Arte Moderna and was commissary of the Brazilian 

delegation to the 1948 Venice Biennale, 1,800 

"modem)) artworks were sent to the event, Each one of 

the countries presented a large and often eclectic 

group exhibition. Mature and influential artists carne 

alongside others whose careers were just beginning, 

France, for example, brought Pablo Picasso, Alberto 

Giacometti, André Masson, and sorne lesser-known 

masters, in the midst of unknown artists, Belgium did 

likewise with René Magrítte and Paul Delvaux 

Oswaldo Goeldi Brasil Brazil Peixe Vermelho Red Fish 
1938 20.8 x 27.4 cm Xilogravura Wooddart Prêmio gravura Engraving Prize 
Coleção Collection MAC/USP Foto Photo Romulo Fialdini 

For its parti the United States availed itself of sorne 

artists of renown who had moved there because of 

World War /I, juxtaposing, for example, three paintings 

by German expressionist George Grosz and three 

others by former Bauhaus professor Lyonel Feininger, 

with three artworks by one of the inventors of the 

North American existential atmosphere, Edward 

Hopper, and another three by Stuart Davis, a 
legitima te precursor of pop art, Visitors to the 

American rooms also saw works by the then 

emerging Mark Rothko, Jackson Pol/ock, and Wilhem 

Oe Kooning, Although there was just one painting by 

each of these three, nevertheless they were t/:lere, 

Twenty countries were represented and their artists 

were seen by a surprising number of exhibition-goers 

for that time: fifty thousand. 
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Victor Brecheret 
Brasil Brazil 

O índio e a Suassuapara 
The Indian and lhe Suassuapara 

1951 
79.5x101.8x47.6 cm 

Bronze Bronze 
Prêmio escultura Sculpture Prize 

Coleção Collection MAC/USP 
Foto Photo Romulo Fialdini 

expressionista alemão George Grosz e mais 
três do ex-professor da Bauhaus, Lyonel 

Feininger, com três obras de úm dos 
inventores da atmosfera existencial norte

americana, Edward Hopper, e mais três de 
Stuart Davis, um legítimo precursor do pop. 

Quem caminhasse pelas salas americanas 
veria ainda os emergentes Mark Rothko, 
Jackson Pollock, Wilhem De Kooning. Uma 

pintura de cada, é verdade. Mas o fato é 
que eles estavam lá. 

Vinte países estavam representados e 

seus artistas foram vistos por um público 
surpreendente para a época: 50 mil 

pessoas. 

Entre os brasileiros participaram na 
categoria de convidados Lasar Segall, 

Candido Portinari, Emiliano Di Cavalcanti, 
Victor Brecheret, Lívio Abramo, Maria 
Martins e Oswaldo Goeldi. 

A I Bienal distribuiu prêmios, cujas verbas 

foram obtidas com empresários amigos de 
Ciccillo. A premiação, prenunciando o que 

seria uma rotina nas edições 
subseqüentes, foi alvo de muita 

controvérsia, sobretudo para a 
comunidade local cujo ufanismo acendeu

se diante da ausência de brasileiros entre 
os principais premiados. Nem Portinari 

nem Di Cavalcanti, nem sequer a figura 
maiúscula embora algo estrangeira de 

Lasar Segall. Nada que ratificasse a 
singularidade da expressão do povo 

brasileiro ou mesmo sua 
capacidade de abrigar e fazer 

florescer outras culturas. 
A rigor o ressentimento 

Bruno Giorgi com Brecheret 
Bruno Giorgi with Brecheret 

Foto Photo Peter C. Scheier 

The Brazilian artlsts participating in the category of 

invited artists included Lasar Sega!!, Candido 

Portinari, Emiliano Di Cavalcanti, Victor Brecheret, 

Lívio Abramo, Maria Martin and Oswaldo Goeldi, 

The 1 st Biennial awarded monetary prizes, from 

funds provided by Ciccillos friends in the business 

world, The judging, which showed what would 

become a routine in the fo!!owing editions of the 

event, was the target of much criticism, especia!!y on 

the part of the local community whose exaggerated 

national pride swe!!ed in response to the absence of 

Brazilians among the top prize winners, Neither 

Portinari nor Di Cavalcq.nti, nor even the imposing, if 

somewhat foreign, Lasar Sega!! were among the 

winners, Nothing that would ratify the unique artistic 

expression of the Brazilian people or its capa city for 

sheltering and nurturing other cultures, Howevet: the 

Brazilian resentment for the judging was only strictly 

justified in regard to the lesser award given to 

Oswaldo Goeldi, even though most of the natives 

had not yet recognized him as a great artist, which he 

in fact was, 

Yet the most intense moment of provincialism was the 

exclusion of Abraham Palatnik, whose Jfcinechromatic 

device, JJ a keystone for kinetic art worldwide, was 

initia!!y refused by the national judges paneI for not 

fitting in any of the previously established categories, 

Subsequently accepted, it nevertheless did not merit 

an appearance in the catalog, though it did receive a 

special mention from the second, intemational 

judges' paneI, who saw it tucked away in the room 

origina!!y reserved for the Japanese, who ended up 

not coming, 

ln keeping with the politicaI scheming that permeated 

the judges' paneI, a situation which became the rule 

for the fo!!owing Biennials, inexpressive artworks were 



dos brasileiros contra o júri só tinha 
fundamento no prêmio menor dado a 
Oswaldo Goeldi, ainda que poucos entre 
os nativos o tivessem notado como um 
artista maior, o que de fato era. 

Mas, a bem dizer, o momento agudo do 
provincianismo foi a exclusão de Abraham 
Palatnik, cujo "aparelho cinecromático", 
pedra fundamental da arte cinética no 
mundo, foi inicialmente recusado pelo júri 
nacional por não se enquadrar em 
nenhuma das categorias previstas. 
Posteriormente aceito, embora sem 
merecer figurar no catálogo, acabou 
levando uma menção especial do segundo 
júri, internacional, que o viu escanteado 
na sala originalmente reservada aos 
japoneses, que não compareceram. 

Consoante ao xadrez político que 
permeava o júri, norma que seria 
igualmente verificada com as Bienais 
vindouras, obras inexpressivas foram 
contempladas antes por sua procedência 
do que por seus méritos plásticos. Mas 
houve uma exceção e por si só ela 
justificaria a arbitrariedade dos 
critérios dos jurados. Trata-se da 
escultura Unidade Tripartida, do 
suíço Max Bill. Sua permanência em 
nosso país no acervo do Museu de 
Arte Contemporânea da Universidade 
de São Paulo consagra-a como símbolo e 
paradigma da abstração geométrica e seu 
autor, artista e matemático, como uma 
referência a nossos intelectuais. Bill, 
diretor da Escola de Ulm, legítima 
sucessora da Bauhaus, já havia realizado 
exposições aqui. Sua premiação 
consolidou o vínculo com o Brasil, 
transformou-o em presença constante e 
ativa em nosso meio, avalizando e 
criticando o desenvolvimento de nossa 
arte construtiva, do concretismo ao 
modernismo arquitetônico que 
desembocaria em Brasília. Não era um 
prêmio apenas, mas a confirmação de que 
finalmente, quase trinta anos depois da 
festejada Semana, o Brasil era moderno. 

Max Bill 
Suíça Swilzer/and 

Unidade Tripartida 
Tripartite Unit 

1948/1949 
114x88.3x98.2 cm 

Aço inoxidável Stain/ess Stee/ 
Prêmio escultura Seu/pture Prize 

Coleção Co//ection MAC/USP 
Foto Photo Romulo Fialdini 

judged more according to who had produced them 

than on their individual merits. There was, however, 

one exception to this rule, which made up for ali the 

arbítrariness of the judging processo This involved the 

sculpture Tripartite Unit, by the Swiss artist Max Bí!!. 

Its continued presence in Brazil, in the collection of 

the University of São Paulo's Museu de Arte 

Contemporânea, has established ít as a symbol and 

paradigm of geometric abstraction, and its creator, an 

artist and mathematicían, as a reference among our 

intellectuals. Bill, director of the Ulm School, the 

legitima te successor of the Bauhaus, had already 

produced exhibítíons here. The fact that he received 

this award cemented his link wíth Brazil, and led to 

his being a constant, active presence in our midst, 

evaluating and crítically analyzing the development of 

our constructive art, in everything from concretism to 

the modemist architecture that was to spríng forth in 

Brasília. More than a mere award, ít was the 

confirmation that finally, almost 30 years after the 

celebrated Modem Art Week, Brazil was modem. 
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PresIdente Chairman 
Francisco Matarazzo Sobrinho 
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Francisco LuIz de Almeida Salles 
Lourival Gomes Machado 

Luis Sala 
Paulo EmOlo de Salles Gomes 
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Aldemir Martins 
Brasil Brazil 

Cangaeeiros 
Outlaws 

1951 
32.2x50.3 em 

Crayon sobre papel Cmyon on paper 
Prêmio desenho Omwing Prize 
Coleção Collection MAC/USP 
Foto Photo Romulo Fialdini 
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PREMIADOS BRASILEIROS BRAZILlAN PRIZE WINNERS 

PRÊMIOS REGULAMENTARES 
OFFICIAL PRIZES 

Antonio Maluf 
Danilo Di Prete 
Oswaldo Goeldi 
Victor Brecheret 

PRÊMIO AQUISiÇÃO 
ACOUISITION PRIZE 

Aldemir Martins 
Bruno Giorgi 
Elizabeth Nobling 
Geraldo de Barros 
Giandomenico de Marchis 
Heitor dos Prazeres 
Ivan Serpa 
Marcelo Grassmann 
Maria Leontina 
Mario Cravo Junior 
Robert Tatin 
Tarsila do Amaral 

ARQUITETURA 
ARCHITECTURE 

Affonso Eduardo Reidy 

Álvâro Vital Brazil 

Henrique Mindlin 
Joaquim Cardoso 

Lucio Costa 
Oscar Niemeyer 

Rino Levi 

ícaro de Castro Mello 
Jorge Ferreira 
Oswaldo Arthur Bratke 
Paulo Antunes Ribeiro 

Cartaz Poster 
Pintura Painting 
Gravura Engraving 
Escultura Seulpture 

Desenho Orawing 
Escultura Seulpture 
Cerâmica Ceramies 
Gravura Engraving 
Cerâmica Ceramies 
Pintura Painting 
Pintura Painting 
Gravura Engraving 
Pintura Painting 
Escultura Seulpture 
Cerâmica Ceramies 
Pintura Painting 

Projeto de Organização de Grandes Áreas 
Large-Seale Area Oesign 
Projeto de Edifício de Uso Comercial 
Commereial Building 
Projeto de Habitação Residential Oesign 
Melhor Solução Estrutural 
Best Struetural Solution 
Projeto de Habitação Residential Oesign 
Projeto de Edifício de Uso Técnico 
Industrial Building 
Projeto de Edifício de Uso Público 
Publie Building 
Menção Honrosa Honorable Mention 
Menção Honrosa Honorable Mention 
Menção Especial Speeial Mention 
Menção Honrosa Honorable Mention 

Ivan Serpa 
Brasil Brazil 

Formas Shapes 
1951 

130x97 em 
Óleo sobre tela Oil on canvas 

Prêmio jovem pintor Young Ar/ist Prize 
Coleção Collection MAC/USP 
Foto Photo Romulo Fialdini 



Tarsila do Amaral 
Brasil Brazil 
Estrada de Ferro Central do Brasil 
Central do Brasil Railroad 
1924 
142x126.8 cm 
Óleo sobre tela Oil on canvas 
Prêmio aquisição Acquisition Prize 
Coleção Collection MAC/USP 
Foto Photo Romulo Fialdini 

PREMIADOS ESTRANGEIROS FORE/GN PR/ZE W/NNERS 

PRêMIOS REGULAMENTARES 
OFFICIAL PRIZES 

Giuseppe Viviani 
Max Bill 
Roger Chastel 

PRÊMIO AQUISiÇÃO 
ACQUISITION PRIZE 

Alberto Magnelli 
Arnoldo Ciarrocchi 
Edouard Pignon 
Germaine Richier 
Hans Uhlmann 

Luciano Minguzzi 
Prunella Clough 
Renzo Vespignani 
Robert Adams 
Theodore Roszak 
Willi Baumeister 

ARQUITETURA 
ARCHITECTURE 

Le Corbusier 

Pier Luigi Nervi 

Parses e nllmero ele artistas 
Artists from each country 
Áustria Ausfria 34 
Bélgica Belgium 24 
IoIMa Bo/Ma 8 
a .... 11 Btazi/218 
Canadá Canada 21 
ChIle 42 
Cubai 
Ettados Unidos Uníted States 17 
Fra~~e1 GrI Great Britain 33 
HaHl18 
Holanda The NetherIands 8 
ltIIIIa Itafy as 
JapIo Japan 41 

Itália /ta/y 
Suíça Swítzer/and 
França Franee 

Itália /ta/y 
Itália /ta/y 
França Franee 
França Franee 
Rep. Fed. da Alemanha 
German Federa/ Repub/íe 
Itália /ta/y 
Grã Bretanha Great Brítaín 
Itália /ta/y 
Grã Bretanha Great Brítaín 
Estados Unidos Uníted States 
Rep. Fed. da Alemanha 
German Federa/ Repub/íe 

França Franee 

Itália /ta/y 

Panamá Panama 4 
Portugal 30 
Rep(íbllca Dominicana 
Dominican Republic 9 
Rep. Fed. da Alemanha 
German Republic FederaI 18 
Sarça SWilzerland 9 
Uruguai Uruguay 9 
Total ele arthItu 88S 
Numberof8!físts 

PartIcIpaçIo em outros 
segmentos 
Participation in other segments 
ArquItIIIura lvchIIocture 32 
ArgentIna 1 

Gravura Engravíng 
Escultura Seu/pture 
Pintura Paíntíng 

Pintura Paíntíng 
Gravura Engravíng 
Pintura Paíntíng 
Escultura Seu/pture 
Desenho Orawíng 

Escultura Seu/pture 
Gravura Engravíng 
Pintura Paíntíng 
Gravura Engravíng 
Escultura Seu/pture 
Pintura Paíntíng 

Grande Prêmio Internacional de Arquitetura 
/ntematíona/ Arehíteeture Grand Príx 
Prêmio Museu de Arte Moderna de São Paulo 
Museu de Arte Modema de São Pau/o Príze 

Austrélla Austra/ia 2 
BrasO Btazi/18 
Estados Unidos United states 3 
Flnllndla RnIand 1 
França France 1 
Gri Bretanha Great Britaín 1 
Grécia Greece 1 
itália ltafy 1 
Japio Japan 1 
SuécIa Sv.teden 1 
UruguaI Uruguay 1 
ArIIIII CInIas 7heater /vis 4 
BrasIl 8ralJ13 
Rep. Fed. da Alemanha 
German Republic federaI 1 
C~II 

Bélgica Beigium 1 
França Franca 3 
Rep. Fed. da Alemanha 
German Republíc Federal 1 
lI6IIca MJSic 3 
BrasO Btazil 3 

Total de paises 23 
Number of countries 
Total ele artistas 729 
Number of artists 
240 brasileiros Brazilians 
489 estrangeiros foreign 
Total de obras 1 814 
Wort<s in attendance 
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IL 
BRAZIL 

I 
ABROAO 

Willi Baumeister 
Alemanha Germany 
Gesto Cósmico Cosmie Gesture 
1950 
81 x 100.4 cm 
Óleo sobre prancha fibra Oil on tiberboard 
Coleção Col/eetion MAC/USP 
Foto Photo Romulo Fialdini 

FATOS POLíTICOS E ECONÔMICOS 

Getúlio Vargas assume a Presidência, com Café Filho 
na Vice-presidência. 
Os planos de desenvolvimento nacional têm como 
base a atração de capital norte-americano. 

FATOS CULTURAIS 

Arte 
Criação do Atelier Abstração, por Samson Flexor. 
I Salão Nacional de Arte Moderna, no Rio de Janeiro. 
I Salão Paulista de Arte Moderna. 

Televisão 
Inaugurada em 1950, a televisão é a grande 
novidade. , 
1° Programa Sítio do, Pica-pau Amarelo. 
Fundação do jornal Ultima Hora, por Samuel Weiner, 
no Rio de Janeiro. 

FATOS RELATIVOS A CICCILLO MATARAZZO E À BIENAL 

Ciccillo Matarazzo e Yolanda Penteado tornam-se 
sócios do MoMAlNY, indicados por Nelson 
Rockefeller. 
A 1 a Bienal de Arte, criada por Ciccillo Matar~zzo, é 
promovida pelo MAM de São Paulo, museu por ele 
fundado em 1948. Participam 23 países; 489 artistas 
estrangeiros e 240 artistas brasileiros, com um total 
de 1 854 obras. 

FATOS pOLíTICOS E ECONÔMICOS 

Execução do casal Rosenberg. Macarthismo: 
continua o "caça às bruxas" nos Estados Unidos. 
Ofensiva norte-americana na Coréia. 
Vitória de Per6n nas eleições da Argentina. 
A Independência da, Líbia dá início ao processo de 
descolonização da Africa. 

FATOS CULTURAIS 

Arte 
Exposição retrospectiva De Stijl, em Amsterdã. 
Exposição Informalismo, em Paris. 
R. Rauschenberg expõe em Nova York suas Obras 
em Branco e Preto. 
Véhémences Confrontées, exposição organizada por 
Michel Tapié na Galerie Nina Dusse, coloca lado a 
lado artistas europeus e norte-americanos: Pollock, 
de Kooning, Hartung e outros. 
O artista ítalo-argentino Lucio Fontana publica o 
Manifesto Técnico, em que defende que a pintura 
deve abandonar a ilusão e trabalhar diretamente 
sobre o espaço. 

Arquitetura 
Mies van der Rohe: Casa Farnsworth, às margens 
do rio Fox, Illinois (Projeto de1945). 

Deslgn 
Logo da CBS, emissora de televisão norte-americana 
(design de William Golden). 

Cinema 
A. Kurozawa: Rashomon. 

Literatura 
M. Yourcenar: Memórias de Adriano. 

POUTlCAL ANO ECONOMIC 

Getúlio Vargas is inaugurated 
Café Filho as vice-president. 
Brazil designs development program aimed at attracting U S. 
investments. 

CULTURAL HIGHUGHTS 

M 
Samson Flexor creates Atelier Abstração. 
1 st National Salan of Modem Art, Rio de Janeiro. 
1 st São Paulo Salon of Modem Art. 

Television 
Television broadcastíng, launched in 1950, is introduced in 
Brazil as a great novelty. 
Inaugural broadcastlng of children's TV show Sítio do Pica-Pau 
Amarelo. 
Samuel Weiner launches the newspaper Última Hora, in 
Rio de Janeiro. 

FACTS RELATED TO CICCILLO MATARAZZO ANO THE BIENNlAL 

By referral of Nelson Rockefeller, Ciccillo Matarazzo and Yolanda 
Penteado become members of the MoMA, in New York. 
The 1st Art Biennial, created by Occillo Matarazzo, Is organized at 
the Museu de Arte Modema, which Matarazzo founded in São 
Paulo, ln 1948. The show is held wlth 23 countries, 489 foreign 
artists, 240 Brazilian artists, and 1,854 works in attendance 

POUTlCAL ANO ECONOMIC MILESTONES 

Ethel and Julius Rosenberg are executed in New York. 
McCarthyism: communist witch-hunting continues in the 
United States. 
U S. military launches offensive against Korea. 
Perón wlns presidentíal elections in Argentina. 
The independence of Ubya initiates decolonization in Africa. 

CULTURAL HIGHUGHTS 

M 
Retrospective exhibition of the work of De Stijl, Amsterdam. 
The exhibition Informalism is held in Paris. 
R. Rauschenberg shows his monochromatic Works in Black and 
White, in New York. 
Véhémences Confrontées is the exhibition that Michel Tapié 
organized at Galerie Nina Dusse, featuring a number of U S. and 
European artists inciuding Pollock, De Kooning, and Hartung. 
Argentine-born Italian artist Lucio Fontana issues the Technical 
Manifesto of Spatialism ln which he advocates that painting must 
set aside illusion and work directly on space. 

Architecture 
Mies van der Rohe: Famsworth House in Fox River, Illinois. 
(Project design of 1945). 

Oesign 
Logo of US. television broadcasting system CBS is launched 
(Design by William Golden). 

Rim 
A. Kurosawa: Rashomon/ln the Woods. 

Literature 
M. Yourcenar: Memoirs of Hadnan. 



RASIL 
BRAZIL 

Marcelo Grassmann 
Brasil Brazil 

Harpias n01 
1951 

20.8x27.4 cm 
Xilogravura Wooddart 
Prêmio de aquisição 

Acquisition Prize 
Coleção Collection MAC/USP 

Foto Photo Gerson Zanini 

EXTE IOR 
ABROAO 

FATOS POLiTICOS E ECONÕMICOS 

Acordo militar com os EUA proíbe o Brasil de vender 
matérias-primas de valor estratégico (o ferro, por 
exemplo) aos países socialistas. 

FATOS CULTURAIS 

Arte 
Criação de Clubes de Gravura em diversas cidades 
brasileiras, fato que vem ocorrendo desde 1950. 
Primeira Exposição Nacional de Arte Abstrata, 
Teres6polis, RJ. 
Formação do grupo concretista Ruptura, em São Paulo. 
Museu de Imagens do Inconsciente, no Rio de Janeiro. 
Primeiro número da revista Noigandres, de Haroldo e 
Augusto de Campos e Décio Pignatari. 

POUTlCAL ANO Fí:rlNnM/(I . 

Military agreement 
from supp/ying 
countríes. 

CULTURAL HIGHUGrrrS 

Art 
Creation of Engraving C/ubs in severa/ Brazilían cities, fol!owing the 
trend introduced in 1950. 
1 st Natíona/ Show of Abstract Art, Teresópolís, RJ. 
The group Ruptura, of Concrete artists, is formed in São Pau/o. 
Museu de Imagens do Inconsciente is created in Rio de Janeiro. 
Inaugural issue of the review Noigandres edited by brothers 
Haroldo and Augusto de Campos, and Décio Pignatarí. 

Architecture 
Arqultetura Affonso Eduardo Reidy: Gávea Housing development, Rio de 
Affonso Eduardo Reidy: Conjunto Residencial da Gávea, Janeiro. 
Rio de Janeiro. 

Televisão 
Repórter Esso. 

FATOS RELATIVOS A CICCILLO MATARAZZO E À BIENAL 

Ciccillo Matarazzo é nomeado presidente da 
Comissão do IV Centenário de São Paulo. 
Comissário da representação brasileira na Bienal de 
Veneza (a primeira participação do Brasil na Bienal 
de Veneza foi em 1950). 

No Museu de Arte Moderna 
Exposição e manifesto do grupo Ruptura. 
Exposição comemorativa da Semana de 22. 

FATOS POLíTICOS E ECONÕMICOS 

Eisenhower é eleito presidente dos EUA. 
Elizabeth II ascende ao trono na Grã-Bretanha. 
Morte de Evita Per6n, Argentina. 

FATOS CULTURAIS 

Arte 
26a Bienal de Veneza. 
H. Matisse pinta o Nu Azul Sentado, utilizando 
apenas colagem de papel colorido. 
Ellsworth Kelly afirma-se como mestre da abstração 
construtiva e segue rumo à pintura hard-edge. 
Integração das artes: Arp, Arroyo, Calde r, Carrefio, 
Lam, Soto, Léger, Pevsner, Vasarely etc. 
M. Tapié cria em Paris o conceito de arte informal. 
Nos EUA, John Cage apresenta o primeiro happening 
com o Theatre Piece Number One. 
Jackson Pollock: consolidação da aetion painting, 
nos EUA. 

Arquitetura 
L'Architecture D'Aujourd'Hui lança um número 
especial sobre o Brasil. 
Peter e Allison Smithson: novo brutalismo inglês. 
Kenzo Tange: Hotel de T6quio. 
Carlos R. Villanueva: Projeto da Cidade Universitária 
de Caracas. 

Desl9n 
A. Jacobsen: cadeira Formiga. 

Cinema 
C. Chaplin: Luzes da Ribalta. 

Literatura 
E. Hemingway: O Velho e o Mar. 

REPERCUSSÕES 

Produzida a primeira pílula anticoncepcional. 

Television 
Repórter Essa news program is aired. 

FACTS RELATEO TO CICCILLO MATARAZZO ANO THE BIENNlAL 

Ciccil!o Matarazzo is appointed chairman of the steering committee 
of São Paulo's 4th Centennial celebrations. 
Ciccil!o Matarazzo heads the Brazilían delegation to the Venice 
Bienna/e (Brazil's inaugural attendance of the Italian show was in 
1950). 

At the Museu de Arte Moderna 
The group Ruptura presents its manifesto and exhibition. 
Commemorative exhibition of the Week of 1922 artistic and líterary 
movement. 

POUTlCAL ANO ECONOMIC MILESTONES 

Eisenhower is elected president of the United States. 
Queen Elízabeth 2nd of Great Brítain ascends to the throne. 
Death of Evita Perón, Argentina. 

CULTURAL HIGHUGrrrS 

Art 
26th Venice Biennale. 
H. Matisse creates Nu Bleu/Blue Nude, a coI/age made with 
blue paper 
El!sworth Kel/y asserts himself as master of constructíve abstraction 
and tums toward Hard-Edge painting. 
An integration of the arts brings together Arp, Arroyo, Calder; 
Carrefio, Lam, Soto, Léger; Pevsner; Vasarely, and others. 
M. Tapié coins the term ''Art Informei, " in Paris. 
ln the USA, John Cage presents the first happening titled Theatre 
Piece Number One. 
Jackson pol!ock publicizes Actian Painting, in the USA. 

Architecture 
L 'Architecture D'Aujourd'Hui devotes a special edition to Brazil. 
Peter and Al!ison Smithson launch the movement New Brutalísm, 
in Eng/and. . 
Kenzo Tange: Tokyo hotel, Japan. 
Carlos R. Vil!anueva: design of the University City of Caracas. 

Oesign 
A. Jacobsen: The Ant chair. 

Rim 
C. Chaplin: Limelight. 

Uterature 
E Hemingway: The Old Man and the Sea. 

REPERCUSSIONS 

Development of the birth-control pil!. 
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2a Bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo 
2nd Biennial of the Museu de Arte Moderna de São Paulo 
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Sala Picasso (vista geral) 
Picasso Room (overall view) 

Foto Photo Arquivo Histórico Wanda Svevo 

Quase cinqüenta anos se passaram e a II 
Bienal de São Paulo foi se confirmando 

como a mais importante mostra de arte 

moderna realizada no mundo em todos os 
tempos. O espantoso elenco de artistas 
aliado à envergadura do evento foi obra de 

uma convergência especialmente favorável 
de fatores, algo impensável no mundo de 
hoje, em que as condições para 

transporte, segurança e exibição das obras 
são cada vez mais restritivas e os valores 
de seguro, sobretudo depois que O Retrato 

do Dr. Gachet, de Van Gogh, ultrapassou a 

cifra de 80 milhões de dólares, 
incalculáveis. 

O adiamento de sua abertura para 
dezembro de 1953, de modo que fosse 

estendida até fevereiro de 1954, bem 
como seu deslocamento para o Parque do 
Ibirapuera no momento em que ele era 

inaugurado faziam parte da estratégia de 
incorporá-Ia às comemorações do IV 
Centenário da cidade de São Paulo. No 

marco de seus 400 anos, São Paulo, em 
seu coração verde projetado pelo gênio 
paisagístico de Burle Marx, no interior de 

seus prédios brancos interligados por uma 

marquise orgânica igualmente branca, 
obra-prima de Oscar Niemeyer, afirmava-se 
diante do mundo como o centro produtivo 

e cultural de um Brasil na iminência de 
converte .... se em uma nação urbana, 

resultado de uma política que favoreceu a 
indústria em detrimento da monocultura 
agroexportadora de café. 

Piet Mondrian 
Holanda The Netherlands 

Composição Composition 
1929 

40,5x32,6 cm 
Óleo sobre tela Oil on canvas 

Coleção Collection The Memorial Museum 
of Modern Art, Kyoto 

Foto Photo Arquivo Histórico Wanda Svevo 

The 50 years that have passed since the 2nd São 

Paulo Biennial have shown it to be the most important 

exhibition of modem art of ali time, in ali the world, The 

amazing roster of artists coupled with the event's 

scope was due to an especial/y favorable 

convergence of factors, something that is 

indispensable nowadays in light of the increasing 

restrictions on the transportation, security; and 

exhlbition of artworks, and the spiraling insurance 

premiums especial/y since Van Gogh's Portrait of Dr, 

Gachet passed the US$ 80-million mark. 

The postponement of its opening until Oecember of 

1953, making it run until February of 1954, along with 

its move to Ibirapuera Park at the moment of its 

inauguration, were part of the strategy to incorpora te it 

within the commemoration of the city of São Paulo's 

4th centennial. Marking its 400th birthda~ the city of 

São Paulo, in its green heart designed by Burle Marx, 

within the white buildings interconnected bya white, 

organical/y curved marquise-a masterpiece by Oscar 

Niemeyer's-affirmed its status as the productive and 

cultural center of a Brazil in the first throes of becoming 

an urban nation due to policy of favoring industry 

rather than the monoculture and exportation of coffee, 



Pablo Picasso 
Espanha Spain 

Guernica 
1937 

349,3 x 776,6 cm 
Óleo sobre tela Oi! on canvas 

Coleção Collection Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía, 
Madri, Espanha Madrid, Spain 

Constantin Brancusi 
França France 

Musa adormecida Sleeping Muse 
1909 

16x27,3 x 18,5 cm 
Bronze Bronze 

Coleção Collection Centre Pompidou -
MNAM • CCI, Paris 

Foto Photo Adam Rzepka/CNAC/MNAM 
Dist. RMN Ic) ADAGP 

A II Bienal ficou conhecida como a Bienal da 

Guemica, a célebre pintura de Pablo Picasso 
que hoje, por razões de segurança e 
conservação, não pode mais deixar o Centro 

de Arte Reina Sofía, em Madri. Mas, 

sublinhe-se, ela, à frente das outras 74 obras 
da sala especial dedicada ao artista 
espanhol, era a ponta de um enonne iceberg. 

Com a sala de Picasso vinham, entre outras 
também especiais, a do suíço Paul Klee, do 
holandês Piet Mondrian, dos franceses Henri 

Laurens e Germaine Richier, do suíço 
Ferdinand Hodler, do norte-americano 
Alexander Calder, do norueguês Edvard 

Munch, do belga James Ensor e do austríaco 
Oskar Kokoschka. 

A representação francesa, além de um amplo 
conjunto de artistas que naquela altura 

trafegavam entre a abstração geométrica e o 

tachismo, trazia como sala especial sobre o 
cubismo dotada de 57 obras de autoria de 
seus principais protagonistas. Começava por 

seus fundadores, os inigualáveis parceiros 
Georges Braque e Pablo Picasso, e 
prosseguia por todos os vários mestres do 

movimento, como Juan Gris, André Lhote, 
Albert Gleizes, Fernand Léger, Sonia e 

Robert Delaunay, dando-se ao luxo 
de trazer uma pintura do 

revolucionário Marcel 

Duchamp e uma 
excepcional escultura 

de Constantin 

Brancusi, além de 
peças de Jacques 
Lipchitz e Ossip 

Zadkine. A Itália, para 
não ficar para trás, 

demonstrava sua 

The 2nd Biennial was known as the Biennial of 

Guernica, the famous painting by Pablo Picasso, 

which today, for reasons of security and 

preservation, can no longer venture outside the 

walls of the Centro de Arte Reina Sofía, in 

Madrid. This painting, in the presence of the 74 

other artworks in the special room dedicated to 

the Spanish artist, was the tip of an enormous 

iceberg, Besides Picasso S, there were other 

special exhibition rooms for artists of renown: one 

each for the Swiss artists Paul Klee and 

Ferdinand Hodler, the Outch master Piet 

Mondrian, French artists Henri Laurens and 

Germaine Richier, the North American Alexander 

Calder, the Norwegian Edvard Munch, the 

Belgian James Ensor, and the Austrian Oskar 

Kokoschka, 

Besides an ample set of artists who were by then 

experimenting in the area between geometric 

abstraction and tachisme, the French 

representation included a special room dedicated 

to cubism with 57 artworks of its main 

protagonists. These began with its founders, the 

incomparable partners Georges Braque and Pablo 

Picasso, and went on to include ali the masters of 

the movement, such as Juan Gris, André Lhote, 

Albert Gleizes, Femand Léger, Sonia and Robert 

Oelaunay, as well as the luxury of a painting by the 

revolutionary Marcel Ouchamp, and an 

exceptional sculpture by Constantin Brancusi, 

besides pieces by Jacques Lipchitz and Ossip 

Zadkine, Not to be outdone, Italy proved its 

importance in modem art by presenting a 
cohesive set of 40 artworks by its futurists, 

including Umberto Boccioni, Cario Carrá, 

Giacomo Bala, Luigi Russolo, and Gino Severini, 

Among its contemporary artists there shone the 

23 printings by Giorgio Morandi, a prize that 

meant intemational recognition for the artist, 
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importância na arte moderna expondo um 

conjunto coeso de 40 obras de seus 
futuristas, como Umberto Boccioni, Cario 
Caná, Giacomo Bala, Luigi Russolo, Gino 
Severini, entre outros. Entre seus 
contemporâneos esplendiam as 23 gravuras 

de Giorgio Morandi, um prêmio que 
significou o reconhecimento internacional 

do artista. 

Quanto à delegação inglesa, encabeçada 
pelo conspícuo historiador Herbert Ready, 
enviou juntamente com um expressivo 

conjunto de obras, seu artista maior, o 
escultor Henry Moore, contemplado com 
muita justiça com o grande prêmio de 

escultura, numa disputa acirrada com 
Marino Marini. 

A Argentina, ao incluir em sua 
representação artistas do Grupo Madí, 
esclarecia ao público local sua adesão e 

singularidade em face da vertente 
abstrato-geométrica da arte moderna. 

Sala Mondrian Mondrian Room 
Foto Photo Arquivo Histórico Wanda Svevo 

Alexander Calde r 
EUA USA 
Grande móbile branco Big White Mobile 
1948 
158x220x90 cm 
Metal 
Prêmio aquisição Acquisition Prize 
Coleção Collection MAC/USP 
Foto Photo Romulo Fialdini 

The British de/egation, headed by the well-known 

historian Herbert Read~ sent an expressive set of 

artworks a/ong with its greatest artist seu/ptor Henry 

Moore, who was just/y eonsidered for the first prize 

in seu/pture in c/ose dispute with Marino Marini. 

By inc/uding in its representation artists of the Madí 

group, Argentina made a e/ear statement of its 

eommitment and unique approaeh to the geometrie 

abstraetionist segment of modem art. 

The Biennia/ was a/so open to arehiteeture, and 

inc/uded dozens of designs by arehiteets from 

around the wor/d, inc/uding a show by the great 

German arehiteet Walter Gropius, ereator of the 

memorab/e Bauhaus and one of the pillars of 

modem thought. 



Tônia Carrero e Adolpho Celi visitam a II Bienal 
Tônia Garrero and Adolpho Celi visil lhe 2nd Biennial 
Foto Photo Arquivo Histórico Wanda Svevo 

Vista da exposição de Alexander Calder 
View of Alexander Calder's Exhibition 

Foto Photo Arquivo Histórico Wanda Svevo 

Oskar Kokoschka 
Áustria Austria 

Retrato de um velho Portrai! of an Old Man 
1909 

68x61 cm 
Óleo sobre tela Oil on eanvas 

Coleção Colleetion Neue Galerie der Stadt Linz -
Wolfgang Gurlitt-Museum, Áustria Austria 

Alfredo Volpi 
Brasil Brazil 

Casas Houses 
1953 

80,4x46,2 cm 
Têmpera 51 tela Tempera on eanvas 

Prêmio Pintura Painting Prize 
Coleção Col/eetion MAC/USP 

Foto Photo Carlos Kipnis 

A Bienal estendia suas fronteiras até o 
domínio da arquitetura, incluindo entre as 
dezenas de projetos de arquitetos do 
mundo todo uma mostra do grande 
arquiteto alemão, um dos pilares do 
pensamento moderno, criador da 
memorável Bauhaus, Walter Gropius. 

A repercussão da II Bienal - montada em 
28 mil m2 dos dois espaços expositivos 
construídos especialmente no Parque do 
Ibirapuera - já não se limitou às 
fronteiras nacionais e galvanizou a 
atenção do público e dos artistas dos 
países vizinhos, abrindo caminho para um 
relacionamento entre eles. 
Os brasileiros tiveram então uma 
representação muito maior do que se 
pôde ver em 1951: eram mais de 180 
artistas, com 400 trabalhos e duas salas 
especiais, uma para Eliseu Visconti, outra 
para a paisagem brasileira até 1900. 

The repercussions of the 2nd Biennial-set up in 

33,500 sq yd of the two special/y constructed 

exhibition spaces in Ibirapuera Park-were not limited 

to Brazil and galvanized the attention of the public 

and artists in neighboring countries, opening new 

channels of communication among them. 

The Brazilians had a much larger representation than in 

1951: there were more than 180 artists, with 400 

artworks and two special rooms, one for Eliseu Visconti 

and the other for Brazilian landscapes up to 1900. 
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Presidente Chairm:Jn 
Francisco Matarazzo Sobrinho 

Dlretor Artfstico AlI Director 
Sérgio Mllliet 

Comlssio ArtfsticalAII Commttee 
Antonio Bento 

Antonio Joaquim de Almeida 
Carlos Pinto Alves 
Flávio de Carvalho 
José Simeão Leal 

Lourival Gomes Machado 
Mário Pedrosa 

Nlomar Muniz Sodré 
Ruy Blqem 

Sergio Milliet 
Tarsila do Amaral 

Comissão da Exposlçio Intemaclonal de Arqultetura 
Internatlonal Exhibltion of JvchiIeclure Committee 

Eduardo Kneese de Mello 
Francisco Beck 

Giuseppina Pirro 
Oswaldo Arthur Bratke 

JÚRI DE SELEÇÃO SELECTION JURY 

Artes Plásticas AlI 
Antonio Bento de Araújo Lima, Brasil Braz;7 

Flavio de Aquino, Brasil BlazU 
Geraldo Ferraz, Brasil Br8Zi1 

Sergio Milliet, Brasil Br8Zi1 
Thomas Santa Rosa, Brasil Btazil 

Arqultetura ArchIteclJJre 
Eduardo Kneese de Mello, Brasil Btazil 

Francisco Beck, Brasil Br8Zil 
Mário Henrique Glicério Torres, Brasil BIaz/7 

Oswaldo Arthur Bratke, Brasil Btazil 
Salvador Candia, Brasil Btazi7 

Walter Gropius, República Federal da Alemanha 
Gennan Fedeml Republic 

JÚRI PREMlAçAO AWARDS JURY 

Artes Plásticas AlI 
Bemard Dorival, França Franca 

E. Hanfstaengl, República Federal da Alemanha 
Gennan Federal Republic 

Emile Langui, Bélgica 8elgium 
Herbert Read, Grã Bretanha Great Bdtain 

James Johnson Sweeney, 
Estados Unidos United States 

Jorge Romero Brest, Argentina 
Juan Ram6n Masoliver, Espanha Spain 

Mário Pedrosa, Brasil Btazil 
Max Bill, Suíça SWitzettaro 

Rodolfo Pallucchinl, Itália lIaJy 
Sandberg, Holanda 7he Netherfands 

Sergio Milliet, Brasil BmzU 
Tomas Santa Rosa, Brasil Btazil 
Wolfgang Pleiffer, Brasil Br8Zil 

Arqultetura ArchileclUfe 
Affonso Eduardo Reldy, Brasil Braz;7 
Alvar Aalto, Estados Unidos United S/ales 
Emesto Nathan Rogers, Itália fta/y 

José Luis Sert, Espanha Spain 
Lourival Gomes Machado, Brasil BmzU 

PREMIADOS BRASILEIROS BR4ZILlAN PRIZE WINNERS 

PRÊMIOS REGULAMENTARES 
OFFICIAL PRIZES 

Alfredo Volpi 
Arnaldo Pedroso D'Horta 
Bruno Giorgi 
Emiliano Di Cavalcanti 
Lívio Abramo 

PRÊMIO AQUISiÇÃO 
ACOUISITION PRIZE 

Alexandre Wollner 
Aldemir Martins 
Arthur Luiz Piza 
Caciporé Torres 
Elisa Martins da Silveira 
Geraldo de Barros 
Hilde Weber 
Ivan Serpa 
José Fábio Barbosa da Silva 
Marcelo Grassmann 
Maria Martins 
Mary Vieira 
Paolo Rissone 

PRÊMIO ESPECIAL 
SPECIAL PRIZE 

Antonio Bandeira 

ARQUITETURA 
ARCHITECTURE 

Jorge Machado Moreira 
Roberto Burle Marx 
Sérgio Bernardes 

ESCOLAS DE ARQUITETURA 
ARCHITECTURE SCHOOL 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP 

Di Cavalcanti 
Brasil Brazil 

Pescadores Fishermen 
1951 

114,5x162 cm 
Óleo sobre tela Oil on canvas 
Prêmio Pintura Painting Prize 
Coleção Collection MAC/USP 
Foto Photo Romulo Fialdini 

Pintura Paintíng 
Desenho Drawing 
Escultura Sculpture 
Pintura Paintíng 
Gravura Engraving 

Pintura Painting 
Desenho Drawing 
Gravura Engraving 
Escultura Sculpture 
Pintura Painting 
Pintura Paintíng 
Desenho Drawing 
Pintura Painting 
Pintura Painting 
Gravura Engraving 
Escultura Sculpture 
Escultura Sculpture 
Pintura Painting 

Pintura e Cartaz Paintíng and Poster Competition Prize 

Prêmio Arquitetura Architecture Prize 
Prêmio Jovem Arquiteto Young Architect Prize 

Prêmio para Escolas de Arquitetura 
Architecture Schools Prize 



Premiados na 2" Bienal, entre eles 
Maria Martins, Antonio Bandeira, 

Arnaldo Pedroso D'Horta, Alfredo Volpi, 
Emiliano Di Cavalcanti. 

2nd Biennial Prize Winners, 
Among them Maria Martins, Antonio Bandeira, 

Amaldo Pedroso O'Horta, Alfredo Volpi, 
Emiliano Di Cavalcanti, 

Foto Photo Arquivo Histórico Wanda Svevo 

Vista parcial da Sala Áustria com obras 
de Kokoshka e Wander Bertoni 

Austria Room partial view with works by Kokoshka 
and Wander Bertoni 

Foto Photo Arquivo Histórico Wanda Svevo 

PREMIADOS ESTRANGEIROS FORE/GN PR/ZE W/NNERS 

PRÊMIOS REGULAMENTARES 
OFFIC/AL PR/ZES 

Henri Laurens 
Alfred Manessier 
Ben Shahn 
Berta 
Giorgio Morandi 
Henry Moore 
Rufino Tamayo 

PRÊMIO AQUISiÇÃO 
AeQU/SITION PR/ZE 

França Franee 
França Franee 
Estados Unidos United States 
Herrera Chi/e 
Itália /ta/y 
Grã Bretanha Great Britain 
México 

Alexander Calder Estados Unidos United States 
Alfredo Hlito Argentina 
Antonio Tapiés Espanha Spain 
Bruno Saetti Itália /ta/y 
Friedrich Vordemberge Gildewart Holanda The Nether/ands 
Gaston Bertrand Bélgica Be/gium 
Giuseppe Santomaso Itália /ta/y 
Gustav Kurt Beck Áustria Austria 
Henri-Georges Adam França Franee 
Luiz Martinez Pedro Cuba 
Marcello Mascherini 
Otto Pankok 

Petar Lubarda 
Wander Bertoni 

PRÊMIOS ESPECIAIS 
SPEC/AL PR/ZE 

Léon Gischia 

ARQUITETURA 
ARCH/TECTURE 

Itália /ta/y 
Rep. Fed. da Alemanha 
German Federa/ Repub/ie 
Iugoslávia Yugos/avia 
Áustria Austria 

França Franee 

Arne Jacobsen Dinamarca Oenmark 
Craig Ellwood , Estados Unidos United States 
Donald Barthelme and Associates Estados Unidos United States 
E. Gori, L. R!cci, L.Salvioli Itália /ta/y 
Paul Marvin Rudolph Estados Unidos United States 
Philip C. Johnson Estados Unidos United States 
Renzo Zavanella Itália /ta /y 
Ruy Athoguia Portugal 
Walter Gropius Estados Unidos United States 
Zvonimir Pozgay Iugoslávia , Yugos/avia 

ESCOLAS DE ARQUITETURA 
ARCH/TECTURE SCHOOLS 

Escultura-Grande Prêmio Seu/pture-Grand Prix 
Pintura Painting 
Desenho Orawing 

Gravura Engraving 
Escultura Seu/pture 
Pintura Painting 

Escultura Seu/pture 
Pintura Painting 
Pintura Painting 
Pintura Painting 
Pintura Painting 
Pintura Painting 
Pintura Painting 
Gravura Engraving 
Gravura Engraving 
Pintura Painting 
Pintura Painting 
Desenho Orawing 

Pintura Painting 
Escultura Seu/pture 

Pintura Painting 

Escola de Arquitetura de Waseda Japão Sehoo/ of Arehiteeture, Waseda Universitr, Tokyo, Japan 
Facoltà di Architettura dei Politecnico di Milano Itália /ta/y 

Países e número de artistas 
I3rtists from each country 
Austria Austria 13 
Bélgica Be/gium 22 
Bolivia Bo/Ma 12 
Brasil Brazil 154 
Canadá Canada 24 
Chile 22 
Costa Rica 1 
Cuba 12 
Dinamarca Denmark 11 
Egito Egypt 23 
Espanha Spain 27 
Estados Unidos United States 18 
Finlândia Rnland 4 
França France 40 
Grã Bretanha Great Britain 7 
Grécia Greece 4 
Holanda The Netherlands 11 
Indonésia Indonesia 26 
Israel 13 
Ittílla lta1y 44 
Iugoslávia Yugosla08 1 

Japão Japan 16 
Luxemburgo Luxemburg 9 
México Mexíco 21 
Nicarágua Nícaragua 4 
Noruega Norway 19 
Paraguai Paraguay 10 
Peru 14 
Portugal 33 
República Arabe Unida 
United Arab Republic 8 
República Dominicana 
Dominican Republic 8 
Rep. Fed. da Alemanha 
German Republic Federal 14 
Suíça Svvítzerland 13 
União Pan-amerlcana 
Pan-American Unlon 2 
Uruguai UfUguay 19 
Venezuela 11 
Nota: Paises não especificados 
21 artistas 
Country not specifled 21 artists 
Total de artistas 740 

Number of artists 
Participação em 
outros segmentos 
Participation in olher segments 
o\rquItetura Ivchitecture 163 
África do Sul Soulh Africa 1 
Argentina 5 
Austr6lla Australia 2 
Áustria Austría 3 
Bélgica Belgium 1 
Brasil Brazil 34 
Canadá Canada 1 
Dinamarca Denmark 5 
Espanha Spain 2 
Estados Unidos United States 50 
Finlândia Rnland 1 
Grã Bretanha Great Britain 4 
Holanda The Nelher/ands 2 
Ittília ita/y 16 
lugosltívia Yugoslavia 1 
Japão Jap8n 2 
Peru 2 
Portugal 14 

Rep. Fed. da Alemanha 
German Republlc Federai 5 
Suécia Sweden 9 
Sufça Switzerland 1 
Uruguai UfUguay 1 
Venezuela 1 
Artes Cênlcas 7heater Ms 3 

Brasil Brazí/ 1 
França France 1 
Suiça Switzerfand 1 

Total de países 33 
Number 01 countries 
Total de artistas 906 
Number of artists 
189 brasileiros Brazilians 
717 estrangeiros loreign 
Total de obras 3 374 
Works in attendance 
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B 

Guernica 
Foto Photo Athaíde de Barros! 

Arquivo Histórico Wanda Svevo 

FATOS POLíTICOS E ECONÔMICOS 

Criação da Petrobras. 
Grande movimento grevista por melhores salários 
atinge 300 mil operários em São Paulo. 
Jãnio Quadros é eleito prefeito de São Paulo com 
a campanha "Um tostão por um milhão". 
Articulação de golpistas liderados por Carlos 
Lacerda contra Getúlio Vargas. 

FATOS CULTURAIS 

Arte 
Exposição Nacional de Arte Abstrata, em Petrópolis. 
Exposição de artistas concretos argentinos no MAM-RJ. 

Arquitetura 
Oscar Niemeyer: Edifício Copan, São Paulo. 

Desi9n 
José Zanine Caldas projeta família de cadeiras 
produzidas em série. 

Cinema 
I Festival Internacional de Cinema. 
O Cangaceiro, de Lima Barreto, é premiado 
em Cannes nas categorias melhor filme 
e melhor música. 

Lançamento da revista Manchete 

FATOS RELATIVOS A CICCILLO MATARAZZO E À BIENAL 

Vinicius de Moraes apresenta para Ciccillo a idéia 
do lançamento do Primeiro Festival Internacional de 
Cinema a ser realizado durante as comemorações 
do IV Centenário. . 
A 2a Bienal de Arte, realizada no período de 
dezembro/1953 a fevereiro/1954, é incluída nas 
comemorações do IV Centenário da cidade de São 
Paulo. Dois pavilhões do Parque Ibirapuera, ainda 
em finalização, abrigam a mostra. Participam 33 
países; 717 artistas estrangeiros e 189 artistas 
brasileiros, com um total de 3 374 obras. 

FATOS POLíTICOS E ECONÔMICOS 

Morte de Stalin. Kruschev assume a Secretaria-Geral 
do Partido. 
Fim da guerra da Coréia. 

FATOS CULTURAIS 

Arte 
Arte abstrata ganha terreno na América Latina. 
Jésus Soto cria na Venezuela seus Relevos 
Óptico-Cinéticos. 
Ad Reinhardt produz nos EUA telas totalmente negl'&}. 

Arquitetura 
L. Kahn: Galeria de Arte da Universidade de Vale, 
New Haven (projeto de 1951). 
Le Corbusier: Cidade Radiosa de Marseille. 

Cinema 
S. Donen: Cantando na Chuva. 
K. Mizoguchi: Contos da Lua Vaga. 
G. Stevens: Shane - Os brutos também amam. 

Literatura 
S. Beckett: Esperando Godot. 
R. Musil: O Homem sem Qualidades. 
B. Vian: O Arranca-Corações. 

Ma'lslca 
K. Stockhausen realiza na Alemanha suas primeiras 
obras de música eletrônica. 

Repercus6es 
Descoberta a estrutura do DNA, que contém todas 
as informações necessárias às células. 
Lançada a revista Playboy, nos EUA. 

Govemment-owned 
300,000 workers engage 
in São Paulo. 
Jânio Quadros is elected mayor of São Paulo; the slogan of hís 
campaign was "Pence against millíons, II ín allusion to social inequa/fty. 
Carlos Lacerda leads insurrectíon agaínst the Getúlio Vargas 
administration. 

CULTURAL HIGHUGHTS 

M 
National Exhibítion of Abstract Art, Petrópolis, RJ. 
Exhibition of Concrete Art from Argentina, at Museu de Me 
Modema, Rio de Janeiro. 

Architecture 
Oscar Niemeyer: Copan building, São Paulo. 

Oesigri 
José Zanine Caldas designs line of chairs. 

RIm 
1 st Intemational Film Festival. 
O CangaceirofThe Bandit, directed by Uma Barreto is awarded 
Best Rim and Best Original Score prizes in Cannes. 

The week/y magazine Manchete is launched in Rio de Janeíro. 

FACTS RELATED TO CICCILLO MATARAZZO ANO THE BIENNlAL 

Vinicius de Moraes presents to Matarazzo the idea of launching 
the First Intemational Film Festival during the celebrations of the 
4th Centenníal of the city of São Paulo. 
The 2nd Biennial, to be held from December 1953 through 
February 1954 isincluded in the official commernorative calendar 
of the 4th Centennial of São Paulo. At Ibirapuera Park, two 
pavilions sti" under construction host the exhibition held wíth 33 
countríes, 717 foreígn artists, 189 Brazilian artists, and 3,374 
works ín attendance. 

POUTlCAL ANO ECONOMIC MILESTONES 

Death of Stalín. Khrushchev is chosen first secretary of the 
Soviet Communíst Party. 
Korean War ends. 

CULTURAL HIGHUGHTS 

M 
Popularity of abstract art increases in Latin America. 
Jésus Soto creates his optical-kínetic reliefs in Venezuela. 
Ad Reinhardt paínts solid black canvases in the US. 

Architecture 
L. Kahn: Yale University Art Gallery, New Haven. (Designed in 1951). 
Le Corbusier: Cité Radieuse, Marsei/le. 

Rim 
S. Donen: Singing in the Rain. 
K. Mizoguchí: Ugetsu Monogatarirrales of Moonlight and Rain. 
G. Stevens: Shane. 

Literature 
S. Beckett: Waiting for Godot. 
R. Musí/: The Man Without Qualities. 
B. Vían: L.:arrache-coeur/Heartsnatcher. 

Musíc 
K. Stockhausen produces hís first composítions of electroníc 
musíc, ín Gerrnany. 

Repercussions 
Díscovery of the structure of DNA, the deoxyribonucleic acíd that 
contaíns genetic ínformatíon. 
Playboy magazíne ís launched in the United States. 



BRASIL 
BRAZIL 

ERI 
ABROAO 

Lívio Abramo 
Brasil Brazil 
Rio River 
1953 
30,7x24,8 cm 
Xilogravura Woodcut 
Prêmio gravura Engraving Prize 
Coleção Collection MAC/USP 
Foto Photo Gerson Zanini 

FATOS POLiTICOS E ECONÓMICOS 

Atentado contra Carlos Lacerda. A UDN consegue 
forjar uma ligação entre o atentado e a guarda 
pessoal do presidente. 
Vargas suicida-se deixando a famosa "Carta 
Testamento". Café Filho assume a Presidência. 

FATOS CULTURAIS 

Arte 
Formação do grupo Frente, no Rio de Janeiro. 
Salão Preto e Branco, no Rio de Janeiro. 

Arqultetura 
Oscar Niemeyer e equipe: Parque do Ibirapuera. 
Lucio Costa: Parque Guinle, Rio de Janeiro. Projeto 
de 1948. 

Cinema 
Falência da Companhia Vera Cruz. 
Rio 40 Graus, de Nelson Pereira dos Santos, marco 
inicial do Cinema Novo. 

Repercussões 
Marta Rocha, miss Brasil, não vence o concurso Miss 
Universo por 2 polegadas. 

FATOS RELATIVOS A CICCILLO MATARAZZO E À BIENAL 

Ciccillo Matarazzo pede demissão da Presidência 
da Comissão do IV Centenário e recebe homenagens 
em solidariedade. 
O Parque do Ibirapuera, palco das festividades do IV 
Centenário da cidade de São Paulo, é inaugurado em 
21 de agosto. 

Carlos Lacerda is shot a 
charges the security gu d 
attempted murder. 
President Getúlio Vargas commíts suicide and leaves a dramatic 
testament letter. Vice-President Café Rlho is swom in offíce. 

CULTURAL HIGHLlGHTS 

M 
Creation of the Grupo Frente, Rio de Janeiro. 
The Black-and-White Art Salon is held in Rio de Janeiro. 

Architecture 
Oscar Niemeyer and associates design Ibirapuera Park. 
Lucio Costa: Guinle Park, Rio de Janeiro. (Designed in 1948). 

Rim 
Rim production company Companhia Vera Cruz goes bankrupt. 
Rio 40 graus/Rio, 40 Degrees, directed by Nelson Pereira dos 
Santos inaugurates the so-cal/ed Cinema Novo movement in 
Brazilian filmmaking. 

Repercussions 
Miss Brazil, Marta Rocha, loses the Miss Universe beauty pageant 
by two inches too many in her hip measures. 

FACTS RELATEO TO CICCILLO MATARAZZO ANO THE BIENNlAL 

Ciccil/o Matarazzo resigns as chaír of the steering committee of 
São Paulos 4th Centennial celebrations; sympathizers organize 
demonstrations in hís support. 
Ibírapuera Park, the main stage of the 4th Centennial celebrations, 
is inaugurated on August 21. 

__________________________________ ._. _____ .•.. _ •......... _ ..•.. _ .. __ • ____ •. _. _______ •.....• ______ •......... _ ....•. J 

FATOS POLITICOS E ECONÓMICOS 

Fim da Guerra da Indochina: criação do Vietnã do 
Norte e Vietnã do Sul, Laos e Camboja. 
Início da guerra de libertação da Argélia. 

F4TOS CULTURAIS 

Arte 
27a Bienal de Veneza. 
Exposição Tachismo, em Paris. 
Grupo Phases, em Paris. 
Primeiro Salão de Escultura Abstrata na Galeria 
Denise René. 
Eduardo Paolozzi, um dos primeiros a realizar 
colagens retiradas de mídias diversas, participa da 
mostra Objects and Collages, em Londres. Ponto de 
partida do pop inglês. 
Jasper Johns e R. Rauschenberg consolidam o 
neodadaismo. 

Arqultetura 
Mies van der Rohe: Edifício Seagram, em Nova York. 

Design 
Início dos cursos da Escola Superior da Forma em 

. Ulm, Alemanha. 
L. Fender projeta a Fender Stratocaster, guitarra 
preferida pelos roqueiros. 

Música 
Edgard Varése: Déserts. 

Cinema 
F. Fellini: A Estrada. 

POLITICAL ANO ECONOMIC MILESTONES 

An armístice ends the Indochina War and creates North Vietnam, 
South Vietnam, Laos, and Cambodia. 
The liberation war starts in Algeria 

CULTURAL HIGHLlGHTS 

M 
27th Venice Biennale. 
The exhibítion Tachisme is shown in Paris. 
The Phases group is founded in Paris. 
First Salon of Abstract Sculpture, at Galerie Denise René. 
Eduardo Paolozzi, one of the fist artists to create coI/ages 
with different media, shows hís work in the exhibition Objects 
and Collages, in London. The show launches the English 
pop movement. 
Jasper Johns and R. Rauschenberg consolidate the 
Neo-Dada movement. 

Architecture 
Mies van der Rohe: Seagram Bui/ding, New York.aracas. 

Design 
Opening of the Hochschule Für Gestaltung in Ulm, Germany 
L. Fender designed the Fender Stratocaster guitar, a favorite 
among rock musícians. 

Musíc 
Edgard Varése: Deserts. 

Rim 
F. Fellini: La Strada/The Road. 
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3a Bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo 
3rd Biennial of the Museu de Arte Moderna de São Paulo 
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A III Bienal de São Paulo consolidou os 
propósitos do evento, mas não repetiu o 
impacto causado por sua segunda edição. 
Na ocasião, escrevendo sobre 
a representação brasileira para a revista 
Habitat, o crítico José Geraldo Vieira 
afirmou que uma das finalidades do 
empreendimento era "mostrar que o 
contingente brasileiro apresenta uma arte 
com nítidas características próprias e vem 
assimilando sem sujeição colonial os 
influxos estrangeiros 'antropofagando-os"'. 

A maturidade dos artistas concretos, 
como Waldemar Cordeiro, Lygia Clark, 
Luiz Sacilotto, Mauricio Nogueira Lima, 
e aqueles que lhes eram próximos, como 
Alfredo Volpi, Rubem Valentim, 
novamente Abraham Palatnik, Milton 
Dacosta, corroborava as palavras do 
crítico. As 55 gravuras de autoria de 12 
artistas compreendia um arco que 
avançava do lirismo de Poty à audácia 
de Lygia Pape. Entre eles Arthur Luiz 
Piza e Marcelo Grassmann. 

Milton Dacosta 
Brasil Brazil 

Sobre fundo negro On a Black Background 
1954-55 

60x80,8 cm 
Óleo sobre tela Oil on canvas 
Prêmio pintura Painting Prize 
Coleção Co/lection MAC/USP 

Foto Photo Gerson Zanini 

The 3rd São Paulo Bíenníal consolídated the event's 

purposes, although ít díd not repeat the ímpact of the 

second edítíon. On thís occasíon the crítíc José 

Geraldo Víeíra, wrítíng for the magazíne Habitat, stated 

that the goals of the undertakíng were to "show that 

the Brazílían contíngent presents an art wíth íts own 

clear characterístícs and has been assímílatíng the 

foreígn ínflows wíthout coloníal subjectíon, 

'anthropophagízíng them. JJ' 

The maturíty of the concretísts, such as Waldemar 

Cordeíro, Lygía Clark, Luíz Sacílotto, Maurícío Nogueíra 

Uma, and artísts c/ose to thís movement such as Alfredo 

Vo/pí and Rubem Valentím, Abraham Palatník, once 

agaín, and Mílton Oacosta, made the crítíc's words ríng 

true, The 55 príntíngs by 12 artísts constítuted a spectrum 

rangíng from Poty's /yríC/sm to Lygía Pape's audacíty, and 

ínc/uded Arthur Luíz Píza and Marcelo Grassmann. 

Portínarí's specíal room featured a specífíc seríes, 12 

large-scale studíes (averagíng 3.60 by 5.25 ft) for hís 

paneI Guerra e paz 0Nar and Peace) commíssíoned 

by the Uníted Natíons, whíle Lasar Segall's room 

íncluded 18 of hís paíntíngs and 13 sculptures, fully 

demonstratíng hís creatíve power. 



Vista Geral Overall View 
Foto Photo Arquivo 

Histórico Wanda Svevo 

Lasar Segall 
Brasil Brazil 
Guerra War 

1942 
183x268 cm 

Óleo sobre tela Oil on canvas 
Sala especial Special Room 

Coleção Collection Museu de Arte de 
São Paulo Assis Chateaubriand 

Foto Photo Luiz Hossaka 

Enquanto a sala especial de Portinari 
focava uma obra específica, mais 
precisamente 12 estudos de grandes 
proporções (110 x 160 cm, em média) 
para os dois painéis, Guerra e Paz, 
encomendado pela ONU, Lasar Segall 
oferecia uma medida mais justa de sua 
obra. Dezoito pinturas do período foram 
reunidas a 13 esculturas do mestre, 
demonstrando-o em plena força criativa. 

Aos mais atentos, a existência de uma sala 
especial - 26 desenhos - dedicada ao suíço 
Alfred Kubin era suficiente para perceber 
suas marcas profundas no grande Oswaldo 
Goeldi. A Bienal cumpria então seu 
desígnio de, mais que oferecer referências 
e repertório geral, explicar nexos, 
evidenciar pontos de contato e influências 
entre artistas locais e os de fora. Papel que 
nossos museus, com suas coleções cheias 
de lacunas, não conseguiam cumprir. 

Num sentido semelhante funcionariam as 
salas especiais do francês Fernand Léger, 
uma verdadeira retrospectiva constituída 
por 38 pinturas e guaches, capaz de 
explicar a profunda influência desse 
artista sobre tantos brasileiros, 
especialmente em Tarsila do Amaral. 

O impressionante conjunto de 90 gravuras 
e 6 pinturas de Max Beckmann trazidos 
pela Alemanha dava conta de uma das 
linhas de força da primeira geração do 
expressionismo, aquela que nasceu em 
Dresden em meados da década inicial do 

To perceptíve exhíbítíon-goers the specíal room wíth 

26 drawíngs by Swíss artíst Alfred Kubín evídenced a 
profound ínfluence by the great Oswaldo Goeldí. The 

Bíenníal was thus accomplíshíng íts ends} whích more 

than offeríng references and a general repertoíre} were 

to explaín ínterconnectíons} índícate poínts of contact 

and ínfluences among local and íntematíonal artísts-a 

role that our museums} wíth theír collectíons ríddled 

wíth gaps} were unable to fulfíll. 

A símílar role was played by the specíal rooms of 

French artíst Femand Léger; a true retrospectíve 

consístíng of 38 paíntíngs and gouaches} whích clearly 

demonstrated the profound ínfluence of thís artíst over 

many Brazílíans} especíal/y Tarsíla do Amaral. 

The ímpressíve set of 90 príntíngs and síx paíntíngs 

by Max Beckmann brought by Germany evínced 

one of the línes of the fírst generatíon of 

expressíonísm} that whích was bom ín Oresden ín 

the fírst decade of the 20th century. ln a símílar 

veh the 46 artworks by Swíss artíst Sophíe Tauber 
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Sala Lasar Segall Lasar Segall Room 
Foto Photo Arquivo Histórico Wanda Svevo 
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século XX. Do mesmo 
modo os 46 trabalhos 
da suíça Sophie 
Tauber Arp, todos 
situados entre o início 
dos anos 
20 e 50, fora, 
portanto, de seu 
período dadaísta, 
informavam sobre a 
contribuição dessa 
artista para o 
desenvolvimento da 

vertente construtiva, abstrato-geométrica, 
das vanguardas modernas. 

Uma das mostras que notabilizaram a 
III Bienal foi a que reuniu 44 gravuras dos 
muralistas mexicanos José Clemente 
Orozco, Diego Rivera, David Alfaro 
Siqueiros, além de Rufino Tamayo. 
A arte moderna, que tanto demorou para 
estabelece .... se em nosso país, já era 
matéria perfeitamente consolidada no 
México dos anos 30, o que as litografias 
deixavam ver. Não eram as pinturas de 
proporções monumentais que 
consagraram os três primeiros, mas em 
todas se percebiam a potência e a 
expressividade de seu ideário estético. 
Eram perfeitamente alinhadas com uma 
poética comprometida com os movimentos 
sociais e já na escala grandiosa, pública, 
conclamavam seus espectadores ao 
posicionamento político. 

Arp, executed between the beginning of the 

1920s and the 1950s, thus postdating her 

Dada period, clearly illustrated the contribution 

of this artist to the constructive, abstract

geometrical segment of the modem vanguards, 

One of the 3rd Biennial's most notable features 

was its presentation of 44 printings by the 

Mexican muralists José Clemente Orozco, 

Diego Rivera, and David Alfaro Siqueiros, as 

well as Rufino Ta mayo , The modem art that 

had taken so long to become established in 

Brazil was already completely consolidated in 

Mexico in the 1930s, as the lithographies 

c/early showed It was not the paintings in 

monumental scale that established the former 

three, rather, in ali the artists one could 

perceive the power and expressiveness of their 

aesthetic thinking, They were perfect/y aligned 

with a poetics committed to the social 

movements and which was already sending a 
large-scale public message, convoking its 

spectators to a politicai positioning, 

ln terms of its awards, the 3rd Biennial was 

even more awkward, The recognition given to 

Kubin was perhaps unnecessary, though not 

so much as was the big prize given to Léger, 

who was moreover, as Mário Pedrosa pointed 

out (who cast his vote against the proposal) 

a specially invited artist. It was a contradiction 

for an event like the Biennial to confer awards 

on established productions-Léger, for example, 

was to die in this same year-rather than to 

emerging ones, 

Fernand Léger 
França France 
Les Loisirs - Hommage à Louis David 
1948-49 
154x185 cm 
Óleo sobre tela Oil on canvas 
Prêmio pintura Painting Prize 
Coleção Collection 
Centre Pompidou - MNAM - CCI, Paris 
Foto Photo CNAC/MNAM Dist. RMN (c) ADAGP 



Maria Martins 
Brasil Brazi! 

O implacável The Unforgiving 
1947 

74x117,6x19,5 cm 
Bronze patinado Patinated bronze 
Prêmio escultura Scu/pture Prize 

Coleção Collection MAC/USP 
Foto Photo Romulo Fialdini 

No que concerne à premiação, a III Bienal 
foi ainda mais longe em seu acanhamento. 
O reconhecimento a Kubin, embora talvez 
desnecessário, era-o menos do que o 
grande prêmio dado a Léger que, ademais, 
como lembrou Mário Pedrosa, voto 
contrário no júri, era um convidado 
especial. De fato, não deixava de ser uma 
contradição um evento como a Bienal 
contemplar produções encerradas - Léger, 
por exemplo, morreria neste mesmo ano -
em detrimento de obras emergentes. 

Mas a nota mais interessante referente à 
movimentação política que, associado ao 
debate estético, também animava o júri 
veio por conta da premiação do pintor 
italiano Alberto Magnelli. Uma passada de 
olhos sobre o assunto obriga a considerar 
o fato de que o indubitavelmente grande 
artista italiano, outrora justamente 
celebrado na Bienal de Veneza, era íntimo 
de Ciccillo Matarazzo, sabidamente seu 
olheiro e aconselhador quanto à compra 
de obras para sua coleção. 

Alberto Burri 
Itália /ta/y 

Saco 8 B Bag 
1953 

100x86 cm 
Tela de saco e óleo Bag canvas and oi! 

Coleção do artista Mist's collection 

But the most interesting note in terms of the politicaI 

maneuvering that not only permeated the art but was 

rife among the judges' paneI as well, was the award 

to the Italian painter Alberto Magnelli. The most casual 

consideration of the issue would reveal the fact that 

the great Italian artist, who had been previously and 

justifiably celebrated at the Venice Biennial, was 

nonetheless a close friend of Ciccillo Matarazzo, and 

his wise overseer and adviser conceming the 

purchase of artworks for his collection. 
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Presidente Chaítman 
Francisco Matarazzo Sobrinho 

Dlretor Artfstico AlI Dtrector 
Sérgio Mllllet 

Diretor Técnico Tec/JnicaI Dtrector 
Wollgang Pfeiffer 

JÚRI DE SELEçAO SELECTION JURY 

Artes Nsticas AlI 
Antonio Bento de Araújo Lima, Brasil Brazil 

Clovis Graciano, Brasil Brazil 
José Geraldo Vieira, Brasil Brazil 

Maria Euginia Franco, Brasil Brazil 
Thomas Santa Rosa, Brasil Brazil 

Arqultetura Archítecture 
Lourlval Gomes Machado, Brasil Brazil 

JÚRI PREMlAçAO AWARDS JURY 

Artes Nsticas AlI 
Grace I. McCann Morley, Estados Unidos United StaJes 

GUstaV Beck, Austrália AuslJalia 
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Haim Gamzu, Israel 
Jean Cassou, França Ftance 
José Valadares, Brasil Brazil 
Mário Pedrosa, Brasil Brazil 
Sergio Milliet, Brasil Brazil 

Thomas Santa Rosa, Brasil Brazil 
Umbro Apollonio, Itália ftalj 

W. Sandberg, Holanda The Netherlands 
Wolfgang Pfeiffer, Brasil Brazil 

Arqultetura Archirecture 
Eduardo Kneese de Mello, Brasil Brazil 

Francisco Beck, Brasil Br82il 
Jorge Moreira, Brasil Brazil 

Oscar Niemeyer, Brasil Brazil 
Oswaldo Bratke, Brasil Brazil 
Salvador Candla, Brasil Brazil 

Sérgio Bernardes, Brasil Brazil 

PREMIADOS BRASILEIROS BRAZ/LlAN PR/ZE W/NNERS 

PRÊMIOS REGULAMENTARES 
OFFICIAL PRIZES 

Aldemir Martins 
Hector Carybé 
Marcelo Grassmann 
Maria Martins 
Milton Dacosta 

PRÊMIO AQUISiÇÃO 
ACQUISITION PRIZE 

Elisa Martins da Silveira 
Fayga Ostrower 
Felícia Leirner 
Franz Weissmann 
Ivan Serpa 
Maria Leontina 
Mario Cravo Junior 

PRÊMIO ESPECIAL 
SPECIAL PRIZE 

Alexandre Wollner 

Desenho Orawing 
Desenho Orawing 
Gravura Engraving 
Escultura Seu/pture 
Pintura Painting 

Pintura Painting 
Gravura Engraving 
Escultura Seu/pture 
Escultura Seu/pture 
Pintura Painting 
Pintura Painting 
Escultura Seu/pture 

Cartaz Pintura e Cartaz 
Painting and Poster Competition Prize 

Jacob Steinhardt 
Israel 

Sem título, s/d 
Untitled, undated 

31,5 x 47,2 cm 
Xilogravura colorida Colored woodcul 

Prêmio gravura Engraving Prize 
Coleção Colleclion MAC/USP 

Foto Pholo Juan Guerra 



Sala Léger Léger Room 
Foto Photo Rafael D. Herrera 
Foto Photo Arquivo Histórico Wanda Svevo 

PREMIADOS ESTRANGEIROS FORE/GN PR/ZE W/NNERS 

PRÊMIOS REGULAMENTARES 
OFFICIAL PRIZES 

Alberto Magnelli 
Alfred Kubin 
Basaldella Mirko 
Fernand Léger 
Jacob Steinhardt 

PRÊMIO AQUISiÇÃO 
ACOUISITION PRIZE 

Alberto Burri, 
Américo Sposito 
Enrico Prampolini 
Fabrizio Clerici 
Fritz Winter 

Gerrit Benner 
Giuseppe Capogrossi 
Graham Sutherland 
Hans Fischer 
Krsto Hegedusic 
Marcel Fiorini 
Massimo Campigli 
Mino Maccari 
Pietro Consagra 
Ralph du Casse 
René Guiette 
Rudolf Kuegler 

Shiko Munakata 
PRÊMIOS ESPECIAIS 
SPECIAL PRIZE 

Rolf Nesch 

Nachum Gutman 

MENÇÕES HONROSAS 
Honorab/e Mentions 
Alekos Kontopoulos 
Carlos Botelho 
Héctor Poleo 
Jean-Paul Riopelle 
Marina Nunez dei Prado 
Mett Hoffmann 
Raul Milian 
Roberto Matta 
Tran Tho 

ESCOLAS DE ARQUITETURA 
ARCHITECTURE SCHOOLS 

Itália /ta/y 
Áustria Austria 
Itália /ta/y 
França Franee 
Israel 

Itália /ta/y 
Uruguai Uruguay 
Itália /ta/y 
Itália /ta/y 
Rep. Fed. da Alemanha 
German Federa/ Repub/ie 
Holanda The Nether/ands 
Itália /ta/y 
Grã Bretanha Great Britain 
Suíça Switzer/and 
Iugoslávia Yugos/avia 
França Franee 
Itália /ta/y 
Itália /ta/y 
Itália /ta/y 
Estados Unidos United States 
Bélgica Be/gium 
Rep. Fed. da Alemanha 
German Federa/ Republie 
Japão Japan 

Rep. Fed. da Alemanha 
German Federa/ Repub/ie 
Israel 

Grécia Greeee 
Portugal 
Venezuela 
Canadá Canada 
Bolívia Bolivia 
Luxemburgo Luxemburg 
Cuba 
Chile 
Vietnã Vietnam 

Pintura Painting 
Desenho Drawing 
Escultura Seu/pture 
Pintura - Grande Prêmio Painting - Grand Prix 
Gravura Engraving 

Pintura Painting 
Pintura Painting 
Pintura Painting 
Gravura Engraving 
Pintura Painting 

Pintura Painting 
Pintura Painting 
Pintura Painting 
Gravura Engraving 
Pintura Painting 
Gravura Engraving 
Pintura Painting 
Gravura Engraving 
Escultura Seu/pture 
Pintura Painting 
Pintura Painting 
Gravura Engraving 

Gravura Engraving 

Gravura Engraving 

Pintura Painting 

Pintura Painting 
Pintura Painting 
Pintura Painting 
Pintura Painting 
Escultura Seu/pture 
Pintura Painting 
Desenho Drawing 
Pintura Painting 
Pintura Painting 

Escola de Arquitetura da Universidade de Havana, Cuba Arehiteeture Sehoo/, Havana University, Cuba 
Escola de Arquitetura da Universidade de Waseda, Tóquio, Japão Sehoo/ of Arehiteeture, Waseda University, Tokyo, Japan 

Países e número de artistas 
Mists from each country 
Antilhas Holandesas 7he 
Nether/ands Anfjlles 2 
Áustria Austna 9 
Bélgica 8elgium 11 
BoUvia Bolivia 9 
Brasil Brazi/120 
Canadj Canada 2 
Chile 10 
Col6mbla Colombia 1 
Espanha Spain 1 
Estados Unidos Unffed States 87 
França France 22 
Gfã Bretanha Great BniBin 1 
Grécia Greece 9 
Holanda 77Je Netherlands 4 
Israel 7 
ltáliattafy22 
Iugoslávia Yugos/avia 5 
Japão Japan 8 
Luxemburgo Luxemburg 4 

México Mexico 5 
Noruega NOIway 26 
Paquistão Pakistan 6 
Paraguai Paraguay 7 
Portugal 4 
República Arabe Unida 
United Arab Repub/ic 1 
República Dominicana 
Dominican Republic 10 
Rep. Fed. da Alemanha 
German Federal Republic 17 
Suiça S'Nitzerland 3 
Tchecoslováquia Czechoslavakia 1 
União Pan-americana 
Pan-American Unlon 2 
Uruguai Uruguay 13 
Venezuela 18 
Vletni Vietnam 2 
Total de artistas 457 
Number af artists 
Participação em outros 
segmentos 

Participatian in other segments 
l\Iqultetura kchftecture 46 
África do Sul South Africa 2 
Bélgica 8elgium 7 
BoUvia Bolivia 1 
Brasil Brazil 5 
Chile 1 
Col6mbia Colombia 1 
Cuba 1 
Dinamarca Denmark 1 
Espanha Spain 9 
Estados Unidos United States 2 
Filipinas Philippines 3 
Finlindia Anland 1 
Holanda 77Je Netherlands 1 
[ndla Indía 1 
Israel 1 
Itália ltaly 1 
Iugoslávia Yugoslavia 3 
Japão Japan 1 
México Mexico 2 
Rep. Fed. Alemanha 
German Federal republic 1 

Artes Cénicas 7heater Ms 1 

Estados Unidos United States 1 
Artes VIsuaIs VISUal M 1 

Brasil Brazi/1 

Total de paises 31 
Number of counmes 
Total de artistas 505 
Number af arosts 
126 brasileiros Brazilians 
379 estrangeiros foreign 
Total de obras 2 074 
Warks in attendance 
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Vista Geral Overa/! View 
Foto Photo Arquivo Histórico Wanda Svevo 

FATOS POLiTICOS E ECONÓMICOS 

Juscelino Kubitschek é eleito presidente e João 
Goulart vice, derrotando Adhemar de Barros e 
Plinio Salgado. 

FATOS CULTURAIS 

Arquitetura 
David Libeskind: Conjunto Nacional, em São Paulo. 

Literatura 
João Cabral de Melo Neto: Morte e Vida Severina. 
Ariano Suassuna: Auto da. Compadecida. 

REPERCUSSÓES 

Romi-Isetta - primeiro automóvel produzido no Brasil 
com tecnologia italiana. 

FATOS RELATIVOS A CICCILLO MATARAZZO E À BIENAL 

Criado o Arquivo Histórico de Arte Contemporânea, 
no MAM-SP, por Wanda Svevo. 
38 Bienal de São Paulo é realizada no Parque 
Ibirapuera, no Palácio das Nações e no Palácio dos 
Estados. Participam 31 países; 379 artistas 
estrangeiros e 126 artistas brasileiros, com um total 
de 2 074 obras. 

FATOS pOLíTICOS E ECONÓMICOS 

Assinatura do Pacto de Varsóvia. 

FATOS CULTURAIS 

Arte 
18 Documenta de Kassel, exposição quadrienal. 
18 mostra de Arte Cinética Le Mouvement, na Galeria 
Denise René, em Paris, reúne Calder, Duchamp, 
Agam, Bury, Tinguely e Klein. 
Yves Klein proclama a morte da pintura e choca 
Paris com seus Monocramos. 
O crítico norte-americano C. Greenberg teoriza sobre 
a Color Field Painting, de Newman, Rothko e Still. 
R. Rauschenberg utiliza objetos para suas 
Pinturas Combinadas. 

Arquitetura 
Le Corbusier: Capela Notre-Dame-du-Haut, 
em Ronchamp. 

Deslgn 
O logotipo da IBM é redesenhado por Paul Rand. 

Cinema 
S. Ray: Pather Panchali. 
N. Ray: Juventude Transviada; James Dean é a 
grande estrela. 

Literatura 
H. Marcuse: Eras e Civilização. 
V. Nabokov: Lolita. 
Claude Lévi-Strauss: Tristes Trópicos, Paris. 

Balé 
M. Béjart coreografa Sinfonia para um Homem Só. 

Música 
Y. Xenaquis: Metástasis. 

REPERCUSSÓES 

Morte de Einstein. 
Primeiro võo do Caravelle. 
O rádio a transistor é apresentado no Japão. 
Inaugurada a Disneylândia na Califórnia. 

POUTICAL ANO ECONOMIC 

Juscelino Kubftschek is 
Goulart as vlce-president. 

CULTURAL HIGHUGHTS 

Architecture 
David Ubeskind: Conjunto Nacional building complex, in São Paulo. 

Litemture 
João Cabral de Melo Neto: Morte e Vida Severina. 
Ariano Suassuna: Auto da Compadecida. 

REPERCUSSIONS 

Romi-Isetta is the first automobile assembled ln Brazil, with 
Italian technology 

FACTS RELATEO TO CICCILLO MATARAZZO ANO THE BIENNlAL 

Wanda Svevo creates the HIstorical Archíves of Contemporary Art 
at Museu de Arte Modema, São Paulo. 
3rd São Paulo Intemational Blennlal is held at Iblrapuera Park, wlth 
31 countries, 379 foreign artists, 126 Brazilian artists, and 2,074 
works ln attendance. 

POUTICAL ANO ECONOMIC MILESTONES 

. European communlst nations sign the Warsaw Pacto 

CULTURAL HIGHUGHTS 

M 
1 st performance of the quadrennlal Documenta, ln Kassel, 
West Germany 
1 st exhlbition of kinetic art titled Le Mouvement held at Galerie 
Denise René, Paris, features works by Calder, Duchamp, Agam, 
Bury, Ttnguely, and Klein. 
Yves Klein proclaíms the death of paíntíng and scandalízes Paris 
wíth hís monochrome paíntings. 
U. S. cntíc C. Greenberg formulates theories about the "color field 
painting" of Newman, Rothko, and Still. 
R. Rauschenberg gathers objects into his "combines". 

Architecture 
Le Corbusler: Chapei of Notre-Dame-du-Haut, Ronchamp. 

Oesign 
IBM logo is redesigned by Paul Rand. 

Film 
S. Ray: Pather Panchali/Song of the Road. 
N. Ray: Rebel Without a Cause, starring James Dean. 

Uterature 
H. Marcuse: Eras and Civilization. 
V. Nabokov: Lolita. 
Claude Lévl-Strauss: Tristes Tropiques, Paris. 

Ballet 
M. Béjart choreographed Symphonie pour un Homme Seul. 

Music 
Y Xenakis: Metastasis. 

REPERCUSSIONS 

Death of Einstein. 
First fllght of the Caravelle jet aircraft. 
Transistor radio is launched in Japan. 
Dísneyland is ínaugurated ín Califomía. 



BRASIL 
BRAZIL 

I 
ABROAO 

FATOS POLíTICOS E ECONÓMICOS 

Lançamento do Plano de Metas, projeto econômico 
cujo slogan era "50 anos em 5": incentivo às 
indústrias naval, automobiUstica, siderúrgica e 
ampliação do sistema rodoviário. 
Projeto de lei para transferência da capital federal é 
sancionado pelo Congresso. 

FATOS CULTURAIS 

POUT/CAL ANO ECCWÜ!\1/iJI. 

A Master Plan is 
"50 years in fNe, 
industríes and to 
Congress approves law that 

CULTURAL H/GHUGHTS 

Arte M 
18 Exposição Nacional de Arte Concreta no MAM do Rio 1 st National Exhibition of Concrete Art at Museu de Arte Moderna, 
de Janeiro e no MAM de São Paulo. in Rio de Janeiro, and Museu de Arte Moderna, in São Paulo. 
Flávio de Carvalho: lançamento do traje tropical para Flávio de Carvalho par ades the streets of downtown São Paulo to 
homens, em passeio pelas ruas de São Paulo. publicize his design of tropical attire for men. 

Arqultetura Architecture 
Concurso para o Plano Piloto de Brasília: vitória da Architect and urban planner Lucio Costa wins Pilot Plan contest for 
proposta de Lucio Costa. Brasília, the future capital of Brazil. 
Franz Heep: Edifício Itália, São Paulo. Franz Heep: Itália building, São Paulo. 
Henrique Mindlin: Modem Architecture in Brazi/, Amsterdã. Henrique Míndlin: Modem Architecture in Brazil, Amsterdam. 

Cinema 
Criação de Cinemateca Brasileira com o acervo da 
Filmoteca do MAM e as doações da Cinemateca 
Francesa. 

Teatro 
Criação do Teatro de Arena, em São Paulo. 

Literatura 
J. Guimarães Rosa: Grandes Sertões: Veredas. 
Fernando Sabino: Encontro Marcado. 

REPERCUSSÕES 

Ademar Ferreira da Silva conquista a 28 medalha de 
ouro nas Olimpíadas. 

FATOS RELATIVOS A CICCILLO MATARAZZO E A BIENAL 

Eleito "Homem do Ano" pelo jornal Última Hora 
Doa o Presépio Napolitano à Prefeitura de São Paulo. 
Acompanha Flávio de Carvalho pelas ruas de São 
Paulo, no lançamento da saia para homens. 

o Museu de Arte Modema 
Doa o acervo de sua filmoteca (criada em 1949) para 
a criação de Cinemateca Brasileira. 

FATOS POL(TICOS E ECONÓMICOS 

Independência de Marrocos e Tunísia, 
colônias francesas. 
Nasser, presidente do Egito, nacionaliza o Canal de 
Suez e impede a passagem de navios israelenses, 
provocando conflito internacional. 
São Instalados na Alemanha os primeiros mísseis 
norte-americanos. 

FATOS CULTURAIS 

Arte 
288 Bienal de Veneza. 
Pop Art, em Londres e Nova York. O termo pop art é 
proposto pelos críticos americanos Fiedler e Banhan. 
David Smith produz esculturas de ferro soldado, 
na Austrália. 
Georges Mathieu realiza em pÚDlico suas 
plnturas-happenings. 

Arqultetura 
Le Corbusier: Convento La Tourette, França. 
E. Saarinen: Terminai da TWA, no Aeroporto 
Kennedy, em Nova York. 
10° Congresso do CIAM, realizado em Dubrovnik, 
expõe a crise da instituição e dos princípios da 
arquitetura moderna. Marca o início das atividades 
do Team X. 
Deslgn 
C. e R. Eames lançam a famosa cadeira projetada 
como presente de aniversário para o cineasta 
B. Wilder. 

Cinema 
I. Bergman: O Sétimo Selo. 
J. Ford: Rastros de Ódio. 
C. B. de Mille: Os Dez Mandamentos. 
R. Vadim: E Deus Criou a Mulher. 

REPERCUSSÕES 

Albert Sabin desenvolve a vacina oral contra 
a poliomielite. 
Elvis Presley torna-se sucesso mundial do rock. 

Rim 
Cinemateca Brasíleira is created wfth films from the collection of the 
Museu de Me Modema and from Cinémathéque Françaíse donations. 

lheater 
Teatro de Arena is created in São Paulo. 

Literature 
J. Guimarães Rosa: Grandes Sertões: Veredas/The Devil to Pay in 
the Backlands. 
Fernando Sabino: Encontro Marcado. 

REPERCUSS/ONS 

Ademar Ferreira da Silva wins his 2nd gold medal at the 
Olympic games. 

FACTS RELATEO TO C/CC/LLO MATARAZZO ANO THE B/ENNlAL 

Appointed "Man of the Year" by newspaper Última Hora, 
Donates a Neapolítan nativity scene to the city of São Paulo. 
Accompanies Flávio de Carvalho on his parade along the streets of 
São Paulo, to launch his skirt for men. 

lhe Museu de Me Modema 
Donates its film collection (started in 1949) for the creation of the 
Cinemateca Brasileira. 

POLlTlCAL ANO ECONOM/C M/LESTONES 

Morocco and Tunisia achieve theír independence from France. 
President GamaI Abdel Nasser, of fgypt, nationalízes the Suez 
Canal and prohibíts Israefi ships from crossing, thus provoking an 
international conflict. 
The first US. land-based missiles are installed in West Germany 

CULTURAL HIGHUGHTS 

M 
28th Venice Biennale. 
Pop Art shows are held ín London and New York. The term 
Pop Art is coined by U S. critícs Redler and Banhan. 
David Smith sculpts welded íron works in Australía. 
Georges Mathieu creates his happening-paintings ín public. 

Architecture 
Le Corbusier: Monastery of La Tourette, France. 
E. Saarinen: TWA termínal at JFK Internatíonal Airport, in New York. 
The 10th Intemational Congress of Modem Architecture (CIAM), 
held ín Dubrovnik, ex poses the crisís that aftects the instftution 
and the principies of modem archítecture, and launches the 
activities of Team X 

Design 
C. and R. famas launch the famous chair they designed as a 
bírthday gift for filmmaker BiI/y Wilder. 

Film 
I. Bergman: Det Sjunde insegletlThe Seventh Seal. 
J. Ford: The Searchers. 
C. B. de Mille: The Ten Commandments. 
R. Vadim: Et Dieu ... créa la femme/And God Created Woman. 

REPERCUSSIONS 

Albert Sabin develops an oral vaccíne against políomyelftis. 
flvís Presley becomes a worldwíde famous rock star. 
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4 a Bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo 
4th Biennial af the Museu de Arte Moderna de São Paulo 
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Em 1957, ano da IV Bienal, o evento foi 

transferido do Pavilhão Manoel da 

Nóbrega para o Pavilhão das Indústrias, 

também no Parque do Ibirapuera. Segundo 

o programa arquitetônico estabelecido 

pela prefeitura de São Paulo e seguido por 

Oscar Niemeyer, tratava-se de um prédio 

de 33 mil m2
, projetado para sediar 

feiras e exposições industriais. 

Além do térreo possuía mais 

dois pisos, cada um com 5 m 

de pé-direito. Suas instalações 

mais reforçadas do ponto de vista 

estrutural, seu elevador monta

carga, capaz de suspender 

volumes muito pesados, mais 

seu sistema elétrico 

superdimensionado, eram atributos 

que vinham a calhar para uma 

exposição igualmente 

gigantesca. Por último, há que 

se ressaltar que o endereçamento 

original para mostras industriais não 

se traduziu num prédio 

desprovido de qualidades 

arquitetônicas. Ao contrário, 

o talento de Niemeyer, 

sua capacidade de fundir os 

pressupostos do barroco com 

o modernismo arquitetônico 

traduziu-se num monumental 

paralelepípedo envidraçado, 

com uma das faces dotada de 

texturas cambiantes, efeito dos 

pára-sóis móveis. Em seu 

interior, apoiado em enormes 

colunas de formato orgânico, um 

conjunto de rampas dava acesso 

aos andares superiores, 

sublinhado por um vazio que 

atravessava os três andares, um 

imenso oco de bordas irregulares, 

que conferia uma imprevista 

sensualidade à edificação. 

A nova e definitiva casa da Bienal 

revelar-se-ia um de seus signos 

mais marcantes. 

Franz Weissmann 
Brasil Brazil 
Torre Tower 

1957 
169x62, 7x37,2 cm 

Ferro Sleel 
Prêmio escultura Seulplure Prize 

Coleção Collection MAC/USP 
Foto Photo Romulo Fialdini 



Sala Lasar Segall Lasar Segall Room 
Foto Photo Arquivo Histórico Wanda Svevo 

René Magritte 
Bélgica Belgium 

Lê modele rouge The Red Model 
1935 

74x50 cm 
Óleo sobre tela Oi! on canvas 

Coleção Collection 
Modema Museet Estocolmo Stockholm 

Foi uma Bienal polêmica, nada mais 
previsível considerando-se o grande 
interesse dos artistas brasileiros em 
participar do evento e o sistema de 
seleção de obras feita por um júri 
constituído por cinco pessoas. Enquanto 
alguns artistas de reputação consolidada 
não se dispuseram sequer a passar por 
esse crivo constrangedor, outros, como o 
iconoclasta Flávio de Carvalho, passaram 
pelo vexame de ser recusados. 
A reclamação foi intensa e, além do 
questionamento quanto aos critérios do 
júri, sobrou muita acusação a propósito da 
"mão pesada de Ciccillo Matarazzo na 
condução do processo, supostamente 
favorecendo seus interesses e os do 
Museu de Arte Moderna que, assim como 
a Bienal, também estava sob seu 
comando. Há comentários de que o capo 
reagiu com suas habituais indiferença e 
ironia. 

o ponto alto da Bienal talvez 
tenha sido a tríade 
surrealista. René Magritte e 
Paul Delvaux pela Bélgica e 
o grande mestre franco
russo Marc Chagall, pela 
França. Por meio deles o 
público era introduzido a 
visões matizadas de uma 
das produções mais 
marcantes do século XX. 
Enquanto Delvaux 
apresentava suas visões 
permeadas por um tom 
pervertido, Chagall 
surpreendia com suas visões 
líricas e alegremente 
coloridas, Magritte expunha 
o surrealismo como uma 
subversão da linguagem. 

For the 4th Biennial, in 1957, the event was 

transferred from the Manoel da Nóbrega pavilion to 

the Indústrias pavilion, also in Ibirapuera Park. ln 

accordance to the architectural program laid out by 

the São Paulo city government and followed by 

architect Oscar Niemeyer, this building had an area 

of 40,000 sq yd and was designed to house 

industrial fairs and exhibitions. 

It consisted of three floors, each 16 ft in height. Its 

reinforced structure, its cargo elevator, and its 

heavy-duty electrical system were ali designed 

according to the building's intended use, to host 

huge exhibitions. Last but not least, it is worth 

mentioning that the original intended use as a 

building for industrial fairs did not translate into a 
building bereft of fine architectural qualities. 

Niemeyer's talent, his ability to blend baroque 

architectural elements with modernistic ones, 

resulted in a monumental glass box with one face 

featuring an ever-changing textura I pattern resulting 

from its externa I system of movable blinds. ln its 

interior, supported by enormous organically shaped 

columns, a set of ramps led up to the upper floors 

through an open space that extended upwards 

uniting ali three floors, an enormous irregularly 

shaped hollow that lent an unexpected sensuality to 

the construction. This new and definitive home for 

the Biennial would tum out to be one of its most 

striking hallmarks. 

It was a controversial edition of the Biennial, and an 

unpredictable one due to the great interest of 

Brazilian artists to participa te in it, as well as the new 

judging system consisting of a panei of tive people. -

While the screening process was merely an 

unpleasant formality for some established artists, 

others, like iconocJast Flávio de Carvalho met with 

the supreme annoyance of being rejected. The 

complaints were intense regarding not only the 

criteria used by the judges,' there was also the 

accusation of "heavy-handed" influence in the 

proceedings by Ciccil/o Matarazzo, supposedly in 
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Chagall era uma presença demasiado 
forte, e a tendência de levar o grande 
prêmio era vista quase como uma 
decorrência natural. Ousando, o júri 
terminou por consigná-lo a Giorgio 
Morandi, anteriormente premiado por suas 
gravuras. Essa premiação terminaria por 
contribuir para o merecido 
reconhecimento mundial de uma obra 
cujas feições clássicas, construída a partir 
de naturezas-mortas, exigiam um olhar mais 
atento, aparentemente distante do gosto 
pelas rupturas e pelos escândalos, tão 
próprios da arte moderna. 

Esse mesmo apuro do olhar do júri iria 
contemplar as primorosas gravuras 
em mezzotinta de autoria de Vozo 
Hamaguchi. Sua maneira negra tornar-se
ia uma referência duradoura entre 
nossos gravadores. 

Uma última demonstração da acuidade 
do júri foi o reconhecimento da obra 
escultórica do espanhol Jorge Oteiza, 
premiação que o próprio artista reagiu 
com um espanto que vários interpretariam 
como pouco espontâneo. De fato, a 
segurança do mestre espanhol, sua 
acerba disputa com seu conterrâneo 
Eduardo Chilida pelo domínio da cena 
artística de seu país contradiziam esse 
pudor. Oteiza, como se pôde ver, era o 

Yozo Hamaguchi 
Japão Japan 
Solha Flatfish 
1956 
50,6xE 2,4 cm 
Água-forte Eau-forte 
Prêmio gravura Engraving Prize 
Coleção Co::ection MAC/USP 
Foto Photo Gerson Zanini 

favor of hís own ínterests and those of the Museu 

de Arte Moderna whích, besídes the Bíenníal, was 

under hís command. There were comments that the 

{{godfather" had acted wíth hís customary 

índífference and írony 

The hígh poínt of the Bíenníal was perhaps íts surrealíst 

tríad consístíng of René Magn'tte and Paul Oelvaux 

from Belgíum together wíth the great Franco-Russían 

mas ter Marc Chagall, from Franca. Through them the 

publíc was íntroduced to varíed perspectíves of one of 

the most stríkíng 20th-century productíons. Whíle 

Oelvaux presented vísíons saturated wíth a perverted 

tone, and Chagall showed surprísíng, happíly colored 

Iyrícal vísíons, Magrítte exhíbíted surrealísm as a 

subversíon of language. 

Chagall was an overwhelmíngly strong presence and ít 

was natural to thínk he stood a very good chance of 

wínníng the top príze. ln a daríng gesture, the judges 

ínstead awarded ít to Gíorgío Morandí, who had 

prevíously won an award for hís príntíngs. Thís award 

resulted ín deserved worldwíde recognítíon of an art 

productíon the classíc features of whích, based on stíll 

lífes, requíred an attentíve eye that was far removed 

from the taste for the ruptures and scandals so 

commonly found ín modem art. 

Thís díscemment on the part of the judges was also 

reflected ín theír apprecíatíon of the masterful 

mezzotínt príntíngs by Yozo Hamaguchí. Hís {{black 

manner" was to become a longstandíng reference 

among our engravers. 



Sala Franz Weissmann Franz Weissmann Roam 
Foto Photo Arquivo Histórico Wanda Svevo 

Jackson Pollock 
EUA USA 

Número 1 Number 1 
1948 

172,7x264,2 cm 
Óleo educo (enamel) 51 tela 

Oil and enamel on canvas 
Retrospectiva Retrospective 

Coleção Coflection The Museum of 
Modern Art, New York 

Foto Photo ©2001 The Museum of 
Modern Art, New York 

autor de uma das mais consistentes 
reflexões sobre a natureza da escultura. 

Sua obra fazia contraponto à escultura 
daqueles que se converteriam em dois de 

nossos maiores escultores, Amilcar de 
Castro e Franz Weissmann, e terminou 
influenciando jovens artistas locais, como 

Carlos Fajardo e José Resende. 

A IV Bienal foi também a Bienal de Jackson 
Pollock, cuja trajetória então no auge ao 

mesmo tempo era saudada por alguns 
como a prova da emancipação da plástica 

norte-americana e, por outros, denunciada 
como exemplo de uma impostura. Além de 
umêll controvérsia que fazia o gosto da 

superficialidade das revistas semanais, as 
34 telas e os 29 desenhos de Pollock 

descreviam um arco que se iniciava ainda 
nos anos 30 (1937), época em que ele 

começou suas pinturas murais, passava por 
aquelas realizadas nos anos 40 nas quais 
ele introduziu a técnica do dripping, até se 

fechar numa figuração tensa, perpassada 
por entidades mitológicas. 

Giorgio Morandi 
Itália Italy 

Natureza Morta Still Ufe 
1942 

44x48 cm 
Óleo sobre tela Oil on canvas 

Grande prêmiO Grand Prix 
Coleção Coflection 

Achille e Ida Maramotti, 
Albinea, Reggio Emília 

A final demonstration of the judges' insight was their 

recognition of the sculptoric work of Spanish artist 

Jorge Oteiza. The artist's surprised reaction upon 

receiving the award was itself judged by various 

observers as less than spontaneous. Certainly the 

Spanish master's confidence, as well as his bitter 

dispute with his fellow countryman Eduardo Chilida 

for the dominance in Spain's art world, were out of 

keeping with this modesty. It was apparent in his 

work that Oteiza was the author of one of the most 

consistent reflections on the nature of sculpture. His 

work constituted a counterpoint to the sculpture of 

Amilcar de Castro and Franz Weissmann, who 

would go on to become two of Brazil's greatest 

sculptors, and also influenced young local artists, 

such as Carlos Fajardo and José Resende. 

The 4th Biennial was also the Biennial of Jackson 

Pollock, then at the high point of his career; who 

was hailed by some as the proof of America 's 

artistic emancipation, and denounced by others as 

a hoaxer Beyond a controversy that played out in 

the superficiality of the weekly magazines, Pollock's 

34 canvases and 29 drawings ranged from those 

he did in the 1930s (1937), when he started his 

mural paintings, to those he did in the 1940s by his 

introduction of the "dripping" technique, and ended 

with those executed with a tense figuration, 

inhabited by mythological entities. 
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Presidente Chairman 
Francisco Matarazzo Sobrinho 

Dlretor Artiatico M Director 
Sérgio Milliet 

Dlretor Técnico TechnicI Director 
Wo!fgang Pfeiffer 

Comlssio executiva da BIenal do Teatro 
ExecutNe Committee for lhe 7heater Blennial 

Agostinho Olavo 
Aldo Calvo 

Paschoal Carlos Magno 
Sa'ibato Magaldi 

JÚRI DE SELEçAo SELECTlON JURY 

Artes PUistlcaa M 
Annando Ferrari, Brasil Brazil 
Flavio de Aquino, Brasil 8r87i1 

José Geraldo Vieira, Brasil BrazjJ 

Li'vio Abramo, Brasil BrazjJ 

Lourlval Gomes Machado, Brasil Brazi/ 
ArquItetura Nchitecture 

Eduardo Kneese de Mello, Brasil BrazjJ 

Francisco Beck, Brasil Brazil 
Mário Henrique Gllcérlo Torres, Brasil 8raJil 

JÚRI PREMlAçAo AWARDS JURY 

Artes PUistlcas M 
Alfred larr, Estados Unidos United States 

Flexa Ribeiro, Brasil 8r87i1 
J.C. Heyllgers, Holanda The Nelhertands 

Jacques Lassaigne, França FrallC$ 
Jiri Kotallk, Tchecoslováquia CzecI10slalakia 

Li'vio Abramo, Brasil 8razi1 
Lourlval Gomes Machado, Brasil Brazi/ 

Ludwig Grote, República Fedederal da Alemanha 
German Federal Republic 

Lulz Gonzales Robles. EspanhalSpaifl 
Marcel lanco, Roménia Romania 

Marco Valsecchi, Itália!taly 
Maria Martins, Brasil Brazil 

Philip Hendy, Grã BretanhalGl!1at Britain 
Shlnken Kurlhara, Japão Japan 
Van Lerberghe, Bélgica 8elgium 
Wolfgang Pfeiffer, Brasil BrazjJ 

Arqultetura kchitecture 
Eduardo Kneese de Mello, Brasil BrazjJ 

Francisco Beck, Brasil BrazjJ 

Mário Henrique Gllcério Torres, Brasil 8raJil 
Mies Van der Rohe, Holanda The Nelhertands 

Oscar Nlemeyer, Brasil 8raJil 
Phlllp Johnson, Estados Unidos United &ates 

Plinlo Croce, Brasil BrazjJ 
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pREMIADOS BRASILEIROS RBA7U IAN PRlZE WINNERS 

PRÊMIOS REGULAMENTARES 
OFFICIAL PRIZES 

Fayga Ostrower 
Fernando Lemos 
Frans Krajcberg 
Franz Weissmann 
Wega Nery 
PRÊMIO AQUISiÇÃO 
ACOUISITION PRIZE 

Aldemir Martins 
José Cláudio da Silva 
Lygia Clark 
Maria Tereza Nicolao 
Rossini Quintas Perez 
Zélia Salgado 

PRÊMIO ESPECIAL 
SPECIAL PRIZE 

Alexandre Wollner 

MENÇÃO HONROSA 
HONORABLE MENTlON 

Abraham Palatnik 

ARQUITETURA 
ARCHITECTURE 

Jorge Machado Moreira Brasília 
Plínio Croce Brasília 
Roberto Aflalo Brasília 
Salvador Candia Brasília 
José Bina Fonyat Filho 
ESCOLAS DE ARQUITETURA 
ARCHITECTURE SCHOOL 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade de São Paulo 
ARTES CÊNICAS 
THEATERAffiS 

Anísio Araújo de Medeiros 
Flávio de Carvalho 
Mauro Francini 

Paises e número de artistas 
Artists from aach country 
~ntina 102 
Áustria Austria 9 
Bélgica Belgium 9 
Bollvia 8o/Ma 7 
Brasil Brazil 69 
Canadá Canada 4 
Chile 15 
China 21 
Col6mblalColombla 6 
Costa Rica 6 
Cuba 16 
Equador Ecuadar 10 
Espanha Spain 9 
Estados Unidos United States 8 
Finlândia Rnland 9 
França France 29 
OrA Bretanha Graat Britain 11 
Grécia Greece 13 
Haiti (9) 
Holanda The Netherlands 12 
Honduras 1 
Israel 8 
itália /tafy 17 
Iugoslávia Yugoslavia 2 
Japão Japan 25 
Luxemburgo Luxemburg 2 
México Mexico 1 

Noruega Narway 6 
Panamá Panama 11 
Paraguai Paraguay 11 
Peru 11 
Pol6nla Po/and 11 
Portugal 9 
República Dominicana 
Daminican Republic 15 
Rep. Fed. da Alemanha 
German Federal Republic 20 
Suécia Sweden 5 
Surça Swffzerland 3 
TChecoslovéqula 
Czechoslavakia 57 
Turquia Turkey 5 
Unllo Pan-americana 
Pan-American Unlon 2 
Unllo Sul-Africana 
Unian af South Africa 10 
Venezuela 14 
VIetnI Vietnam 2 
Total de artistas 651 
Number af artists 
Partlclpaçio em o"'" segmentos 
Participation in other segments 
>\nIUItetura Nchitecture 180 
África do Sul South Africa 2 
ArgentIna 7 

Gravura Engraving 
Desenho Drawing 
Pintor Painting 
Escultura Seu/pture 
Desenho Drawing 

Desenho Drawing 
Desenho Drawing 
Pintura Painting 
Pintura Painting 
Gravura Engraving 
Escultura Seu/pture 

Concurso de Cartazes Poster Competition 

Pintura Painting 

University or São Pau/os Sehoo/ or Architecture 
and Urban Science 

Melhor Figurinista Best Costume Designer 
Medalha de Ouro Go/d Meda/ 
Melhor Cenógrafo Best Set Designer 

Fayga Ostrower 
Brasil Brazil 
Ritmos Rhythms 
1956 
33,4x38,9 cm 
Xilogravura colorida eolored woodcut 
Prêmio Gravura Engraving Prize 
Coleção Collection MAC/ USP 
Foto Photo Juan Guerra 

Austrália Australla 2 
Áustria Austria 6 
Bélgica Belgium 1 
Brasil Brazil 50 
Canadá Canada 2 
Chile 3 
Cuba 1 
Dinamarca Denmark 2 
EI Salvador 2 
Espanha Spain 5 
Estados Unidos United States 17 
Finlindla Rniand 4 
França France 4 
GrA Bretanha Graat Britain 3 
Holanda The Netherlands 1 
Israel 1 
itália Itafy 19 
Iugoslávia Yugoslavia 4 
Japlo Japan 1 
Llbano Leb8non 1 
México Mexico 4 
Noruega Norway 10 
Portugal 1 
Rap. Fed. da Alemanha 
German Federal Republic 20 
Suécia Sweden 2 
Sufça Sv.1tzerland 4 
Venezuela 2 
Artes C6nIcaa 7heater Ms 273 

4rgentina 18 
Áustria Austria 27 
Brasil Brazi/ 52 
Canadá Canada 1 
Espanha Spain 11 
Estados Unidos United States 2 
Finlândia Rniand 15 
França France 72 
Grécia Greece 2 
Itália Itafy 33 
Noruega Norway 2 
Rep. Fed. Alemanha 
German Federal Republic 18 
Suiça Switzerland 18 
União Pan-americana 
Pan-American Union 1 
Nota: Paises nIo especificados 1 
Note: Country not specified 1 
Artes Vlaual. VISUIlI Ms 1 
Brasil Brazi/ 1 
Total de paises 49 
Number of countries 
Total de artistas 1 105 
Number of artists 
172 brasileiros Brazilians 
933 estrangeiros foreign 
Total de obras 3 800 
Works in attendance 



Lasar Segall 
Brasil Brazil 
pogrom 
1937 
184x150 cm 
Óleo com areia si tela Oil and sand on canvas 
Sala especial Special Room 
Coleção Collection Museu Lasar Segall 

PREMIADOS ESTRANGEIROS FORE/GN PR/ZE W/NNERS 

PRÊMIOS REGULAMENTARES 
OFFICIAL PRIZES 

Antoni Clavé 
Ben Nicholson 
François Stahly 
Giorgio Morandi 
Jorge de Oteiza 
Lismonde 
Vozo Hamaguchi 

PRÊMIO AQUISiÇÃO 
ACQUISmON PRIZE 

Austin Wright 
Carlos Mérida 
Emile Gilioli 
France Mihelic 
Harold Town 
José Laterza Parodi 
Josefina Piá 
Nemesio Antúnez 
Octave Landuyt 
Seymour Lipton 
W. Van Heusden 

PRÊMIOS ESPECIAIS 
SPECIAL PRIZE 

Ahron Giladi 
Gianni Dova 
Roberto Muller 

MENÇÕES HONROSAS 
HONORABLE MENTIONS 

Agustín Fernández 
Alejandro Obregón 
Amalia Nieto 
Antonio Velásquez 
Armando Pacheco Pereira 
Barbaro Rivas 
Beatriz Juarez 
Bedri Rahmi Eyuboglu 
Edoardo Villa 
Eudoro Silvera C. 
Fernando Azevedo 
Fernando de Szyszlo 
George Mavroidis 
Harald Dai 
Hsiao Ming-Hsien 
Jacobo Borges 
Maria Freire 
Michael Stoffel 
Oswaldo Guayasamín 
Raúl Soldi 
Silvano Lora 
Tran Tho 
Veikko Marttinen 

ARQUITETURA 
ARCHITECTURE 

Annibale Fiocchi 
Gian Antonio Bernasconi 
Marcello Nizolli 
Carlos Raul Villanueva 

ESCOLAS DE ARQUITETURA 
ARCHITECTURE SCHOOLS 

França France 
Grã Bretanha Great Britain 
França Franee 
Itália /ta/y 
Espanha Spain 
Bélgica Be/gium 
Japão Japan 

Grã Bretanha Great Britain 
México Mexieo 
França Franee 
Iugoslávia Yugos/avia 
Canadá Canada 
Paraguai Paraguay 
Paraguai Paraguay 
Chile 
Bélgica Be/gium 
Estados Unidos United States 
Holanda The Nether/ands 

Israel 
Itália /ta/y 
Suíça Switzer/and 

Pintura Painting 
Pintura Painting 
Escultura Seu/pture 
Pintura-Grande Prêmio Painting Grand Prix 
Escultura Seu/pture 
Desenho Orawing 
Gravura Engraving 

Escultura Seu/pture 
Pintura Painting 
Tapeçaria Tapestry 
Gravura Engraving 
Gravura Engraving 
Escultura Seu/pture 
Escultura Seu/pture 
Gravura Engraving 
Pintura Painting 
Escultura Seu/pture 
Gravura Engraving 

Pintura Painting 
Pintura Painting 
Escultura Seu/pture 

Cuba Pintura Painting 
Colômbia C%mbia Pintura Painting 
Uruguai Uruguay Gravura Engraving 
Honduras Pintura Painting 
Bolívia Bolivia Pintura Painting 
Venezuela Pintura Painting 
Argentina Gravura Engraving 
Turquia Turkey Pintura Painting 
União Sul-Africana Union af South Africa Escultura Seu/pture 
Panamá Panama Pintura Painting 
Portugal Pintura Painting 
Peru Pintura Painting 
Grécia Greeee Pintura Painting 
Noruega Norway Pintura Painting 
China Pintura Painting 
Venezuela Pintura Painting 
Uruguai Uruguay Pintura Painting 
Luxemburgo Luxemburg Pintura Painting 
Equador Eeuador Pintura Painting 
Argentina 
Rep. Dominicana Dominican Republic Pintura Painting 
Vietnã Vietnam Pintura Painting 
Finlândia Fin/and Pintura Painting 

Itália /ta/y 
Itália /ta/y 
Itália /ta/y 
Venezuela 

Edifício para Fins Comerciais Commereia/ Bui/ding 
Edifício para Fins Comerciais Çommercia/ Bui/ding 
Edifício para Fins Comerciais Commercia/ Building 
Menção Honrosa Honorab/e Mention 

Escola de Arquitetura da Universidade de Waseda, Japão Sehoo/ of Architeeture, Waseda Universitr, Tokyo, Japan 
Escola Superior de Arquitetura de Paris, França Éeo/e Supérieure d'Arehiteeture de Paris, France 
Faculdade de Arquitetura da Universidade Central da Venezuela Arehitecture Schoo/ Centra/ University of Venezuela 

ARTES CÊNICAS 
THEATER ARTS 

Adolphe Appia 

Alexander Calder 
Félix Labisse 
Gerhard Weber 

Léon Gischia 
Oskar Schlemmer 

Stefan Hlawa 
Heikki Siren 

Suíça Switzerland 

Estados Unidos United States 
França Franee 
Rep. Fed. da Alemanha 
German Federa/ Repub/ie 
França Franee 
Rep. Fed. da Alemanha 
German Federa/ Repub/ie 
Áustria Austria 
Finlândia Fin/and 

Medalha de Ouro Anchieta -
Maior Interesse Histórico 
Anehieta Go/d Meda/ - Greatest Historiea//nterest 
Cenografia Set Oesign 
Cenografia Set Oesign 
ArquiteturaTeatral Theater Arehiteeture 

Figurinista Costume Oesigner 

Menção Honrosa Honorab/e Mention 
Menção Honrosa Honorab/e Mention 
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FATOS POLíTICOS E ECONÔMICOS 

IIdi,carldo aumento dei'sallarilo. 
da Frente Parlamentar Nacionalista. 

es1tabeleicelm base de rastreamento de foguetes 
de Fernando de Noronha. 

FATOS CULTURAIS 

ifesto concretista dos irmãos Campos e 
!.Pig"atari. . .:. * ,h 

•• ção concretista n~ ~,ará. 
emar Cordeiro pinta Idéia Visível. 

Deslgn 
!ergio Rodrigues projeta ~ poltrona Mole. 

FATOS RELATIVOS A CICCILLO MATARAZZO E À BIENAL 

io na sede da In~ ., a Brasileira locali 
prédio dos Diários AssoJ:iacfos, na Rua 7 de Abril:;" 

Transferência para o Parque do Ibirapuera. 
A4a Bienal de São Paulo é ~ primeira a ocupar sua 
atual sede no Parque Ibirapuera. Participam 49 
países; 933 artistas estrangeiros e 172 artistas 
brasileiros, com um total, de 3 800 obras. 

FATOS POLíTICOS E ECONÔMICOS 

FATOS CULTURAIS 

Arte 
Nasce a Internacional Situacionista, prolongamento do 
grupo Cobra (A. Jorn, Constant, G. Debord e outro'l). 
L. Barragán e M. Goeritz realizam uma série de torres 
monumentais na cidade do México. ' 

inhardt publica s Doze Regras para um.: % 

Academia e confi dimensão espirituali~ 
stração. ,ryy 

A,quitetura 
R,vista Architecture D'Aujourd'Hui lança número 
especial sobre BrasOia. 
A~' van Eyck: Orfanato Municipal, Amsterdã. 
J. Utzon vence o concurso para a construção da 
ÓRera de Sydney. . 
Le C0rbusier e Lucio Costa projetam o Pavilhão do 
Brasil em Paris. 
x * PR (Belglojoso, Banfi, P , ssutti e Rogers): Torre 

sea, Milão. 

90; , , 
rian Frutiger cria a famOia tipográfica Universo 

Música 
L. Bernstein: West Side Sfory. 

Cinema 
I. Bergman: Morangos Silvestres. 

LHeratura 
G. Bataille: O Erotismo. 

uac: On the Road. 
nta na França a nOqvelle vague. 

REPERCUSSÔES 

URSS lança o primeiro satélite artificial, Sputnik I. 
Um mês depois lança Sputnik II, enviando o primeiro 
ser vivo ao espaço: a cadela Laika. 
A Lambretta, maior rival da Vespa, lança o modelo 
LD 150, seu maior sucesso. 

ln São Paulo, 
salary increase. 
Creation of the Nationalist Parfiamentary Front. 
The United States sef up a rocket tracking station on FBrnando de 
Noronha Island. 

CULTURAL HIGHUGHTS 

Art 
Brothers Augusto and Haroldo de Campos, and Décio Pignatari 
issue their Concreta,Manifesto. 
EXhibítion of Concrete aft is shown in the 
Waldemar Cordeirorfdaints visible ideas. 

Oesign 
Sergio Rodrigues designed his Mole (Soft) armchair: 

Television 
Live-audience show Discoteca do Chacrinha is aired and gains 
instant. popularfty. 

FACTS RELATEO TO CICCILLO MATARAZZO ANO THE BIENNIAL 

Fire át the Cinem? ileira instaíled at tIle DiE!riqs ', ssbciados 
buílding, ín downtoWFI São Paulo, resuJts in its move tê! Ibirapuera Park. 
The 4th São Paulo Intwnational 8iemíal ínauguratêis its present 
headquarters, the 8iennial Pavilion, at Ibirapuera Park with 49 
countries, 933 foreign artists, 172 Brazilian artists, and 3,800 
works in attendanee. . 

POUTlCAL ANO ECONOMIC MILESTONES 

CULTURAL HIGHUGHTS 

Art 
The Situatiónist Intemational is formed as an oftshoot of the Cobra 
group (A. Jorn Constant G. Debord, and others). 
L. Barragán and M. Goeritz design a series of monumental towers 
for Mexico City. 
Ad Reinhardt publishes his Twelve .Rules for a New Ac;ademy and 
validates the spiritualí$tiç dimensíon of abstractioQ. 

Archítecture 
The magazine Architecture D'Aujourd'Hui devotes aspecial issue 
to Brasília. 
A. van Eyck: Amsterdam orphanage. 
J. Utzon wins contest with his design for the Sydney Opera House. 
Le Corbusier and Lucio Costa design the Brazífian Pavilion Paris. 
BBPR (Belgiojoso, Banfl; Peressutti, and Rogers): the Velasca 
tower, Milan. 

Oesígn 
Adrian Frutiger cteatf3s the Univers typeface. 

Music 
L. Bernstein: West'Slde Story. 

Film 
I. Bergman: Smultronstallet/Wild Strawberries. 

Uterature 
G. Batai/le: Erotism: Death And Sensuality. 
J. Kerouac: On the Road. 
The nouvel/e vague movement in French cinema is launched. 

REPERCUSSIONS 

USSR launches its first artificial satel/ite, Sputnik 1. One month 
later, the Sputnik 2 is launched with the first living being (dog, 
Laika) aboard. 
Lambretta, the number one competitor of Vespa scooters, 
launches its greatest hit, model LO 150. 
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BRAZIL 

Sala Jackson Pollock Jackson Pollock Room 
Foto Photo Arquivo Histórico Wanda Svevo 

FATOS CULTURAIS 

Arte 
Lygia Clark: superffcies e espaços modulados. 
Lnia Pape: Balé Neoconcreto, Rio de Janeiro. 
Hélio Oiticica realiza os Metaesquemas. 
Plano Piloto para a poesia concreta, na 
revista Noigandres. 

Arqultetura 
Sergio Bemardes: Pavilhão do Brasil na Exposição 
Intemacional de Bruxelas. 

Teatro 
Eles niio Usam S/ack-Tie, de Gianfrancesco Guarnieri, 
no Teatro de Arena. 
Criação do grupo de Teatro OfIcina. 

CULWRAL HIGHUGHTS 

M 
Lygia Clark creates 
Lygia Pape presents 
Hélio Oiticica produces Metaschemas. . 
A Pilot Plan devised for Concrete poetry is published in the 
review Noigandres. 

Architecture 
Sergio Bernardes: Brazilian pavilion at the Brussels 
Intemational Exposition. 

Television 
Eles não Usam Black-lle, by Gianfrancesco Guamierí, at 
Teatro de Arena. 
Creation of the Teatro Oficina group. 

Música Music 
Infcio da bossa nova. Chega de Saudade, de Tom Jobim Early days of the bossa nova musical style. João Gilberto records 
e Vinicius de Moraes é gravada por João Gilberto. Chega de Saudade composed by Antonio Carlos Jobim and 

Vinicius de Moraes. 

REPERCUSSÕES 

Brasil campeão da Copa do Mundo na Suée!a. 

FATOS RELATIVOS A CICCILLO MATARAZZO E À BIENAL 

o MAM-SP deixa a sede da Rua 7 de Abril e é 
transferido para o prédio do Museu da Aeronáutica 
no Parque do Ibirapuera e, em seguida, para o 
segundo andar do Pavilhão Armando Arruda Pereira, 
atual Pavilhão Ciccillo Matarazzo, sede da Fundação 
Bienal de São Paulo. 

FATOS POLíTICOS E ECONÕMICOS 

França: De Gaulle é eleito presidente. 
URSS: Kruschev primeiro-ministro. 
Milhares de cientistas dirigem uma petição a ONU 
contra as experiências nucleares. 
Os EUA criam a Natlonal Aeronautics and Space 
Administratlon (NASA). 

FATOS CULTURAIS 

Arte 
2fr Bienal de Veneza. 
Op-Art em Nova York. 
Plero Manzoni expie seus Achromes. 
L. Fontana expõe suas Fendas e Incls6es. 
New American Palnting, exposição itinerante 
na Europa. 
George Segal rompe com a abstração e apresenta 
suas primeiras esculturas/instalaç6es. 

Arqultetura 
BuckmiftSter Fuller: Geodésica de 117 m. 
GIo Pontl e P.L. Nervi: Edlficlo Pirelll, em Milão. 

Design 
M. Bich lança a caneta Blc descartável. 

Cinema 
A. Wadja: Cinzas e Diamantes. 
A. Hitchcock: Um Corpo Que Cal. 
J. Tati: Meu Tio. 

Teatna 
T. Williams: Um Bonde Chamado Desejo. 

Música 
G. Ligetl: Artlku/at/on. 

FATOS POLíTICOS E ECONÕMICOS 

Morte do papa Pio XII. Eleito João XXIII. 

REPERCUSSIONS 

Brazil wins the World Cup, in Sweden. 

FACTS RELATEO TO CICCILLO MATARAZZO ANO THE BIENNlAL 

The Museu de Arte Modema, of São Paulo, moves from its former 
downtown location to the building of the Aeronautics Museum, at 
Ibirapuera Park; soon after, it is relocated on the second floor of 
the Armando Arruda Pereira pavílion, later renamed Cíccillo 
Matarazzo pavilion, current/y the headquarters of Fundação Bienal 
de São Paulo. 

POUTICAL ANO ECONOMIC MILESTONES 

France: De Gaulle is elected president. 
USSR: Khrushchev is appointed Soviet premier. 
Thousands of scientists sign a petition presented to the U. N., 
calling for the end of nuclear testing. 
The United States establishes the NASA-National Aeronautics and 
Space Administration. 

CULWRAL HIGHUGHTS 

M 
29th Venice Biennale. 
Op Art is shown in New York. 
Píero Manzoni shows hís Achromes. 
L. Fontana shows his slashes and perforations. 
The traveling exhibítíon New American Painting is presented in Europe. 
George Segal parts with abstraction and presénts his early 
sculptures/ínstallations. 

Architecture 
Buckmínster Fuller: geodesic dome with 367.5-foot diameter. 
Gio Pontí and P L. Nervi: Pírelli buílding, in Mílan. 

Design 
M. Bich launches the first disposable ballpoínt pen. 
Fílm C. Chaplin: Umelight 

Rim 
A. Wajda: Popiól i DiamenVAshes and Diamonds. 
A. Hitchcock: Vertigo. 
J. Tati: Mon Oncle/My Uncle. 

7heater 
T. Williams: A Streetcar Named Desire. 

Music 
G. Ugeti: Artikulation. 

POUTlCAL ANO ECONOMIC MILESTONES 

Death of Pope Píus XII. Pope John XXIII is elected. 
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A V Bienal de São Paulo será lembrada 
por seu sucesso de público - 200 mil 
visitantes -, uma retribuição à altura da 
qualidade do evento. No âmbito da 
comunidade artística local, a novidade 
correu por conta daquilo que nosso mais 
importante crítico, Mário Pedrosa, chamou 
de "ofensiva tachista e informal" no Brasil: 
"Um jovem artista japonês desconhecido, 
Manabu Mabe, é o vitorioso. Mal chegado 
do interior de São Paulo, onde fazia seu 
estágio obrigatório de imigrante, Mabe 
ganha instantânea notoriedade. De gosto 
inefavelmente japonês, as manchas de 
Mabe têm um poder emocional de fácil 
comunicabilidade, e com elas inaugura-se 
em definitivo a voga tachista no Brasil". 
Reconhecia-se a importância de outra 
vertente que não o concretismo, o grupo 
local que abraçara o ideal das vanguardas 
construtivas. Contrastando com essa 
premiação, os organizadores da 
representação brasileira ofereceram uma 
sala especial exatamente ao artista que se 
apresentava como inimigo de toda e 
qualquer versão do abstracionismo, 
Candido Portinari. 

Em que pese às contendas internas, a 
Bienal seguiu cumprindo sua missão de 
apresentar ao público o novo ao lado das 
referências desse novo. Nesse sentido é 
imperativo reconhecer que ela foi das mais 
históricas. A começar por uma seleção de 
15 pinturas e 15 desenhos, a maior parte 
delas tomada de empréstimo do acervo do 
museu holandês Kroller-Müller, todas de 
autoria de Van Gogh. Um conjunto 
sintético mas capaz de explicar por que o 
artista foi considerado tão importante p;ua 
a pintura como para o desenho. Por si só o 
artista holandês foi capaz de arrebatar a 
multidão que acorreu ao Ibirapuera. Mas 
não era o caso de pensar que essa sala 
esplendia isolada. A própria Holanda 
garantia isso trazendo Karel Appel e 
Corneille, duas personalidades cujas 
raízes chegavam até Van Gogh. 

Candido Portinari Brasil Brazil A Barca The Boat 1941 
200x200 cm Óleo sobre tela Oil on canvas Sala especial Special Room 
Coleçdo Collection Museus Castro Maya Foto Photo Nicolau Drei 

The 5th São Paulo Biennial wil! be remembered for its 

success with the public-200, 000 visitors-which 

testified to the superb quality of the event. Within the 

local art community there was a novel circumstance 

which resulted from what our most important critic 

Mánó Pedrosa cal!ed the "informal and tachiste 

offensive" in Brazil: "An unknown young Japanese 

artist Manabu Mabe, is the winner. Having just 

arrived from the interior of the state of São Paulo, 

where he had been serving the mandatory 

apprenticeship of an immigrant Mabe won instant 

notoriety Of ineffable Japanese taste, Mabe's blots 

bear an emotional power of easy communicabilit}; 

and with them the tachiste vogue is definitively 

inaugurated in Brazil. II Recognition was thus given to 

another current other than concretism, the local 

group that had taken up the ideal of the constructivist 

vanguards. ln stark contrast to this award, the 

organizers of the Brazilian representation offered a 
special room for precisely that artist who figured as 

the enemy of aI! and any version of abstractionism, 

Candido Portinari. 

The internal wrangling notwithstanding, the Biennial 

continued to fulfil! its mission of presenting the public 

with what was new in art alongside its references. ln 

regard to this, it is important to recognize that this 

Biennial was one of the most historical. It featured a 
selection of 15 of Van Gogh's paintings and 15 of his 



Já no recinto da V Bienal, 
as obras de Van Gogh sob permanente 

vigilância de policiais 
AI lhe site of the 5th Biennial, Van Gogh's works 

under lhe striet surveillanee of polieemen 
Foto Photo 

, Arquivo Última Hora/Folha Imagem 
Ultima Hora News daily arehives/Folha Imagem 

Vincent Van Gogh 
Holanda The Netherlands 

Paisagem de fim de tarde com lua nascente 
Evening Landscape with Rising Moon 

1989 
72x92 cm 

Óleo sobre tela Oi! on eanvas 
Sala especial Speeial Room 

Coleçâo Colleetion 
Rijksmuseum Kroller-Müller, 

Otterloo (Holanda) 

Procedendo em harmonia com o 
pensamento dos comissários holandeses, 
a Alemanha trouxe uma pequena mas 
sensível súmula do expressionismo 
alemão, 20 obras, entre pinturas, 
desenhos e aquarelas, de cinco dos mais 
representativos artistas do grupo de 
Dresden: Heckel, Kirchner, Schmidt
Rottluff, Nolde e Müller. O efeito Van Gogh 
podia ser perfeitamente cotejado nesta 
mostra, como também nas 12 
perturbadoras pinturas de Francis Bacon 
trazidas pela Grã-Bretanha. Na sala deste 
artista o Estudo para um Retrato de Van 
Gogh no. 2, de 1957, atualizava e ampliava 
a força dramática do pintor holandês. 

Sob a égide de Van Gogh, a linha da 
expressão era o fio condutor que 
atravessava tempos e espaços diversos, 
garantindo uma imprevista unidade entre 

Sala Van Gogh 
Van Gogh Room 
Foto Photo Arquivo Histórico Wanda Svevo 

drawings, most of them on loan from the col/ection of 

the Kr6l/er-Mül/er Museum of Hol/and. It was a 
synthetic set but one able to explain why the artist 

was considered equal/y important for both painting 

and drawing, The Outch artist alone was enough to 

account for the multitude that flocked to Ibirapuera 

Park, but it should not be thought that this special 

room was the only attraction Again, it was Hol/and 

that brought Karel Appel and Corneil/e, two 

personalities whose roots reached back to Van Gogh 

With a selection that harmonized with the thinking of 

the Outch organizers, Germany brought a smal/ but 

sensitive cross-section of German expressionism a 
set of 20 artworks consisting of paintings, drawings, 

and watercolors, by five of the artists most 

representa tive of the Oresden group: Heckel, 

Kirchner; Schmidt-Rottlu~ Nolde, and Mül/er. The Van 

Gogh effect could be plainly verified in this sample, 

as wel/ as in the 12 perturbing paintings by Francis 

Bacon brought by Great Britain ln the room of this 

artist the Study for a Portrait of Van Gogh No, 2, from 

1957, updated and amplified the dramatic power of 

the Outch painter. 

Under the aegis of Van Gogh, the line of 

expressionism was the thread connecting diverse 

times and pIa ces, assuring an unforeseen unity 

among the rooms organized by the various 

delega tions , This factor made it possible for the 

event, though very large, to be seen as a cohesive 

whole rather than as a multifaceted and confused 

assortment of artworks, 

From this point of view the presence of engraving 

was also memorable, It is enough to mention only 

two presentations: two large group shows of a 
historical nature, Four Centuries of French Engraving 

consisted of 128 printings covering an extensive span 

beginning with a woodcut by Jean Pélerin, also cal/ed 

Viator; who lived from 1445 to 1524, and ending with 

another woodcut from 1910 by the fauve artist Raoul 

Ouf)0 who had died in 1953, While the French room 

used a traditional support to discuss the development 
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Joaquin Torres-García 
Uruguai Uruguay 
Cantate Barcos metafísicos 
sobre fundo verde 
Metaphysical !aoats on Greeo Background 
1943 
43x51 cm 
Oleo sI madeira Oi! on wood 
Sala especial Special Room 
Coleção Collection 
Manolita PU'ía de Torres García 
Montevidéu Uruguai 
Montevideo, Uruguay 

salas organizadas por distintas 
delegações, fator que garantia que o 
evento, não obstante grandioso, não fosse 
visto pelo público como um conjunto tão 
multifacetado quanto confuso. 

Sob esse aspecto também a presença da 
gravura foi memorável. Bastaria aludir a 
duas mostras apenas: duas grandes 
exposições coletivas de natureza 
histórica. Quatro Séculos de Gravura 
Francesa consistia em 128 gravuras que 
juntas percorriam um extenso caminho 
cujo ponto de partida se dava numa 
xilogravura do Cônego Jean Pélerin, dito 
Viator, que viveu entre 1445 e 1524, para 
se fechar numa outra xilogravura, esta de 
1910, de autoria do fauve Raoul Dufy, 
falecido em 1953. Enquanto a sala 
francesa discorria, pela via de um suporte 
dos mais tradicionais, sobre o 
desenvolvimento do pensamento visual do 
ocidente, a sala especial Ukiyo-E, trazida 
pela delegação japonesa, por sua vez, 
fazia o mesmo em relação a sua própria 
cultura. Cento e cinqüenta obras de 
primeira água, entre as quais 12 de 
Hokusai e 42 de Hiroshigue, dois de seus 
mestres mais cultuados, juntavam-se a 37 
gravuras contemporâneas, escolhidas de 
modo a sublinhar a vitalidade da tradição. 

Mas a ponta emergente da produção da 
gravura lavrava um tento a mais com a sala 
que a Grã-Bretanha reservava a William 
Hayter. Fixado em Paris em 1926, Hayter 
fundaria no ano seguinte o Atelier 17, que 
atrairia para si artistas como Arp, Miró e 
Tanguy. Sua mudança para Nova York 
entre os anos 40 e 50 levaria a influenciar 
Kline, De Kooning e Pollock. 

of Westem visual thought, the special room Ukiyo-E, 

brought by the Japanese delegation, did the sarne in 

relation to its own culture. This room featured 150 of 

the most important Japanese artworks, including 12 

by Hokusai and 42 by Hiroshigue, two of its most 

cultivated masters, together with 37 contemporary 

printings, chosen in a way that hlghlighted the 

tradition's vitality 

Meanwhile, emergent engraving production had its 

own space in the room that Great Britain had 

reserved for the work of William Hayter. Having 

moved to Paris in 1926, in the following year Hayter 

founded Atelier 1 7, which brought together artists 

such as Arp, Miró, and Tanguy His move to New 

York between the 1940s and '50s also extended his 

influence to Kline, Oe Kooning, and Pollock. 

Uruguayan artist Juan Torres-Garcia, a precursor to 

constructivism in Latin America, showed 30 artworks. 

This was sufficient to justify his prominent position in 

the art of the 20th century, and his role in the 

development of constructivism in Latin Americ8, long 

before he took up residence in Brazil. 

The 1 70 artworks brought by the Italian delegation 

were intended to provide a mapping of the recent 

production. While Lucio Fontana was represented by 

11 artworks, 8 of which were produced that very 

year, what really shocked the public was Alberto 

Burri's abstractionism, with canvases made of 

unusual materiaIs such as tom and bumed matting, 

wood, and metal. 

Architecture at the 5th Biennial came at the hands of 

postmodem and modem architects. The best 

included the Belgians Victor Horta and Henry Van de 

Velde, the latter with projects remarkable for the 

design of objects and their graphic art. The enigmatic 

artwork of the most famous Catalan artist, Antonio 
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Luclo Fontana Itália Ita/y Concepção Espacial Spatial Concept 1949 
1 00x1 00 cm papel sobre tela paper on canvas 
Coleção Collection Teresita Fontana, Milão (Itália) Mi!an, Italy 
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Yolanda Mohalyi 
Brasii Brazil 

Composição' Composition I 
1959 

76,7x110,2 cm 
Guache e nanquim sI cartão 

Gouache and India ink on cardboard 
Coleção Collection MAC/USP 
Foto Photo Romulo Fialdini 

o uruguaio Juan Torres-Garcia, precursor 
do construtivismo na América Latina, 
expôs 30 trabalhos. O suficiente para 
justificar sua proeminente posição na arte 
do século XX e seu papel no 
desenvolvimento do construtivismo na 
América Latina, muito antes que ele 
houvesse se fixado entre nós. 

As 170 obras trazidas pela delegação 
italiana tinham a pretensão de efetuar um 
mapeamento da produção recente. 
Tendo à frente Lucio Fontana, representado 
por 11 obras, 8 realizadas ainda naquele 
ano, quem de fato garantiu o choque do 
público foi o abstracionismo de Alberto 
Burri, com suas telas feitas à base de 
materiais inusitados, como estopa rasgada 
e queimada, madeira e metal. 

Na V Bienal a arquitetura veio trazida pelas 
mãos de protomodernos e modernos. Entre 
os primeiros figuravam os belgas Victor 
Horta e Henry Van de Velde, este com 
trabalhos que se espraiavam pelo design 
de objetos e artes gráficas. A enigmática 
obra do mais famoso arquiteto catalão, 
Antonio Gaudí, era finalmente introduzida 
ao público brasileiro. Os americanos 
traziam a produção local do alemão Mies 
Van der Rohe, enquanto o Brasil destacava 
o paisagismo de Roberto Burle Marx. 

Mas enquanto a arquitetura perfazia cinco 
salas situadas no terceiro e último piso do 
pavilhão da Bienal, a expressão teatral de 
11 países ocupava a maior parte do andar. 
Uma área considerável para estudos de 
cenários, fotografias e maquetes de peças 
variadas, do clássico grego Édipo Rei a 
Vestido de Noiva de Nelson Rodrigues, a 
Bienal explicitava sua ambição de estender 
seus domínios por todas as frentes das 
artes visuais. 

Sala Itália itaiy Roam 
Foto Photo Arquivo Histórico Wanda Svevo 

Gaudí, was finally introduced to the Brazilian public. 

The Americans brought the local production of 

German architect Mies Van der Rohe, while Brazil 

featured the landscaping of Roberto Burle Marx. 

Yet while architecture took up 

five rooms located on the 

Biennial pavilions third (top) 

floor; the greatest part of this 

floor was reserved for the 

theatrical production of 11 

countries. By dedicating 

such a considerable 

space to studies of 

scenes, photographs, 

and mock-ups of a 
variety of plays, 

ranging from the 

Greek classic 

Oedipus Rex to 

Vestido de Noiva 

by Nelson 

Rodrigues, the 

Biennial was 

affirming its ambition 

to extend its scope to 

ali fronts of the visual 

arts. 

Barbara Hepworth 
Grã Bretanha Great Britain 
Canta te Domino 
1958 
209,2x52,8x35 cm 
Bronze patinado Patinated bronze 
Grande Prêmio Grand Prix 
Coleção Collection MAC/USP 
Foto Photo Romulo Fialdini 
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Presidente Chairman 
Francisco Matarazzo Sobrinho 

Secretjrlo Geral SecretaJY General 
Arturo Profili 

Comissão Executiva da II Bienal do Teatro! 
Executive Committee for lhe 2nd Theater BiemiaJ 

Agostinho Olavo 
Aldo Calvo 

Paschoal Carlos Magno 
Sábato Magaldi 

JÚRI DE SELEÇAo SELEC770N JURY 

Artes Plásticas M 
Alfredo Volpi, Brasil Br8Z17 

Ernesto J. Wolf, Brasil Brazlf 
Fayga Ostrower, Brasil Brazil 

Mário Barata, Brasil Brazil 
Paulo Mendes de Almeida, Brasil 8razJI 

JÚRI PREMIAÇAo AWARDS JURY 

Artes Plásticas M 
Abraham-Marie Hammacher, Holanda 

7heNelherfands 
Aleksa Celebovonik, Iugoslávia \1Jgoslavia 

Gian Alberto Dell'Acqua, Itália ftaJy 
Haim Ganzu, Israel 

J. Van Lerberghe, Bélgica Be!gium 
Jiri Kotalik, Tchecoslováquia Czechosfovakia 
José Gomez Sicre, União Pan-americana 

Pan-/lmerícanUnion 
K.G.Húlten, Suécia Sweden 

Kikihide TOkudaiji, Japão Japan 
Lourival Gomes Machado, Brasil Br8Z17 

Ludwig Grote, República Federal da Alemanha 
German Federal RepubIic 

Luis González Robles, Espanha Spain 
Mieczslaw Porebski, Polônia PoIand 

Paulo Mendes de Almeida, Brasil 8razJ7 
Richard Davis, Estados Unidos United States 
Roland Penrose, Grã Bretanha Great Britain 

Tapani Raitilla, Finlãndia Finland 
Vinzent Oberhammer, Áustria Austn'a 

PREMIADOS BRASILEIROS BRAZILlAN PRIZE WINNERS 

PRÊMIOS REGULAMENTARES 
OFFICIAL PRIZES 

Arthur Luiz Piza 
Manabu Mabe 
Marcelo Grassmann 

PRÊMIO AQUISiÇÃO 
ACOUISITION PRIZE 

Danilo Di Prete 
Fernando Lemos 
Maria Bonomi 
Yolanda Mohalyi 

PRÊMIO ESPECIAL 
SPECIAL PRIZE 

Arnaldo Grostein 

ESCOLAS DE ARQUITETURA 
ARCHITECTURE SCHOOL 

Universidade Federal de Minas Gerais 

Arthur Luiz Piza 
Brasil Brazil 

Sem título, s/d 
Untitled, undated 

_ 29,8x36,5 cm 
Agua-forte, água-tinta e talho doce 

Eau-forte, aquatint, and chalcography 
Prêmio gravura Engraving Prize 

Coleção Collection MAC/USP 
Foto Photo Gerson Zanini 

Manabu Mabe 
Brasil Brazil 

Pedaço de Luz 
Piece 01 Ught 

1959 
130x130 cm 

Óleo sobre tela Oil on canvas 
Prêmio pintura Painting Prize 

Obra destruída Missing 

Gravura Engraving 
Pintura Painting 
Desenho Drawing 

Pintura Painting 
Desenho Drawing 
Gravura Engraving 
Pintura Painting 

Concurso de Cartazes Poster Competition 



PREMIADOS ESTRANGEIROS FOREIGN PRIZE WINNERS 

PRÊMIOS REGULAMENTARES 
OFFICIAL PRIZES 

Barbara Hepworth 
Francesco Somaini 
José Luis Cuevas 
Modesto Cuixart 
Riko Debenjak 

PRÊMIO AQUISiÇÃO 
ACOUISITION PRIZE 

Alberto Burri 
Aleksander Kobzdej 
Armando Morales 
David Smith 
Fritz Hundertwasser 
Hans Platschek 

Karel Appel 
Minoru Kawabata 
Moshe Castel 
Renzo Vespignani 
Rodolfo Abularach 

MENÇÕES HONROSAS 
ONORABLE MENTlONS 

Alejandro Obregõn 
Alejandro Otero 
Chin Sung 
Edoardo Villa 
Fernando de Szyszlo 
Frosso Efthimiadi 
George Claessen 
George Edmund Alleyn 
Guillermo Muriel B. 
Guillermo Trujillo 
Hermann Guggiari 
Jakob Weidemann 
Jorge Camacho 
Júlio Resende 
Karel Soucek 
Maija Isolà 
Maria Luisa Pacheco 
Oyvind Fahlstrom 
Ram Kumar 
Rasmus Nellemann 
Rodolfo Julio Bardi 
Rodolfo Opazo 
Salah Abdel Kerim 
Tran Tho 
Werner O. Leuenberger 
Wilson Bigaud 

Grã Bretanha Great Brítaín 
Itália Italy 
México Mexíeo 
Espanha Spaín 
Iugoslávia Yugoslavía 

Itália Italy 

Escultura-Grande Prêmio Seulpture- Grand Prix 
Escultura Seulpture 
Desenho Drawíng 
Pintura Paíntíng 
Gravura Engravíng 

Polônia Poland Pintura Paíntíng 
União Pan-americana Pan-/lmaríC8fJ UníonPintura Paíntíng 
Estados Unidos Uníted States Escultura Seulpture 
Áustria Austría Pintura Paíntíng 
Rep. Fed. da Alemanha Pintura Paíntíng 
German Federal Republíe 
Holanda The Netherlands 
Japão Japan 
Israel 
Itália Italy 
Guatemala 

Pintura Paíntíng 
Pintura Paíntíng 
Pintura Paíntíng 
Desenho Drawíng 
Desenho Drawíng 

Colômbia Colombía Pintura Paíntíng 
União Pan-ameticalla Pan-ArraiC8fJ Uním Pintura Paíntíng 
China Gravura Engravíng 
União Sul-Africana Uníon of South Afríca Escultura Seu!,Jture 
Peru Pintura Paíntíng 
Grécia Greeee Escultura Seulpture 
Ceilão Srí Lanka Pintura Paíntíng 
Canadá Canada Pintura Paíntíng 
Equador Eeuador Pintura Paíntíng 
Panamá Panama Pintura Paíntíng 
Paraguai Paraguay Escultura Seulpture 
Noruega Norway Pintura Paíntíng 
Cuba Pintura Paíntíng 
Portugal Pintura Paíntíng 
Tchecoslováquia Czeehoslovakía Pintura Paíntíng 
Finlândia Fínland Pintura Paíntíng 
Bolívia Bolívía Pintura Paíntíng 
Suécia Sweden Pintura Paíntíng 
índia Indía Pintura Paíntíng 
Dinamarca Denmark Gravura Engravíng 
Argentina Pintura Paíntíng 
Chile Pintura Paíntíng 
Rep(Hca Árêbe lnda Urited /'vab REpJtfc Escultura Seulpture 
Vietnã Víetnam Pintura Paíntíng 
Suíça Swítzerland Pintura Paíntíng 
Haiti Pintura Paíntíng 
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FATOS CULTURAIS CULTURAL HIGHUGHTS 

FATOS POLíTICOS E ECONÓMICOS POUTlCAL ANO ECONOMIC MILESTONES 

FATOS RELATIVOS A CICCILLO MATARAZZO E À BIENAL FACTS RELATEO TO CICCILLO MATARAZZO ANO THE BIENNlAL 

FATOS POLiTICOS E ECONÓMICOS POUTlCAL ANO ECONOMIC MILESTONES 

FATOS CULTURAIS CULTURAL HIGHUGHTS 

REPERCUSSÕES REPERCUSSIONS 

enters the 
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Sala Torres-García 
Torres-Garcia Rooom 

Foto Photo 
Arquivo Histórico Wanda Svevo 

FATOS POLfTICOS E ECONOMICOS 

V"1t6ria da UDN nas eleiç6es: JAnio Quadros é eleito 
presidente, com João Goulart na Vice- presidência. 
VisRa de Fidel Castro ao Brasil. 

FATOS CULTURAIS 

Arte 
Fonnaçlo do grupo Invenção, articulado pela 
equipe do Noigandres. 
Inrcio de exposiç6es individuais de concretistas 
em 510 Paulo. 
Hélio Oiticica cria Penetrá"eis. 
Willys de Castro apresenta Os ObJetos Afilfos e Lygia 
Clark os Bichos na II Exposição Neoconcreta, Rio 
de Janeiro. 
Arqultetura 
Inauguração de BrasOla. Projetos de Oscar Niemeyer e 
Plano Urbano de Lucio Costa. 

Cinema 
'Rui Guerra: Os Cafajestes. 

REPERCUSSÕES 

Éder Jofre toma-se campelo ",undlal. dos pesos-galo. 
Criação das sandálias havaianas. 

FATOS RELATIVOS A CICCILLO MATARAZZO E À BIENAL 

Governo Federal concede subvenção à Bienal por 
meio da Lei 3812. 

FATOS POLfTICOS E ECONOMICOS 

John Kennedy é eleito Presidente dos EUA. 
Criação da Frente Nacional de Libertação do Vietnã 
do Sul. 
Independência do Zaire, Nigéria, Senegal, Gana, 
Madagáscar e outras col6nias africanas. 

FATOS CULTURAIS 

Arte 
30- Bienal de Veneza. 
O critico Pierre Restany lança os fundamentos 
teóricos do novo realismo, movimento constituido 
por Klein, César, Arman, Hains e outros. 
Op-Art, na Europa e EUA. 
Yves Klein realiza suas primeiras Antropometrlas. 
Koncrete Kunst - exposição intemacional de arte 
concreta organizada por Max Bill, em Zurique. 
Criação do grupo experimental Groupe de Recherche 
d'Art Visuel (GRAV), Paris. 
Nova figuração na pintura e na escultura. 
Arqultetura 
As revistas Architettura e Zodiac dedicam números 
especiais a BrasOla 
L. Khan e a monumentalidade no Salk Institule. 
R. Venturi: Gulld House, em Filadélfia. 
De.lgn 
M. Nizzoli projeta a "Lettera 22" para a Ollvettl. 
Cinema 
J. L. Godard: Acossado. 
Literatura 
E. lonesco: O RInoceronte. 
Música . 
O. Mesaiaen: Quarteto para o Fim dos 'Atmpos. 
K. Penderecki: Anaklasis. 

REPERCUSSÕES 

Surge o fen6meno Beatles 
Monem o escritor Albert Camus e o ator Clark Gable. 
PrImeira cIemonstraçIo de ralo laser. 

UDN candidates 
president and João 
Cuban president Rdel Castro visits 

CULTURAL HIGHUGHTS 

M 
Creation of the Invenção group integrated by Noígandres members. 
Concrete artists begin to shaw at one-person exhibitions in São Paulo. 
Hélio Oiticica produces his "Nucleic Penetrables". 
Wilfys de Castro presents Os objetos Ativos, and Lygia Clark, her 
Bichos at the 2nd Neo-Concrete Exhibition, in Rio de Janeiro. 

Architecture 
Offícial inauguration of Brasília, the new capital buílt from Lucio 
Costas urban planning and Oscar Niemeyer's architectural design. 

Rim 
Ruí Guerra: Os Cafajestes!The Unscrupulous Ones. 

REPERCUSSIONS 

Éder Jofre wins worfd bantamweight boxíng championship. 
Flip-flops are designed and launched on the market. 

FACTS RELATEO TO CICCILLO MATARAZZO ANO THE BIENNlAL 

Based on Law no. 3812, the federal government grants financial 
aid to the Biennial. 

POLlTlCAL ANO ECONOMIC MILES TONES 

John F Kennedy is elected president of the United States. 
Creation of the National Uberation Front of South Vietnam. 
ndependence of Zaire, Nigeria, Senegal, Ghana, Madagascar, and 
other African colonies. 

CULTURAL HIGHUGHTS 

M 
30th Venice Biennale. 
lhe crifie Pierre Restany releases the theoretical foundations of 
New Realism, the movement introduced by Klein, César, Arman, 
Hains, and others. 
Op Art shows are held in Europe and the United States. 
Yves Klein perfórms his first Anthropométries. 
Max Bill organizes the intemational Koncrete Kunst/Concrete M 
exhibítion, in Zurich. 
lhe experimental Groupe de Recherche d'M Visuel-GRAV is 
formed in Paris. 
. New Figuration is adopted in paínting and seulpture. 

Architecture 
lhe magazines Architettura and Zodiac devote speeial editions 
to Brasília. 
L. Khan designs the monumental Salk Institute Laboratories complex. 
R. Venturi: Guild House, in Philadelphia. 

Design 
M. Nízzoli designs the Lettera 22 typewriter for Olívettí. 

Rim 
J. L. Godard: À Bout de SoufflelBreathless. 

Literature 
E lonesco: Rhinoceros. 

Musíc 
o. Messiaen: Quartet for the End of Time. 
K. Penderecki: Anaklasis. 

REPERCUSSIONS 

lhe British rock group lhe Beatles is founded. 
Deaths of writer Albert Camus and actor Clark Gable. 
Rrst public demonstration of the laser ray. 
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6a Bienal de São Paulo 
6st São Paulo Biennial 
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Lívio Abramo 
Brasil Brazil 

Meninas de Fábrica Factory Girls 
1935 

163x204 cm 
Xilogravura sobre papel Woodcut on paper 

Coleção Collecnon 
Museu de Arte Modema de São Paulo 

Foto Photo Fernando Chaves 

Aos dez anos de existência, a Bienal de 
São Paulo, em sua sexta versão, enfrentou 
dificuldades econômicas com o fim do 
mecenato exclusivo de Francisco Matarazzo 
Sobrinho. A grandiosidade crescente do 
evento, resultado natural de seu sucesso, 
levaria o número de países participantes a 
ultrapassar a casa dos 50. Com isso ficava 
previsível um público ainda maior, 
um quadro altamente favorável mas 
incompatível com os recursos do 
empresário paulista, às voltas com uma 
grave crise financeira em seus negócios. 
Sem perder o comando, Ciccillo trabalhou 
para que a Bienal de São Paulo, após uma 
década de vinculação com o Museu de Arte 
Moderna, fosse transformada numa 
fundação de modo a se beneficiar de 
verbas municipais e estaduais que 
assegurassem sua continuidade. 

At the 1 O-year mark of its existence, in its 6th edition 

the São Paulo Biennial faced financial difficulties with 

the end of the generous sponsorship of Francisco 

Matarazzo Sobrinho. The event's ever-increasing size, 

a natural result of its success, had brought the 

number of participating countries to as much as 50. 

This signified a similarly larger number of exhibition 

visitors, which, though a very healthy sign, was 

nonetheless incompatible with the resources of the 

São Paulo businessman who was nearing a financial 

crisis in his business affairs. Without losing his 

command, Ciccillo worked to transform the São 

Paulo Biennial, after its decade-Iong link to the Museu 

de Arte Moderna, into a foundation of its own in order 

that it might benefit from city and state funds that 

would assure its continuity. 

The event's general curator was Mário Pedrosa, an art 

critic of international fame and one familiar with 

contemporary art, who, more than a mere observer; 



Sala Kurt Schwitters 
Kurt Schwitters Roam 

Foto Photo 
Arquivo Histórico Wanda Svevo 

Ainda que estivesse sob a curadoria-geral 

do crítico Mário Pedrosa, de reputação 

internacional, afeito à arte 
contemporânea, mais que testemunha, 
um combativo cúmplice das 
experimentações que se faziam no Brasil, 

por exemplo, em torno do 
neoconcretismo, o fato é que Pedrosa 

desapontou críticos e formadores de 
opinião ligados às artes plásticas ao optar 
por uma exposição de caráter 

marcada mente museológico. É que 
Pedrosa era igualmente defensor de 

expressões feitas à margem da grande 
arte ocidental, fosse ela proveniente 

das cavernas, dos aborígines australianos, 
das nações indígenas brasileiras, das 
comunidades africanas. Segundo seu 

texto de apresentação do catálogo: 
"a VI Bienal tornou-se [ ... ] na 
manifestação artística de maior 

universalidade do mundo. Essa 
universalidade não se traduz apenas no 

plano geográfico ou político, isto é, no 
espaço; mas se traduz, também, no 
tempo, isto é, sai da contemporaneidade 

artística para alcançar as profundezas do 
passado. Com efeito, nela estão presentes 
formas artísticas representativas dos mais 

diversos graus de civilização, de culturas 
primitivas ou complexas, vivas ou já 

mortas". O grande crítico seria 
posteriormente o idealizador do Museu 
das Origens, um projeto que, entre outros 

aspectos, interessava-se por artefatos, 
utensílios,' máscaras e totens, mesmo que 

houvessem sido realizados com propósitos 
mágicos e utilitários e não estéticos. 

Enquanto a Bienal anterior, com a sala 
francesa, montava um panorama da arte 

ocidental do Renascimento em diante, e a 
sala japonesa realizava uma operação 
semelhante em relação a seu próprio 

passado, a VI Bienal ao mesmo tempo que 
dava um destaque muito maior ao 

played an actíve role ín the experímentatíon that was 

underway ín Brazíl, for example ín neoconcretísm. Even 

so, Pedrosa dísappoínted crítícs and vísual-art opíníon 

makers when he opted for a markedly museologícal 

approach for the exhíbítíon. Thís owed to Pedrosa's 

beíng a defender of expressíons. made at the frínge of 

maínstream Westem art, whether ít was art on the 

wal/s of caves, art of the Australían aborígínes, the 

índígenous Brazílíans, or the Afrícan communítíes. 

Accordíng to hís íntroductory text ín the catalog, "the 

6th Bíenníal has become ... the most uníversal of the 

world's artístíc manífestatíons. Thís uníversalíty extends 

not on/y on the geographícal or polítícal plane, that ís, 

ín spa ce,' ít extends also through tíme, that ís, ít 

stretches aI/ the way from contemporary art to the dím 

reaches of the pasto Indeed, ít ínvolves art forms 

representíng the most díverse leveIs of cívílízatíon, from 

prímítíve cultures to complex ones, from those lívíng 

today, to those long dead. II The great crítíc was to later 

conceíve of the Museum of Orígíns, an undertakíng 

whích, besídes other aspects, was ínterested ín 

artífacts, utensíls, masks, and totems, even íf they had 

been created for magícal or uttlítarían functíons rather 

than aesthetíc ones. 

Whíle the prevíous Bíenníal, wíth the French room, 

had dísplayed a panorama of Western art stretchíng 

from the Renaíssance onwards, and the Japanese 

room had carríed out a símílar operatíon ín regard to 

íts own past, the 6th Bíenníal, though ít focused 

more on the past, nevertheless díd thís more freely, 

wíthout beíng bound to the canons of Western art. It 

thus presented The Religious Art of the Missions, a 

set of sculptures produced duríng the períod of 

Jesuít domínatíon ín Brazíl's Prata regíon 

(1610/1667), wíth the curatorshíp of the Brazílían 

engraver Lívío Abramo. The exhíbítíon also 

presented copíes of medíeval frescoes of the 

Byzantíne genre, paíntíngs by Australían aborígínes 

on tree bark, as well as a paneI of Japanese 

callígraphy of hístorícal character. 

As Márío Pedrosa was also commíffed to the most 

radícal art productíons, he arranged for the specíal 

room of Oadaíst Kurt Schwíffers, ín col/aboratíon wíth 

the German curator Werner Schmalenbach. Thís was 

an exceptíonal set of 89 artworks, most 

of them coI/ages. The German 

curatorshíp's sensíbílíty and precísíon 

were evídent ín íts bríngíng, as 

companíon píeces to the work of 

Schwítters, 72 paíntíngs by Julíus Bíssíer. 

Graphíc expressíon was the overrídíng 

tendency ín the Brazílían 

representatíon. Ferreíra Gullar 

organízed an ample retrospectíve-97 

drawíngs and 58 príntíngs by Oswaldo 

Goeldí, who had passed away that 

year. Louríval Gomes Machado set 
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Sala Aldemir Martins Aldemir Martins Room 
Foto Photo Arquivo Histórico Wanda Svevo 
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Sala Robert Motherwell 
Robert Motherwell Roam 

Reprodução/AE ReproductionlAE 

passado, o fazia de modo mais livre, 
sem se prender aos cânones da arte 

ocidental. Assim, ela apresentou A Arte 

Religiosa das Missões, conjunto de 

esculturas realizadas durante o período 
de dominação jesuítica na região do 
Prata (1610/1667), com curadoria do 

gravador brasileiro Lívio Abramo. Trouxe 
também cópias de afrescos medievais 
do gênero bizantino, pinturas de 

aborígines australianos em córtex de 
madeira e um painel de caráter histórico 

da caligrafia do Japão. 

o Mário Pedrosa comprometido com a 
produção mais radical imprimiria sua 
marca na sala especial do dadaísta Kurt 

Schwitters, colaborando com o curador 
alemão Werner Schmalenbach. Um 
excepcional conjunto de 89 trabalhos, 

constituído em sua maioria de colagens. 
curadoria alemã revelar-se-ia sóbria e 

precisa trazendo como companheiro de 
Schwitters, 72 pinturas de Julius Biss!er. 

A expressão gráfica seria o mote das 
salas especiais da representação 

brasileira. Ferreira Gullar organizava uma 
grande retrospectiva - 97 desenhos e 58 
gravuras - de Oswaldo Goeldi, falecido 

naquele ano. Lourival Gomes Machado, 
por sua vez, organizava em padrões 

semelhantes - 45 desenhos e 46 
gravuras - outra sobre a obra de Lívio 
Abramo, enquanto Wolfgang Pfeiffer fazia 
uma mostra menor sobre o desenho de 
Carybé, e Roberto . Teixeira Leite 

apresentava uma seleção de 20 desenhos 
de Marcelo Grassmann. 

about his task in a similar vein and presented 45 

drawings and 46 printings by Lívio Abramo, while 

Wolfgang Pfeiffer organized a smaller show on 

Carybé's drawings and Roberto Teixeira Leite 

presented a selection of 20 drawings by Marcelo 

Grassmann, 

Alfredo Volpi was the focus of a large 

retrospective organized by Mario Schenberg, For 

the first time, 95 artworks provided an overa!! view 

of the brilliant career of this Italian artist resident 

of São Paulo, 

ln his 1970 article, ':.4 Biennial de cá para lá, /I 

Mário Pedrosa sheds some light on this artist 

who has been scarcely registered by art. 

historians: ':.4t the 6th Biennial, 196 1, however; 

despite the acclaim of the abstractionism not 



Willys de Castro Objeto Ativo Active Object 

Alfredo Volpi 

Brasil Brazil 
Composição em quadrados Composition in Squares 

1957 
97x73 cm 

Têmpera Tempera 
Artista Convidado Guest anist 

Coleção Col/ection T. Spanudis 
Foto Photo Arquivo Histórico Wanda Svevo 

Alfredo Volpi seria o alvo de uma grande 

retrospectiva organizada por Mario 
Schenberg. Pela primeira vez 95 obras 

davam a ver a brilhante trajetória do artista 
italiano radicado em São Paulo. 

Em seu artigo de 1970, "A Bienal de cá 
para lá", Mário Pedrosa joga um pouco de 
luz sobre uma presença pobremente 

registrada por historiadores da arte: "Na VI 
Bienal, 1961, porém, apesar da 

consagração dos abstracionismos não 
regidos por uma disciplina formal ou 
mesmo pela disciplina cromática imposta 

pelas exigências da cor pura com que Volpi 

deu ao concretismo brasileiro um toque 
extremamente original de viveza e vibração 
colorística, que prenunciava a pintura pós
tachista da optic artJ é o neoconcretismo 

que leva a palma com o grande prêmio de 
escultura para Lygia Clark. Esse prêmio 

representa uma 
ruptura com os 
cânones 

tradicionais da arte 
moderna. Ela traz à 
apreciação 
internacional a 
invenção 

revolucionária dos 

'bichos', ou uma 
construção de 
planos articulados 
no espaço por 
dobradiças e que se 

armam e se 
combinam pela ação 

do espectador". 

Sala Willys de Castro Wil/ys de Castro Room 
Foto Photo Arquivo Histórico Wanda Svevo 

dírected by a formal díscíplíne or even by a 

chromatíc díscíplíne ímposed by the 

requírements of pure color wíth whích Volpí gave 

to Brazílían concretísm an extremely orígínal and 

víbrant touch of coloríst víbratíon, whích 

presaged the post-tachíste paíntíng of optíc art, 

ít ís nevertheless neoconcretísm that took the 

príze wíth the híghest award of sculpture goíng to 

Lygía Clark. Thís award represents a break wíth 

the tradítíonal canons of modem art. It brought 

íntematíonal apprecíatíon to the revolutíonary 

ínventíon of the 'bíchos' [crítters], a constructíon 

of planes artículated ín space by hínges and 

whích are set up and brought ínto combínatíon 

by the actíon of the spectator. JJ 
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Preeldente Chairman 
Francisco Matarazzo Sobrinho 

Dlretor Geral Dúecfor General 
Mário Pedrosa 

Conselho Cultural e ArtiatIco Cu/ture and M Council 
Aldo Calvo Teatro 771eater 

Francisco Luiz de Almeida Salles Cinema 
Oswaldo Corria Gonçalves Arquitetura Architecture 
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JORl DE SELEÇÃO SEl..EC71ON JURY 

Artes Plásticas M 

Bruno Giorgi, Brasil Blaztl 
Ferreira Gullar, Brasil Brazil 

José Geraldo Vieira, Brasil Blaztl 
Lourlval Gomes Machado, Brasil Brazil 

Mário Pedrosa, Brasil BalZ/7 
Nelson Coelho, Brasil Blaztl 

Quirino Campofiorito, Brasil Blazt7 

JÚRI PREMIAÇÃO AWARDS JURY 

Artes Plásticas M 
André Gouber, FranÇa France 

Emille Langul, Bélgica Beigium 
James Johnson Sweeney, Estados Unidos 

United States 
Jean Cassou, França Fmnce 

Jorge Romero Brest, Argentina 
Kenjlro Okamoto, Japão Japan 

Mário Pedrosa, Brasil Brillil 
N. R. A. Vroom, Holanda lhe NeIhet1ands 

Ryszard Stanislawiski, Polônia Poiand 
Wemer Schmalenbach 

Arqultetura Architecture 
Affonso Eduardo Reidy, Brasil Brillil 

Eduardo Corona, Brasil 8razjJ 
Julien Ferris 

Mauricio Roberto, Brasil Blaztl 
Zenon Lotufo 

Artes Cênlcas 771eater Ms 
Aleksa Celebonovic, Iugoslávia Yugoslavia 

Anibal Machado, Brasil Brazil 
Clovis Garcia, Brasil Brazil 

Felix Lablsse, França France 
Franz Hadamowsky, Austria Austrfa 

Haim Gamzu, Israel 
Jiri Kotalik, Tchecoslováquia Czechoslovakia 

John Fox, Grã Bretanha Great Bdtain 
Luis González Robles, Espanha Spain 

PREMIADOS BRASILEIROS BRAZILlAN PRIZE WINNERS 

PRÊMIOS REGULAMENTARES 
OFF/C/AL PR/ZES 

Anatol Wladyslaw 
Iberê Camargo 
Isabel Pons 
Lygia Clark 

PRÊMIO AQUISiÇÃO 
ACQU/SITION PR/ZE 

Anna Letycia Quadros 
Fernando Jacson Ribeiro 
Ivan Serpa 
Sheila Brannigan 

PRÊMIO ESPECIAL 
SPEC/AL PR/ZE 

Luiz Oswaldo Vanni 

ARQUITETURA 
ARCH/TECTURE 

Lucio Costa 
Oscar Niemeyer 
Paulo Mendes da Rocha 
Carlos Millan 
Hélio Marinho 
Jorge Machado Moreira 
Marcelo Fragelli 
Marcos Konder 
Oswaldo Corrêa Gonçalves 
Rolf Huter 
Wit-Olaf Prochnik 

ARTES CÊNICAS 
THEATER ARTS 

Beatrice Tanaka 
Cyro dei Nero 
Júlio Katinsky 
Oscar Niemeyer 

Robert Motherwell 
EUA USA 

Pancho Vil/a morto e vivo Pancho \/illa Oead and flJive 
1943 

71,1x91,1 cm 
Guache e óleo cl colagem 51 cartão 

Gouache and oi! with cut-and-pasted papers on cardboard 
Sala Especial Special Roam 

Coleção Col/ection The Museum of 
Modern Art, New York 

Foto Photo ©The Museum of 
Modern Art, New York 

Parses e número de artistas 
Místs from each countJy 
Antilhas Holandesas 2 
lhe Netherlands Antilles 
Argentina 17 
Austrália Australia 24 
Áustria Austria 2 
Bélgica Belgíum 7 
Bolrvia BolMa 8 
Brasil Brazii 165 
Canadá Canada 5 
Chile 2 
China 10 
Col6mbla Colombía 13 
Cuba 36 
EI Salvador 2 
Equador Ecuador 4 
Espanha Spaln 21 
Estados Unidos Uníted States 23 
Finlândia Finland 10 
França France 17 
Grá Bretanha Great Britain 5 
Grécia Greece 14 
Guatemala 2 
Holanda lhe Netherlands 8 
índia India 11 
Israel 5 
Itália Jtafy 25 
Iugoslávia Yugoslavia 14 

Japão Japan 40 
Luxemburgo Luxemburg 3 
México Mexíco 21 
Nigéria Nigeria 9 
Panamá Panama 8 
Paraguai Paraguay 9 
Peru 15 
Pol6nia Poland 10 
Portugal 6 
República Arabe Unida 
Uníted Arab Republic 9 
República Democrática Alemã 
German Democratic Republíc 1 
República reàeral da Alemanha 2 
German Federal Republic 
Romênia Romania 1 
Senegal 1 
Suécia Sweden 1 
Suíça Switzerland 7 
Tchecoslováqula Czechoslovakia 14 
TurquialTurkey 11 
União Pan-americana 
Pan-American Union 3 
União Soviética Soviet Union 72 
União Sul-Africana 1 
Union of South Africa 
Uruguai UNguay 4 
Venezuela 5 
Vietnã Vietnam 1 

Desenho Orawing 
Pintura Painting 
Gravura Engraving 
Escultura Sculpture 

Gravura Engraving 
Escultura Sculpture 
Pintura Painting 
Pintura Painting 

Cartaz Poster 

Menção Honrosa Honorable Mention 
Menção Honrosa Honorable Mention 
Menção Honrosa Honorable Mention 
Menção Honrosa Honorable Mention 
Menção Honrosa Honorable Mention 
Menção Honrosa Honorable Mention 
Menção Honrosa Honorable Mention 
Menção Honrosa Honorable Mention 

Figurino Costume Oesign 
Cenografia Set Oesign 
Arquitetura Teatral Theater Architecture 
Arquitetura Teatral Theater Architecture 

Total de artistas 733 
Number of artísts 
Participação em 
outros segmentos 
Participatíon in olher segments 
Arquitetura Althitecture 171 
Argentina 4 
Bélgica Belgium 2 
Brasil Brazii 45 
Canadá Canada 2 
China 5s 
Cuba 1 
Espanha Spain 13 
Estados Unidos Uníted States 9 
Finlândia Finiand 6 
França France 10 
Grá Bretanha Great Britain 11 
Holanda The Nelherlands 9 
Israel 2 
itália ItaJy 16 
Iugoslávia Yugosiavia 2 
Japão Japan 3 
México Mexjco 4 
Polania Poiand 1 
Portugal 1 
Romênla Romanía 1 
Surça Switzerland 2 
Artes Cénicas 771eater Ms 102 
Argentina 3 

Áustria Austria 7 
Brasil Brazii 32 
Canadá Canada 1 
China 2 
Espanha Spain 1 
Estados Unidos United States 1 
França France 13 
Iugoslávia Yugoslavia 5 
Japão Japan 1 
Paraguai Paraguay 1 
Pol6nia Poland 1 
República Federal Alemâ 1 
German Federal Republic 
Tchecoslováquia Czechosiovakía 15 
União Soviética Soviet Union 16 
Nota Note: Países não 
especificados Country not specified 
1 artista 1 artist 
Artes Visuais Visual Ms 1 
Brasil Brazii 1 
Total de países 53 
Number of countries 
Total de artistas 1 007 
Number of artists 
243 brasileiros Brazilians 
754 estrangeiros foreign 
Total de obras 4 990 
Works in attendance 



Público Public 
Foto Photo Arquivo Histórico Wanda Svevo 

PREMIADOS ESTRANGEIROS FORE/GN PR/ZE W/NNERS 

PRÊMIOS REGULAMENTARES 
OFF/C/AL PR/ZES 

Alicia Penalba 
Leonard Baskin 
Maria Helena Vieira da Silva 
Yoshishige Saito 
Tadeusz Kulisiewicz 

PRÊMIO AQUISiÇÃO 
ACQU/S/T/ON PR/ZE 

Evert Lundquist 
Juan Ventayol 
Juan Vilacasas 
Luciano De Vita 
Mladen Srbinovic 
Moshe Tamir 
William Scott 
Zoran Petrovic 

PRÊMIOS ESPECIAIS 
SPEC/AL PR/Z 

Julius Bissier 

MENÇÕES HONROSAS 
ONORABLE MENT/ONS 

Akolo 
Alfredo Ayzanoa 
Antonio Eiriz 
Christiaan Joseph Hendrikus 
Engels 
Ciro S. Oduber 
Cordelia Urueta 
Edith Jiménez 
Frantisek Gross 
Harri Kivijarvi 
Henri Dillenburg 
Jan Van Heel 
Julia Diaz 
K. G. Subramanyan 
Ku Fu-Sheng 
Marcelle Ferron 
Maurice Wijckaert 
Nikos Navridis 
Nuno de Siqueira 
Oscar Pantoja 
Oswaldo Viteri 
Pedro Hanne Gallo 
Rodolfo Abularach 
Rolf Lehmann 
Samuel Román Rojas 
Tran Tho 
Vladimir Favorsky 

Argentina 
Estados Unidos United States 
França France 
Japão Japan 
Polônia Po/and 

Suécia Sweden 
Uruguai Uruguay 
Espanha Spain 
Itália /ta/y 
Iugoslávia Yugos/avia 
Israel 
Grã Bretanha Great Britain 
Iugoslávia Yugos/avia 

Escultura Seu/pture 
Gravura Engraving 
Pintura - Grande Prêmio Painting - Grand Prix 
Pintura Painting 
Desenho Drawing 

Pintura Painting 
Pintura Painting 
Gravura Engraving 
Gravura Engraving 
Pintura Painting 
Gravura Engraving 
Pintura Painting 
Desenho Drawing 

República Federal da Alemanha Pintura Painting 
German Federa/ Republie 

Nigéria/Nigeria Pintura Painting 
Peru Pintura Painting 
Cuba Pintura Painting 
Antilhas Holandesas Pintura Painting 
The Nether/ands Antilles 
Panamá Panama Desenho Drawing 
México Mexieo Pintura Painting 
Paraguai Paraguay Gravura Engraving 
Tchecoslováquia Czeehos/ovakia Pintura Painting 
Finlândia Fin/and Escultura Seu/pture 
Luxemburgo Luxemburg Desenho Drawing 
Holanda The Nether/ands Pintura Painting 
EI Salvador Pintura Painting 
índia /ndia Pintura Painting 
China Pintura Painting 
Canadá Canada Pintura Painting 
Bélgica Be/gium Pintura Painting 
Grécia Greeee Pintura Painting 
Portugal Pintura Painting 
Bolívia Bo/ivia Pintura Painting 
Equador Ecuador Pintura Painting 
Colômbia C%mbia Gravura Engraving 
Guatemala Desenho Drawing 
Suíça Switzerland Gravura Engraving 
Chile Escultura Seu/pture 
Vietnã Vietnam Pintura Painting 
União Soviética Soviet Union Gravura Engraving 
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Sala Estados Unidos 
com escultura de Reuben Nakian 

Roam dedicated to the United States, 
with sculpture by Reuben Nakian 

Foto Photo Arquivo Histórico Wanda Svevo 
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PREMIADOS ESTRANGEIROS FOREIGN PRIZE WINNERS 

ARQUITETURA 
ARCHfTECTURE 

Felix Candeia 
Jacob Zweifel 
José Luiz Fernandez dei Amo 
Kaija e/and Heikki Siren 
Killingsworth, Brady Smith 
& Associates 

México Mexico 
Suíça Switzerland 
Espanha Spain 
Finlândia Finland 
Estados Unidos United States 

Augusto H. Alvarez México Mexico 
Collins, Melvin, Ward Grã Bretanha Great Britain 
Guy Lagneau França France 
Hubert Bennett Grã Bretanha Great Britain 
Kenneth Champbell Grã Bretanha Great Britain 
Leonard Grange Vincent Grã Bretanha Great Britain 
Philip C. Johnson Estados Unidos United States 
Riccardo Morandi Itália Italy 
Salvador de Alba Martin México Mexico 
Weed-Johnson and Associates Estados Unidos United States 

ESCOLAS DE ARQUITETURA 
ARCHITECTURE SCHOOLS 

Menção Honrosa Honorable Mention 
Menção Honrosa Honorable Mention 
Menção Honrosa Honorable Mention 
Menção Honrosa Honorable Mention 
Menção Honrosa Honorable Mention 
Menção Honrosa Honorable Mention 
Menção Honrosa Honorable Mention 
Menção Honrosa Honorable Mention 
Menção Honrosa Honorable Mention 
Menção Honrosa Honorable Mention 

Departamento de Arquitetura do Instituto de Tecnologia de Helsinque Finlândia 
Oepartment of Architecture, Helsinki Institute of Technologr, Finland 
Departamento de Arquitetura do Instituto Politécnico, Helsinque, Finlândia 
Oepartment of Architecture of the Polytechnic Institute, Helsinki, Finland 

ARTES CÊNICAS 
THEATER ARTS 

Chapelain-Midy 
Joseph Svoboda 
Shizuko Katatani 

França France 
Tchecoslováquia Czechoslovakia 
Japão Japan 

Figurino Costume Oesign 
Cenografia Set Oesign 
Menção Honrosa Honorable Mention 



..... SIL 
BRAZIL 

EX I 
ABROAO 

FATOS POLíTICOS E ECONÓMICOS 

Che Guevara é condecorado por JAnio Quadros~ 
JAnio Quadros renuncia em agosto. 
Decretado estado de sítio pelos ministros militares, 
numa tentativa de impedir a posse do Vice
presidente João Goulart que se encontrava em 
viagem à China. 
Congresso adota emenda instituindo 
sistema parlamentarista. 
João Goulart assume a Presidência, em setembro, 
com Tancredo Neves como primeiro-ministro. 

FATOS CULTURAIS 

Criação do CPC-Centro Popular de Cultura. 

Cinema 
Cinco Vezes Fa"ela de Marcos Farias, Joaquim Pedro 
de Andrade, Cacá Diegues, Leon Hirszman e 
Miguel Borges. 

FATOS RELATIVOS A CICCILLO MATARAZZO E À BIENAL 

Ciccillo Matarazzo e Yolanda Penteado separam-se. 
Ciccillo integra a comitiva do ministro das Relações 
Exteriores, Santiago Dantas, à Argentina. Nesse ano, 
compra e reforma uma casa em Ubatuba segundo 
projeto do arquiteto Oswaldo Bratke. 
Ciccillo decide transformar a Bienal em entidade 
autônoma, ou seja, na Fundação Bienal de São 
Paulo, a fim de conseguir verbas da Prefeitura e do 
Estado para manutenção do evento, que apresenta 
um déficit calculado em 115 mil dólares. 
&- Bienal de São Paulo. Participam 53 países; 754 
artistas estrangeiros e 243 artistas brasileiros, com 
um total de 4 990 obras. A Exposição Internacional 
de Arquitetura assume grandes proporções pela 
participação de 20 países, passando a ocupar 
espaço anexo ao Pavilhão. 

F4TOS POLíTICOS E ECONÓMICOS 

Rompimento das relações entre Cuba e Estados 
Unidos. Invasão da Baia dos Porcos. 
Construção do Muro de Berlim. 
Inicio da Guerra do Vietnã. 
Início da Guerra no Laos. 

FATOS CULTURAIS 

Arte 
1 a Bienal Americana, Caracas. 
Roy Lichtenstein adota a linguagem dos quadrinhos 
e a arte pop consolida-se. 
Exposição A Arte de Assemblage, no MoMAlNY. 
C. Oldenburg realiza a obra The Store, ponto de 
partida para a arte pop. 
American Abstracf Expressionisfs and Imagisfs, 
Museu Guggenheim, de Nova York. 
Primeira exposição de Christo, em Paris. 

Arquitetura 
P. Cook e equipe editam Archigram I. 
K. Tange funda o grupo Metabollstas, entre os quais 
figurava A. Isozaki. 

Deslgn 
K. Ekuan projeta a embalagem de vidro para molho 
de soja, que ficaria mundialmente conhecida. 
E. Noyes projeta a máquina de escrever Selectric 
para a IBM, dotada de uma pequena esfera de tipos. 

Cinema 
L. Bufiuel: Veridiana. 
F. Truffaut: Jules e Jim. 
P. P. Pasolini: Accattone. 
A. Resnais: O Ano Passado em Marienbad. 

Música 
K. Penderecki: Polymorphia. 
L. BeriO: Épiphanie. 

REPERCUSSÓES 

URSS lança a nave Vostok 1, com o primeiro homem 
a ir ao espaço Yuri Gagarin, responsável pela célebre 
frase "A Terra é azul!". 

pounCAL ANO ECONOMIC 

Brazílian president Jânio 
leader Che Guevara. 
Jânio Quadros renounces in August. 
The Brazilian mílitary declare a nationwide state of siege in an 
attempt to keep Vice-President João Goulart, who was then 
traveling in China, from assuming the president's duties. 
Congressional amendment institutes the parliamentary system. 
João Goulart is inaugurated president of Brazíl, with Tancredo 
Neves as prime minister. 

CULTURAL HIGHUGHTS 

·Creation of the CPC-Centro Popular de Cultura (Popular Center 
for Culture). 

Rim 
Cinco Vezes Favela: five versions of an episode rendered by 
filmmakers Marcos Farias, Joaquim Pedro de Andrade, Cacá 
Oiegues, Leon Hirszman, and Miguel Borges. 

FACTS RELATE O TO CICCILLO MATARAZZO ANO THE BIENNIAL 

Ciccíllo Matarazzo and Yolanda Penteado's marriage ends. 
Ciccíllo Matarazzo joins Foreign Affairs minister Santiago Oantas' 
retinue on his official visit to Argentina. This year he also purchases 
and renovates a summerhouse in Ubatuba, designed byarchitect 
Oswaldo Bratke. 
Ciccíllo Matarazzo decides to transform the Biennial into an 
independent entity, i.e. into Fundação Bienal de São Paulo, to 
obtain the necessary city and state funding to maintain the event, 
which by now presents a deficit of approximate/y US$ 115,000. 
The 6th São Paulo Intemational Biennial is held with 53 countries, 
754 foreign artists, 243 Brazílian artists, and 4,990 works in 
attendance. The signíficant growth in attendance to the 
Intemational Exhibition of Architecture-now including 20 
countries-motivated the show transfer to a building next to the 
Biennial pavílion. 

POUTlCAL ANO ECONOMIC MILESTONES 

Severance of relations between Cuba and the United States. 
Attempted Bay of Pigs invasion. 
The Berlin Wall is erected. 
Beginning of Vietnam War. 
Beginning of civil war in Laos. 

CULTURAL HIGHUGHTS 

Art 
1 st American Biennial, in Caracas, Venezuela. 
Roy Uchtenstein adopts the cartoon language and Pop Art 
is consolidated. 
The exhibítion The Art of Assemblage is shown at MoMA, 
New York. 
C. Oldenburg presents his project titled The Store, the starting 
point of Pop Art. 
American Abstract Expressionists and Imagists, at Guggenheim 
Museum, New York. 
Christo's first solo exhibition, in Paris. 

Architecture 
P Cook and associates publísh Archigram I. 
K. Tange founds the Metabolíst Movement, with A. Isozaki as 
a member. 

Design 
K. Ekuan designs the glass soy sauce container for table use that 
has become known worldwide. 
E Noyes received a commission from IBM to design the Selectric 
typewriter equipped wíth a rotating and tilting ball-shaped print head. 

Rim 
L. Bufluel: Viridiana 
F. Truffaut: Jules and Jim. 
P P. Pasolini: Accattone. 
A. Resnais: L.:anée Demiêre à Marienbad/Last Year at Marienbad. 

Muslc 
K. Pendececki: Polymorphia. 
L. Berio: Epiphanie. 

REPERCUSSIONS 

USSR launches the earth satellite Vostok 1, crewed by Yuri Gagarin, 
the first man to traveI in space. He reported, "The Earth is blue. II 
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BRASIL 
BRAZIL 

ji 

FATOS POLiTICOS E ECONÓMICOS 

Primeiro Plano Nacional de Educação (campanha de 
alfabetização), sob direção do educador Paulo Freire. 
O Presidente João Goulart sanciona a lei que cria o 
130 salário. 

FATOS CULTURAIS 

ArquHetura 
Affonso Eduardo Reidy: Urbanização do Parque 
do Flamengo. 

Deslgn 
K. Bergmiller projeta a poltrona D, para Escriba. 

Cinema 
O Pagador de Promessas, de Anselmo Duarte, ganha 
Palma de Ouro no Festival de Cannes, na França. 

LHeratura 
Lançamento dos Cadernos do Po"o Brasileiro. 

REPERCUSSÕES 

Brasil bicampeão da Copa do Mundo no Chile. 
Morre Candido Portinari. 

FATOS RELATIVOS A CICCILLO MATARAZZO E À BIENAL 

Artigo no Jornal O Atlântico lança campanha para 
candidatura de Ciccillo Matarazzo à Prefeitura 
de Ubatuba. 
Assume a Presidência da Comissão do Parque do 
Ibirapuera. 
Doada uma parte da coleção particular de Ciccillo 
Matarazzo e Yolanda Penteado à USP. 
Nelson Rockefeller convida Ciccillo Matarazzo para 
iJ1legrar a Comissão do Conselho Intemacional do MoMA. 
E anunciado o desligamento da Bienal do MAM-sP. 
Registro da Fundação Bienal de São Paulo, em 8 de maio, 
e de seus estab..otos, em 23 de maio. 
Wanda Svevo, criadora do Arquivo Histórico do MAM-sP, 
morre em acidente aéreo no Peru. 

"-- .,-/' 

POUTlCAL ANO ECONOMIC 

Arst National Education 
Paulo Freire. 
President João Goulart sanctions law that institutes the 13th salary for 
full-time employees. 

CULTURAL HIGHUGHTS 

Architecture 
Affonso Eduardo Reídy: landscape planning for Flamengo Park, Rio 
de Janeiro. 

Design 
K. Bergmí/ler designs the armchaír D for Escriba fumiture store. 

Rim 
O Pagador de Promessas/The Given Word, directed by Anselmo 
Duarte, is awarded the Golden Palm at the Cannes Fílm Festival, 
in France. 

Literature 
Release of the series Cadernos do Povo Brasileiro (Notebooks of 
the Brazilían People). 

REPERCUSSIONS 

Brazil wins for the second time the World Cup, in Chile. 
Death of Candido Portínari. 

FACTS RELATEO TO CICCILLO MATARAZZO ANO THE BIENNlAL 

An article publíshed in the nevvspaper O Atlântico launches Cíccíllo 
Matarazzo as mayoral candidate ín the city of Ubatuba, SP. 
o Matarazzo becomes chaír of the steering committee of Ibirapuera Park. 
A portion of the private collection of Ciccillo Matarazzo and Yolanda 
Penteado is donated to the University of São Paulo. 
Nelson Rockefeller invites Cíccillo Matarazzo to joín the Internatíonal 
Board of MoMA. 
Offícial announcement of the Bienníal's dísconnection from MAM 
(Museu de Arte Moderna-SP). Establíshment of Fundação Bienal de 
São Paulo, on May 8, with bylaws offícial/y registered on May 23. 
Wanda Svevo, creator of the historical archives of Museu de Arte 
Moderna, of São Paulo, dies ín air crash in Peru. 

1'" 

Julius Bissier 
Alemanha Germany 
24 fevereiro 
February 24 
1959 
Nanquim 51 papel 
India ink on paper 
39,3 x 57,2 cm 
Sala especial Special Room 
Coleção Collection MAC/USP 
Foto Photo Romulo Fialdini 



Kurt Schwitters 
Alemanha Germany 

Duke Size 
1946 

19 x 15,8 cm 
Colagem CoI/age 

Sala Especial Special Roam 

EXTERIOR 
ABROAO 

FATOS POLfTICOS E ECONOMICOS 

Crise dos mísseis em Cuba quase provoca guerra 
entre os EUA e a União Soviética. 
Independência da Argélia, Uganda, Jamaica, Trinidad 
e Tobago. 
Formação da Frente de Libertação de Moçambique. 
Formação da Frente Sandinista de Libertação 
Nacional da Nicarágua. 

FATOS CULTURAIS 

Arte 
31 8 Bienal de Veneza. 
Andy Warhol inicia a série de serigrafias com 
retratos de celebridades. 
O grupo Fluxus, constituído de músicos, poetas e 
artistas plásticos, difunde suas atividades na Europa. 
Arte programada, em Milão. 
Hard-edge, em Nova York. 
Robert Morris apresenta no Living Theatre de Nova 
York uma performance de sete minutos 
protagonizada por uma coluna de madeira. 
Exposição retrospectiva de Rothko, no Museu de 
Arte Moderna da Cidade de Paris. 
Exposição retrospectiva de Jean Arp, no Museu de 
Arte Moderna da Cidade de Paris. 
Exposição New Realism, no Sidney Janis Gallery, em 
Nova York: emergência do pop. 
Recent Painting USA: The Figure, MoMAlNV. 

Arqultetura 
B. Goldberg Associates: Torres de Marina City, 
Chicago. 
Mies van der Rohe: Nova Galeria, em Berlim. 

Deslgn 
Criado o simbolo do McDonald's. 

Cinema 
M. Antonioni: O Eclipse. 
L. Bufiuel: O Anjo Exterminador. 
D. Lean: Lawrence da Arábia. 
Y. Ozu: Dias de Outono. 

Literatura 
U. Eco: Obra Aberta. 
M. McLuhan: Galáxia de Gutemberg. 

REPERCUSSOES 

Primeira transmissão de imagens por satélite. 
Morre a atriz Marilyn Monroe. 

POUTlCAL ANO ECONOMIC MILESTONES 

Cuban Missile Crisis near/y provokes war between the Soviet Union 
and the United States. 
Independence of Algeria, Uganda, Jamaíca, Trinídad and Tobago. 
Mozambíque Uberation Front is established. 
Sandinísta National Uberation Front is established in Nícaragua. 

CULTURAL HIGHUGHTS 

M 
31 st Venice Biennale. 
Andy Warhol begíns a series of sílk-screen prints of celebrity 
portraits. 
The Fluxus group made up of musicians, poets, and artists 
presents its production in Europe. 
Programmed M 1 (Arte Programmata: arte cínetica, opere 
moltiplicate, opera operata) is shown ín Milan. 
Hard-Edge painting is shown in New York. 
At the Uvíng Theatre, of New York, Robert Morris presents a 
seven-minute performance starring a wooden column. 
Retrospective exhibitíon of the work of Rothko, at the Musée d'Art 
Moderne de la Vil/e de Paris. 
Retrospective exhibition of the work of Jean Arp, at the Musée 
d'Art Moderne de la Ville de Paris. 
The exhibitíon New Realism, shown at Sidney Janis Gallery, in New 
York, heralds the emergence of Pop Art. 
The exhibition Recent Painting USA: The Figure is shown at 
MoMA New York. 

Architecture 
B. Goldberg Associates: Marina Cíty, Chicago, Illinois. 
Mies van der Rohe: New National Gallery, Ber/in. 

Oesign 
he logo of fast-food chain McOonald's is created. 

Rim 
M. Antonioni: ~'Eclisse/The Eclipse. 
L. Bufíuel: EI Angel Exterminador/The Exterminating Angel. 
O. Lean: Lawrence of Arabia. 
Y Ozu: Sanma no aji/ An Autumn Aftemoon. 

Uterature 
U. Eco: Opera Aperta/The Open Text. 
M. McLuhan: The Gutenberg Galaxy. 

REPERCUSSIONS 

Inaugural image broadcasting via satellite. 
Oeath of U.S. actress Marilyn Monroe. 

12 1 



7a Bienal de São Paulo 
7th São Paulo Bíenníal 

122 

Eduardo Paolozzi 
ídolo Hermafrodita n° 1 

Herrnaphroditic Idol NO. 1 
1962 

179,2x70x58,2 cm 
Alumínio 
Aluminum 

Coleção Collection MAC/USP 
Foto Photo Romulo Fialdini 

Com 55 países participantes e cerca de 5 
mil obras, a VII Bienal, em 1963, sofre de 
um gigantismo que põe em cheque suas 
diretrizes conceituais: de um lado, o 
compromisso de apontar caminhos da arte 
contemporânea; de outro, mostras 
retrospectivas que pr. opiciem ao público 
articular momentos distintos na história 
da arte. Há que se considerar que esse 
compromisso de ordem dupla não se 
confinava às artes visuais, mas 
encampava a arquitetura e o teatro. 
Igualmente, as mostras retrospectivas, 
segundo o diapasão adotado na edição 
anterior, não se resumiam aos 
movimentos e a artistas referenciais para 
a arte moderna. Com~ se viu, essas 
mostras podiam avançar rumo a um 
passado remoto quando não 
transbordavam os limites mesmo da arte 
ocidental. Não bastasse a grandiosidade 
do evento, agora o espectador tinha de 
enfrentar um panorama eclético, de difícil 
compreensão. Afinal, qual era a lógica de 
se apresentar uma exposição de jóias de 
autoria de 12 artistas? O que dizer da 
entrada principal do pavilhão da Bienal 
que juntava uma retrospectiva do 
expressionista alemão Emil Nolde e outra 
do precursor do modernismo no Uruguai, 
Rafael Barradas, com uma sala de Arte 
Popular Grega, repleta de vestimentas, 
cintos, colares, cálices, espadas, além de 
uma vasta coleção de cópias de afrescos 
pós-bizantinos e de pinturas populares? 

Junto com sua estrutura fundada em 
critérios antes geopolíticos do que 
estéticos, por si só responsável por uma 
megaexposição formada por partes 
desconexas, a Bienal se complicava 
graças ao caráter concessivo que passava 
a tomar conta dela. 

Não foi uma edição extraordinária, mas 
teve alguns méritos. Em termos locais 
deve-se louvar a sala Flávio de Carvalho, 
uma retrospectiva que ao menos aludia a 

With 55 participating countries and around 5,000 

artworks, the 7th Biennial, in 1963, suffered from a 
gigantism that threatened its conceptual foundation: 

on the one hand the commitment to point out the 

directions of contemporary art,' on the other, 

retrospective shows that allowed the public to see 

the relations between distinct moments in the history 

of art. One must consider that this double 

commitment did not concem only the visual arts, but 

took in architecture and theater as well. Ukewise, the 

retrospective exhibitions, following the tone set by the 

previous Biennial, were not only about the 

movements and artists who constituted references for 

modem art. It was seen that these shows could 

reach back to a remote past or venture beyond the 

borders of Westem art. The mere hugeness of the 

event was not enough, now the spectator had to 

face an ec/ectic panorama, one difficult to 

comprehend. After ali, what was the logic behind an 

exhibition of jewelry made by 12 artlsts? And what 

was one to make of the main entrance of the Bienal 

pavilion which combined a retrospective of the 

German expressionist Emil Nolde and another of the 

precursor of modemism in Uruguay, Rafael Barradas, 

with a room of Popular Greek Art, full of clothes, 

belts, necklaces, cups, and swords, besides a vast 

collection of copies of post-Byzantine frescoes and 

popular paintings? 



Waldemar Cordeiro 
Brasil Brazi/ 

Ópera aperta 
1963 

150x75 cm 
Óleo, espelho, colagem sI tela 

Oi/, mirrar. cal/age on canvas 
Coleção Col/ection 
Família Cordeiro 

Cordeiro Fami/y 
Foto Photo Romulo Fialdini 

o pintor americano Adolph Gottlieb é 
cumprimentado pelo Ministro Bolitreaux 

Fragoso, representante do Presidente da 
República, após receber o Grande Prêmio 

The American painter Ado/ph Gottlieb is greeted by 
Minister Bo/ilreaux Fragoso, representing Brazi/ 

President, after receiving lhe Grand Prix 
Foto Pholo Arquivo Histórico Wanda Svevo 

todas as esferas de ação desse artista: 
pinturas, desenhos (entre os quais a 
Série Trágica .- Minha mãe morrendo, hoje 
integrando a coleção do MAC/USP), além 
de fotos de alguns de seus projetos de 
arquitetura, cenários, monumentos e 
decoração de ambientes. A mostra era 
carente de documentos originais, com 
lacunas importantes. Por exemplo, 
ficaram de fora suas Experiências 
impossíveis de ser catalogadas naquela 
altura: como aquela sua entrada numa 
procissão de corpus Christi, em 1931, 
em sentido contrário e com um chapéu 
na cabeça, atitude que lhe valeu quase 
um linchamento. Uma visão mais 
completa desse artista seria oferecida 
pela mesma Bienal vinte anos depois, 
quando de sua XVI edição. 

As salas especiais da representação 
brasileira conjugaram presenças históricas 
com trajetórias em curso e já merecedoras 
de reconhecimento. No primeiro caso, além 
de Flávio de Carvalho, eram homenageados 
Di Cavalcanti, Tarsila do Amaral e Anita 
Malfatti. No segundo os destaques eram, 
entre outros, Arthur Luiz Piza, Iberê 
Camargo, Frans Krajcberg, Manabu Mabe e, 
confirmando o reconhecimento do 
neoconcretismo, Lygia Clark. 

Together with its structure based in criteria that were 

more geopolitical than aesthetic, in itself responsible 

for a megaexhibition made up of disconnected parts, 

the Biennial was also complicated due to the 

concessionary character that had come over it. 

It was not an extraordinary edition, but it had some 

merits, ln terms of Brazilian art, the highest praise 

should go to the room housing a retrospective of 

Flávio de Carvalho, which at least a//uded to the 

realms in which this artist was active: there were 

paintlngs and drawings (includlng Série Trágica -

Minha mãe morrendo based in the death of the 

artist's mothet; today housed in the MAC/USP 

co//ection), besides photos of some of his designs for 

architecture, scenographic settings, monuments, and 

decor. The show lacked much in the way of original 

documents and suffered from important gaps. For 

example, his Experiências (Experiments) were missing 

from the sho~ as it was impossible to catalog them 

in time: this missing series of Experiências included, 

for example, his entering a Corpus Christi procession 

in 1931, but walking against the flow while wearing a 

hat an attitude that almost got him Iynched. A more 

complete view of the artist's work was presented by 

the 16th Biennial, 20 years later. 

The special rooms of the Brazilian artists held 

historical presences as we// as the work of artists 

whose careers were currently being developed, and 

deserved recognition. ln the former group, besides 
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Sala Adolph Gottlieb Adolph Gottlieb Room 
Foto Photo Arquivo Histórico Wanda Svevo 

George Sega I 
EUA USA 

Homem à Mesa Man aI lhe Table 
Reprodução! AE Reproduction/AE 

A premiação máxima conferida ao pintor 

norte-americano Adolph Gottlieb, que 
veio na qualidade de s.ala especial, 
denunciava que o expressionismo 

abstrato de raiz norte-americana ainda 
rendia dividendos. Enquanto isso a 

mesma delegação trazia três 
verdadeiramente inovadoras instalações 
do ar"tista pop George Segal, uma 

demonstração cabal de que a noção de 

escultura estava sendo superada. 

Mas foi a presença do inglês 

Eduardo Paolozzi, um dos 
fundadores da arte pop, que 

sinalizou a irrupção daquele 
que seria o mais conhecido 

movimento artístico da segunda 
metade do século. Suas 10 
gravuras e 15 esculturas 

evidenciavam a ruptura com a 
escultura moderna de Henry 

Moore e Bárbara Hepworth, 
esta premiada na V Bienal. 

Ao contrário do vocabulário 
oscilante entre motivos 

clássicos e abstração, Paolozzi 
efetuava colagens entre objetos 
encontrados para erigir totens 

que indiciavam a relação do 
homem moderno com o 
universo da máquina. 

Na qualidade de comissário da 

Venezuela, Jesus Rafael Soto 
trazia, entre outros, 

a si mesmo. Dez obras suas 

Flávio de Carvalho, tribute was paid to Di Cavalcanti, 

Tarsila do Amaral, and Anita Malfatti. The latter group 

included Arthur Luiz Piza, Iberê Camargo, Frans 

Krajcberg, Manabu Mabe, and, confirming the 

recognition of neoconcretism, Lygia Clark. 

That the highest award went to the North American 

painter Adolph Gottlieb, who was featured in a 
special room, signified that abstract expressionism 

rooted in the North American strain still yielded 

dividends. Meanwhile the same delegation brought 

three truly innovative installations by the pop artist 

George Sega I, ample proof that the notion of 

sculpture was being surpassed. 

But it was the presence of the British artist 

Eduardo Paolozzi, one of the founders of pop art, 

that signaled the incursion of what would become 

the most well-known art movement of the second 

half of tlle century. /-fie::: 10 printings and 15 

sculptures evinced the rupture with the modem 

sculpture of Henry Moore and Barbara Hepworth, 

the latter having been awarded in the V Biennial. 

Rather than using a vocabulary that oscillated 

between classic and abstract motifs, Paolozzi 

carried out collages with found objects to erect 

totems that indicated the relation of modem man 

with the universe of the machine. 

ln his role as commissary of Venezuela, Jesus 

Rafael Soto brought various artists, including 

himself. Ten of his works indicated the unfolding of 

his particular conception of kinetic art, 

foreshadowing his great penetrables, artworks of 



DareI Valença Lins 
Brasil Brazil 

Desenho n° 8 Drawing n° 8 
1963 

45x58 cm 
Bico de pena Etching 

Prêmio desenho Orawing Prize 
Coleção do artista Collection Artists 

Foto Photo Juan Guerra 

René Portocarrero 
Cuba Cuba 
Catedral Cathedral 
1961 
116,7x69,O cm 
Óleo sobre tela 
Oilon canvas 
Coleção Collection MAC/USP 
Foto Photo Romulo Fialdini 

indicavam o desdobramento de 
sua concepção particular de uma 

arte cinética, prenunciavam seus 
grandes penetráveis, obras de 
proporções ambientais. 

Enquanto Cuba demonstrava a 
potência de sua herança barroca 

com as telas vibrantes de René 
Portocarrero, rendilhados feitos 

de matéria pictórica 
contrastante e viva, o México 

lançava mão de um vasto 
conjunto de obras de José 

Guadalupe Posadas, um dos 
responsáveis pela tradição 
gráfica daquele país, calcada no 
compromisso social e na 

propaganda revolucionária. 

Sala Adolph Gottlieb Adolph Gottlieb Room 
Foto Photo Arquivo Histórico Wanda Svevo 

envíronmental proportíons. Whíle Cuba demonstrated 

the power of íts baroque herítage through René 

Portoearrero's víbrant eanvases, laeework made of 

eontrastíng and lívely pietorial materíal, Mexieo 

presented a vast set of artworks by José Guadalupe 

Posadas, one of the artists responsible for Mexíeo 's 

graphie traditíon, ímbued with social eommitment and 

revolutionary propaganda. 

125 



Presidente Fundação Bienal Chairm8n 01 lhe Biennial Foundalion 
Francisco Matarazzo Sobrinho 

Diretor Geral Direclor General 
Mário Pedrosa 

Assessoria de Artes Plásticas M Advisors 

Geraldo Ferraz 
Sergio Milliet 
Walter Zanini 

Assessoria de Teatro Thealer Advisors 
A1do Calvo 

Sábato Magaldi 
Assessoria de Arqultetura Archileclure Advisor 

Oswaldo Corrêa Gonçalves 
Assessoria de Artes Gráficas Graphíc Ms Advisor 

Jannar Murtinho Ribeiro 

JÚRI DE SELEÇÃO SBEC770N JURY 

Artes PUísticas M 
Geraldo Ferraz, Brasil 8raziI 

José Geraldo Vieira, Brasil Brazil 
Mário Pedrosa, Brasil Brazil 
SergiO Milliet, Brasil Brazíl 
Walter Zanini, Brasil Brazil 

Design Design 
Aracy Amaral, Brasil Brazil 

Geraldo Ferraz, Brasil Brazff 
Maria Eugênia Franco, Brasil Brazíl 

Sergio Milliet, Brasil Brazil 
Walter Zanini, Brasil Brazíl 

Artes Gráficas Graphic Ms 
Alvaro Bittencourt 

Bruno di Tolla 
Dorival Silva 

Hernani de Campos Seabra 
Mario de Souza 

JÚRI PREMIAÇÃO AWARDS JURY 

Artes Plásticas M 
Alejo Carpentier, Cuba 

Antonio Mariaca Arguedas, Bolfvia BoIMa 
Geraldo Ferraz, Brasil Brazil 

Giulio Cario Argan, Itália lIaIy 
Haim Gamzu, Israel 

Horácio Flores-Sánchez, México Mex!co 
Jean Leymarie, França France 

Jiri Kotali, Tchecoslováquia Czechoslovakia 
José Geraldo Vieira, Brasil BrazíI 

José Gómez Sicre, União Pan-amerícana 
Pan-Amefican U(I/()/J 

Julio Llinás, Argentina 
Kenjiro Okamoto, Japão .lapan 

Lars-Erik Astrom, Suécia Sweden 
Lilian Sommerville, Grã Bretanha Greal Btilain 

Luís Garcia Pardo, Uruguai UllJguay 
Luis González Robles, Espanha Spain 

Martin L. Friedman, Estados Unidos United States 
N.R.A Vroom, Holanda 7he Nelhertands 

Ryszard Stanislawski, Polônia PoIand 
Tony Spiteris, Grécia Greece 

Wemer Schmalenbach 
Wilheim Mrazek, Áustria AuslJia 

Zoran Krzisnik, Iugoslávia YugosJavia 
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Arqultetura Architecture 
Acácio G. Borsoi, Brasil Brazíl 

Jorge Wllheim, Brasil Brazil 
Maurício Nogueira Batista, Brasil 8raziI 

Miguel Pereira, Brasil Brazíl 
Oswaldo Correa Gonçalves, Brasil Brazil 

Artes Gráficas Graphic Ms 
Badia Vilató, Brasil Brazil 

Carmen Portinho, Brasil Brazíl 
Eduardo Mc Entyre, Brasil Brw7 

Paulo Mendes da Rocha, Brasil Brw7 
Sergio Milliet, Brasil Brazil 

PREMIADOS BRASILEIROS BRAZ/LlAN PR/ZE W/NNERS 

PRÊMIOS REGULAMENTARES 
OFFICIAL PRIZES 

Darei Valença Lins 
Felícia Leirner 
Roberto De Lamonica 
Volanda Mohalyi 

PRÊMIO AQUISiÇÃO 
ACQUISmON PRIZE 

Fayga Ostrower 
Fernando Odriozola 
Liuba 
Maria Bonomi 
Maria Leontina 
Wega Nery 

PRÊMIO ESPECIAL 
SPECIAL PRIZE 

Danilo Di Prete 
ARTES CÊNICAS 
THEATER ARTS 

Flávio Império 
Marie W. Nery 

ESCOLA DE ARQUITETURA 
ARCHITECTURE SCHOOL 

Faculdade de Arquitetura da Universidade Mackenzie 

DESIGN 
OESIGN 

Caio Mourão 
Danilo Di Prete 
Roberto Burle Marx 
Amélia Toledo 
Luigi Zanotto 

Adolph Gottlieb 
EUA USA 

Natureza Vil/a Unstill Ufe 
1952 

91,4x121,9 cm 
Óleo sobre tela 

Oiloncanvas 
Coleção Collection 

Whitney Museum of American Art, 
New Vork 

Foto Photo ©Whitney Museum of 
American Art, New Vork/ 

Geoffrey Clements 

Países e .número de artistas 
I)rtísts from each country 
Africa do Sul South Afríca 3 
Antilhas Holandesas 3 
The Netherlands Antílles 
Argentina 9 
~ustrália Australia 7 
Austria Austria 13 
Bélgica Belgium 4 
Bolívia Bolívia 14 
Brasil Brazil 170 
Bulgária Bulgaria 10 
Canadá Canada 5 
Chile 10 
China 24 
Colômbia Colombía 9 
Coréia do Sul South Korea 1 
Coréia Korea 6 
Cuba 12 
Dinamarca Oenmark 2 
Espanha Spaín 21 
Estados Unidos United States 21 
Finlândia Finland 8 
França France 7 
Grá Bretanha Great Britaín 3 
Grécia Greece 20 
Guatemala 2 
Haiti 13 
Holanda The Netherlands 8 
tlungria Hungary 10 
India India 10 

Irá Iran 10 
Israel 4 
Itália Ita/y 20 
Iugoslávia Yugoslavia 7 
Japão Japan 10 
México Mexico 1 
Noruega Norway 10 
Paquistão Pakistan 1 
Paraguai Paraguay 5 
Peru 10 
Polônia Poland 7 
Portugal 1 
República Árabe Síria 8 
Syrian Arab Rl}public 
República Arabe Unida 8 
United Arab Republic 
República Democrática Alemã 1 
German Oemocratic Republic 
República Federal da Alemanha 2 
German Federal Republic 
Romênia Romanía 6 
Senegal 1 
Sri Lanka 25 
Suécia Sweden 2 
Sufça Switzerland 3 
Taiti Tahiti 4 
TChecoslováquia Czechoslovakia 10 
Trinidad e Tobago 15 
Trinidad and Tobago 
Turquia Turkey 6 
União Pan-americana 4 

Desenho Drawing 
Escultura Seu/pture 
Gravura Engraving 

Pintura Painting 

Gravura Engraving 
Desenho Drawing 
Escultura Seu/pture 
Gravura Engraving 
Pintura Painting 

Pintura Painting 

Cartaz e Catálogo Poster and Cata/og 

Cenografia Set design 
Figurino Costume Design 

Jóias Jewe/ry 
Concurso de Cartazes Poster Competition 
Jóias Jewe/ry 
Jóias Jewe/ry - Menção Honrosa Honorab/e Mention 
Jóias Jewe/ry - Menção Honrosa Honorab/e Mention 

Pan-American Uníon 
União Soviética Soviet Union 21 
União Sul-Africana 22 
Uníon of South Africa 
UruguailUruguay 5 
Venezuela 5 
Vietnã Vietnam 1 
Nota: Países não especificados 
17 artistas 
Note: Country not specified 17 artists 
Total de artistas 678 
Number of artists 
Participação em outros 
segmentos 
Partícipation ln other segments 
Arquitetura Architecture 40 
Argentina 3 
Austrália Australia 2 
Bélgica Belgium 1 
Brasil Brazíl 7 
Canadá Canada 1 
Chile 1 
Colômbia Colombla 1 
Coréia Korea 2 
Cuba 1 
Estados Unidos United States 1 
Filipinas Phílíppínes 1 
Finlândia Finland 1 
França France 1 
Grá Bretanha Great Britaln 4 
Japão Japan 2 

México Mexíco 1 
Polônia Poland 3 
Romênia Romania 1 
TChecoslováquia Czechoslovakia 4 
Turquia Turkey 2 
Artes Cênlcas 7heater Ms 80 
Brasil Brazíl 30 
China 3 
Espanha Spaín 1 
Estados Unidos United States 2 
França France 18 
Grá Bretanha Great Britain 2 
Itália Itaty 20 
Polônia Poland 4 
Artes Visuais Visual Ms 9 
Estados Unidos United States 2 
México Mexico 1 
Polonia Poland 6 
Design 1 
Brasil Brazíl 1 
Total de países 61 
Number of countries 
Total de artistas 809 
Number af artlsts 
208 brasileiros Brazilians 
601 estrangeiros farelgn 
Total de obras 4 131 
Works in altendance 



Yolanda Mohalyi e Adolph Gottlieb posam para 
as câmeras de TV após as cerimônias de 

abertura da 7" Bienal. Yolanda Mohalyi ganhou 
o prêmio de melhor pintor brasileiro e Gottlieb 

ganhou o Grande Prêmio da 7" Bienal 
Yolanda Mohalyi and Adolph Gottlieb for the TV cameras 

after the opening ceremony of the 7th Biennial. Yolanda 
Mohalyi was awarded the Brazilian Best Painting Prize and 

Gottlieb received the 7th Biennial Grand Prize 
Foto PhotoArquivo Histórico Wanda Svevo 

PREMIADOS ESTRANGEIROS FORE/GN PR/ZE W/NNERS 

PRÊMIOS REGULAMENTARES 
OFFICIAL PRIZES 

Adolph Gottlieb 
Alan Davie 
Arnaldo Pomodoro 
Cesar Olmos 
Kurt Sonderborg 

PRÊMIO AQUISiÇÃO 
ACQUISITION PRIZE 

Estados Unidos United States 
Grã Bretanha Great Britain 
Itália /ta/y 
Espanha Spain 
República Federal da Alemanha 
German Federa/ Repub/ie 

Jeanne Spiteris-Yeropoulou Grécia Greeee 
Jesús Soto Yenezuela 
Jorge Páez Yilaró Uruguai Uruguay 
Martha Peluffo Argentina 
Oscar Pantoja Bolívia Bo/ivia 
Radomir Damnjanovic-Damnjan Iugoslávia Yugos/avia 
René Portocarrero Cuba 
Ricardo Martinez México Mexico 
Soichiro Tomioka Japão Japan 

PRÊMIOS ESPECIAIS 
SPECIAL PRIZ 

Henryk Tomaszewski 
Fritz Riedl 
Yaacov Agam 

MENÇÕES HONROSAS 
HONORABLE MENTlONS 

Alejandro Obregón 
Cândido Costa Pinto 
Carl-Henning Pedersen 
Carlisle Chang 

Polônia Po/and 
Áustria Austria 
Israel 

Colômbia C%mbia 
Portugal 
Dinamarca Oenmark 
Trinidad e Tobago 
Trinidad and Tobago 

Chang Chieh China 
Christiaan J. Hendrikus Engels Antilhas Holandesas 

The Nether/ands Anti//es 
Edith Jiménez 
Edouard Janvier 
Enrique Galdos Rivas 
Ernõ Kunt 
Frank Fay 
Gerrit Yeenhuizen 
Henrich Klebach 
Hossein Zenderoudi 
Iba N'Diaye 
Jean McEwen 
Kanwal Krishma 
Kenneth Bakker 
Kim Whan-Ki 
Kimmo Kaivanto 
Lawrence Daws 
Lily Garafulic 
Nobar Sabbagh 

Olav Stromme 
Olle Baertling 
Pedro Pont-Yergés 

Pierre Alechinsky 
Roberto Cabrera 
Salah Abdel Kerin 

Tissa Ranasinghe 
Todor Panaiotov 
Tran Tho 
Yasili Chintila Simona 
Walter Linck 
ESCOLAS DE ARQUITETURA 
ARCHITECTURE SCHOOLS 

Academia de Varsóvia 
Warsaw Aeademy 

Paraguai Paraguay 
Haiti 
Peru 
Hungria Hungary 
Taiti Tahiti 
Holanda The Netherlands 
União Soviética Soviet Union 
Irã /ran 
Senegal 
Canadá Canada 
índia /ndia 
África do Sul South Afriea 
Coréia do Sul South Korea 
Finlândia Fin/and 
Austrália Austra/ia 
Chile 
República Árabe Síria 
Syrian Arab Repub/ie 
Noruega Norway 
Suécia Sweden 
União Pan-americana 
Pan-Ameriean Union 
Bélgica Be/gium 
Guatemala 
República Árabe Unida 
United Arab Repub/ie 
Sri Lanka 
Bulgária Bu/garia 
Yietnã Vietnam 
Romênia Romania 
Suíça Switzer/and 

Polônia Po/and 

Grande Prêmio Grand Prix 
Pintura Painting 
Escultura Seu/pture 
Gravura Engraving 
Desenho Orawi'ng 

Escultura Seu/pture 
Pintura Painting 
Pintura Painting 
Pintura Painting 
Desenho Orawing 
Pintura Painting 
Pintura Painting 
Pintura Painting 
Pintura Painting 

Arte Aplicada - Cartazes App/ied Art-Posters 
Arte Aplicada - Tapeçaria App/ied Art-Tapestry 
"Pesquisa de Arte" Art Researeh 

Pintura Painting 
Pintura Painting 
Pintura Painting 
Pintura Painting 

Desenho Orawing 
Pintura Painting 

Gravura Engraving 
Pintura Painting 
Pintura Painting 
Gravura Engraving 
Desenho e Pintura Orawing and Painting 
Pintura Painting 
Pintura Painting 
Pintura Painting 
Pintura Painting 
Pintura Painting 
Pintura e Gravura Painting and Engraving 
Pintura Painting 
Pintura Painting 
Pintura Painting 
Pintura Painting 
Escultura Seu/pture 
Pintura Painting 

Pintura Painting 
Pintura Painting 
Desenho Orawing 

Desenho e Gravura Orawing and Engraving 
Desenho Orawing 
Escultura Seu/pture 

Escultura Seu/pture 
Gravura Engraving 
Pintura Painting 
Desenho Orawing 
Escultura Seu/pture 

Melhor Design Best Oesign 
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George Segal 
EUA USA 

Homem à Mesa Man at lhe table 
1962 

132x121 cm 
Madeira, gesso e vidro Wood, plaster, and glass 

Coleção Collection Sra. Mrs. William Sisler 
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FATOS POLíTICOS E ECONÓMICOS 

Goulart propõe restrições à remessa de lucros pelas 
empresas estrangeiras. Propõe reforma agrária e 
sindicalização rural. 

FATOS CULTURAIS 

Arte 
Criação do Museu de Arte Contemporânea da 
Universidade de São Paulo (MAC). 

Design 
Aluísio Magalhães projeta o símbolo da Bienal. 

Cinema 
Nelson Pereira dos Santos: Vidas Secas. 
Glauber Rocha: Deus e o Diabo na Terra do Sol. 

Teatro 
Pequenos Burgueses de Gorki, direção de José Celso 
Martinez Corrêa. 

Música 
Garota de Ipanema, Tom Jobim e Vinicius de Moraes. 

FATOS RELATIVOS A CICCILLO MATARAZZO E À BIENAL 

Eleito prefeito de Ubatuba, pelo Partido Social 
Progressista do governador Adhemar de Barros. 
Recebe título de doutor honoris causa, concedido pela 
USP. O MAM-SP é extinto em assembléia realizada em 
23 de janeiro. O acervo de 1 236 obras é doado para 
constituição do MAC. 
A continuidade do MAM-SP é decidida em nova 
assembléia, realizada em 16 de maio. A nova 
diretoria, eleita em dezembro, tem como presidente 
Oscar Pedroso Horta. 
A 7a Bienal de São Paulo consolida-se como evento 
internacional de· grande envergadura. Participam 61 
países; 601 artistas estrangeiros e 208 artistas 
brasileiros, com um total de 4 131 obras. 

FATOS POLíTICOS E ECONÓMICOS 

Assassinato do presidente dps EUA, John F. Kennedy. 
Nelson Mandela é preso na Africa do Sul. 
Martin Luther King comanda marcha para Washington 
pela Igualdade de Direitos. 
Morte do papa João XXIII e início do pontificado do 
papa Paulo VI. 

FATOS CULTURAIS 

Arte 
Surge a videoarte como novo meio de expressão. 
Dan Flavin realiza sua primeira assemblage com 
tubos de luz fluorescentes. 
N. J. Paik faz sua primeira exposição, em Wuppertal, 
Alemanha. 
Galerias de Nova Vork expõem obras dos "Cinco 
Grandes: A. Warhol, R. Lichtenstein, C. Oldenburg, T. 
Wesselmann e James Rosenquist. 
Six Painters and the Object, no Museu Guggenheim 
de Nova Vork. 
Toward a New Abstraction, no Jewish Museum de 
Nova Vork. 
Primeira retrospectiva dedicada à obra de Marcel 
Duchamp, Museu de Arte de Pasadena. 

Arquitetura 
C. Scarpa: Palácio Querini Stampalia, em Veneza. 
H. Scharoun; prédio da Orquestra Filarmõnica 
de Berlim. 

Design 
F. Porsche apresenta o modelo 911, para muitos o 
carro esportivo mais clássico de todos os tempos. 

Cinema 
L. Visconti: O Leopardo. 
S. Kubrick: Dr. Fantástico. 
J. Losey: O Criado. 

Literatura 
V. Mishima: O Marinheiro Que Perdeu as Graças 
do Mar. 
T. Pynchon: V. 

REPERCUSSÓES 

É lançada a fita cassete. 

POU77CAL ANO ECONOMIC MIL 

CULTURAL HIGHLlGHTS 

M 
Creation of University of São Paulos Museu de Arte 
Contemporânea-MAC. 

Oesign 
Aluísio Magalhães designs the São Paulo Bienniallogo. 

Film 
Nelson Pereira dos Santos: Vidas Secas/Barren Lives. 
Glauber Rocha: Deus e o Diabo na Terra do Sol/Black God, White 
Devi!. 

Theater 
The Lower Depths, of Gorky, directed by 
José Celso Martinez Corrêa. 

Music 
Girl from Ipanema, Tom Jobim and Vinicius de Moraes. The 
magazine Senhor is launched. 

FACTS REIÁTEO TO CICCILLO MATARAZZO ANO THE BIENNlAL 

Elected mayor of Ubatuba as Social Progressist Party (PSP) 
candidate,' the PSP also backed governor Adhemar de Barros. 
o Receives the academic title Doctor Honoris Causa granted by 
the University of São Paulo. 
The Museu de Arte Moderna-SP is extínguíshed in an assembly 
held on January 23. Its 1,236 works are donated to start the 
col/ectíon of the Uníversity of São Paulos Museu de Arte 
Contemporânea-MA C. 
The continuíty of the Museu de Arte Moderna-SP is approved at a 
new assembly held on May 16. Oscar Pedroso Horta is appointed 
chaír of the new board of directors elected ín December. 
The 7th São Paulo International Biennial asserts itself as a major 
international art show. It is held wíth 61 countries, 601 foreign 
artists, 208 Brazilian artists, and 4, 131 works in attendance. 

POLIT/CAL ANO ECONOMIC MILESTONES 

Assassination of U. S. president John F Kennedy in DaI/as, Texas. 
Antiapartheid leader Nelson Mandela is imprísoned in South Afríca. 
Martin Luther King leads a massive Civil Rights demonstration in 
Washington, D. C. 
Death of Pope John XXIII and inauguration of Pope Paul VI. 

CULTURAL HIGHUGHTS 

Ar! 
Video art emerges as a new expressive medium. 
Dan Flavin creates his first assemblage with fluorescent light tubes. 
N. J. Paik shows for the first time, in Wupperta/, Germany 
New York art gal/eríes show works by the top five Pop artists: A. 
Warho/, R. Uchtenstein, C. Oldenburg, T. Wesselmann, and 
James Rosenquist. 
The exhibition Six Painters and The Object is shown at the 
Guggenheim Museum, New York. 
The exhibition Toward a New Abstraction is held at the Jewish 
Museum, New York. 
First retrospective exhibition of the work of Marcel Duchamp, 
Pasadena Museum of Art. 

Architecture 
C. Scarpa: Palazzo Querini Stampalia, Venice. 
H. Scharoun: Berlin Philharmonic Hal/, Germany 

Oesign 
F Porsche introduces the model 911, broadly viewed as the aI/
time classic sports car. 

Rim 
L. Visconti: /I Gattopardo/The Leopard. 
S. Kubríck: Dr. Strangelove or: How I Leamed to Stop Worrying 
and Love the Bomb. 
J. Losey: The Servant. 

Uterature 
Y Mishima: The Sailor Who Fel! from Grace with the Sea. 
T. Pynchon: V. 

REPERCUSSIONS 

The cassette tape is launched on the market. 



Alan Davie 
Escócia Scotfand 

Jogo de bili n° 2 
Bili Game #2 

1962 
182,2x151,3 cm 

Óleo sobre tela Oi/ on canvas 
Prêmio pintura Painting Prize 
Coleção Co/lection MAC/USP 

Foto Photo Gerson Zanini 
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FATOS POLiTICOS E ECONÔMICOS 

Comício da Central do Brasil. 
Golpe militar depõe o presidente João Goulart. O 
Marechal Castelo Branco assume o poder. 
Suspensão dos direitos políticos de sindicalistas e 
intelectuais ligados às esquerdas. 

FATOS CULTURAIS 

Com o golpe militar, passa a existir censura na 
imprensa, alastrando-se posterionnente por toda a 
produção cultural e artística. 

Arte 
Fundado o Museu de Arte e Arqueologia da USP. 
Inaugurado o Museu de Arte Modema do Rio de Janeiro. 

Arqultetura 
Affonso Eduardo Reidy: Museu de Arte Moderna do Rio 
de Janeiro (projeto de 1953). 

Deslgn 
Aluísio Magalhães cria o símbolo do IV Centenário da 
cidade do Rio de Janeiro. 

Cinema 
Luiz Sérgio Person: São Paulo SA. 

Literatura 
Ferreira Gullar: Cultura Posta em Questão. 

Televisão 
Novela: O Direito de Nascer, Rede Tupi. 

REPERCUSSÕES 

Morre Anita MaHatti. 

FATOS RELATIVOS A CICCILLO MATARAZZO E À BIENAL 

Ciccillo Matarazzo toma posse na Prefeitura de 
Ubatuba, em janeiro. 
Com peças doadas por Ciccillo Matarazzo, obtidas 
na Itália, é fundado o Museu de Arte e Arqueologia 
da USP. 
Convênio com Governo do Estado de São Paulo 
concede subvenção à Bienal. 
O MAM-SP reinicia suas atividades. 

FATOS pOLiTICOS E ECONÓMICOS 

Início da intervenção annada dos Estados Unidos na 
Guerra do Vietnã. 
URSS: Kossiguin sucede a Kruschev como primeiro
ministro soviético. Ascensão de Leonid Brejnev. 
China: primeira bomba atômica. 
Criação da Organização pela Libertação da 
Palestina (OLP). 

FATOS CULTURAIS 

Arte 
32a Bienal de Veneza. 
3a Documenta de Kassel. 
Arte Corporal (body art) ganha espaço na Europa e 
nos EUA. 
R. Rauschenberg realiza o happening "Elgin ti é" 
em Estocolmo. 
Nova figuração, em Paris. Exposição do movimento 
internacional nouvelle tendence, no Museu de Artes 
Decorativas de Paris. 
Exposição Post Painterly Abstraction, no Los Angeles 
County Museum. 

Arqultetura 
Grupo Archigram: projeto para uma Walking City. 
Kenzo Tange: Estádio Olimpico de Tóquio. Projeto 
de 1961. 

Deslgn 
R. Sapper e M. Zanuso projetam o rádio dobrável TS 
502 para a Brionvega. 
J. Lenica produz o cartaz para a ópera Wozzeck. 
Os Jogos Olimpicos, em Tóquio, são os primeiros a 
estabelecer um sistema completo de identidade 
visual, sob direção de Masaru Katsumi. 

Cinema 
P. P. Pasolini: O Evangelho segundo São Mateus. 
S. Leone: Por um Punhado de D6lares. 
M. Oliveira: A Paixão de Jesus. 

Literatura 
E. Albee: Quem Tem Medo de Villlinia Woolf? 

pounCAL ANO ECONOMIC 

PoliticaI ral/yat Central 
Military coup overthrows 
Branco is appointed president of Brazil. 
Leftist intel!ectual and union leaders have their politicaI 
rights suspended. 

CULTURAL HIGHUGHTS 

The military regime institutes a censorship that is initial!y applicable 
to the media, then to the entire cultural and artistic production. 

M 
The Universi/y of São Paulos Museu de Arte e Arqueologia is 
founded. 
The Museu de Arte Modema is inaugurated in Rio de Janeiro. 

Archítecture 
Affonso Eduardo Reidy: Museu de Arte Moderna do Rio de 
Janeiro. (Design of 1953.) 

Design 
Aluísio Magalhães creates a symbol for the 4th Centennial of the 
ci/y of Rio de Janeiro .. 

Rim 
Luiz Sérgio Person: São Paulo S.A 

Uterature 
Ferreira Gullar: Cultura Posta em Questão. 

Television 
Soap opera O Direito de Nascerffhe Right to Uve is featured on 
Tupi TV network. 

REPERCUSSIONS 

Death of Anita Malfatti. 

FACTS RELATED TO CICCILLO MATARAZZO ANO THE BIENNlAL 

Ciccil!o Matarazzo is inaugurated mayor in Ubatuba, in ear1y January. 
The Universíty of São Paulos Museu de Me e Arqueologia begins its 
actMties showing pieces that Ciccil!o Matarazzo brought from Ita/y 
and donated to the institution. 
An agreement with the State of São Paulo Administration secures 
financial assistance to the BienniaJ. 
The Museu de Me Modema-SP reopens and resumes its 
regular activities. 

POLlTlCAL ANO ECONOMIC MILESTONES 

The United States begin the armed intervention in the Vietnam War. 
USSR: Nikita Khrushchev is replaced by Alexey Kosygin as Soviet 
prime minister. Leonid Brejnev rises to power. 
China explodes its first atom bombo 
PLO-Palestine Liberation Organization is founded. 

CULTURAL HIGHUGHTS 

Art 
32nd Venice Biennale. 
3th Documenta, in Kassel. 
Body Art garners populari/y in Europe and ln the United States. 
R. Rauschenberg performs the happening Elgin tié in Stockholm. 
New Figuration is presented in Paris. 
Exhibítion of the international movement Nouvelle Tendence, at 
Musée des Arts Décoratifs, Paris. 
The exhibition Post Painterly Abstraction is shown in Los Angeles 
Coun/y Museum. 

Archítecture 
The Archigram Group: Walking City project design. 
Kenzo Tange: Olympic Games stadium complex, Tokyo. (Deslgn 
of1961.) 

Design 
R. Sapper and M. Zanuso design the Brionvega TS 502 
foldable/portable radio. 
J. Lenica designs poster for the opera Wozzeck. 
The Olympic Games held in Tokyo are the first to ever present a 
complete system of visual identi/y under the guidance of 
Masaru Katsumi. 

Rim 
P P Pasolini: II Vangelo Secondo MatteolThe Gospel According to 
St. Matthew. 
S. Leone: Per un Pugno di Dollari/A Fistful of Dollars. 
M. Oliveira: Acto da Primavera/Passion of Jesus. 

Uterature 
E. Albee: Who's Afraid of Virginia Woolf? 
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Maria Bonomi 
Brasil Brazil 

Isabel até o fim 
Isabel to the End 

1965 
132,5x100,1cm 

Xilogravura Woodcut 
Prêmio gravura Engraving Prize 

Coleção Co/lection MAC/USP 
Foto Photo Romulo Fialdini 

A VIII Bienal foi a primeira edição a sentir 
os efeitos da repressão do regime militar 
instalado desde o ano anterior. Sua 
visibilidade internacional, o apoio efetivo 
que os países ofereciam para que ela 
acontecesse, dispondo-se a custear o 
envio de obras, artistas e em alguns 
casos montando dispendiosas salas 
especiais, todos esses eram fatores que 
em princípio a protegeriam das 
vicissitudes da vida cultural do país, já em 
rota de colisão com o governo 
discricionário. Agia similarmente a própria 
presença das três esferas do poder 
público - municipal, estadual e federal -
desde a criação do evento e mais ainda 
quando a entidade passou à Fundação. Os 
nomes das autoridades, convém assinalar, 
eram indefectivelmente apresentados logo 
na abertura dos catálogos muitas vezes 
na condição de membros de uma 
conspícua Comissão de Honra. O aval do 
poder corria por conta do reconhecimento 
da importância estratégica da Bienal 
dentro da política de aproximação com as 
outras nações, explícita no convite a 
participação feito a todos os países. 

The 8th Biennial was the first edition to feel the 

eftects of the repression of the military regime 

installed since the previous year. Its intemational 

visibility, the support that other countries extended for 

it to take pIa ce, willing to defray the cost of sending 

artworks and artists, and in some cases setting up 

special rooms, were ali factors that protected the 

event from the vicissitudes of the nation's cultural Me, 

already on a collision course with an arbitrary 

govemment, The three leveIs of govemment-city, 

state, and federal-had acted similarly since the 

creation of the event and even more so when the 

entity was placed into the hands of the Foundation. It 

should be pointed out that the names of the 

authorities were obligatorily presented in the front 

pages of the catalogs as members of a conspicuous 

Commission of Honor. The blessings of the powers 

that be was due to the recognition of the Biennial's 

strategic importance for strengthening relationships 

with other nations, which was explicit in the invitation 

to participa te that was extended to ali the countries, 

The 8th Biennial was therefore bom with an 

ambiguous status: while it was protected from the 

ditticulties of cultural life that the nation was 

increasingly experiencing, it nonetheless functioned 

as a space for complaints and protests against these 



Cícero Dias 
Brasil Brazil 

Eu vi o mundo, ele começava no Recife 
I Saw the World, It Started in Recife 

1929 
1250x150 cm 

Óleo sobre papel Oi! on paper 
Sala especial Special Room 

Coleção Col/etion Luis Antonio de Almeida Braga 
Foto Photo José Franceschi 

Hélio Oiticica 
Brasil Brazil 

Bólide vidro 1 Glass Bolide 1 
1963 

Projeto Hélio Oiticica (RJ) 
Foto Photo Arquivo Histórico Wanda Svevo 

A VIII Bienal nascia então sob uma 
condição ambígua: de um lado protegida 

das dificuldades que a vida cultural do 
país progressivamente ia encontrando, 
condição que na prática a convertia num 

espaço que ensejava as reivindicações e 

os protestos quanto a essas mesmas 
dificuldades. Foi então que, quando da 
cerimônia de abertura, Maria Bonomi e 

Sérgio Camargo, premiados 
respectivamente como Melhor Gravador 

Nacional e Melhor Escultura Nacional, 
entregaram nas mãos do presidente da 
República, Castelo Branco, uma moção a 

favor da libertação de quatro intelectuais. 
No futuro não haveria espaço para tal 

constrangimento e a Bienal, 

acompanhando o conjunto da esfe~ 
cultural, perderia por um largo período 

sua condição de palco da expressão livre. 
Em termos de Brasil a Bienal seguia 

sendo o ponto de convergência entre 
todas as tendências. As salas especiais ao 

mesmo tempo que consagravam a 

obra de importância histórica de Cícero 

Dias, apresentado pelo crítico Geraldo 
Ferraz como, simultaneamente, o mais 

conhecido dos artistas brasileiros 
no exterior e o menos conhecido em 

seu próprio país, concentravam-se 
em artistas cujas carreiras 

atingiam o ponto de maturidade. 
Enquanto Franz Weissmann e 

Felícia Leirner dispunham sobre 
duas posições diametralmente 
opostas entre si quanto ao 

pensamento sobre escultura, o 
desenho vigoroso de Darei apontava 

a retomada da figuração em nova 
chave. Premiada na VII edição, 

Yolanda Mohalyi voltava com 24 telas 

que noticiavam sua pesquisa sobre a 

natureza da cor. 

Donald Judd 
EUA USA 

Sem título Untitled 
1963 

49,5x114,3x77,5 cm 
Óleo sI madeira com ferro galvanizado e alumínio 

Oi! on wood with galvanized iron and aluminum 
Coleção Col/ection 

Robert A. M. Stern 
(Donald Judd licensed by VAGA, New York, NY) 

same difficulties, For example, at the opening 

ceremony Maria Bonomi and Sérgio Camargo, award 

winners respectively of Best National Engraver and 

Best National Sculpture, placed into the hands of 

Brazil President Castello Branco, a petition for the 

liberation of four intellectuals, ln the future there would 

be no opportunity for such an inconvenience to 

power and the Biennial, accompanying the rest of the 

cultural sphere, would lose its status as a stage of 

free expression. 

ln regard to Brazil itse/~ the Biennial continued to be 

the point where ali the artistic trends converged. At 

the same time that the special rooms paid tribute to 

the historically important work of Cícero Dias, 

presented by critic Geraldo Ferraz as being, 

simultaneous/~ the most intemationally acclaimed 

Brazilian artist and the least well-known in his own 

country, they were nevertheless focused on the work 

of artists whose careers had already reached a mature 

phase. While Franz Weissmann and Felícia Leimer 

disputed two positions diametrically opposed in their 

approach to sculpture, DareIs vigorous drawing 

signified a fresh approach to figuration, carried out in a 
new key Yolanda Mohalyi, who had won an award in 

the 7th Biennial, retumed with 24 canvases that 

documented her research into the nature of color. 

ln the common room of the Brazilian representation, 

besides the already established works by Amílcar de 

Castro, Sérgio Camargo, Flavio Shiró, Hercules 

Barsotti, and others, Hélio Oiticica, with his Bólides, 

expanded his poetics to effectuate a drastic rupture, 
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Sérgio Camargo 
Brasil Brazil 
Relevo n° 26 
Relief n° 26 
1964 
82x61x25 cm 
Madeira Pintada Painted wood 
Prêmio escultura Sculpture Prize 

Na sala geral da 

representação brasileira, 
ao lado das obras já 

estabelecidas de Amilcar de 
Castro, Sérgio Camargo, 

Flavio Shiró, Hercules 
Barsotti, entre outros, Hélio 

Oiticica, com seus Só/ides, 

expandia sua poética 
efetuando uma ruptura 
drástica e Wesley Duke 

Lee, de volta de uma longa 
estadia nos Estados 

Unidos, juntava-se à 
comunidade local portando referências 

ligadas à nova figuração. Internacionalmente, 
as rupturas com as linguagens até então 

dominantes resultariam num período de 
hegemonia da arte pop e do minimalismo. 

Enquanto aquele se fez sentir graças a umas 
poucas salas em edições anteriores, este e 

suas adjacências foram introduzidos ao mesmo 
tempo pelas obras de Frank Stella, Donald 
Judd, Barnett Newman e Lany Bell, todos 

trazidos pela representação norte-americana. 

Victor Vasarely, pela França, e Alberto Burri, 
pela Itália, levaram os dois grandes prêmios de 
pintura, o que por si só era suficiente para 

indicar o impasse do júri diante de duas 
manifestações de ordem totalmente 
antagônica, até no modo como o público 

recebia a ambos. Enquanto Vasarely 
apresentava, a partir de 38 pinturas e colagens, 
uma antologia de 20 anos de seu percurso, sua 
sedutora proposta de uma fusão entre arte e 

ciência, Burri chocava o público com seus 

and Wesley Duke Lee, back from a long stay in the 

United States, joined with the local art community 

bearing references linked to the New Figuration. 

Internationally these breaks with the languages that 

had been dominant up to then resulted in a period of 

hegemony for pop art and minimalism. While the 

former had made its presence known through a few 

rooms in earlier editions, the laffer and its closely 

related trends were introduced at the same time by 

the works of Frank Stel/a, Oonald Judd, Barneff 

Newman, and Larry Bel/, alI brought by the North 

American representation. 

Victor Vasarely, representing France, and Alberto 

Bum~ of Italy, won the two top prizes for painting, 

which was itself sufficient to indica te the impasse felt 

by the judges when faced with two manifestations 

that were total/y antagonistic, including in the way 

they were each received by the public. Vasarely 

presented 38 paintings and coI/ages constituting an 

Sala Sérgio Camargo Sérgio Camargo Roam 
Reprodução! AE Reproduction/ AE 



Victor Vasarely 
Riu-Kiu 

1956 
130x195 cm 

Pintura Painting 
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trabalhos em vinil derretido, com sua obra 
cuja materialidade beirava o escatológico. 
O suíço Jean Tinguely foi outra presença 
marcante da VIII Bienal. Suas esculturas 
cinéticas bem-humoradas, que podiam ser 
experimentadas acústica e visualmente, 
parodiavam a ambição de um mundo 
fundado na precisão da máquina. 

Fiel a seu princípio de oferecer uma visão 
das novidades ao mesmo tempo que 
fornecia ao público as referências 
históricas da arte, a VIII Bienal organizou 
uma Grande Sala Hours Concours: 

~ 

Surrealismo e Arte Fantástica. Constituída 
por 200 obras de autoria de 60 artistas dos 
mais variados quadrantes e gerações, esta 
exposição, como era de supor, arrebatou o 
público, transformando-se na grande vedete 
do evento. Não era para menos, a seleção 
partia das obras seminais de Marcel 
Duchamp, Max Ernst, Jean Arp, Marc 
Chagall, Joan Miró, Man Ray, Paul Klee, 
Paul Delvaux, René Magritte e Francis 
Picabia, para atingir seu termo nas obras 
de Robert Motherwell e nas mexicanas 
Leonora Carrington e naquela que 
posteriormente seria considerada uma das 
principais forças da expressão feminina, 
Frida Kahlo. 

anthology of his 20-year career, his seductive 

proposal being a blend of art and science, while Burri 

shocked the public with his works in melted vinyl, the 

materiality of which screamed of the scatological, 

Swiss artist Jean Tinguely was another striking 

presence at this Biennial, His good-humored kinetic 

sculptures, which could be experienced acoustical/y 

and visual/y, parodied the ambition of a world 

predicated in the precision of the machine, 

Faithful to its principie of offering a view of novelties 

while furnishing the public with historical art 

references, the 8th Biennial organized a Grande Sala 

Hours Concours: Surrealismo e Arte Fantástica 

Consisting of 200 works by 60 artists of the most 

varied movements and generations, this exhibition 

fulfil/ed the high expectations set for it and was a big 

hit with the public, becoming the star of the 

exhibition. And with good reason-the selection began 

with the seminal works of Marcel Ouchamp, Max 

Ernst, Jean Arp, Marc Chagal/, Joan Miró, Man Ray, 

Paul Klee, Paul Oelvaux, René Magritte, and Francis 

Picabia, to arrive at the works of Robert Motherwel/ 

and the Mexican artist Leonora Carrington as wel/ as 

the artist who would later be considered one of the 

key expressions of feminine expression, Frida Kahlo, 

Marcel Duchamp 
França France 
Roue de bicyc/effe 
1913 
110x205x94 cm 
Ready-made, roda de bicicleta fixada num banco 
Readymade, bycic/e wheel on a stool 
Réplica de 1964, original perdido 
Replica dated 1964, originallost 
Musée National d'Art Moderne (Paris) 
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PrMIdente Funil •• BIenal Ch8innan of lhe BienniaJ Foundation 
Francisco Matarazzo Sobrinho 
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ANessorIa ele Artes PlástIcas M Advisors 
Geraldo Ferraz 

Sergio Milliet 
Walter Zanini 

ANessorIa de Arqultetura Architec/ure Advísor 
Oswaldo Corrêa Gonçalves 

ANessorIa de Artes Cinlcas Theater Arts Advísor 
Aldo Calvo 

Assessoria de Artes Qréftcas Graphíc Arts Advísor 
Jannar Murtinho Ribeiro 

JÚRI DE SELEçAo SELEC7lON JURY 

Artes PIástIcu M 
Fernando Lemos 

Geraldo Ferraz 
José Geraldo Vieira 

Mário Pedrosa 
MárIo Schenberg 

JÚRI PREMlAçAo AWARDS JURY 

Artes PIástIcu M 
Cesare Brand/, ~ália itab' 

Fernando Lemos, BraSil BmtiJ 
Geraldo Ferraz, BrasU BtaziJ 

Inocente Palacios, Venezuela 
J.N. van Wessen, Holanda lhe Nethef/andS 

Jacques Lassaigne, França France 
Jirl Kotalik, Tchecoslováquia Czechoslo1t8kia 

Jorge Hernandez Campos, México Mexico 
José Geraldo Vieira, Brasil BmtiJ 

José Gomes Sicre, União Pan-americana 
Pan-Mledcan Union 

K.G.V.P. Húlten, Suécia Swaden 
Klm Byung-Ki, Coréia Korea 

Llllan Somemlle, Grã Bretanha Great 8JitaIn 
Luis González Robles, Espanha Spain 

Luiz Orarzun, Chile 
Maria Lulsa Torrens, Urugua UtUgUay 

Mário Pedrosa, Brasil BmtiJ 
Mário Schenberg, BraSll8razi 

lPaulo Mendes de Almeida, Brasil BmtiJ 
Ryszard Stanislawski, Polónia Poland 

Walter Hopps, Estados Unidos United $tates 
Wemer Schmalenbach 

Wilhelm Mrazek, Áustria Auslria 
Yoshlnobu Masuda, Japão Jflpanz 

Arqultetura Archítecture 
Garcia Pardo, Uruguai Uruguay 

Jorge Wilhelm, Brasil BmtiJ 
tcaro de Castro Mello, Brasil BtaziJ 

Maurício Nogueira Batista, Brasil Brazil 
Vllanova Artigas, Brasil BmtiJ 

Artes Cinlcaa Theater Ms 
Aldo Calvo, Brasil BmtiJ 

Bella Pus Leme, Brasil BmtiJ 
Fellx Labisse, França France 

Jirl Kotallk, Tchecoslováquia Czechosloval<ia 
Jose Gomez Sicre, União Pan-americana 

Pan-Mledcan Union 
Luis González Robles, Espanha Spain 

Ryszard Stanlsiawsld, Polónia Poland 

Deslgn 
Fellx Labisse, França France 

Jacques Lassaigne, França France 
Jean Tinguely, Sulça Switzerland 

PREMIADOS BRASILEIROS RBAZIIIAN pRl7F WlNNFRS 

PRÊMIOS REGULAMENTARES 
OFFICIAL PRIZES 

Danilo Di Prete 
Fernando Odriozola 
Maria Bonomi 
Sérgio Camargo 
MENÇÃO HONROSA 
HONORABLE MENTION 

Acácio do Olival Nogueira de Assunção 
PRÊMIO ESPECIAL 
SPECIAL PRIZE 

Dérsio Bassani 
Pedro Correa de Araújo 
ARQUITETURA 
ARCHITECTURE 

Jerônimo Bonilha Esteves e and Israel Sancovski 
Joaquim Guedes 
Marcelo Acciolly Fragelli 

Ricardo Menescal 
Ruy Ohtake 

Telesforo Cristofani 

ESCOLA DE ARQUITETURA 
ARCHITECTURE SCHOOL 

Curso de Arquitetura da Universidade do Paraná 

ARTES CÊNICAS 
THEATER ARTS 

Anísio Araújo de Medeiros 
Arlindo Rodrigues 
Flávio Império 
Marie-Claire Vaneau 

Barnett Newman 
EUA USA 

Vir Hero;cus Subl;m;s 
1950-51 

242,2x513,6 cm 
Óleo sobre tela Oil on canvas 

Hors concurs 
Coleção Collection 

The Museum of Modern Art, New York 
Foto Photo @2001 The Museum of 

Modern Art, New York 

Paises e número de artistas 
Mists from each countJy 
África do Sul South Africa 10 
Antilhas Holandesas The 
Nethetiands AntJ/les 3 
Argentina 8 
Austrália Australia 1 
Áustria Austria 7 
Bélgica Belgium 16 
BoUvia Bolivia 8 
Brasil Brazi/ 171 
Bulgária Bulgaria 8 
Canadá Canada 4 
Chile 10 
China 11 
Col6mbia Colombia 1 
Coréia Korea 7 
CoréIa do Sul South Korea 1 
Dinamarca Denmark 1 
Espanha Spain 26 
Estados Unidos United States 9 
Filipinas Philippines 3 
finlândia Rnland 8 
França France 43 
Gri Bretanha Great Britain 6 
Grécia Greece 18 
Guatemala 4 
Haiti 9 
Holanda The Nethetiands 6 

Hungria Hungary 5 
tndia India 11 
lsiândia lceland 1 
larael3 
itália Ita/y 19 
Iugoslávia Yugos/avia 11 
Japão Japan 11 
Luxemburgo Luxemburg 2 
México Me)(jco 6 
Nicarágua Nicaragua 5 
Noruega Norway 9 
Nova Zelândia New Zealand 1 
Panamá Panama 7 
Paquistão Pakistan 1 
Paraguai Paraguay 13 
Peru 10 
Polinla Poland 16 
Portugal 22 
República Árabe Sirla 2 
Syrian Arab Republic 
República Árabe Unida 2 
United Arab Republic 
República Democrática Alemã 1 
Democratic Republic of Getmany 
Rep6bIica Federal da Alemanha 2 
Federal Republic of Germany 
Senegal 2 
Suécia Sweden 4 
Suiça SWitzerland 5 

Pintura Paintíng 
Desenho Drawing 
Gravura Engraving 
Escultura Sculpture 

Desenho Drawing 

Cartaz Poster 
Jóias Jewelry 

Edifício para Fins Religiosos Religious Building 
Residência Individual Individual Reside"" ' ''J 

Menção Honrosas Honorable Mention 
Habitação Individual e Habitação Coletiva 
Individual Residence and Collective Housing 
Habitação Coletiva Collective Housing 
Menção Honrosa Honorable Mention 
Habitação Individual Individual Residence 
Medalha de Prata Silver Medal 
Edifício para Fins Comerciais Commercial Building 

Cenografia Set Design 
Figurino Costume Design 
Conjunto da Obra Best Oeuvre 
Menção Honrosa Honorable Mention 

Ta/ti Tahití 2 
Tchecoslováquia 21 
Czechoslovakia 
Trlnidad e Tobago 15 
Trinídad and ToOOgo 
Unlio Pan-americana 2 
Pan-American Union 
Unlio Sul-Africana 3 
Union of South Africa 
Uruguai Uruguay 5 
Venezuela 3 
Vletni Vietnam 2 
Nota: Artistas nio especificados 1 
Total de artistas 624 
Number of artísts 
Participaçlo em 
outros segmentos 
Particípatíon ín other segments 
Arqultetura Architecture 83 
Argentina 1 
Brasil Brazil 32 
Canadá Canadá 3 
Col6mbla Colombia 1 
Coréla Korea 1 
Estados Unidos United States 2 
Finlindla Rntand 3 
Grécia Greece 6 
Hungria Hungary 19 
Japão Japan 1 

México Mexico 1 
Noruega Norway 1 
polania Poland 9 
Suécia Sweden 1 
Suiça Svvitzerland 1 
TchecoslovAqula Czechos/ovakia 1 
Artes Cinlcas Theater Ms 39 
Brasil Brazíl 22 
Espanha Spain 1 
França France 10 
Suíça Switzetiand 4 
TChecoslováqula Czechoslovakia 1 
Unlio Pan-amerlcana 1 
Pan-American Union 
Artes VIauaIs Visual Arts 2 
Brasil Brazil 2 
Artes Qréftcas e Deslgn 6 
GraphcArts and Design 
Brasil Brazil 6 
Total de parses 59 
Number af countries 
Total de artistas 755 
Number af aJtísts 
234 brasileiros Brazilians 
521 estrangeires fareign 
Total de obras 4 054 
Warks in attendance 



PREMIADOS ESTRANGEIROS FOREIGN PRIZE WINNERS 

PRÊMIOS REGULAMENTARES 
OFFICIAL PRIZES 

Alberto Burri 

Victor Vasarely 

Janez Bernik 
Joan Ponç 
Kumi Sugai 
Marta Colvin 

PRÊMIO AQUISiÇÃO 
ACQUISITION PRIZE 

Francisco Hung 

PRÊMIOS ESPECIAIS 
SPECIAL PRIZ 

Carlos Páez Vilaró 
Jean Tinguely 
Juhani Katainen 
Magdalena Abakanowicz 
Rafael Coronel 
S. Libensky & J. Brythtova 
MENÇÕES HONROSAS 
HONORABLE MENTIONS 

Carlos Poveda 

Co Westerik 
Edgar Negret 

Fernando Maza 
Hava Mehutan 
Patrick Heron 
Roy Kiyooka 
Ulf Rahmberg 
Ung-No Lee 

ARQUITETURA 
ARCHITECTURE 

Itália Italy 

França Franee 

Iugoslávia Yugoslavía 
Espanha Spaín 
Japão Japan 
Chile 

Venezuela 

Uruguai Uruguay 
Suíça Swítzerland 
Finlândia Fínland 
Polinia Poland 
México Mexíeo 
Tchecoslováquia Czeehoslovakía 

União Pan-americana 
Pan-Ameríean Uníon 
Holanda The Netherlands 
União Pan-americana 
Pan-Ameríean Uníon 
Argentina 
Israel 
Grã Bretanha Great Brítaín 
Canadá Canada 
Suécia Sweden 
Coréia Korea 

Béla Borvendég Hungria Hungary 
Henryk Marconi, Jerzy Romanski Polinia Poland 
eland Stanislaw Turezynowicz 
Jacob Zweifel Suíça Swítzerland 
John B. Parkin Canadá Canada 

László Ivanyi eland 
Tamás Puskás 
Pedro Ramírez Vázquez 
Péter Molnár eland 
István Mühlbacher 

Hungria Hungary 

México Mexíeo 
Hungria Hungary 

JeIzy lQniewiecId, Maciej Krasinski Polinia Poland 
eland Ewa Krasinska 
Jerzy Romanski eland 

Aleksander Szwejkowski 
Lajos Schmidt 
Robert Fairfield eland 
Macy Dubois 

ARTES CÊNICAS 
THEATER ARTS 

Jean Denis Malcles 
L.Vychodil 
Claudio Segovia 

Félix Labisse 

Polinia Poland 

Hungria/Hungary 

Canadá Canada 

França Franee 
Tchecoslováquia Czeehoslovakía 
União Pan-americana 
Pan-Ameríean Uníon 
França Franee 

Conjunto de Obras Best Oeuvre 
Grande PrêmioGrand Príx 
Conjunto de Obras Best Oeuvre 
Grande Prêmio Grand Príx 
Gravura Engravíng 
Desenho Drawíng 
Pintura Paíntíng 
Escultura Seulpture 

Pintura Paíntíng 

Pesquisa de Arte Art Researeh 
Pesquisa de Arte Art Researeh 

Tapeçaria Tapestry 
Pintura Paíntíng 
Menção Especial Specíal Mentíon Vidros Glass 

Pintura Paíntíng 

Pintura Paíntíng 
Escultura Seulpture 

Pintura Paíntíng 
Escultura Seulpture 
Pintura Paíntíng 
Pintura Paíntíng 
Gravura Engravíng 
Pintura Paíntíng 

Edifício pi Fins Religiosos Relígíous Buíldíng 
Edifício pi Fins Industriais Industríal Buíldíng 

Problemas Vários Several Problems 
Menção Honrosa-Edifício pi Fins Industriais 
Honorable Mentíon-Industríal Buíldíng 
Edifício pi Fins de Recreação Reereatíonal Buíldíng 

Edifício pi Fins de EnsinolEdueatíonal Buíldíng 
Edifício pi Fins de Recreação Reereatíonal Buíldíng 

Menção Honrosa-Edifício pi Fins Comercias 
Honorable Mentíon-Commercíal Buíldíng 
Menção Honrosa-Problemas Vários 
Honorable Mentíon-Several Problems 
Menção Honrosa-Habitação Coletiva 
Honorable Mentíon-Collectíve Housíng 
Menção Honrosa-Edifício pi Fins de Ensino 
Honorable Mentíon-Edueatíonal Buíldíng 

Figurino Costume Desígn 
Cenografia Set Desígn 
Menção Honrosa Honorable Mentíon 

Menção Honrosa Honorable Mentíon 
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FATOS POLíTICOS E ECONÓMICOS 

Ato Institucional determina eleições indiretas para 
g~vernador de Estado. 
São assinados acordos com a Aliança para o 
Progresso (EUA). 
Extinção dos partidos políticos existentes e 
implantação do sistema bipartidário: Arena e MDB. 

FATOS CULTURAIS 

Arte 
Formação do grupo Rex, em São Paulo, por Wesley 
Duke Lee, Geraldo de Barros, Nelson Leirner, Carlos 
Fajardo, Jos, ~~sende e;Frederico Nasser. 
Propostas 65, em São Paulo. 
Opinião 65, no Rio de Janeiro. 

Cinema 
Roberto Santos: A Hora e Vez de Augusto Matraga. 
GI,iluber Rocha lança Texto Manifesto à Estética 
di Fome. 

Teatro 
Morte e Vidá Severina, de João Cabral de Melo Neto 
e música de Chico Buarque de Hollanda. 
Arena CO!'ta Zumbi, de Gianfrancesc~; Guarnieri, 
música dé Edu Lobo. ' 

Televisão 
Inauguração da TV Globo, no Rio de Janeiro. 
Programa Jovem Guarda. 
~rograma Família Trapo. 

Música 
1 a Festival de Música Popular, na TV Excelsior, em 
São Paulo. 
O Fino da Bossa, na ,TV Record. 

Literarura 
Criada a revista Civiliza~o Brasileira. 

FATOS RELATIVOS A CICCILLO MATARAZZO E À BIENAL 

FATOS. pOLITICaS E ECONÓMICOS 

Intervenção armada dos EUA em São Domingos. 
Qe Gaulle é eleito presidente da França. 
~·'''''''I\w_~. __ .m.~" ___ _ 

FATOS CULTURAIS 

Arte 
Figuração Narrativa, em Paris. 
Oé,sar apresen,ta a série de esculturas Polegar, uma 
crítica à noção de obra e autor. 
Exposição Mouvement 2, na Galeria Denise René, 
em Paris. 
Retrospectiva A. Calder, no Museu de Arte Moderlla 
da Cidade de Paris. 
Rerformance de Joseph Beuys em Düsseldorf: 
"Como explicar quadros a uma lebre morta". 
Joseph Kosuth caminha rumo à arte conceituai. 

Design 
S. Bass cria o cartaz para o filme O Homem do Braço 
de Ouro, de O. I;'reminger. 

Cinema 
M. Monicelli: O Incrível Exército de Brancaleone. 
J. L. Godard: Pierrot, le fou e Alphavill. 

Música 
S: Reich cria {estúdio de gravação em Nova York. 

REPERCUSSÕES 

Lançada a Rôlleiflex 2.8F, câmara fotográfica de 
duas lentes e eternizada por João Gilberto em 
Desafinado. 

Agreements are signed N(th the 
Alliante for Progress progrflf'rl. 
Extinction of the existíng politicai parties and implerr)entation of 
ARENA and MDB, forming a bipartisan system. 

CULTURAL HIGHLlGHTS 

Art 
Formation of Grupo Rex, in São Paulo, by W Duke Lee, Geraldo 
de BalTos, Nelson Leirner, Carlos Fajardo, José Resflnde, and 
Frederico Nasser. me, exhibition Propostas 65 is shQwn in São 
Paulo the exhibition Opinião 65 is shown in Rio de Janeiro. 

Rim 
Roberto Santos: A Hora e Vez de Augusto Matraga. 
Glauber Rocha releases his manifesto on the aesthetics of hunger. 

Theater 
Morte e Vida Sever/na, by João Cabral de Melo Neto, with music 
by Chico Buarque de Hollanda. 
Arena Conta Zumbi, by Gianfrancesco Guarnieri, with music by 
Edu Lobo. 

Televísion 
Inauguration of TV Globo television broadcastíng company, in Rio 
de Janeiro. 
Launching of líve audience music shaw Jovem Guarda. 
Lauching af TV comic show Família Trapo. 

Music 
1 st Popular Music Festival, at TV Excelsior, São Paulo. 
O Fino da Bossa live program featuring bossa nova on TV Record. 

Literature 
Creation of Civilização Brasileira magazine. 

FACTS RELATEO TO CICCILLO MATARAZZO ANO THE BIENNlAL 
--_._~ 

The 8th SãQ Paulo Iflternatíonal Biennial is the first shaw organized 
afterthe military, cOldpgf 1964. GiVí . ,.' ng rep n, at th@ 
6peníéJÇff ceremony â léfter is de1ivére @ preside . BraiR, 
requesting his int@rventíon in favor ar Mário Schenberg ânti three other ' 
1ntelleotldals who had bel9n 8lTested. The event is held with 59 
countrie3, 521 foreign artists, 234 Brazilian artlsts, and iW54 works in 
attendance. 

POLlTlCAL ANO ECONOMIC MILESTONES 

The US. Army intervenes in Santo Domingo. 
De Gqulle is elected president of France. 

CULTURAL HIGHLlGHTS 

Art 
The exhibition Bande Dessinée et Figuration Narrative/NalTative 
Figurqtion is shown ir] Paris. 
César presents the scu/pture series Thumb, a cn'ticism of the 
notíon of authorial work. 
The exhibition Mouvement 2 is shawn at Ga/erie Denise René, Pan's. 
Retrospective exhibitíon of the work of A. Calder, at Musée d'Art 
Moderne de la Ville de Paris, 
Per.farmance of Joseph Beuys in Düsseldorf: How to Explain 
Pictures to a Dead Hare. 
Joseph Kosuth heads toward Conceptuai art. 

Oesígn 
S. Bass designs poster for the feature film The Man with the 
Golélen Arm, directed by Otto Preminger. 

Rim 
M. Monicell;: LArmata Brancaleone. 
J. L. Godard: Pierrot, le fou/Mad Pierrot and Alphaville, une 
Étrange Aventure de Lemmy Caution/Alphaville, a S\range 
Advenlure of Lemmy Caution. 

Musíc 
S. Reich sets up his recording studia in New York. 

REPERCUSSIONS 

The Rol/eiflex 2. 8F camera equipped wíth twin /enses is launchecl,' 
later it was etemalized in the Iyrics of João Gílberto's famous song 
Desafinado. 



FATOS POLíTICOS E ECONÓMICOS 

' Ato Institucional determina eleições indiretas para 
'governador de Jistado. 

FATOS CULTURAIS 

Arte 
Wesley Du~e Lee, Nelson Leirner e Geraldo de Barros, 
entre outros, criam a Galeria Rex, em São Paulo. 
Rubens Gerchman realiza Lindonéia, a Gioconda do 
Subúrbio, obra que inspira os tropicalistas. 
Nelson Leirner envia Porco Empalhado para o Salão 
Nacional de Brasilia. 
Pl'Oposft;lfi: 66, em São Paulo. 
Opinião 66, no Rio de \Janeiro. 

Arqultetura 
Henrique Mindlin: Pavilhão do Brasil na Bienal de 
Veneza (projeto de 1963). 

Cinema 
Domingos de Oliveira: Todas as Mulheres do Mundo. 

Música 
Festival de Música Popular, da TV Record, em São Paulo. 
Festival Internacional da Canção, da TV Rio, no Rio 
de Janeiro. 

Literatura 
Lançada a revista Realidade, pela Editora Abril. 

CULTURAL HIGHLlGHTS 

Art 
Wesley Duke Lee, Nelson Leírr)er, and Geraldo de [Jarros, among 
others, found Rex Sallery, in São Paulo. 
Rubens Gerchman creates Lindonéia, a Gioconda do Subúrbio, a 
work that serves as inspiration for the so-cal/ed 'tropicalist" artists. 
Nelson Leirner subrnits his Stuffed Pig to the National Art Salon in 
Brasília. 
Ej(hibition Propostas 66, in São Paulo. 
Exhíbition Opinião 66, in Rio de Janeiro. 

Archítecture 
Henrique Mindlín: Brazilian Pavilion at the Venice Biennale (Project 
design of 1963). 

Fílro 
Domingos de Oliveira: Todas as Mulheres do Mundo. 

MuSic 
Popular Music Festival organized by TV Record, in São Paulo. 
International Song Festival organized by TV Rio, in Rio de Janeiro. 

uterature 
Editora Abrillaunches the monthly magazine Realidade. 

--------------~------------------~--------~------~ 

FATOS RELATIVOS A CICCILLO MATARAZZO E À BIENAL 

Com o olijétivo de representar õ Brasil na Bienal de 
Veneza, Ciccillo pede licença à Oâmara de Ubatuba 
que, além de lhe negar o petlido, reúne-se para votar 
seu impeáchment. O processo é arquivado. 
Inaugura'ão da linhâáteã da Vasft",pai:a Ubatu6â. 

FATOS POLíTICOS E ECONÓMICOS 

Início da Revolução Cultural e criação das Guardas 
Vermelhas ' na China. 
Indira Gandhi torna,.se primeira-ministra da índia. 

FATOS CULTURAIS 

Arte 
338 Bienal de Veneza. 
Groupe de Recherche dlArt Visuel (GRAV): Joumée 
dans la Rue, em Paris. 
The Responsille Eye, no MoMA/NV. 
Systemic Painting, no Museu Guggenheim de 
Nova Vo~k. 
Primary Structures, !Xposição de:esculturas no 
Jewish Museum, em Nova Vork, é a primeira 
consagrada ao minimalismo. 
Bruce Nauman parodia M. Duchamp com um 
auto-retrato. 
Robert II;)~iana pinta'Lolle. 

Arquitetura 
Alvar Aalto: Edifício central do Instituto Superior 
Técnico de Helsinque, Otaniemi (projeto de 1949). 
Aldo Rossi publica A Arquitetura da Cidade. 
Robert V,nturi publica Complexidade e Contradição 
em Arquifetura. 

Deslgn 
M. Glaser lança um pôster psicodélico para disco de 
Bob Dylan. 

Cinema 
M. Antonioni: Blow-up - Depois Daquele Beijo. 
I. Bergman: Persona. 
G. Pontecorvo: A Batalha de Argel. 

FATOS POLíTICOS E ECONÓMICOS 

r As naves espaciais Lunik 9 (soviética) e Surveyor I 
(norte-americana) descem na Lua. 

FACTS RELATEO TO CICCILLO MATARAZZO ANO THE BIENNlAL 

Asks Ubatul5aV/ty Council perrhíssíon to Italy as Brazflian 
delegate to théJ Veníce Biennale; besides denyíng hírn the leav@, 
Council mem!5@rs gathered to vote his ímpeaGhment. Ultimate/y the 
case was fi!ed. 
IlASP airlines ínaugurate regularflíght serviGe to Ul5atuba. 

POLlTlCAL ANO ECONOMIC MILESTONES 

Early days of the Chínese Cultural Revolution and creatíon of íts 
shQck troops, tf)e Red Guards,," 
Indira Gandhí takes office as p1Jrne mínister oF Indía. 

CULTURAL HIGHLlGHTS 

Art 
:B3rd Venice Biennale. 
GRAV--Groupe de Recherche d'Art Vísuel shows Journée dans la 
Rue, ín Paris. 
The exhibítíon The Responsive Eye is shown at MoMA, New York. 
Systemic Painting is presented at Guggenheim Museurn, New York. 
F%rímary Structures, the sculpture show held at the Jewísh 
Museum, in New York, is the first dedicated tÓMínimalism. 
Bruce Nauman creates a self-portraít as a parody of M. Duchamp. 
Robert Indiana paints Love. 

Architecture 
Alvar Aalto: Maín buildíng of Otaníemí Technícal Uníversíly, 
®taníemi, Fínland (Design of 1'949). 
Aldo Rossí publíshes The ArchiteCture of The City. 
Robert Venturi publishes Complexity and Contradiction 
in Architecture. 

Qesígn 
M. Glaser produces a psychedelíc poster used for a Bob Dylan 
record album insert. 

Rim 
M. Antoníoní: Blow-up. 
I. Bergman: Persona. 
G. Pontecorvo: La Battaglia di Algeri!The Battle of Algiers, 

POLITICAL ANO ECONOMIC MILESTONES 

Soviet spacecraft Luna 9 and USo spacecraft Surveyor I make soft 
landings on the moon. 
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Confirmando os prognósticos mais 
sombrios a IX Bienal de São Paulo teve seu 

início com duas ofensivas da repressão 
exercida pela polícia do governo militar 

que, sob o comando do marechal Arthur da 
Costa e Silva, homenageado logo à primeira 
página do catálogo do evento, atingiria 

naquela altura seu recrudescimento 
máximo. Cibele Varela teve uma obra 

retirada pela Polícia Federal sob a alegação 
de que ela era ofensiva às autoridades; 

Quissak Jr., cuja série Meditação sobre a 
Bandeira Nacional, 5 polípticos de 205 x 
249 x 34 cm, feria a Constituição brasileira 

de então, que proibia o uso do símbolo para 
fins que não fossem cerimônias e rituais 

patrióticos. Ironicamente o Prêmio Bienal 
de São Paulo foi dado ao norte-americano 

Jasper Johns, por sua pintura que 
sobrepunha imagens da bandeira dos 

Estados Unidos, que o celebrizaram. 

Johns foi um dos muitos que integraram a 

mostra organizada por seu país, Ambiente 
USA: 1957/1967, dominada por artistas 

pop, entre eles Robert Rauschenberg, Roy 
Lichtenstein, Claes Oldenburg, George 
Segal, Andy Warhol, Robert Indiana, Richard 

Jasper Johns 
EUA USA 

n-ês bandeiras Three Flags 
1958 

78,4x115,16x12,7 cm 
Encáustica 51 tela Encaustic on canvas 

Prêmio Bienal SP Bienal SP Prize 
Coleção Collection Whitney Museum 

of American Art, New York, USA 
Foto Photo © Whitney Museum of 

American Art , New York © Jasper 
Johns/Licensed by Vaga, New York 

ln keeping with the dar!< predictions that had been made 

for it, the 9th São Paulo Biennial started off with two 

repressive offensives by the police of the military 

govemment under the command of Marechal Arthur da 

Costa e Silva, who was honored in the tirst pages of the 

event's catalog. ln this, the repression of art reached 

new leveis. Cibele Varela had her work removed by the 

Federal Police under the allegation that it was offensive 

to the authorities; and Quissak Jr., whose series 

Meditação sobre a Bandeira Nacional (Meditation upon 

the NatkJnal Rag) tive polyptychs measuring 205 x 249 x 

34 cm, was illegal according to the Brazilian constitution 

of that time, which prohibited any use of the flag except 

for patriotic ceremonies and rituais. Ironical/y, the São 

Paulo Biennial Award went to North American Jasper 

Johns for his painting in which images were overlaid to 

the flag of the United States, which celebrated him. 

Johns was one of many artists sent by his country for its 

show USA Environment: 1957/1967, dominated bya 

roster of pop artists which included Robert 

Rauschenberg, Roy Uchtenstein, Claes Oldenburg, 

George Segal, Andy Warhol, Robert Indiana, Richard 

Undner, James Rosenquist, Edward Ruscha, and Tom 

Wesselmann. Located on the second floor of the 

Biennial pavilion, the North American representation 

alone took up an area equivalent to that of two national 

representations. By way of this large-scale show, curator 



Nelson Leirner 
Brasil Brazif 

Doremifasollasidore 
Doremifasollatidore 

1965 
130x375x30 cm 

Ferro, madeira, aglomerado de madeira, 
alumínio, sinos, fios de arame Steel, wood, 

plywood, aluminum, bel/s, wire 
Coleção Col/ection MAC/USP 

Foto Photo Gerson Zanini 

Lindner, James Rosenquist, Edward Ruscha 
e Tom Wesselmann. Situada no segundo 
andar do Pavilhão da Bienal, a 

representação norte-americana ocupava 
sozinha uma área capaz de abrigar duas 

representações nacionais. Com essa 
envergadura a curadoria de William Seitz 

pretendia explicar ao público brasileiro por 
que a versão americana da arte pop, desde 

a premiação de Robert Rauschenberg na 
Bienal de Veneza de 1964, teria sido a 

responsável pela alteração do epicentro da 
produção artística contemporânea de Paris 
para Nova Vork. O cuidado de Seitz para 

que a argumentação fosse clara e a pop 

fosse compreendida como um 
desdobramento natural do interior da arte 
norte-americana levou-o a organizar uma 

sala especial dedicada ao pintor Edward 
Hopper; uma retrospectiva de 39 pinturas 
de primeira linha do artista falecido naquele 

mesmo ano. 

A IX Bienal ficou conhecida como a Bienal 
da Pop e isso não se deveu apenas à 
magnífica representação norte-americana 
ainda que se admita que por si só ela seria 

capaz de marcar indelevelmente aquela 
edição do evento. O fato é que o mundo 

todo era mais ou menos pop. A começar 
pelos ingleses, reais fundadores do 

movimento, que introduzindo as obras de 
David Hockney, Patrick Caufield e Allen 

Jones, indicavam que as cenas e os objetos 
prosaicos e cotidianos ocupavam agora o 
centro das especulações estéticas. 

César Baldaccini, conhecido apenas como 
César, do mesmo modo que seus jovens 

companheiros de delegação, Jean-Pierre 

William Seitz wished to explain to the Brazilian public 

why the American version of pop art since the award to 

Robert Rauschenberg at the 1964 Venice Biennale, had 

been responsible for the movement of the epicenter of . 

contemporary artistic production from Paris to New York, 

Seitz's concem that the explanation be clear and that 

pop be understood as a natural unfolding of the inner 

nature of North American art led him to organize a 
special room dedicated to painter Edward Hopper,' a 
retrospective of 39 of the best paintings by this artist 

who had died that same year. 

The 9th Biennial became known as the Biennial of pop, 

and this was not due on/y to the magnificent North 

American representation even though this in itself was 

enough to indelib/y mark this edition of the event. me 

fact was, the entire wortd was more or less pop, 

Beginning with the British, tnJe founders of the 

movement who by introducing the works of Oavid 

Hockne~ Patrick Caufield, and Allen Jones were 

indicating that prosaic, everyday scenes and objects 

were now at the center of aesthetic speculations, 

César Baldaccini, known simplyas César, and his 

young companions within the same delegation, Jean-

Cesar Baldaccini 
França France 

Expansão controlada 
Controlled Expansion 

1967 
221,5x171,4x116,7 

Poliuretano Po/yurethane 
Prêmio Bienal SP Bienal SP Prize 

Coleção Col/ection MAC/USP 
Foto Photo Romulo Fialdini 
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Raynaud e Alain Jacquet, parodiavam a 
noção de autoria pelo uso de objetos 
triviais retirados da ordem do cotidiano, 
pela apropriação de imagens extraídas da 
história da arte e relidas sob uma 
perspectiva inteiramente nova, e até pelo 
agigantamento do próprio polegar, obra que 
identificaria César para sempre, ironia 
desferida a propósito do estilo, impressão 
digital do artista. 

o Brasil, cujo regulamento interno da 
Bienal, a partir da VI edição, prescrevia que 
só seriam organizadas salas especiais para 
artistas que já tivessem sido premiados, 
sublinhou apenas três: Danilo Di Prete, 
Bruno Giorgi e Fernando Odriozola. Com 
essa medida a sala geral da representação 
brasileira, arranjada ao longo de quase todo 
o primeiro piso do prédio, foi a um só 
tempo um êxito e um fracasso. Mais uma 
vez compareciam todas as vertentes em 
curso em nosso panorama: dos abstratos 
líricos aos abstratos geométricos, dos 
adeptos de um novo tratamento da figura 
àqueles entrincheirados em técnicas e 
expressões mais conservadoras. Lygia 
Clark, devidamente isentada da obrigação 
de submeter seus trabalhos à apreciação 
do júri, enveredava por suas pesquisas por 

Antônio Henrique Amaral 
Brasil Brazil 
Incomunicação Incommunicability 
1966 
120x90 cm 
Óleo sobre tela Oil on canvas 
Sala especial Special Room 
Coleção do artista Mist's co/lection 
Foto Photo Romulo Fialdini 

Pierre Raynaud and Alain Jacquet parodied the notion 

of authorship in a similar vein through the use of trivial 

objects taken from dai/y life, by the appropriation of 

images extracted form the history of art and given new 

readings according to an entire/y new perspective, and 

even by the huge rendition of his own thumb, a work 

that would identify César forever, irony with style being 

the hallmark of this artist. 

Brazil, whose internal regulations beginning with the 6th 

edition mandated that special rooms would only be 

assigned to artists who had already won awards, on/y 

spotlighted three: Danilo Di Prete, Bruno Giorgi, and 

Fernando Odriozola. For this reason the common room 

of the Brazilian representation, set up throughout almost 

the entire first floor of the building, was at one and the 

same time a success and a failure. Once again ali the 

currents at work in our panorama were brought 

together: everything from the Iyrical abstract to the 

geometric abstract, from those working on a new 

treatment of figure to those dedicated to more 

conserva tive techniques and expressions. Lygia Clark, 

du/y exempt from the requirement of submiffing her 

artworks for the appreciation of the judges, had directed 

her research to an art which, more than demanding 

action from the spectator, could be used as an instance 

that encouraged spectators to delve into their inner 

selves. But aside from these rare demonstrations of 

artistic singularity, this Biennial was also surprising for the 

plurality of positions of an art commiffed to the world. An 



Edward Hoper 
EUA USA 

Office in a small city 
1953 

71,7x101,6 cm 
Óleo sobre tela Oil an canvas 

Sala especial Special Roam 
Coleção Callection The Metropolitan Museum of 

Art, George A. Heam Fund}, New York, USA 
Foto Phota (@) 1989 

The Metropolitan Museum of Art 

uma arte que, mais do que demandar do 
espectador uma ação, podia ser empregada 
como instância para que o espectador 
mergulhasse em seu íntimo. Mas afora 
essas raras demonstrações de 
singularidade estética, a Bienal também 
surpreendia pela pluralidade de posições de 
uma arte comprometida com o mundo. Uma 
arte que explorava mais a fundo o 
relacionamento com o espectador, como 
era o caso da escultura inflável de Marcelo 
Nitsche, ou que pretendia diminuir o 
intervalo que a separava do mundo, 
retirando fragmentos dele, ou denunciando 
ainda que por via indireta seus problemas 
mais candentes, como a alienação, o 
imperialismo, a repressão. Nesse sentido 
causaram impacto as obras de Antonio 
Henrique Amaral, Rubens Gerchmann, 
Carlos Zílio, Carlos Vergara, Nelson Leirner, 
Wesley Duke Lee e Luiz Paulo Baravelli. 

A arte cinética foi outra tendência 
importante presente na IX Bienal; o 
argentino Julio Le Parc, que havia sido o 
primeiro artista latino-americano a ser 
premiado na Bienal de Veneza, em 1966, 
exibiu 26 peças que discutiam o movimento 
cinético da luz. Obras que deixavam claro o 
caráter inovador e de imenso potencial de 
seu autor, obras cujo teor lúdico garantiu 
um lugar na memória do público visitante. 

A Bienal Pop registrou uma presença 
expressiva de obras que requeriam a 
participação do espectador, rompendo de 
uma vez com o princípio de que um objeto 
de arte não pode ser tocado. Por conta 
disso, muitas delas foram parcialmente 
destruídas. Vandalismo de alguns e falta de 
intimidade como um novo conceito de arte. 

art that more deep/y explored its relationship with the 

spectator; as was the case with Marcelo Nitsches 

inflatable sculpture, or one which intended to diminish 

the distance separating it from the worfd, taking 

fragments from it, or denouncing in indirect ways its 

more incandescent problems, such as alienation, 

imperialism and repression. This explained the impact of 

the works of Antonio Henrique Amaral, Rubens 

Gerchmann, Carfos Zílio, Carfos Vergara, Nelson Leirner; 

Wesley Duke Lee, and Luiz Paulo Barave//i. 

Kinetic art was another important trend present at the 

9th Biennial; Argentine artist Julio Le Parc, who had 

been the first Latin American artist to win an award at 

the Venice Biennale, in 1966, exhibited 26 pieces that 

discussed the movement of kinetic light. These artworks 

evidenced the innovative character and immense 

potential of their author; while their playful essence 

guaranteed their place in the publics memory. 

The Biennial of pop featured artworks that required the 

spectators participation, breaking away from the 

principie that an art object could not be touched. For 

this reason, many of them were partia//y destroyed, due 

in some cases to vandalism and in others to a lack of 

familiarity with a new concept of art. 
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PREMIADOS BRASILEIROS BRAZ/LlAN PR/ZE W/NNERS 

PRÊMIOS BIENAL DE SÃO PAULO 
SÃO PAULO BIENNlAL PRIZE 

Flávio de Carvalho 

GRANDE PRÊMIO LATINO-AMERICANA FRANCISCO MATARAZZO SOBRINHO 
FRANCISCO MATARAZZO SOBRINHO LATIN-AMERICAN GRANO PRIX 

Goebel Weyne 

PRÊMIO AQUISiÇÃO 
ACOUISITION PRIZE 

Álvaro Apocalypse 
Amélia Toledo 
Antonio Manuel 
Antonio Maia 
Arthur Luiz Piza 
Avatar Moraes 
Bernardo Caro 
Carlos Vergara 
Dionísio Dei Santo 
Edith Behring 
Evany Fanzeres 
Farnese de Andrade 
Fernando Lemos 
Flávio de Carvalho 
Geraldo de Barros 
Glauco Rodrigues 
Heitor Seixas Coutinho 
Isabel Pons 
Ismênia Coaracy 
Jarbas Juarez Antunes 
José Narciso Soares 
José Resende 
José Roberto Aguilar 
José Ronaldo Lima 
José Tarcísio Ramos 
Kazuo Wakabayashi 
Luiz Gonzaga 
Luiz Paulo Baravelli 
Marcelo Grassmann 
Marcelo Nitsche 
Maria do Carmo Secco 
Mira Schendel 
Miriam Chiaverini 
Montez Magno 
Nelson Leirner 
Paulo Becker 
Rubem Mauro Ludolf 
Rubem Valentim 
Samuel Szpigel 
Sérgio de Paula 
Teresinha Veloso 
Thomaz lanelli 
Vera Bocayuva Mindlin 
Victor Décio Gerhard 
Waldemar Cordeiro 
Wega Nery 
Wilma Martins 

PRÊMIO ESPECIAL 
SPECIAL PRIZE 

João Minharro 

ESCOLA DE ARQUITETURA 
ARCHITECTURE SCHOOLS 

Faculdade de Arquitetura da Universidade do Rio Grande do Sul 
Faculdade de Arquitetura da Universidade Mackenzie 
Curso de Arquitetura e Urbanismo 
da Escola de Engenharia do Paraná 

Pintura Paíntíng 

Cartaz Poster 

Desenho Drawíng 
Escultura • dois prêmios Seu/pture- two prízes 
Desenho Drawíng 
Pintura Paíntíng 
Gravura Engravíng 
Pintura Paíntíng 
Gravura Engravíng 
Desenho Drawíng 
Desenho Drawíng 
Gravura Engravíng 
Pintura Paíntíng 
Desenho Drawíng 
Pintura Paíntíng 
Pintura Paíntíng 
Pintura Paíntíng 

Desenho Drawíng 
Gravura Engravíng 
Pintura Paíntíng 
Desenho Drawíng 
Pintura Paíntíng 
Escultura Seu/pture 
Pintura Paíntíng 
Pintura Paíntíng 
Desenho Drawíng 
Pintura Paíntíng 

Pintura Paíntíng 

Pintura Paíntíng 
Pintura Paíntíng 
Desenho Drawíng 
Gravura Engravíng 
Pintura Paíntíng 

Pintura Paíntíng 
Pintura Paíntíng 
Pintura Paíntíng 
Pintura Paíntíng 
Desenho Drawíng 
Desenho Drawíng 
Pintura Paíntíng 
Gravura Engravíng 
Pintura Paíntíng 
Pintura Paíntíng 
Pintura Paíntíng 
Gravura Engravíng 

Fotografia Photography 

10 Lugar 1 st p/aee 
2° Lugar 2nd p/aee 

3° Lugar 3rd p/aee 



Flávio-Shiró Brasil Brazi! Lelfiathan 1967 
135x1935 cm Óleo sobre tela ai! on CE.:.1vas 
Sala especial Special Room 
Coleção do artista Mist's collection 

PREMIADOS ESTRANGEIROS FOREIGN PRIZE WINNERS 

PRÊMIO ITAMARATV 
ITAMARATY PRIZE 

Richard Smith Grã Bretanha Great Britain 

GRANDE PRÊMIO LATINO-AMERICANA FRANCISCO MATARAZZO SOBRINHO 
FRANCISCO MATARAZZO SOBRINHO LATlN-AMERICAN GRANO PRIX 

Alejandro Obregõn Colômbia/Colombia 

PRÊMIO BIENAL DE SÃO PAULO 
SÃO PAULO BIENNIAL PRIZE 

Carlos Cruz-Diez 
Cesar Baldaccini 
David Lamelas 
Fumiaki Fukita 
Jan Schoonhoven 
Jasper Johns 
Josua Reichert 

Juan Bernal Ponce 
Michelangelo Pistoletto 
Tadeusz Kantor 

PRÊMIO AQUISiÇÃO 
ACQUISITION PRIZE 

Venezuela 
França France 
Argentina 
Japão Japan 
Holanda The Netherlands 
Estados Unidos United States 
Rep. Fed. Alemanha 
German Federal Republic 
Chile 
Itália Italy 
Polônia Poland 

Pintura Painting 

Pintura Painting 

Pintura Painting 
Escultura Sculpture 
Desenho Orawing 
Pintura Painting 
Pintura Painting 
Pintura Painting 
Gravura Engraving 

Gravura Engraving 
Colagem CoI/age 
Pintura Painting 

Pintura Painting Ezio Gribaudo 
Julio le Pare 
Mário Torai 
Teresa Magalhães 

Itália Italy 
Argentina 
Chile 
Portugal 

Desenho Latino-Americano Latin-American Orawing 

PRÊMIOS ESPECIAIS 
SPECIAL PRIZES 

Pawel Pierscinski 
Z. Lagocki 

Países e número de artistas 
-1rtists from each countJy 
Afrlca do Sul South Africa 6 
Antilhas Holandesas The 
Nelherfands Antilles 1 
~entina 24 
Áustria Austria 23 
Barbados 7 
Bélgica Belgium 5 
BoUvla Bolivia 5 
Brasil Brazil 451 
Bulgária Bulgaria 12 
Canadá Canada 2 
Chile 38 
China 7 
Chipre Cyprus 1 
Col6mbla Calambia 1 
Coréla Korea 15 
Dinamarca Denmark 2 
EI Salvadar 5 
Espanha Spain 22 
Estados Unidos United States 22 
Eti6pla Ethiapia 3 
Filipinas Phifippines 6 
Finlândia Rnland 24 

Polônia Poland 
Polônia Poland 

França France S 
Grã Bretanha Great Brilain 5 
Grécia Greece 7 
Guatemala 4 
Ha"i1S 
Holanda The Netherfands 4 
Honduras 10 
Hungria Hungary 10 
índia Indía 12 
Israel 2 
Itália fta/y 24 
lugoslóia Yugoslavia 30 
Japão Japan 20 
Líbano Lebanan 13 
Luxemburgo Luxemburg 2 
Malásia MaJaysia 2 
México Me>dco 2 
Nicarágua Nicaragua 1 
Noruega Narway 1 
Panamá Panama 5 
Paquistio Pakistan 2 
Paraguai Paraguay 12 
Peru 2 
Pol6nia Pofand 20 
Portugal 5 

Fotografia Photography 
Fotografia Photography 

República Democrática Alemã 
German Democratíc Republic 1 
República do Sudão Republic af 
lhe Sudan 11 
República Dominicana Daminican 
Republic 7 
Roménia Ramanía 3 
SrI Lanka 19 
Suécia Sweden 1 
Sulça Swítzerland 3 
Tailândia Thailand 9 
Taiti Tahiti 3 
TChecoslováqula Czechos/avakia 
12 
Trlnldad e Tobago Trinidad and 
Tabaga 13 
Turquia Turkey 9 
União Pan·americana Pan
American Unían 2 
Unilo Soviética Saviet Unían 54 
União Sul-Africana Unían af Sauth 
Africa 1 
Uruguai Uruguay 9 
Venezuela 4 
Vietnã 'v1etnam 9 

Nota: Palses nio especificados 
10 artistas 
Nate: Cauntry nat specified 10 artísts 
Total de artistas 1 084 
Number af artists 
Participação em 
outros segmentos 
Partícipatian in other segments 
Arqultetura Architecture 6 
Brasil Brazil 6 
Total de parses 67 
Number af countríes 
Total de artistas 1 090 
Number af artists 
451 brasileiros Brazílians 
649 estrangeiros foreign 
Total de obras 4 638 
Warks ín attendance 
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FATOS POLíTICOS E ECONÔMICOS 

Marechal Arthur da Costa e Silva é 
designado presidente. 
Congresso promulga nova Constituição. 
Criado o Ministério das Comunicações e a Empresa 
Brasileira de Telecomuniéações (Embratel). 
O cruzeiro é desvalorizado e vira cruzeiro novo. 

FATOS CULTURAIS 

Arte 
Em São Paulo a Galeria Rex é fechada com 
happening de Nelson Leirner. 
Exposição Nova Objetivid;ilde Srasileira, no MAM/RJ. 
,Wesley Duke Lee inicia O ljIelicõptero, pintura 
. ambiental com componentes mecãnicos e eletrônicos. 
V Salão de Arte Contemporânea de Brasília: emergência 
de uma nova geração de artistas pemambucanos: 
Anchises, João Cãmara e outros. 
Hélio Oiticica: Tropicália, Rio de Janeiro. Emergência 
do movimento tropicalista. 
Lygia Clark: O Eu e o Tu/Máscara Sensorial, Rio de 
Janeiro. 

Design 
Alexandre Wollner projeta o logotipo da Eucatex. 

Literatura 
'A. Callado: Quarup. 

Teatro 
I O Rei da Vela, de Oswald de Andrade, direção de 

José Celso Martinez Cortêa. 
Navalha na Carne e Dois Perdidos numa Noite Suja, 
Plínio Marcos. 

Cinema 
Glauber Rocha: Terra em Transe. 

Música 
Lançado "Tropicália", disco-manifesto do movimento 
tropicalista. 

FATOS RELATIVOS A CICCILLO MATARAZZO E À BIENAL 

93 Bienal de São Paulo. Participam 67 países; 649 
artistas estrangeiros e 451 artistas brasileiros, com 
um total de 4 638 obras. 

FATOS pOLíTICOS E ECONÔMICOS 

Guerra dos Seis Dias, entre Israel e os países árabes. 
Che Guevara é morto na Bolívia. 

FATOS CULTURAIS 

Arte 
Earth-Art, nos EUA. 
Luz e Movimento, Museu de Arte Moderna da Cidade 
de Paris. 
Surge em Torino o movimento arte povera, com M. 
Merz, L. Fabro, J. Kounellis, entre outros, criticando a 
submissão da pop arte à sociedade de consumo. 
Nos EUA, C. Close e R. Estes ultrapassam o hiper
realismo adotando o fotorrealismo. 

Design 
Projetada em 1960, somente neste ano o 
dinamarquês V. Panton lança a cadeira empilhável de 
plástico sem emendas. 
Os artistas pop P. Blake e J. Haworth projetam a 

I 
'capa do Sgt. Peppers LO,nely Hearts Club Sand, 
dos Beatles. 

. 
O grafismo psicodéliCo afirma-se como tendência 
no designo 

Cinema 
J. L. Godard: A Chinesa. 
L. Bunuel: A Sela da Tarde. 

Teatro 
Ragni, Rado & MacDermot: Hair. 

Literatura 
G. G. Márquez: Cem Anos de Solidão. 

Música 
The Beatles: LP Sgt. Peppers Lone/y Hearts 
C/ub Sand. 

REPERCUSSÔES 

Mal. Arthur da Costa e Silva ir '§!5ijoínte pr; $j . rnt o Brazí~ 
National Congress promJlgates rhe fie%) Brazifi'e.rrf:ohstitution. 
Created the Mínist(Y af Cammunicatíons and Embra,lel-Empresa 
Brasileira de Telecomunicações. 
The Brazilian currency cruzeiro is devalued andhas Its name 
changed to cruzeiro novo. 

CULTURAL HIGHUGHTS 

M 
ln São Paulo, Rex Gallery is shut down as resultof Nelson 
Leirner's happening. 
Nova Objetividade BrasileiralNew Brazilian Objectivity is shown 
at Museu de Arte Mudema, Rio de Janeiro. Antonio Dias is one 
af the exhibitian highfifJhts. ; . 
Wesley Duke Lee begins his Helicopter, an environmen/al painting 
executed with mechanic and electronic components. 
5th Brasília Contemporary Art Salon: emergence af a new 
generatíon of artists from Pernambuco, including Anchises, João 
Câmara, among others, 
Hélio Oiticica shows Tiopicália, Rio de Janeiro. Emergence af the 
Tropicalist movement in Brazilian art, music, and literature. 
Lygia Clark shows O Eu e o Tu/Máscara Sensorial in Rio 
de Janeiro. 

Oesign 
Alexandre Wollner élesigns the Eucatex logo. 

Uterature 
A. Callado: Quarup, 

Theater 
O Rei da Vela, by Oswald de Andrade, directed by José Celso 
Martinez Corrêa. 
Plínio Marcos: Navalha na Came and Dois Perdidos numa Noite Suja. 

Rim 
Glauber Rocha: Terra em transe/Land in Anguish. 

Music 
Tropicália, the record album-manifesto of the Tropicalist Movement, 
is released. 

FACTS RELATEO TO CICCILLO MATARAZZO ANO THE BIENNlAL 

me 9th São Paulo Intemational Biennial, held from September 1976 
through January 1968, is held wlth 67 countries, 649 foreígn artists, 
451 Brazilían artists, and 4,638 works in attendance. 

POL/TlCAL ANO ECONOMIC MILES TONES 

Six-Day War involves Israel and the Arab countries. 
Communist guerilla Che Guevara is shot dead in Bolívia. 

CULTURAL HIGHUGHTS 

M 
Earth Art is shown in the United States. 
The exhibition Light and Movement is presented at Musée d'Art 
Moderne de la Ville de Paris, 
The movement knowfl as Arte Povera springs in Tunn, Italy, with M 
Merz, L. Fabro, J. Kounellis, among other leading figures criticizing 
the submission of Pop Art before consumerism 
ln the United States, C. Close and R. Estes reach beyond 
Superrealísm and take up Photorealism 

Oesign 
Danish designer V Panton launches stacking chair made of 
seamless po/yester after a design of 1960. 
Pop artists P Blake and J. Haworth design cover for the album 
Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band, of the Beatles. 
The psychedelic Iínework prevails as a design trend. 

Rim 
J. L. Godard: La Chinolse 
LBufiuel: La Belle du Jour 

7heater 
Ragni, Rado & MacDermot: Hair. 

Uterature 
G. G. Márquez: One Hundred Years of Solitude. 

Music 
The Beatles: LP record ai bum Sgt, Peppers Lonély Hearts Club 
Band. 

REPERCUSSIONS 

--------------~-------------------- --------
Explode o uso da minissaia. The minískirt tums into a smashing hit. 



Sala Jasper Johns Jasper Johns Room 
Foto Photo Arquivo Histórico Wanda Svevo 

FATOS POLíTICOS E ECONÔMICOS 
_.~-_.~'!'""""""-

Movimento estudantil contra a ditadura militar toma 
as ruas, principalmente no Rio de Janeiro e em 
São Paulo. 

, Passeata dos 1 00 mil no Rio de Janeiro, última 
grande manifestação popular contra a ditadura. 
Dissolução do Congresso Nacional. O regime militar 
lança o Ato Institucional n. 5 (AI-5), cassando os 
direitos políticos que ainda vigoravam. Com base 
nesse ato, setores políticos, sindicais e 
universidades são particularmente visados. 
30° Congresso da União Nacional dos Estudantes: 
1 240 estudantes são presos em Ibiúna. 
Guerrilha urbana. 
Criado o Conselho Superior de Censura. 

FATOS CULTURAIS 

Arte 
Um Mês de Arte Pública, no Aterro do Flamengo, Rio 
de Janeiro. 
Hélio Oiticica: Parango/és, Capas, Rio de Janeiro. 
Lygia Pape realiza o Divisor, obra de participação 
coletiva, no Rio de Janeiro. 

POUTlCAL ANO ECONOMIC 

Students demonstrate 
of large cities, mainly Rio 
100, 000 people march the streets of Rio de Janeiro, in the last 
major demonstration against the milítary regime, 
The mífitary regime issues Institutíonal Act No~ 5, disbandíng the 
Natíonal Congress and suspending ali politícal rlghts of Brazilíans, 
These manipulations particularly aftected the realms of politics, 
workers's unions, and universities, 
30th Congress ofthe Natíonal Student Union: 1,240 students are 

arrested in Ibiúna, SR 
Urban guerrilla groups become active, 
The Censorship Council is created at federal levei. 

CULTURAL HIGHUGHTS 

M 
The show One Month of Public Art is held at Aterro do Ramengo, 
Rio de Janeiro, 
Hélio Oiticica shows Parangolés, Capas, Rio de Janeiro, 
Lygia Pape presents an interactive work titled Divisor, in Rio 
de Janeiro. 

Arquitetura Architecture 
Lina Bo Bardi: prédio do Masp na Avenida Paulista, São Una Bo Bardi: Museu de Arte de São Paulo building, São Paulo. 
Paulo (projeto de 1957). (Design of 1957). 

Cinema 
Glauber Rocha: O Dragão da Maldade contra o 
Santo Guerreiro. 

Teatro 
Roda Viva, de Chico Buarque de Hollanda, direção de 
José Celso Martinez Corrêa, cenário de Flávio Império. 

Televisão 
Telenovela: Beto Rockefeller. 

Literatura 
1 a Feira Paulista de Opinião. 
Lançada a revista semanal Veja, pela Editora Abril. 

FATOS POLíTICOS E ECONÔMICOS 

Na França, explodem grandes manifestações 
estudantis e greves. 
Checoslováquia: Primavera de Praga. 
Nos EUA é assassinado o líder paCifista Martin 
Luther King. Richard Nixon é eleito presidente. 
Jogos Olímpicos no México: atletas ligados ao Poder 
Negro protestam contra o racismo nos EUA. 

FATOS CULTURAIS 

Arte 
34a Bienal de Veneza. 
4a Documenta de Kassel. Surgem as primeiras 
manifestaçõ~s da land art, intervenções em grande 
escala realizadas na paisagem. 
Arte Computador, em Londres. 
Exposição Art of the Real, em Nova York, Paris, 
Zurique, Londres. 
Richard Serra, depois de haver definido a escultura 
como ação, especula sobre equilíbrios a partir de 
formas industriais. 

Design 
P. Gatti, C. Paolini e F. Teodoro criam Sacco, uma 
cadeira-pufe sem forma fixa. 

Cinema 
L. Anderson: If ... 
J. L. Godard: Weekend à Francesa. 
S. Kubrick: 2001 - Uma Odisséia no Espaço. 
R. Polanski: O Bebê de Rosemary. 

Film 
Glauber Rocha: O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. 

Theater 
Chico Buarque de Hollanda's Roda Viva is directed by José Celso 
Martinez Corrêa, with set design by Flávio Império, 

Television 
8eto Rockefeller, soap opera. 

Uterature 
1 st São Paulo Opinion Mart, 
Editora Abrlllaunches weekJy magazine Veja, 

POLlTlCAL ANO ECONOMIC MILESTONES 

Strlkes and student ralfies shake up France, 
Czechoslovakia: The Pr ague Spring, 
ln the United States, nonviolence leader Martin Luther King, Jr. 
is assassinated in Memphis, TN, andRichard Nixon is 
elected president. 
Olympic Games in Mexico City: two US, track-and-field athletes 
stage a "black power" demonstratioo from the victory rostrum. 

CULTURAL HIGHUGHTS 

Art 
34th Venice Biennale, 
4th Documenta, in Kassel, 
Land Art makes its debut with large-scale interventions on the 
landscape, 
Computer Art is shown in London. 
The exhibition Art of the Real is shown in New York, Paris, Zurich, 
andLondon, 
After having defined seulpture as a process, Richard Serra used 
industriai materiaIs to experlment with balance, 

Oesign 
R Gatti, C. Paolini, and F Teodoro design Sacco, a "beanbag" 
chair without flxed structure, 

Rim 
L. Anderson: IL 
J. L. Godard: Week-End, 
S, Kubrlck: 2001: A Space Odyssey. 
Polanskí: Rosemary's Baby. 
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Josef Albers 
Alemanha Germany 

Homage to Square: Departing in Yellow 
1965 

121,5x121,5 cm 
Óleo sobre masonite Oi! on masonite 

Coleção Collection The Josef and Anni Albers Foundation, INC 
Foto Photo The Josef and Anni Albers Foundation, INC 

A chamada Bienal do boicote, de 1969, foi 
realizada com a ausência marcante da 
comunidade artística de vários países, 

que protestavam contra a ação repressiva 
da ditadura militar, a qual promulgara, 

meses antes, o Ato Institucional n° 5, em 
13 de dezembro de 1968. 

Segundo a historiadora e crítica de arte 
Aracy Amaral, em seu livro Arte e Meio 
Artístico: entre a feijoada e o x-burguer 
(1961/1981): "As razões para o boicote 
têm sua origem em violentos atos de 

censura, praticados desde a II Bienal da 
Bahia (dezembro de 1968), contra seus 

The so-ca//ed boycott Biennial, of 1969, was held in 

the absence of the artistic community of various 

countries, who protested against the repressive 

action of the military dictatorship, which had a few 

months earlier promulgated the Institutional Act no. 

5, on Oecember 13, 1968. 

According to art historian and critic Aracy Amaral, in 

her book Arte e Meio Artístico: entre a feijoada e o 

x-burguer (1961/1981): IfThe reasons for the 

boycott stemmed from the violent acts of 

censorship, practiced since the 2nd Bahia Biennial 

(Oecember of 1968) against its organizers, including 

the removal of artworks from the shaw and from 

exhibitions in Belo Horizonte and Ouro Preto. 



Marcelo Bonevardi 
Argentina Argentina 

Santuário solar 
Solar Sanctuary 

1967 
71x101,9x6,3 cm 

Acrílica e cimento sI tela e madeira 
Acrylic paint and cement on canvas and wood 

Prêmio Bienal SP Bienal SP Prize 
Coleção Collection MAC/USP 
Foto Photo Romulo Fialdini 

organizadores, incluindo a remoção de 

obras de arte da mostra e de exposições 
em Belo Horizonte e Ouro Preto. A atitude 
mais chocante foi o encerramento, pelo 

governo, da exposição dos artistas 
brasileiros selecionados para a Biennale 
des Jeunes (a ser levada a efeito em 

Paris), que se realizava no Museu de Arte 
Moderna no Rio, devido a certas obras de 
alte que comportavam o protesto, ou 

eram de natureza erótica". 

As defecções foram inúmeras no Brasil: 

cerca de 80% dos artistas convidados não 
compareceram, a exemplo de Carlos 

Vergara, Rubens Gerchman, Burle Marx, 
Sérgio Camargo e Hélio Oiticica. No 

exterior, expositores dos Estados Unidos, 
México, Holanda, Suécia, Argentina e 
França juntaram-se ao protesto. Na França, 
escreve Aracy Amaral, liderados pelo 

crítico de arte Pierre Restany, "em uma 

reunião no Musée d'Art Moderne, 321 
artistas e intelectuais assinaram, no dia 16 
de junho, um manifesto Non à la Biennale, 

baseado na declaração de testemunhas e 
na documentação relativa à censura no 

Brasil". O manifesto foi veiculado também 
nos Estados Unidos (The New York Times) e 
na Itália (Corriere della Sera). 

Países como a Venezuela e a Iugoslávia 
também não tomaram parte na Bienal do 

boicote, apesar de as obras de seus 
expositores já se encontrarem em São 

Paulo para montagem. A União Soviética 
declinou do convite. 

The most shocking action was the closing, by the 

government of the exhibition of the Brazilian artist 

selected for the Biennale des Jeunes (held in Paris), 

which was being staged in Rio de Janeiros Museu 

de Arte Moderna, owing to certain artworks that 

indulged in protest or were of an erotic nature. II 

Countless defections took place in Brazil: about 

80% of the invited artists did not show up, following 

the example of Carlos Vergara, Rubens Gerchman, 

Burle Marx, Sérgio Camargo and Hélio Oiticica. 

Outside Brazil, exhibitors of the United States, 

Mexico, the Netherlands, Switzerland, Argentina, 

and France joined in the protest. ln France, Aracy 

Amaral writes, led by art critic Pierre Restany, ({at a 

meeting at the Musée d'Art Moderne, 321 artists 

and intellectuals signed, on July 16, a manifesto 

Non à la Biennale, based in the declaration of 

witnesses and in the documentation relating to the 

censorship in Brazil. II The manifesto was also 

published in the United States (fhe New York 

Times) and in Italy (Corriere della Sera). 

Countries such as Venezuela and Yugoslavia also 

joined the bOYGott of this Biennial, even though the 

artworks of their delegations were already in São 

Paulo awaiting setup. The Soviet Union declined 

their invitation. 

The most immediate result of this movement was 

that the Biennial, contrary to its purpose of updating 

the public, presented next to nothing of the most 

radical tendencies such as conceptual art, body art, 

arte povera, etc., which dominated the art scene at 

that end of a decade. This contradiction ran very 

deep. The most productive branch of art at that time 

was based in the ability to search for alternatives to 
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o resultado mais imediato desse 
movimento foi que a Bienal, contrariando 
seu propósito de atualizar o público, 
distanciou-se quase por completo das 
tendências mais radicais como a arte 
conceituai, a body art, arte povera etc., que 
dominavam a cena artística naquele final de 
década. A incompatibilidade era de raiz. 
O ramal mais produtivo da arte de então 
baseava-se na capacidade de buscar saídas 
alternativas ao circuito artístico, o que se 
fazia negando a noção mesmo de obra de 
arte em favor de seu conceito e ou da 
utilização de suportes precários e 
efêmeros. A arte escapava em direção ao 
mundo ao mesmo tempo que se juntava à 
filosofia, como defendia Joseph Kosuth, 
entre tantos outros, pretendendo com essa 
estratégia afrontar o mercado e as demais 
peças do meio artístico que a tratavam 
como mais um objeto a ser consumido, um 
fetiche a ser reverenciado e não um 
dispositivo capaz de ampliar o pensamento. 
O subsídio dado ao evento por parte de um 
governo de direita, avesso à liberdade de 
expressão e em cujos porões grassava toda 
a sorte de arbitrariedades, não podia 
mesmo poder contar com outro sentimento 
que não o de repúdio. Não obstante esse 
quadro alguns artistas e intelectuais, daqui 
e do exterior, deram sua chancela ao 
evento, o que deu motivo para muita 
controvérsia e ressentimento. 

Por causa dos problemas expostos, a X 
Bienal foi um evento pálido, aqui e ali 
pontuado por algumas boas presenças e 
só. A Grã-Bretanha, por exemplo, trouxe 
oito significativas esculturas de Anthony 
Caro, um dos mestres da abstração, 
antigo assistente de Henry Moore, 
enquanto a Alemanha, formando par com 
a pintura instigante de Horst Antes, 
compareceu com seis obras de Josef 
Albers, todas pertencentes à série 
Homenagem ao Quadrado, que se revelou 
uma fonte tanto para o grupo dos hard
edge quanto para os minimalistas. 

lone Saldanha 
Brasil Brazil 

Bambus, s/d Bamboos, undated 
Max. 176,5 cm 

Bambus pintados Painted bamboos 
Prêmio Governador do Estado 

State Govemor Prize 
Coleção Collection MAC/USP 

Foto Photo Lamberto Clppioni 

the art cireuit whieh was done by denying the very 

notion of the work of art in favor of its eoneept 

and/or the use of preearious and ephemera/ 

supports. Art was eseaping in the direetion of the 

world at the same time that it was joining with 

phi/osophy, as Joseph Kosuth and many others 

deseribed it intending by way of this strategy to 

defy the market and the other meehanisms of the 

art wor/d that treated it as another objeet to be 

eonsumed, a fetish objeet to be revereneed, rather 

than a means by whieh thought eou/d be expanded. 

The subsidy granted to the event by a rightist 

government positioned against /iberty of expression 

and whose dungeons he/d every sort of 

arbitrariness, eou/d not expeet to be met by 

anything other than repudiation. Neverthe/ess, some 

artists and intelleetua/s, from Brazi/ and from other 

eountries, gave their imprimatur to the event, whieh 

resu/ted in mueh eontroversy and resentment. 

Oue to these prob/ems, the 10th Biennia/ was a 
pallid event, here and there punetuated by some 

good presenees. Great Britain, for examp/e, brought 

8 signifieant seu/ptures by Anthony Caro, a mas ter 

of abstraetion and former assistant to Henry Moore, 

whi/e Germany, forming a pair /ike the provoeative 

painting by Horst Antes, appeared with 6 artworks 

by Josef A/bers, a/I pertaining to the series "Homage 

to Square, /I whieh was a souree for the hard-edge 

group as wel/ as for the minimalists. 



Eduardo Ramírez Villamizar 
Colômbia Colombia 

Construção vermelha Red Building 
1969 

127x114x111 cm 
Madeira Wood 

Prêmio Bienal de SP Bienal SP Prize 
Coleção Collection MAC/USP 

foto Photo Romulo Fialdini 

A escultura de raiz construtiva de 
Eduardo Ramirez Villamizar recebeu um 
prêmio que ratificou a qualidade da 
tradição colombiana nesse campo. 

A representação brasileira foi, 
naturalmente, a que mais se ressentiu 
dessa crise expressa em uma deserção em 
massa. Raras novidades, como uma 
exposição de obras desiguais arranjadas 
em torno de um nome confuso, "Sala de 
Artes Mágica, Fantástica e Surrealista", e 
mais uma mostra retrospectiva de Oswaldo 
Goeldi. Entre algumas poucas obras 
iluminadas, no entanto quase eclipsadas 
pela distância no tempo e pelo estigma que 
marcou o evento como um todo, 
permanece a instalação de Mira Schendel 
Ondas Paradas de Probabilidades. Antigo 
Testamentol Livro dos Reis 'I 19. Uma 
infinidade de sutis fios de náilon suspensos 
do teto, criando um ambiente a ser 
atravessado pelos visitantes. 

Eduardo Ramírez Villamizar's sculpture with 

constructivist roots was awarded a prize that 

confirmed the quality of the Colombian tradition in 

this field. 

Naturall~ the Brazilian representation was the one 

most deeply affected by this crisis expressed by a 
mass desertion. There were some novelties, like the 

exhibition of dissimilar artworks arranged around a 
confusing name, "Room of MagicaI, Fantastic, and 

Surreal Arts, JJ and another retrospective show of 

Oswaldo Goeldi. Among a few insightful works, 

though almost obfuscated by the distance in time 

and by the stigma surrounding the event as a 

whole, there stands Mira Schendel's installation, 

Ondas paradas de probalidades. Antigo 

Testamento, Livro dos Reis I, 19. Countless subtle 

nylon threads suspended from the ceiling created 

an environment to be walked through by the visitors. 
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Presidente Fundação Bienal Chaitman 01 the 8iennial Foundaffm 
Francisco Matarazzo Sobrinho 

Assistente Técnico TechnicaI Assistant 
Mario Wilches 

Comissio Técnica de Arte M Tech(lÍC8l Commiltee 
Aracy Amaral 

Edyla Mangabeira Unger 
Fre'derico Nasser 

Mário Barata 
Waldemar Cordeiro 

Wolfgang Pfeiffer 
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Instalação e Montagem Installatim and Selllp 
Ubirajara Martins 

Walter Maffei 

JÚRI DE SELEÇÃO S{:l.ECTlON JURY 

Artes Plásticas M 
Edyla Mangabeira Unger, Brasi/Brazil 

Marc Berkowitz, Brasil 8razi) 
Mario Schemberg, Brasil Brazil 

Oswald de Andrade Filho, Brasl/Brazíl 
Walmlr Arala, Brasil Brazil 

Design 
Harry Laus, Brasil Brazil 

José Geraldo Vieira, Br8Sl18razil 
Walmir Ayala, Brasil Brazil 

JÚRI PREMIAÇÃO AWARDS JURY 

Artes PlásticasM 
Doris ShadboH, Canadá Canada 

Eduino de Jesus, Portugal 
J. Swaminathan, [ndia 'rdia 

Jorge Paez Villaró, Uruguai Uruguay 
Miriam Varóss, Tchecoslováquia Czechoslovakia 

Moshe Spitzer, Israel 
Patrick Waldberg, França Frcmca 
Wilhelm Mrazek, Áustria Austria 

Arquit&tura Architactura 
Giancarlo Gasperini, Brasi/BraziI 

Henrique Mindlin, Brasil8razi7 
Hilde de Roda, Brasil Brazil 

José Brito, BraSil Brazil 
Mario de Oliveira, Brasil Brazil 

Neudson Braga, BraSIl Brazil 
Rubens Portela, Brasil Brazil 

Senito Sarno, BraSIl Brazil 

Artes Cênicas 1heater Arts 
Bella Paes Leme, Brasil Brazil 
Felix Labisse, França Francae 

Jlri Kotalik, Tchecoslováquia CzechoskNal<ia 
Kanema.,a Ishikama, Japão Japan 

Ryszard Staninslawsky, Polônia PoIand 

Artes Gráficas Giaphíc Ms 
Fernando LemOS,BrasilBraziI 
Geraldo Ferraz, Brasil Brazil 

Israel Sancowski, BraSIl Brazil 
Izar do Amaral Berlinck, Brasil Brazil 

José Ferreira da Costa Filho, Brasi/BraziI 

Deslgn e Jóias Daslgn and JeweJry 
Jacks Band 
Pierre Loeb 

Ryszard Staninslawsky, Polônia PoIand 

PREMIADOS BRASILEIROS BRAZ/LlAN PR/ZE W/NNERS 

GRANDE PRÊMIO LATINO-AMERICANA FRANCISCO MATARAZZO SOBRINHO 
FRANCISCO MATARAZZO SOBRINHO LATlN-AMERICAN GRANO PRIX 

Maria Argentina Bibas 
PRÊMIO AQUISiÇÃO 
ACOUISITION PRIZE 

Abraham Palatnik 
Anamélia Lopes de Moura Range 
Ernesto Sérgio Quissak Jr. 
lone Saldanha 
Isabel Pons 
Lotus Amanda Maria Lobo 
Newton Cavalcanti 
Odila Mestriner 
Paulo Menten 
Roberto De Lamonica 
Santuza 
Vutaka Toyota 
PRÊMIO ESPECIAL 
SPECIAL PRIZE 

Marcello Nitsche 
Marcia Hele'na Demanges 

MENÇÕES HONROSAS 
HONORABLE MENTIONS 

Mira Schendel 
Solano Finardi 

ARQUITETURA 
ARCHITECTURE 

Vilanova Artigas 
ESCOLA DE ARQUITETURA 
ARCHITECTURE SCHOOLS 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Faculdade de Artes e Arquitetura da 
Universidade Federal do Ceará 
Universidade Federal de Minas Gerais 

ARTES CÊNICAS 
THEATER ARTS 

Helio Eichbauer 
Sarah Feres 
Antonio Heráclito Carneiro Campello Neto 

DESIGN 
OESIGN 

Renato Wagner 
Morosi 
Geraldo Mayer Jürgensen 

Cartaz Poster 

Escultura Seu/pture 
Gravura Engraving 
Gravura Engraving 

Gravura Engraving 

Gravura Engraving 
Desenho Orawing 
Gravura Engraving 

Pintura Painting 
Escultura Seu/pture 

Escultura Seulptura 

Pintura Painting 

Medalha de Ouro Gold Medal 

Medalha de Prata Si/ver Medal 

Medalha de Ouro Gold Medal 

Medalha de Prata Silver Medal 

Medalha de Ouro Gold Medal 

Medalha de Ouro Gold Medal 

Menção Especial Special Mention 

10 Prêmio Jóias 1st Prize Jewelry 

2° Prêmio Jóias 2nd Prize Jewelry 

Menção Honrosa Honorable Mention 

Mira Schendel 
Brasil Brazil 
Ondas paradas de probabilidade 
8till Waves of Probability 
1969 
Dimensões Variáveis Varied dimensions 
Instalação com fios de nylon 
Installation with nylon wires 
Menção honrosa Honorable Mention 
Coleção Collection Ada Schendel 
Foto Photo Marcelo Rogozinski 



PREMIADOS ESTRANGEIROS FORE/GN PR/ZE W/NNERS 

PRÊMIO ITAMARATV 
ITAMARATY PRIZE 

Erich Hauser República Federal da Alemanha Escultura Seu/pture 
German Federa/ Repub/ie 

GRANDE PRÊMIO LATINO-AMERICANA FRANCISCO MATARAZZO SOBRINHO 
FRANCISCO MATARAZZO SOBRINHO LATlN-AMERICAN GRANO PRIX 

José Cúneo Perinetti Uruguai Uruguay Pintura Painting 

PRÊMIO BIENAL DE SÃO PAULO 
SÃO PAULO BIENNlAL PRIZE 

Anthony Car 
Eduardo Ramírez Villamizar 
Ernst Fuchs 
Herbert Distei 
Jiri Kolar 
Marcelo Bonevardi 
Robert Murray 
Waldemar Swierzy 
PRÊMIO AQUISiÇÃO 
ACQUISmON PRIZE 

Yves Klein 

PRÊMIOS ESPECIAIS 
SPECIAL PRIZES 

José Carlos Ramos Galvez 
Vitor Fortes 
MENÇÕES HONROSAS 
HONORABLE MENTIONS 

Lucio Saffaro 
Margot Fanjul 
Raimo Kanerva 
Uri Lifshitz 

ARQUITETURA 
ARCHITECTURE 

Denys Lasdun 
Taneo Oki 

ARTES CÊNICAS 
THEATER ARTS 

André Jacquart 
Vladimir Nyvlt 
Yasuhiro Ishii 

Grã Bretanha Great Britain 
Colômbia C%mbia 
Áustria Austria 
Suíça Switzer/and 
Tchecoslováquia Czeehos/ovakia 
Argentina 

Escultura Seu/pture 
Escultura Seu/pture 
Gravura Engraving 
Escultura Seu/pture 

Pintura Painting 
Escultura Seu/pture Canadá Canada 

Polônia Po/and 

França Franee 

Peru 
Portugal 

Itália /ta/y 
Guatemala 
Finlândia Fin/and 
Israel 

Grã Bretanha Great Britain 
Japão Japan 

Artes Gráficas Graphie Arts 

Pintura Painting 

Gravura Engraving 
Gravura Engraving 

Gravura Engraving 
Pintura Painting 
Gravura Engraving 
Pintura Painting 

Menção Especial Specia/ Mention 
Medalha de Prata Si/ver Meda/ 

França France 
Tchecoslováquia Czeehos/ovakia 

Japão Japan 

Medalha de Ouro Go/d Meda/ 
Medalha de Ouro Go/d Meda/ 
Medalha de Ouro Go/d Meda/ 

Thailand 11 
Taiti Tahiti 1 
Tchecoslováquia Czecçoslovakia 6 
Trinidad e Tobago 
Trinídad and Tobago 14 
Tunisia Tunisia 13 
turquia TUrkey 6 
União Sul AfrIcana 

2 
Coréla Korea 1 
Espanha Spain 3 
Estados Unidos Unired States 2 
Finlândia Rnfand 14 . . 
França France.4 
Cri Bretanha Great Britain 8 
Israel 5 
Japão Ja{J8fl 7 

Total 
Numb 
208 brasileiros Brazilians 
500 estrangeiros foreign 
Total de obras 2 572 
Works ín attendance 
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FATOS POLrTICOS E ECONÓMICOS 

Pn~sic:lência pelo 

El··de'pu·tadlo Carlos Marighella é assassinado por 
ag,en1tes da repressão, enfSão Paulo. 

da Empresa Braslleira de Correios e 
(EBCT). ," ~ 

FATOS CULTURAIS 

REPERCUSSÓES 

a atriz Cacilda BecKer. 

FATOS RELATIVOS A CICCILLO MATARAZZO E A BIENAL 

reféitJ,lra de U 
refeito. 
rado o Museu de ~resépios, cuja coleção fois 
por Ciccillo à Prefeitura de São Paulo. 

10a.Bienal de São Paulo. Participam 58 países; 500 
artistas estrangeiros e 208 àrtistas brasileiros, com 
gm"Jotal de 2 572 obras. 

POUT/CAL ANO 

End of President 
Médicí is swom 
The National 
Ratification of 
Signature of an 
Cu/ture of Brazil a 
Development (USAID . 
U.S. ambassador Charles Burke Elbrick is kidnapfJed ir;) Rio 
de Janeiro. 
Repression agents assassinate former state representative Carlos 
Marighella, in São Paulo. 
Creation of the Brazilian postal seMce company EBCT-Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos. 

CULTURAL H/GHLlGHTS 

Art 
The exhibition of wOFRs by artists seleeted as Brazilt legates to 
the 6th Paris B(enniaJ to be shown at Museu de Art ...... dema, in 
Rio de Janeiro, is prohibited. Under the leadershíp of president 
Mário Pedrosa, the Brazilian Assocíatíon of Art Cntics-ABCA 
protest vigorous/y to the governrnent. 
The exhibition PanorarDa of Brazilian Art inaugurates Museu de Arte 
Moderna's new headquarters at Ibirapuera Park, São Paulo. 
Hélio Oitieica shows. N~sts, Penetrables, Color BOQths at 
Whitechapel Ga 
Cildo Meireles'Sh of Boxes, in fi3r:asília. 
Artur furrio thro ed bw'Jdles on the st (jf Rio de 
Janeiro and Belo ... . . . 
Salão da Bússola, Rioôe "Janeiro. 

Architecture 
Vilanova Artigas: University of São Paulo's School of Architecture 
and Urban Science building. (Design of 1961). 

R/m 
Joaquim Pedro de Afidrade: Macunaíma. 

Literature 

television station. 
çional prime-time nêws p 

Week/y tablÓld O Pasquim is launched. 

REPERCUSS/ONS 

Death of actress Cadlda Becker. 

FACTS RELATEO TO C/CC/LLO MATARAZZO ANO THE B/ENNlAL 

newmayor. 
The Museu de Presépios (Nativity Scene Museum) is Inaugurated 
with the collection mat Matarazzo donated to the city óf São Paulo. 
The 10th S-80 Paulo Intemational Biennial is heldwitn 58 countries, 
500 foreign artists, 208 Brazilian artists, and 2,572 works 
in attendance. 



Marcello Nitsche 
A bolha The 810b 

Prêmio Prefeitura de São Paulo 
São Paulo Mayor Office Prize 

Foto Photo Arquivo Histórico Wanda Svevo 

FATOS POLíTICOS E ECONÔMICOS 

Gaulle renuncia. Georges Pompidou 
si • 

Na a d fte oeliTe urmi" série dê incidentes 
entre càt6licos e prOtestantes.:P 

Crescem nos EUA os prOteStos contra a GuerTa 
do~etnã. 

FATOS CULTURAIS 

Arte conceit oresce nos" EUA, afirmando o . 
prima~o da idéia sobre a reálização fisica da obra. 
Arte Cibemé . e ris. 
Afte-fIIngua enUi. . 
Ecologic Art, n n Galle.." No:va Vorle. 
Prim~lra pu~I!.cação de AI!-Language, órgão teórico 
d,~s .",dinc'ats con ais. 
Arquitetura 
Peter Cook: p,rojeto para uma Instant City. 

d)eslg!? ,;, ; ,,' ) " 
G. Pesce lança a cadeira Donna, feita Ue espuma de 
poliuretano e tecido elástico. 

Cine 
'D. er: sI.. Destilio. 
K~ Russell: Mulheres Apaixonadas. 

M6sica 
Festh~al de r.{úsica de'Woodstock, nos EUA. 

REPERCUSSÔES 

Astronautas chegam à Lua. Ao pisar na Lua, o 
astronauta norte-americano Neil Armstrong profere a 
célebre frase: "Este é ~m peq.-eno passo para,. um 
homem, um salto gigantesco para a humanidade". 

POUTlCAL ANO ECONOMIC MILESTONES 

France: De Gaulle resigned the presidency and Georges 
Pompidou is ed president 
A serkifts of in ts involvÍfilg Catholícs and Pfotestaflt place 
in Ndrthern Irelahd. 
A growing wave of protest against the Vietnam War sweeps across 
the United 

CULTURAL HIGHLlGHTS 

Ar! 
Conceptual M f:fourishes ln the USA, assertíng the primacy of idea 
over finished prdâuct. 
CybefJ:letic Art is Bhown ln Paris. 
Art &l±Bnguage'is set up /m(joventry. . 
Ecobgic Art is shown at John Gibson Gal/e~ Nrpw York. 
Rrst issue of Art-Language, the theoretic organ of Conceptual trends. 

Ar@híteeture "" 
Peter Cook' plan for an "Instant City!'. 

Design 
G. REf.~ce lal{nçt1.8,p hís DQona armci ír; madf?&with nylor) ~~rsey 
and fil/ed wíth polyurethane foam. .. 

Fi/m 
O: H9Qper: Ea8i Rider. 
K Russell: Wangén ln Love. 

Music 
Woodstock Music Festival, USA. 

REPERCUSSIONS 

u. S. astronauts land on the moon. Upon making hís fírst steps on 
the moon surface, spacecraft commander Neil Armstrong stated, 
"That's one sma/! step for a man, one giant leap for mankíndJJ

• 
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B IL 
BRAZIL 

15 4 

FATOS POLíTICOS E ECONÔMICOS 

Início da Rodovia Transamazônica. 
Seqüestro do embaixador suíço Enriéo Bucher. 
Acirrada repressão às esquerdas e aos atos contra a 
ditadura militar. 

FATOS CULTURAIS 

Arte 
Do Corpo à rena, manifestações organizadas por 
Frederico Morais, em Belo Horizonte. 
Cildo Meireles inicia a série Inserções em 
Circuitos Ideológicos. 

Arquitetura 
Paulo Mendes da Rocha, Ruy Ohtake, Júlio Katinsky e 
Jorge Caron: Pavilhão do Brasil na Expo-Osaka, 
no Japão. 
Ruy Ohtake: Laboratório Aché, São Paulo. 

Cinema 
Nelson Pereira dos Santos: Como Era Gostoso o 
meu Francês. 

Literatura 
1 a Bienal do Livro em São Paulo. 

REPERCUSSÕES 

No México, Brasil vence a Copa do Mundo, tornando
se tricampeão mundial de futebol. 

POUTlCAL ANO ECONOMIC MIL 

CULTURAL HIGHUGHTS 

Art 
Do Corpo à Terra manífestatíons organized by Frederico Morais are 
held in Belo Horizonte. 
Gildo Meireles begins the series Insertions in Ideologic Circuits. 

Archítecture 
Paulo Mendes da Rocha, Ruy Ohtake, Júlio Katinsky, and Jorge 
Caron: Brazílian Pavilion at Expo-Osaka, Japan. 
Ruy Ohtake: Laboratório Aché, São Paulo. 

Rim 
Nelson Pereira dos Santos: Como Era Gostoso o meu 
Francês/How Tasty Was My Little Frenchman. 

Utemture 
1 st São Paulo Book Bienníal . 

REPERCUSSIONS 

ln Mexico, Brazil wins the World Cup for the third time. 

Anthony Caro 
Inglaterra England 

Carruagem Chanot 
1966 

196x203,5x396,5 cm 
Aço pintadO de azul Blue-painted steel 

Prêmio Bienal SP Bienal SP Prize 
Coleção Collection Centro Georges Pompidou (Paris) 

Reprodução/AE Photo Reproduction /AE 



FATOS POLíTICOS E ECONÔMICOS 

Camboja: guerra civil. 
França: morre Charles de Gaulle. 
Çhile: Salvador Allende é eleito presidente. 
Africa do Sul é excluída do Comitê Olímpico 
Internacional por sua política racista do apartheid. 
Setembro Negro: depois do massacre de palestinos na 
Jordânia, ordenado pelo rei Hussein, a OLP transfere 
sua base para Beirute, no Líbano. 

FATOS CULTURAIS 

Arte 
35a Bienal de Veneza. 
R. Smithson movimenta 6 toneladas de terra e 
pedra para produzir uma forma espiral na superfície 
de um lago. 

Design 
Inspirado num sofá projetado por S. Dalí em 1936, o 
Studio 65 lança o sofá Bocca. 

Cinema 
R. Altman: M.A.S.H. 
S. Kubrick: Laranja Mecânica. 
E. Petri: Investigação sobre um Cidadão acima de 
qualquer Suspeita. 
J. Skolimowski: O Ato Final. 

REPERCUSSÔES 

Nave soviética Venus VII desce no planeta Vênus. 
Osaka organiza Feira Mundial. 
Lançada calculadora de bolso. 
Criação do videocassete. 

Sala Anthony Caro Anthony Caro Roam 
Reproduçãol AE Photo Reproduction/ AE 

POUTlCAL ANO ECONOMIC MILESTONES 

Civil war ín Cambodia. 
Death of Charles de Gaulle, ín France. 
Salvador Allende ís elected president of Chile. 
South Africa ís excluded from the /nternationa/ Olympic Committee 
because of its apartheíd policy 
"Black September": following the massacre of Palestínians. 

CULTURAL HIGHLlGHTS 

M 
35th Venice Biennale. 
R. Smithson shifts around síx metric tons of rock and debris to 
produce Spíral. Jetty, the coíled structure extending into the Great 
Salt Lake. 

Oesign 
Inspíred ín a S. Da/i sofa design of 1936, Studio 65 launches the 
sofa Bocca. . 

Rim 

R. Altman: M*A *S*H*. 
S. Kubrick: Clockwork Orange. 
E. Petri: Indagine su un Cittadino ai di sopra di ogni 
Sospetto/lnvestigation of a Citizen Above Suspicion. 
J. Skolimowski: Deep End. 

REPERCUSSIONS 

The Soviet craft Venus VII makes a soft landíng on planet Venus. 
Osaka organizes íts World Fair. 
The fírst pocket calcu/ator ís launched on the market. 
The vídeocassette is designed. 
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11 a Bienal de São Paulo 
11 th São Paulo Biennial 
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A edição de 1971 do maior evento de 
artes plásticas da América Latina foi 
assinalada por uma crise de valores 
plásticos igualmente observada nas 
Bienais de Veneza e de Paris no ano 
anterior, associada às manifestações de 
estudantes e trabalhadores em maio de 
1968 na França, que se alastraria a países 
como o Brasil e os Estados Unidos. 
Mas seus sinais de debilidade deviam-se 
ao prosseguimento do boicote da 
comunidade artística à repressão política 
em nosso país, mais ostensiva pela 
ameaça de prisão sofrida por Mário 
Pedrosa. Uma carta denunciando o 
problema foi publicada em The New York 
Times Book Review, com mais de cem 
adesões, entre elas as de Pablo Picasso, 
Henry Moore e Alexander Calder. 

Segundo a ótica da crítica Aracy Amaral, 
em seu Alfe e meio alfísfico: entre a 
feijoada e o x-burguer (1961/1981): "toda a 
falta de unidade da representação brasileira 
decorre, mais uma vez, do fato de a Bienal 
pennanecer desprovida de uma direção 
artística. ( ... ) Assim é que a sala especial 
Proposições, improvisada, com a 
participação de quinze artistas, não tem 
nexo algum, nada havendo em comum entre 
eles, não fora o evidente desejo da direção 
da Bienal em mostrar 'algo mais' do Brasil, 
dada a ausência de artistas brasileiros de 
mais alto nível de criatividade como Hélio 
Oiticica, Antônio Dias, Mira Schendel, 
Amélia Toledo, Cildo Meireles, Tomoshigue 
Kusuno, Lygia Clark". 

Anita Malfatti 
Brasil Brazil 

Mulher de cabelos verdes 
Green-Haired Woman 

1915/1916 
50x60 cm 

Óleo sobre tela Oil on canvas 
Artista Homenageada Honored Arstist 

Coleção Collection Ernesto Wolf 
Foto Photo Fernando Chaves/ 

Arquivo Histórico Wanda Svevo 

The 1971 edition of the most important visual arts 

event of Latin America was marked by a crisis of 

aesthetic values that had been likewise observed at 

the Venice and Paris Biennales of the previous year; 

associated with the protests of students and workers 

in May of 1968, which spread to countries such as 

Brazil and the United States. Yet its signs of 

weakness were owing to the continuing boycott by 

the art community in reaction to the politicai 

repression in our country, made more ostensive by 

the arrest and jailing of Mário Pedrosa. One letter 

denouncing the problem was pub/ished in The New 

York Times Book Review, bearing more than 100 

signatures, among them Pablo Picasso, Henry 

Moore, and Alexander Calder. 

According to the view of Aracy Amaral, in her Arte e 

meio artístico: entre a feijoada e o x-burguer 

(1961/1981): {(ali the lack of unity in the Brazilian 

representation stemmed, once again, from the fact 

that the Biennial was bereft of an artistic direction. ... 

Thus it was that the special room Proposições, 

improvised, with the participation of 15 artists, does 

not have any common nexus, there being nothing in 

common between them besides the evident desire 

of the Biennial's direction to show 'something more' 

of Brazil, given the absence of the Brazilian artists of 



Paulo Roberto Leal 
Brasil Brazi/ 
Armagem 

1971 
95x95x4,2 cm 

Acrílico e papel Acry/ic and paper 
Prêmio Bienal SP Bienal SP Prize 

Coleção Collection Gilberto Chateaubriand MAM RJ 
Foto Photo Vicente de Mello 

Diante da impossibilidade de contar com 
os valores emergentes a representação 
brasileira escorava-se na efeméride - 20 
anos de Bienal - para organizar uma série 
de homenagens. Iberê Camargo, Carybé, 
Flávio de Carvalho, Danilo Di Prete, Felícia 
Leirner, Manabu Mabe, Yolanda Mohalyi, 
Isabel Pons, Wega Nery, Anatol Wladyslaw 
e Aldemir Martins, cada um desses, na 
qualidade de premiados em edições 
anteriores, foi contemplado com uma sala 
especial. Considerando que vários desses 
já haviam recebido uma sala especial, a 
sensação nítida é de que a Bienal rodava 
em círculos, pensando demonstrar sua 
força no papel de instância lançadora e 
consolidadora de parâmetros estéticos 
quando apenas mergulhava no auto
elogio. Mas o ponto mais melancólico foi 
a sala especial preparada para a Semana 
de 22. Na impossibilidade de atuar com a 
mesma audácia e iconoclastia daqueles 
artistas, a instituição fetichizava-os, 
tratando-os com reverência, o que era de 
não fazer jus a eles. 

o boicote não foi generalizado mas 
suficiente para que a instituição 
padecesse dele e caminhasse 

the highest leveI of creativity such as Hélio Oiticica, 

Antônio Dias, Mira Schendel, Amélia Toledo, Gildo 

Meireles, Tomoshigue Kusuno, and Lygia Clark. JJ 

Given this impossibility of showlng its emerging 

talents, the Brazilian representation did the best it 

could at this anniversary event-20 years of the 

Biennial-and organized a series of homages. Iberê 

Camargo, Carybé, Flavio de Carvalho, Danilo Di 

Prete, Felícia Leime", Manabu Mabe, Yolanda 

Mohalyi, Isabel Pons, Wega Nery, Anatol Wladyslaw, 

and Aldemir Martins, who had aI/ been awarded in 

previous editions of the Biennial, were aI/ given a 
special room. Considering that various of these artists 

had been previously shown in a special room one 

gets the c1ear impression that the Biennial was 

spinning in circles, imagining itself to be 

demonstrating its power for launching and 

consolidating aesthetic parameters when in reality it 

was only involved in a program of self-praise. But the 

most melancholy point was the special room 

prepared for the Week of 22. As it was impossible to 

act with the same iconoclastic audacity as those 

artists, the institution fetishized them, treating them 

with reverence, which did not do them justice. 

The boycott was not generalized but sufficient to 

impact the institution, which only limped forward. The 

Brazilian intel/ectuals and artists were divided between 
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15 8 

Sala da Áustria, com obras de 
Arnulf Rainer e Bruno Gironcoli 

Austria Room, with works by 
Amulf Rainer and Bruno Gironcoli 

Reprodução/AE 
Reproduction/AE 

tropegamente. Os intelectuais e artistas 
brasileiros dividiam-se em aderir ao 

evento e com isso dar seu aval ao sistema 
político que o amparava, ou não 
participavam, o que tinha como resultado 

o comprometimento da mais importante 
instituição de arte criada nas duas últimas 

décadas e que a duras penas conseguiu 
uma reputação nacional. A Bienal de São 
Paulo fazia par com a vetusta Bienal de 

Veneza como a maior vitrine da arte 
contemporânea internacional. Ponderados 

esses aspectos ao mesmo tempo que 
alguns hesitavam, personalidades como o 
artista e intelectual de esquerda Sérgio 

Ferro integrava, juntamente com Antonio 
Bento e Geraldo Ferraz, a Comissão 

Técnica, do evento. No âmbito 
internacional esses dilemas eram menos 
sentidos. Salvo os intelectuais e artistas 

de fora que aderiram à causa de seus 
colegas brasileiros, outros, alheios, talvez , 
à gravidade da situação interna, ou 

mesmo sem entrar no mérito do 
problema, seguiam contribuindo. Vai daí 
que o clima de desolação era 

interrompido por algumas poucas salas, 
insuficient~s de fato para alterar o 
sentimento de crise. 

A Áustria, por exemplo, trouxe 44 obras de 

Arnulf Rainer, um das experiências mais 
radicais da produção contemporânea. 
Auto-retratos e visões transfiguradas a 
partir de experiências com drogas. 

A escritura automática do surrealismo é o 
motor de um processo paródico, em que 

não falta a apropriação e posterior 
adulteração de obras de outros artistas. 

adhering to the event and thereby giving their blessing 

to the politicaI system that sponsored it or not 

participating and thus detracting from the most 

important art institution created in the previous two 

decades, which had struggled so hard to gain national 

status. The São Paulo Biennial was now paired with 

the highly respected Venice Biennale, together 

constituting the major international showcase of 

contemporary art. Considering these aspects that 

caused hesitation in some, personalities such as the 

leftist artist and intel/ectual Sérgio Ferro joined the 

event's Technical Commission, along with Antonio 

Bento and Geraldo Ferraz. ln the international setting 

these dilemmas were less felt. While there were 

intel/ectuals and artists abroad who adhered to the 

cause of their Brazilian col/eagues, there were others, 

who perhaps were not entirely aware of the gravity of 

the internal situation, or who perhaps had not decided 

one way or another about it, who contnbuted to the 

evento For this reason the atmosphere of desolation 

was interrupted by a few rooms, insufflcient however 

to alter the feeling of crisis. 

Austria, for example, brought 44 artworks by Arnulf 

Rainer, one of the most radical experiments of 

contemporary production. Self-portraits and visions 

transfigured by experiences with drugs. Surrealism's 

practice of automatic writing powered a process of 

parody, in which there was much in the way of 

appropriation and posterior adulteration of the works 

of other artists. Rainer would return to the Biennial on 

the occasion of its 23rd edition, in 1996. 

The commissary of Great Britain appointed by the 

British Council, John Hulton, sent a cohesive 

representation, made up of artists who employed 

photographic, silk-screen, or typographical printing 

either as an expressive support or to document their 

actions. It was thus a question having much to do 



Rainer voltaria à Bienal por ocasião da 
XXIII edição do evento, em 1996. 

o comissário da Grã-Bretanha designado 
pelo Britsh Council, John Hulton, enviou 

uma representação coesa, formada por 
artistas que empregavam a impressão 

fotográfica, serigráfica ou tipográfica 
como suporte expressivo ou mesmo como 
documento de suas ações. Tratava-se, 
pois, de uma questão situada na ordem do 

dia, como muito bem ilustrava as fotos e 

os mapas das caminhadas e outras ações 
efetuadas por Richard Long, um dos 
artistas selecionados. 

Por último, como a confirmar a 
ambigüidade que atravessava a 

instituição e o meio cultural do país, 
cujos artistas eram ágeis em descobrir 

frestas para uma atuação de ordem 
política assim como eram falhos os 
órgãos que a repressão deixava de vigília, 

não se pode deixar de mencionar o fato 
de que o grande prêmio da Bienal, Prêmio 

Itamaraty, tenha sido atribuído à obra 
Os Revolucionários, do espanhol Rafael 
Canogar. Essa obra emblematizava a 

participação espanhola, toda ela crítica 
inflamada do estado de exceção. 

with the order of the da~ as was well illustrated by 

the photos and maps of the walks taken and other 

actions performed by Richard Long, one of the 

selected artists, 

Last/~ as though to confirm the ambiguity that 

permeated the institution and the nation's cultural 

scene, whose artists were adept at discovering 

openings for a politicai statement wherever the vigilant 

govemmental oppressive agencies let their guard 

down, it must be mentioned that the top prize of the 

Biennial, the Itamaraty Prize, went to the work Os 

revolucionários (The Revolutionaries), by Spanish 

artist Rafael Canogar. This artwork aptly symbolized 

the Spanish partic(pation ali of it J/,flamed criticism of 

the state of exception. 

Haruhiko Yasuda 
Japão Japan 
Museu do Homem n° III Man Museum # III 
1971 
31x250x250 cm 
Aço inoxidável Stain/ess stee/ 
Prêmio escultura Seu/pture Prize 
Coleção Collection MAC/USP 
Foto Photo Gerson Zanini 
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Presidente Fundação Bienal ChailTlliln 01 lhe Biemial Foundalion 
Francisco Matarazzo Sobrinho 

Comissão Técnica de Arte M Technlcal Commiltee 
Antonio Bento 
Geraldo Ferraz 

Sérgio Ferro 
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JÚRI DE SELEÇAo SELEC7lOfII JURY 

Artes Plásticas M 
Hugo Auler, Brasil BtaziI 

James Johnson Sweeney, Estados Unidos 
UnitedStates 

Jorge Romero Brest, Argentina 
Lisetta Levi, Brasil Brazil 

Marc Berkowitz, Brasil Brazil 

ArtesVisuais Visual Ms 
Cannen Portinho, Brasil Brazil 

Décio Pignatari,Brasil Brazil 
Emilia Okubo, Brasil Brazil 

Geraldo Ferraz, Brasil BtaziI 
Hugo Auler, Brasil BtaziI 

James Johnson Sweeney, Estados Unidos 
UnitedSlates 

Jorge Romero Brest, Argentina 
Lisetta Levi, Brasil BtaziI 

Marc Berkowitz, Brasil Brazil 
Milton Medina, Brasil8raZJ1 

DesigR 
Geraldo Ferraz, Brasil Brazil 

Harry Laus, Brasil Br82fl 
Lisetta Levi, Brasil BtaziI 

Arqultetura Architecture 
Oswaldo Correia Gonçalves, Brasil Brazil 

JÚRI PREMlAçAO AWARDS JURY 

Artes Plásticas M 
Eugênio Bamey Cabrera, Colômbia CoIombia 

James Gleeson, Austrália /lJ.JsIralia 
José Geraldo Vieira, Brasil Brazil 
Masayoshi Homma, Japão Japan 

Helio Ponente, Itália ftalj 
Rafael Squirru, Argentina 

René Berger, Suíça SvoAIzerland 
Vicente Aguilera Serni, Espanha Spain 

Zoran Krzisnik, Iugoslávia YugosJavia 

ArtesVisuais VISual Ms 
Cannen Portinho, Brasil BtaziI 

Décio Pignatari, Brasil BtaziI 
Emília Okubo, Brasil8raZJ7 

Geraldo Ferraz, Brasil BtaziI 
Milton Medina, Brasil Brazil 

Arquitetura IVchilecture 
Demétrio Ribeiro, Brasil Brazil 
José Sanchotene, Brasil Brazil 

Rubens Portela, Brasil Brazil 
Sabino Barroso, Brasil Brazil 

Design 
Caio Mourão, Brasil Br82fl 

Ceferino Moreno, Brasil Brazil 
Femando Azevedo, BraSil BtaziI 

Lisetta Levy, Suíça SIvitzerlard 
Walmir Avala, BraSil Brazil 

PREMIADOS BRASILEIROS RBA7U IAN pBl7F WINNFRS 

PRÊMIO BIENAL DE SÃO PAULO 
SÃO PAULO BIENNlAL PRIZE 

Paulo Roberto Leal 
Godubin Bamonte e and Moacyr Roéha 
PRÊMIO AQUISiÇÃO 
ACQUISITION PRIZE 

Antonio Dias 
Cleber Gouvêa 
Danilo Di Prete 
Fernando Deamo 
Flávio de Carvalho 
Jacques Douchez 
Marcia Helena Demanges 
Massuo Nakakubo 
Norberto Nicola 
Odetto Guersoni 
Siron Franco 
Tuneu 
Yolanda Mohalyi 
PRÊMIO ESPECIAL 
SPECIAL PRIZE 

Humberto Espíndola 
Isabel Pons 
Luiz Alphonsus 
Mario Cravo Neto 

DESIGN 
OESIGN 

Cleber Machado 
Clementina Duarte 
Reny Golcman 
Sydney Danemberg 
Nelson Alvim 
Geraldo Mayer Jürgensen 

Omar Rayo 
Colômbia Colombia 

Tilodiran 
1971 

101,8x101,3 cm 
Acrílica 51 tela Acry/ic paint on canvas 

Prêmio Bienal SP Bienal SP Prize 
Coleção Collection MAC/USP 
Foto Photo Romulo Fialdini 

Cartaz Poster 

Bolsa de Estudos Scholarship Grant 
Gravura Engraving 
Prêmio de Pesquisa Research Prize 
Fotografia Photography 

Trabalho de Pesquisa Research Wor 
Desenho de Jóias Jewelry Oesign 
Conjunto de Peças Arrangement 
Menção Honrosa Honorable Mention 
Menção Honrosa Honorable Mention 
Menção Honrosa Honorable Mention 



Rafael Canogar 
Espanha Spain 

Os revolucionários The Revolutionaries 
1968 

170 x 299 x 77,5 cm 
Poliéster e madeira Po!yester and wood 

Prêmio Itamaraty Itamaraty Prize 
Coleção Collection MAC/USP 

Foto Photo MAC/USP 

PREMIADOS ESTRANGEIROS FORE/GN PR/ZE W/NNERS 

PRÊMIO ITAMARATY 
ITAMARATY PRIZE 

Rafael Canogar Espanha Spain 
GRANDE PRÊMIO LATINO-AMERICANA FRANCISCO MATARAZZO SOBRINHO 
FRANCISCO MATARAZZO SOBRINHO LATlN-AMERICAN GRANO PRIX 

Luiz Diaz Aldana Guatemala 
PRÊMIO BIENAL DE SÃO PAULO 
SÃO PAULO BIENNIAL PRIZE 

Ifred Hofkunst 
Günther Uecker 

Haruhiko Yasuda 
Libero Badii 
Nicola Carrino 
Omar Rayo 
Vjenceslav Richter 
PRÊMIO AQUISiÇÃO 
ACQUISITION PRIZE 

Ay-O 
Davite 
Jorge Páez Vilaró 
Miroslav Sutej 

PRÊMIOS ESPECIAIS 
SPECIAL PRIZES 

Áustria Austria 
República Democrática Alemã 
German Democratic Republic 
Japão Japan 
Argentina 
Itália /ta/y 
Colômbia C%mbia 
Iugoslávia Yugos/avia 

Japão Japan 
Argentina 
Uruguai Urugvay 
Iugoslávia Yugos/avia 

Giuseppe Capogrossi Itália /ta/y Grande Prêmio "Vinte Anos de Bienal" 
Grand Prix -Twentieth Anniversary of the Biennia/ 

MENÇÕES HONROSAS 
HONORABLE MENTlONS 

Claude Lallane 
David Aspden 
Hermann Guggiari 
Janusz Przybylski 
Marcel E. Floris 
Michael Gross 

Paises e número de artistas 
Artists from each country 
África do Sul South Africa 5 
Argentina 8 
Austrália Ausfralia 2 
Áustria Ausfria 3 
Barbados 6 
Bélgica Belgium 5 
BoUvia 80lMa 6 
Brasil Brazil 108 
Bulgária Bulgaria 12 
Chile 4 
China 15 
Chipre Cyprus 5 
Cingapura Síngapore 1 
Colômbia C%mbia 1 
Coréia Korea 11 
Costa Rica 4 
Dinamarca Oenmark 1 
Equador Ecuador 3 
Espanha Spaín 9 
Filipinas Philippines 5 
França France 3 
Gri Bretanha Great Britain 13 
Grécia Greece 7 

França France 
Austrália Austra/ia 
Paraguai Paraguay 
Polônia Po/and 
Venezuela 
Israel 

Guatemala 3 
Guiana Guyana 5 
Haiti 12 
lndia /ndia 9 
Israel 3 
Itália /tao/ 11 
Iugoslávia Yugas/avia 5 
Jamaica 13 
Japão Japan 7 
Libano Lebanon 6 
Luxemburgo Luxemburg 1 
México Mexico 1 
Nigéria Nígeria 2 
Nova Zelindia New Zea!and 3 
Panamá Panama 1 
Paquistão Pakistan 1 
Paraguai Paraguay 7 
Peru 2 
Polônia PoIand 5 
Portugal 4 
Quênia Keny'a 3 
República Arabe Síria 11 
Syrian Arab Republic 
República Árabe Unida 2 
United Arab Republic 

República Democrática Alemã 1 
German Oemocratic Repub/íc 
República Federal da Alemanha 2 
German Federal Repub/ic 
Romênia Romania 3 
Santa Lúcia 1 
Senegal 5 
Sri Lanka 14 
Suíça Switzerland 2 
Tailindia Thailand 12 
Taiti Tahiti 2 
Tchecoslováquia Czechoslovakia 10 
União Pan-americana 1 
Pan-American Union 
Uruguai Uruguay 4 
Venezuela 2 
Vietnã V/etnam 22 

Nota: Paises não especificados 
2 artistas 
Note: Country not specífied 2artists 
Total de artistas 437 
Number of artists 
Participação em 
outros segmentos 

Participatíon in other segments 
Arqultetura Archlteclure 14 
BoUvia Bolívia 1 
Brasil Brazil 13 
Artes Cénicas Theater Ms 1 
Brasil Brazi/ 1 
Artes Visuais V/SU81 Ms 2 
Brasil Brazi/ 2 
Deslgn Design f 3 
Brasil Brazi/ 11 
Dinamarca Denmark 1 

Total de países 59 
Number of countries 
Total de artistas 467 
Number of artísts 
146 brasileiros Brazi/ians 
321 estrangeiros foreign 
Total de obras 2 459 
Works ín attendance 

161 



162 

FATOS POLíTICOS E ECONÔMICOS 

EX-capitão Car'osLamarca, líder do grupo 
guerrilheiro MR-S, é morto pelo Exército na Bahia. 
Cassação, .. seqüestro,e desaparecimento do 
depu Rubens Paiva. 
"Mil Brasileiro." 

FATOS CULTURAIS 

Arte 
Domingos de Criação, coordenado pôr Frederico 
Morais, no MAMtRJ. 
Arteõnica, em São Paulo. 
Antonio Dias: The Space Between, 33 rpm, Milão. 

Cinema 
Leon Hirszman: São Bernardo. 

Design 
Percival Làfer desenha o Orelhão. 

Literatura 
Ignácio de Loyola Brandão: Zero. 

FATOS RELATIVOS A CICCILLO MATARAZZO E À BIENAL 
r'~"""''''''-'P;; 

Criado oC.ons~lho de Arte e ;pJ.lltura (CAC), com a 
finalidade de deliberar sobre o programa da Fundação 
Bie,,~1 de São~aulo. " 
11~ . nal ,de São ]iPaulo. A Semana de 22 tem 
co ' . rações anteeipa~as e, sem clima de fe~ta, a 
Bien.al êompleta ... 2p 8no.S. P~rticipam 59 países; 321 
artistas estrang~irose 146 .. ariistasbrasileiros, com 
um total de 2 459 obras. 

REPERCUSSÔES 

FATOS POLíTICOS E ECONÔMICOS 

Em Uganda, na África, Idi Amin Dada lidera golpe e 
assume o poder. 

I Guerra upivil no Paquistão: proclamada a República 
~ de 'Bangladesh. 
'-.Jh"",.~_ .. _ .. ~_ 

FATOS CULTURAIS 
K __ ~"="~~"·~_"_@'~~_,_;W_~~~o/_%'"" __ ~·~~_w,~m'_""_,,?,",,,~, 
: Arte 

Retrospectiva Barnett Newman, no MoMA, de 
I Nova York. 
I Art,and Techno/ogy, Los Angeles County Museum. I A dupla inglesa Gilbert & George realiza seu 
j happening Singing Sculpture, contra a 
I escultura tradicional. , 
I Sol LeWitt·transpõe os postulados minimalistas e 
II conceituais para seus Desenhos Murais. 

Arquitetura 
J~> Stirling: Queen's College de -Oxford (projeto 

I de 1966). 
I 

Design 
. A". 'Warhol cria a capa ~o disco Sticky Fingers, dos 

Rollings Stones. 
I. Miyake abre sua loja em Paris. 
O símbolo da Sl'\ell é redesenhado por Raymond Loewy. 

Cinema _ 

D. Trumbo: JOhnny Vai à Guerra. 

Música 
Rolling Stones: LP Sticlcy Fingers, com capa 
de A. Warhol. 

REPERCUSSÕES 
~-~;~- ,~~---~ ,~~~~~--,@ 

Morrem o compositôr russo Stravinski e o 
trompetista norte-americano Louis Amstrong. 
Intel inventa o microprocessador. 

POLlTlCALANO 

The Army troops kJll 
captaín Carlos Lamarca, 
Suspens/on of polítical rights, abduction, and disappearance of 
state representa tive Rubens Paiva. 
"The .Brazilían Economic Miracle." 

CULTURAL HIGHLlGHTS 

Att 
Domingos de Criação (Creative Sunday) program codrdínated by 
Frederico Morais is presented at Museu de Arte Modema, in Rio 
de Janeiro. 
Arteônica Is shown iri São Paulo. 
Antonio Dias: The Space Between, 33 rpm, Milan. 

Rim 
Leon Hirszrnan: São Bernardo. 

Oesign 
Percival Lafer des/gns a shell-I/ke structure to shelter publlc 
telephones and 

Literature 
Zero, Ignácio de Loyola Brandão. 

FACTS RELATED TO CICCILLO MATARAZZO ANO THE BIENNlAL 

Cr:eatlon of theCAC-Art ena Culture Council, to díscuss the 
prolJfam of the Fundação Bienal de São Paulo. 
The .J 1th São Paulo Intematíonal Blenníal í$held wíth 59 countries, 
321 foreígn artísts, 146 Brazl/ian artísts, and 2/459 works ln 
attentJalílce. The 5@th amíversary celebratíons of the Week af 22 
are commemorated ín advance and, without festive celebratíms, 
the São R,au/6 Bíenníal commemorates íts20th ann/versa(y. 

REPERCUSSIONS 

Embratel inaugurates out-of-town telephone dlrect-díalíng 
connectíons (DOO). 

POLITlCAL ANO ECONOMIC MILESTONES 

ln Uganda, Afríca, Idí Amín Dada leads coup and ralses to power. 
ln Pakistan, a cMl war results ln Bangladesh declaríng íts 
índependence as a new nation. 

CULTURAL HIGHUGHTS 

Att 
Retrospectíve exhíbition of the work of Barnett Newman at MoMA, 
New York 
The exhibitíon Art and Technology is shown at Los Angeles 
CountyMuseum. 
Th.e British duo Gilbert & George present theír happeníng 
Sculpture to demonstrate agaínst conventíonal sculpture. 
Sol LeWítt transposes Mínímalíst and Conceptual postulates for 
ris "Wall Orawings". 

Architecture 
J. Stírlíng."'Florey Buíldlng for Queen's College, at Oxford, England. 
(Project des/gn of 1966). 

Design 
A. Warhol desígns cover for the a/bum Sticky F/ngers, by the 
RoJlíng Stones. 
I. Miyake opens hís shop ln Paris. 
Aaymond Loew; streamlines the design of the Shell Oí! Co. logo. 

Film 
O. Trumbo: Johnny Got His Gu.n 

Music 
Rolling Stones: album Sticky Fíngers, wíth cover designed by 
Andy Warhol. 

REPERCUSSIONS 

Oeath of Russlan composer Stravínsky and U. S. jazz trumpeter 
Louis Armstrong. 
Intel develops the computer mícroprocessor. 



Série Carneiros, de François Lelanne 
François Lelanne's Lambs Series 
Reprodução Reproduction/AE 

Sala Especial de Mario Cravo Neto 
Mario Cravo Neto Special Roam 
Reprodução Reproduction/AE 

FATOS POLíTICOS E ECONÔMICOS 

Criada a Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebrás). 
Inauguração da maior refinaria de petróleo do Brasil, 
em Paulínia, São Paulo. 
Guerrilha na região do Araguaia. 

FATOS CULTURAIS 

Arte 
6a Jovem Arte Contemporânea, organizada por Walter 
Zanini: divisão do espaço museológico em 
lotes/performances ou instalações, no MAC/USP, em 
São Paulo. 

Design 
Avião Bandeirantes da Embraer. 

Literatura 
Jornal Opinião, Rio de Janeiro. 
Lançamento da coleção Os Pensadores. 

FATOS RELATIVOS A CICCILLO MATARAZZO E À BIENAL 

Realizada a Brasil Plástica 72 - Mostra de Arte no 
Sesquicentenário da Independência. 

REPERCUSSOÔES 

Morre Leila Diniz. 
Início das transmissões de TV em cores. 
Emerson Fittipaldi vence o Campeonato Mundial 
de Fórmula 1. 

FATOS POLíTICOS E ECONÔMICOS 

Escândalo de Watergate, nos EUA. 
Terrorismo palestino nos Jogos Olímpicos de Munique. 

FATOS CULTURAIS 

Arte 
36a Bienal de Veneza. 
A 5a Documenta de Kassel, na Alemanha, valoriza a 
arte conceituai e tem como tema "Questionar 
a realidade". 
Sharpfocus Realism, Sidney Janis Gallery, Nova York. 

Arquitetura 
É "decretado" o fim da arquitetura moderna com a 
explosão do Conjunto Habitacional de St. Louis. 
K. Kurokawa: Nakagin Capsule Tower, Tóquio. 
M. Yamasaki e E. Roth: World Trade Center, Nova 
York (projeto de 1967). 

Design 
R. Sapper lança Tizio, luminária de mesa com 
lâmpada de baixa voltagem. 
E. Sottsass projeta para a Olivetti a cadeira 
Synthesis 45, de plástico brilhante. 

Cinema 
B. Bertolucci: O Último Tango em Paris. 
L. Bufiuel: O Discreto Charme da Burguesia. 
J. Waters: Pink Flamingos. 

REPERCUSSÔES 

Lançado o primeiro videogame nos EUA. 

Creation of state-owned te s co 
TELEBRÁS-Telecomunicações Brasileifãs S.A. 
Inauguration of the largest oil refinery in Brazil, in Paulínia, São Paulo. 
Left-wing guemllas operate in the Araguaia River region, in central Brazil. 

CULTURAL HIGHLlGHTS 

M 
6th Young Contemporary M curated by Walter Zanini divides the 
museum space into "Iots/performances" or installation!> at' the 
Universfty of São Paulo's Museu de Arte Contemporânea-MA C, 
São Paulo. 

Oesign 
Embraer presents its Bandeirante aircraft. 

Uterature 
Newspaper Opinião, Rio de Janeiro. 
Release of book collection Os Pensadores (The Thinkers). 

FACTS RELATEO TO CICClLLO MATARA2Z0 ANO THE BIENNlAL 

The exhibition Brasil Plástica 72 - Mostra de Me is organized to 
commemorate the 150th anniversary of the country's Independence. 

REPERCUSSIONS 

Death of actress Leila Diniz. 
Introduction of color television broadcasting. 

Emerson Fittípaldi wins the Formula One World 
Drivers Championship. 

POLlTlCAL ANO ECONOMIC MILESTONES 

The Watergate affair rocks U S. politics. 
Palestínían Black September terrorists attack the Olympic village in 
Munich, Germany. 

CULTURAL HIGHLlGHTS 

Art 
36th Venice Biennale. 
ln Kassel, Germany, the 5th Documenta appreciates conceptual 
art and adopts the theme "Inquiry inta Realíty: Images of Today", 
Sharpfocus Realism ís shawn at Sídney Janís Gallery, New Yark. 

Architecture 

The end of modernist architecture is "proc/airned" fallowing the 
destructíon af the Pruitt Igoe public hausíng project, in St. Louis, 
Missaurí. 
K. Kurokawa: Nakagín Capsule Tower, Tokyo. 
M. Yamasakí and E. Roth: Warld Trade Center, New Yark. (Praject 
design af 1967). 

Oesign 
R. Sapper launches llzio, a table lamp with low-voltage lamp bulb. 
E. Sottsass designed the bright polyurethane chair Synthesis 45, 
for Olivetti. 

Film 

B. Bertalucci: Ultimo Tango a Parigi/Last Tango in Paris. 
L. Bufluel: Le Charme Discret de la Bourgeoisie/The Discreet 
Charm of the Bourgeoisie. 
J. Waters: Pink Flamingos. 

REPERCUSSIONS 

The fírst video game is developed in the United States. 
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12a Bienal de São Paulo 
12th São Paulo Biennial 
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No auge do boicote, a XII Bienal, ocorrida 
em 1973, testemunhou uma febre de 
experiências derivadas do 
neoconcretismo e seus sucedâneos, 
interessadas em romper com a noção da 
obra estável, contemplada passivamente 
pelo espectador. A idéia era estimular o 
espectador a ponto de obrigá-lo a 
participar como uma espécie de co-autor 
dos trabalhos, num cruzamento entre a 
interatividade entre obra de arte e 
público que no Brasil houvera sido 
proposta por Lygia Clark com seus 
Bichos, com o conceito de obra aberta, 
criado por Haroldo de Campos embora 
consagrado por Umberto Eco. O conjunto 
dessas obras, no geral instalações e 
ambientes que apelavam por todos os 
sentidos do espectador, foi reunido no 
segmento Arte e Comunicação e teve um 
grande sucesso de público. 

Dentro desse mesmo segmento da 
exposição, o argelino Fred Forest, radicado 
na França, pretendeu mobilizar o público, 
com liberdade mínima de expressão 
naquele período de ditadura militar, por 
meio de mensagens a ser inscritas em 
espaços em branco, que ele "publicou" em 
jornais da cidade, e enviadas a ele na 
Bienal. De posse das inúmeras respostas, 
Forest muniu-se de câmara filmadora e 
vídeo e circulou pela cidade, entrevis~ando 
cidadãos comuns. O resultado foi exposto 
em seu espaço no evento. 

A XII Bienal ainda é lembrada pela 
presença de um conjunto de 22 obras do 
russo Wassily Kandinsky, trazido pela 

At the boycott's most successful period, the XII 

Biennial held in 1973 witnessed a fever of 

experiments derived from neoconcretism and similar 

movements interested in breaking with the notion of 

the stable artwork, passively contemplated by the 

spectator. The idea was to stimulate the spectator to 

the point of obligating him or her to participa te as a 

kind of coauthor of the works, thus blending on the 

one hand the interaction between the artwork and the 

public as had been proposed in Brazil by Lygia Clark 

with her Bichos, and on the other, the concept of the 

open artwork created by Haroldo de Campos and 

fully deployed by Umberto Eco. The set of these 

artworks, for the most part installations and 

environments that appealed to alI the spectator's 

senses, were brought together in the segment Arte e 

Comunicação (Art and Communication), and were a 

great success with the public. 

AIgerian artist Fred Forest, a resident of France, 

aimed at mobilizing the public, in spite of his limited 

Ilberty for dOlng so in that period of military 

dictatorship. He "published" blank spa ces in 

newspapers, to be filled in with messages and sent 

to him at the Biennial. Obtaining many responses, 

Forest then set out with a movie and videocamera 

and interviewed common citizens alI around the city. 

The result was exhibited in his space at the evento 

As crianças "engolidas" pela instalação 
Visite o inferno {e encontre com VOCê}, de 

Vera de Figueiredo 
Children being "swallowed" by lhe inslallalion 

Paya visit lo hell (and find yourselQ. by Vera de 
Agueiredo 

Reprodução Reproduclion JAE 



Chihiro Shimotani 
Japão Japan 

Wassily Kandinsky 
Rússia Russia 
Bleu de ciel 

1940 
100x73 cm 

Óleo sobre tela Oi! on canvas 
Retrospectiva Retrospective 

Coleção Colfection Centre Pompidou -
MNAM - CCI, Paris 

Foto Photo CNAC/MNAM Dist. RMN © ADAGP 

Impressos sI rocha Prints on Rock 
Sd Undated 
Serigrafia si série de 31 pedras 
Si!k-screen print on series of 31 stones 
Prêmio Bienal de SP Bienal SP Prize 
Coleção Colfection MAC/USP 
Foto Photo Romulo Fialdini 

delegação da França, que destoava do 
caráter lúdico geral da mostra. Era a 
primeira vez que obras de alto nível do 
artista desembarcavam na América do Sul 
com uma proposta rigorosamente distinta 

da arte de participação. Seg~ndo ele, "o 
espectador deve aprender a ver. Ele deve 
admitir que uma obra de arte não é um 
espelho da realidade, mas um equivalente 
plástico de um estado de alma". 

A representação brasileira, além das salas 
especiais que homenageou cinco artistas 
que haviam morrido naquele ano - Flávio de 
Carvalho, Tarsila do Amaral, Ivan Serpa, 
Waldemar Cordeiro e Maria Martins -, ficou 
atulhada com a seleção de 100 artistas, 
escolhidos por seis júris regionais, sediados 
nas seguintes cidades: Fortaleza, Salvador, 
Belo Horizonte, Curitiba, Rio de Janeiro, 
São Paulo. Essa nova estrutura de 
organização do evento era obra do 
Conselho de Arte Cultura (CAC), criado em 
1971 em substituição às comissões 
técnicas, às assessorias e mesmo à figura 
de diretor técnico ou artístico, dos anos 

The 12th Biennial is still remembered for the presence 

of a set of 22 arlvvorks by Russian artist Wassi/y 

Kandins~ brought by the French delegation, which 

was out of tune with the overall playful tone of the 

show. This was the first time that any of this artist's best 

works had come to South America with a purpose 

entirely different from that of participative art. According 

to him, "the spectator should leam and see. He should 

admit that a work of art is not a mirror of reality, but the 

plastic equivalent of a state of the soul. /I 

The Brazilian representation, besides the special 

rooms in homage to five artists who had died that 

year-Flávio de Carvalho, Tarsila do Amaral, Ivan 

Serpa, Waldemar Cordeiro, and Maria Martins-was 

swollen with the selection of 100 artists chosen by 

regional selection committees headquartered in the 

following cities: Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte, 

Curitiba, Rio de Janeiro, and São Paulo. This new 

organizational structure of the event was the 

brainchild of the Conselho de Arte Cultura (CAC), 

created in 1971 to replace the technical 

commissions, the advisors and even the figure of the 

technical or artistic director of the previous years. 

Thanks to this structure there was no single criterion 
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anteriores. Graças a essa estrutura não 

houve um critério que presidisse a seleção 
uma vez que, como dizia o texto de 
apresentação do Brasil no catálogo geral da 

mostra, "não seria justo o estabelecimento 
de um único figurino, obviamente rígido, 

como forma de medida da atividade e da 
criatividade artística em um país de oito 

milhões de metros quadrados, um verdadeiro 

continente". A questão procede, mas o efeito 
colateral mais imediato foi transformar o 
conjunto da representação brasileira num 

todo quase tão variado quanto o resto da 
exposição, cuja estrutura de organização era 
o convite a todos os países 

indiscriminadamente sem que se pudesse 
interferir, salvo as nações mais próximas, 
nos artistas que eram enviados. 

o Prêmio ltamaraty ficou com o artista 
gráfico Jean Michel Folon, conhecido por 

sua colaboração em revistas como Time, 
Graphis e The New Yorker e por estar 

envolvido com a questão da massificação do 
homem na sociedade contemporânea. 

Não passaria em branco o fato da 
pretensamente mais importante mostra de 
arte contemporânea do hemisfério sul 

oferecer sua mais alta comenda à obra de 
um ilustrador. Não foi a primeira, tampouco 
seria· a última demonstração de 
acanhamento e provincianismo por parte 

do júri de premiação. 

Aluisio Carvão 
Brasil Brazil 
C/arovermelho Chiarored 
1959 
74x90 cm 
Óleo sobre tela Oi/ on canvas 
Sala homenagem Homage Room 
Coleção Collection 
Gilberto Chateaubriand MAM RJ 
Foto Photo Vicente de Mello 

that ruled the selection, since, as the introduction to 

Brazil's representation in the exhibition catalog stated, 

"it would not be fair to establish a single pattern, an 

obviously rigid one, as a measure of the activity and 

artistic creativity of a nation of 3, DOO, 000 sq mi, a 
true continent. II Ali well and good, but the immediate 

side effects were to transform the Brazilian 

representation as a whole into an assortment as 

varied as the rest of the exhibition, whose 

organizational structure consisted of inviting ali the 

countries indiscriminate/~ without except in the case 

of the nearest countries, any power to influence the 

choice of the artists that were sento 

The Itamaraty Prize went to graphic artist Jean Michel 

Folon, known for his collaboration with magazines 

such as Time, Graphis, and The New Yorker, and for 

his involvement with the question of the massification 

of man in contemporary society There would 

necessarily be consequences for this action, whereby 

what was supposed to be the most important 

exhibition of contemporary art in the southern 

hemisphere granted its top award to an illustrator. It 

was not the first and neither would it be the last 

demonstration of awkwardness and provincialism on 

the part of the judges' paneI. 

On the other hand, the distinction offered to Chihiro 

Shimotami, of Japan, served to signal the conceptual 

sophistication that permeated through ali that 

country's representation. While this artist was 

surprising for printing texts direct/y onto stones, piles 



Arcãngelo lanelli 
Brasil Brazil 

Superposiçáo de quadrados 
Squares Superposilion 

1973 
200x150,8 cm 

Têmpera 51 tela Tempera on canvas 
Coleção Collection 

MAM São Paulo -
Museu de Arte Moderna de São Paulo 

Foto Photo Romulo Fialdini 

Por outro lado, a distinção oferecida a 
Chihiro Shimotami, do Japão, serviu para 
sinalizar a sofisticação conceituai que 

permeava toda a representação daquele 
país. Enquanto esse artista surpreendia 

ao imprimir textos diretamente sobre 
pedras, montes de terra e até mesmo 

sobre água, expandindo as fronteiras em 
que o homem pode deixar seus signos, 

Jiro Takamatsu e Satoschi Saito 
demonstravam outras possibilidades da 
fotografia que não aquelas que se extrai 

de sua tradição verista-documental. 

A fotografia como documento de uma 
ação, marca característica de uma arte 
que se apóia no conceito em detrimento 

de sua própria materialidade, teria um 

grande momento nessa Bienal na 
sensível obra do artista israelense Micha 
Ullmann. D'oca de Terras consistia no 

trabalho conjunto simultâneo de 
habitantes de duas aldeias, uma 

. israelense e outra palestina, ambas com 
o mesmo nome e situadas uma diante da 
outra. Cada grupo cavou uma vala 
posteriormente preenchida com a terra 

retirada da outra vala. Com o tempo a 
grama cobriria a cicatriz deixada e o 

trabalho passava a existir apenas na 
memória de seus participantes e 
testemunhas. 

of earth and even on water; thus expanding the 

universe of things on which man can leave his signs, 

Jiro Takamatsu and Satoschi Saito demonstrated 

possibilities for photography other than those linked 

to its verist-documentary tradition. 

Photography as a document of an action, a 
characteristic mark of an art supported by a concept 

rather its own materiali~ was to enjoy a high point at 

this Biennial in the sensitive work of the /srae/i artist 

Micha Ullmann. Exchange of Lands consisted of the 

simultaneous joint effort of the inhabitants of two 

villages, one Israeli, the other Palestinian, both with 

the same name and situated facing one another. 

Each group dug a ditch that was then filled with earth 

taken from the other group's land. With time the grass 

covered the scar and the work continued to exist only 

in the memory of its participants and witnesses. 

Sala Jean-Michel Folon Jean Michel Folon Room 
Foto Photo Arquivo Histórico Wanda Svevo 
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Presidente Fundaçio Bienal Chairman 01 the 8ienniaJ Foundalion 
Francisco Matarazzo Sobrinho 
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Comlssio Técnica de Arte M Technical Committee 
Antonio Bento 
Bethy Giudice 
Mario Wilches 
Willen Flusser 

Comissão de Planejamento e Execuçio 

F1anning and Execulion Commitlee 
Álvaro Moya 

Eloisa Lustosa 
Gilberto Cavalcanti 

Mario Chamie 
Nilo Scalzo 

Roberto Duallbi 
Simeão Leal 

JÚRI DE SELEçAo SELEC770N JURY 

Artes Plásticas M 
Celma Jorge Faria Alvim, Brasil Brazil 

Jayme Mauricio, Brasil BraziJ 
Wolfgang Pfelffer, Brasil Brazil 

José Geraldo Vieira, Brasil8tazJ7 
Gilberto Cavalcanti, Brasil BraziJ 

Geraldo Ferraz, Brasil BraziJ 
Flavio de Aquino, Brasll8razJI 

Hugo Auler, Brasil Brazil 
Lisetta Levi, Brasil Brazff 

Antonio Bento de Araújo Lima, Brasil Br!!ZJ7 
Esther Emílio Carlos, Brasil8mzJ7 

Morgan Motta, Brasil8razJI 
Carlos Scarlnci, Brasil Brazil 

Jacob Kllnkowsky, Brasll8razJI 
Clarlval Valladares, Brasil Brazil 

Eclyla Mangabelra Unger, Brasil BraziJ 
Walmir Arala, Brasil Brazil 

Antonio Alves Coelho, Brasil Br8Z!7 

JÚRI PREMlAçAO AWARDS JURY 

Artes Plásticas M 
Antonio Bento de Araújo Lima, Brasil Brazil 

Donald Baum, Estados Unidos United States 
Jirl Kotalik, Tchecoslováquia Czechoslovakia 

Lln-Ke-Kung, China 
Robert Delevoy, Bélgica Belgium 

Artes Cênicas Thealer Ms 
Agostinho Olavo, Brasil BraziJ 

Jirl Kotalik, Tchecoslováquia Czechoslovakia 
Robert Delevoy, Bélgica 8elgíum 

Sábato Magaldi, Brasil Brazil 
Umbro Apoleonio, Itália Itao/ 

Artes Visuais e Deslgn VISU8I Ms and Design 
Alberto Bentenmuller 

Harry Laus 
Walter Maffei 

Sérgio Augusto Porto 
Brasil Brazil 

O artista pelo meio The Artist in Hall 
1972 

80x60 cm 
Fotografia e espelho Phatagraphy and mirrar 

Grande Prêmio Latino-Americano 
Latin American Grand Prix 

Coleção do artista Artist's callectian 
Foto Phata Zeca Nobre 

PREMIADOS BRASILEIROS RBAZU IAN PBl1F WINNFRS 

GRANDE PRÊMIO LATINO-AMERICANA FRANCISCO MATARAZZO SOBRINHO 
FRANCISCO MATARAZZO SOBRINHO LAT/N-AMERICAN GRANO PRIX 

Sérgio Augusto Porto 

PRÊMIO AQUISiÇÃO 
ACQUISmON PRIZE 

Evany Fanzeres 
Silvia Cristina Pereira Nunes 

PRÊMIO ESPECIAL 
SPECIAL PRIZE 

Armando Sendin 
Equipe Anti/Comunicação: Marcia Helena Demanges 
Equipe Projeto Aberto 
Equipe Três 
Grupo Etsedron 
Marcio Mazza 
Rosa Jonas e George Jonas 

ARTES CÊNICAS 
THEATER ARTS 

Aleixo Anderson S. Furtado 

Arlindo Rodrigues 
Ernesto Tuneu Porto 

Gian Cario Gasperini 

Herton Roitman 
Leonor de Mendonça 
Plínio Croce 

Roberto Aflalo 

Salvador Candia 

DESIGN 
DESIGN 

Una Johnsen Krauel 
Miriam Mamber 

Pintura Painting 
Gravura Engraving 

Pintura Painting 

Fotografia Photography 
Arte e Comunicação Art and Comunication 

Arquitetura Teatral Brasileira 
Brazilian Theater Architecture 
Cenografia Set Design 
Arquitetura Teatral Brasileira 
Brazilian Theater Architecture 
Arquitetura Teatral Brasileira 
Brazilian Theater Architecture 
Figurino Costume Design 
Trabalho em TV Brasileira Work on Brazilian TV 
Arquitetura Teatral Brasileira 
Brazilian Theater Architecture 
Arquitetura Teatral Brasileira 
Brazilian Theater Architecture 
Arquitetura Teatral Brasileira 
Brazilian Theater Architecture 

Prêmio de Jóias Jewelry Prize 
Menção Especial Special Mention 



PREMIADOS ESTRANGEIROS FOREIGN PRIZE WINNERS 

PRÊMIO ITAMARATV 
ITAMARATY PRIZE 

Jean-Michel Folon 
PRÊMIO BIENAL DE SÃO PAULO 
SÃO PAULO BIENNlAL PRIZE 

Amalia Dei Ponte 
Bohdan Mrázek 
Chihiro Shimotani 
Darío Villalba 
Franciszek Starowieysky 
H. C. Westermann 
John Armstrong 

Bélgica Belgium 

Itália Italy 
Tchecoslováquia Czechoslovakia 
Japão Japan 
Espanha Spain 
Polônia Poland 
Estados Unidos United States 
Austrália Australia 

Klaus Rinke 
Leonard Matsoso 
Patrice Hughes 

República Federal da Alemanha German Federal Republic 
África do Sul South Africa 
França France 

GRANDE DISTINÇÃO HONORíFICA DA 12" BIENAL 
12TH BIENNlAL DIST/NCTION OF GREAT HONOR 

Miguel Berrocal Espanha Spain 
PRÊMIO AQUISiÇÃO 
ACOUISITION PRIZE 

Gil Teixeira Lopes 
PRÊMIOS ESPECIAIS 
SPECIAL PRIZES 

Alexandre Bonnier 
Dekerckove 
Derrick de Kerckhove Varent 
Fred Forest 
Gerald Minkoff 
Horia Damian 
Jean Otth 
Juan Antonio Roda 
Merendaz 
Peter Jacobi 

Radu Varia 
Regina Cornwell 
Wassily Kandinsky 

MENÇÕES HONROSAS 
HONORABLE MENT/ONS 

Bogdan Bogdanovic 
Giulio Paolini 
Tschang Yeul Kim 

ARTES CÊNICAS 
THEATER ARTS 

Helena Bezakova 
Oldrich Simacek 

Portugal 

França France 
País não especificado 
Canadá Canada 
França France 
Suíça Switzerland 
França France 
Suíça Switzerland 
Colômbia Colombia 
França France 
País não especificado 
Country not specified 
França France 
Estados Unidos United States 
República Democrática Alemã 
German Democratic Republic 

Iugoslávia Yugoslavia 
Itália Italy 
Coréia Korea 

Tchecoslováquia Czechoslovakia 
Tchecoslováquia Czechoslovakia 

Gravura Engraving 

Arte e Comunicação Art and Communication 
Arte e Comunicação Art and Communication 
Arte e Comunicação Art and Communication 
Arte e Comunicação Art and Communication 
Arte e Comunicação Art and Communication 
Arte e Comunicação Art and Communication 
Arte e Comunicação Art and Communication 
Gravura Engraving 
Arte e Comunicação Art and Communication 
Arte e Comunicação Art and Communication 

Arte e Comunicação Art and Communication 
Arte e Comunicação Art and Communication 
Conjunto da Obra Best Oeuvre 

Figurino Costume Design 
Cenografia Set Design 
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FATOS POLíTICOS E ECONÔMICOS 

. Acirrada a repressão às esquerdas e aos atos contra 
a ditadura militar. 
Ulysses Guimarães lança-se anticandidato à eleição 
para presidente da República. 
O general Ernesto Geisel é indicado presidente. 

FATOS CULTURAIS 

r Arte 

Exposição de Antonio Manuel: Das 0:00 às 
24 horas - nas Bancas de Jornais 
Expoprojeção, em São Paulo. 
Fred Forest: Manifestação de Rua, São Paulo. 

Deslgn 
A Volkswagen lança o automóvel Brasília. 

Cinema 
1° Festival de Cinema de Gramado. 
Arnaldo Jabor: Toda Nudez Será Castigada. 

Teatro 
Gianfrancesco Guarnieri: Um Grito Parado no Ar, 
direção de Fernando Peixoto. 

Televisão 
A novela O Bem Amado é exibida em cores. 

Música 
Lançado o primeiro disco do· grupo Secos e Molhados. - -_. 
FATOS RELATIVOS A 'CICCILLO MATARAZZO E À BIENAL 

A ia Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo 
é, realizada no período de junho a julho. 
128 Bienal de" São Paulo. Participam 53 países; 383 
artistas estrangeiros e 219 artistas brasileiros, com 
um total de 2 4.84 obras. 

REPERCUSSÕES 

Morte dos artistas: Tarsila do Amaral, Flávio 
de Carvalho, Maria Martins, Ivan Serpa e 
Waldemar Cordeiro. 
Primeiro Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. 
Mequinho vence torneio interzonal de xadrez. 

FATOS pOLíTICOS E ECONÔMICOS 

Guerra do Yom Kippur, no Oriente Médio. 
Argentina: Juan Domingo Perón eleito presidente. 
Organização dos Produtores e Exportadores de 
Petróleo (OPEP) decide embargar o fornecimento do 
petróleo árabe. Crise econômica. 

FATOS CULTURAIS 

Arte 
Prospect 73, Düsseldorf. 
Anselm Kiefer realiza na Alemanha sua primeira 
exposição: Ao Pintor Desconhecido. 

Arquitetura 
Jorn Utzon: Ópera de Sydney, Austrália (projeto 
de 1957). 

Design 
O estúdio inglês Hipgnosis cria a capa do álbum 
Dark Side of the Moon, do grupo Pink Floyd. 
Milton Glaser cria' love NY. 

Cinema 
F. Fellini: Amarcord. 
M. Ferreri: A Comilança. 
G. Lucas: American Graffiti • Loucuras de Verão. 
F. Truffaut: A Noite Americana. 

REPEJlCUSSÔES 

Morre Pablo Picasso. 
US Department of Defense instala a internet. 
O código de barras é disseminado como 
sistema universal. 

Military repression increa es 
dictatorship , 
Ulysses Guimarães presents himself as anticandidate to country 
president, 
General Ernesto Geisel is appointed president of Brazi!, 

CULTURAL HIGHLlGHTS 

M 
Exhibition ofworks by Antonio Manuel: Das 0:00 às 24 horas - nas 
Bancas de Jornais, 
The exhibitíon Expoprojeção is shown in São Paulo, ' 
Fred Forest: Manifestação de Rua, São Paulo, 

Film 
1 st Gramado Fi!m Festival. 
Toda Nudez Será Castigada/Ali Nudity Shall Be Punished, Arnaldo 
Jabor. 

Theater 
Um Grito Parado no Ar, by Gianfrancesco Guamieri, directed by 
Fernando Peixoto, 

TeleVlsion 
The TV soap opera O Bem Amado is featured in color. 

Music 
The band Secos e Molhados releases its first album. 

FACTS RELATEO TO CICCILLO MATARAZZO ANO THE BIENNlAL 

The 1 st São Paulo Internatianal Architecture Biennial is held in 
June-July 
The 12th São Paulo Internatianal Biennial is held with 63 countries, 
383 foreign artists, 219 Brazi/ian artists, and 2,484 works in 
attendance, 

REPERCUSSIONS 

Deaths of the artists Tarsi!a do Amaral, Flávio de Carvalho, Maria 
Martins, Ivan Serpa, and Waldemar Cordeiro, 
The Formula One World Drivers Championship is held in São 
Paulo for the first time, 
Henrique da Costa Mecking, a,ka, Mequinho, wins inter.zone 
chess championship, 

POLlTlCAL ANO ECONOMIC MILES TONES 

Chile: rightist coup overthrows Salvador Allende and General 
Augusto Pinochet rises to power. 
Yom Kippur War involves Arab and Israeli forces in the Middle East, 
Juan Domingo Perón is elected president of Argentína, 
OPEC-Organization of the Petroleum Exporting Countries raises oi! 
prices dramatícally, causing a worldwide economic crisis, 

CULTURAL HIGHLlGHTS 

M 
The exhibition Prospect 73 is shown in Düsseldorf. 
Anselm Kiefer presents in Germany his first solo exhlbition, To the 
UnkAown Painter. 

Architecture 
Jom Utzon: Sydney Opera House, Austra/ia. 
(Project design of 1967.) 

Oesign 
The British studio Hipgnosis designs the cover for the album 
Dark Side of the Moon, of the band Pink Floyd, 
Milton Glaser creates the logo I love NY 

Film 
F Fellini: Amarcord, 
M Ferreri: La Grande Bouffe/Blow-Out 
G, Lucas: American Graffiti. 
F Truffaut: La Nuit Américaine/Day for Night 

REPERCUSSIONS 

Death of PabJo Picasso, 
The U S, Department of Defense establishes the Internet. 
The bar code (Universal Product Code) ís developed, 



FATOS POLíTICOS E ECONÕMICOS 

General Ernesto Geisel assume a Presidência. 
Inaugurada a Usina Hidrelétrica de Ilha Solteira, então 
a maior da América do Sul. 
Inaugurada a Ponte Rio-Niter6i. 
Inaugurado um trecho da Rodovia Transamazônica. 
V'ltória do MDB (partido oposicionista) nas eleições 
partamentares. 

FATOS CULTURAIS 

Arte 
Tunga faz sua primeira mostra individual no MAM do 
Rio de Janeiro. 
10 Salão de Humor de Piracicaba. 

Design 
Lançado o novo símbolo da Globo, projeto de 
Hans Donner. 

Cinema 
Hugo Carvana: Vai Trabalhar, Vagabundo. 

FATOS RELATIVOS A CICCILLO MATARAZZO E À BIENAL 

Ciccillo casa-se com d. Balbina Martinez de Zayas. 
São realizadas a ia Bienal Nacional e a Mostra de 
Gravura Brasileira. 
Ciccillo Matarazzo licencia-se da Presidência da 
Bienal, em outubro, passando o exercício ao vice, 
Ermelino Matarazzo. Em novembro renuncia, 
retornando no mês seguinte. 

REPERCUSSÕES 

Emerson Fittipaldi bicampeão do Campeonato 
Mundial de Fórmula 1. 

FATOS POLíTICOS E ECONÕMICOS 

EUA: Richard Nixon renuncia a Presidência. 
França: morre o presidenie Georges Pompidou. Valéry 
Giscard d'Estaing é eleito Presidente. 
Portugal: Revolução dos Cravos e o fim da era Salazar. 
Argentina: morte de Per6n. 

FATOS CULTURAIS 

Arte 
37a Bienal de Veneza. 
Arte-Sociológica, em Paris. 
Sherrie Levine faz fotografias com base em obras de 
fotógrafos consagrados como Rodchenko e E. Weston. 
Surge a arte postal, envolvendo artistas de todo 
o mundo. 
Coyote ou Eu Amo a América e a América me Ama, 
uma "ação" de Joseph Beuys, na René Block Gallery, 
Nova Vork. 
Velvet Water, uma apresentação até o desmaio por 
falta de ar de Chris Burden, na Escola do Instituto de 
Arte de Chicago. 

Cinema 
F. Coppola: A Conversação. 

REPERCUSSÕES 

Morre Pablo Neruda. 
Giorgio Armani cria sua confecção. 
Início do uso do código de barras. 

Sala Dario Villalba 
Dario Villalba Roam 
Reprodução Reproduction I AE 

General Ernesto Geise! is 
Inauguration of /lha 
in South America. 
nauguration of the bridge spanning Guanabara Bay, connecting Río de 
Janeiro and Niterói. 
lnaugurated a section of the Trans-Amazonian Highway. 
Opposition party MDB (Brazi!ian Democratic Movemen~ wíns 
paJlíamentary elections. 

CULTURAL HIGHLlGHTS 

M 
Tunga presents hís fírst solo exhíbition at Museu de Arte Moderna, 
ín Río de Janeíro. 
1 st Píracicaba Humor Salon. 

Oesign 
Globo TV network launches its new logo desígned by 
Hans Donner. 

Film 
Vai Trabalhar, Vagabundo, dírected by Hugo Garvana. 

FACTS RELATEO TO CICCILLO MATARAZZO ANO THE BIENN/AL 

Ciccí/lo Matarazzo weds Ba!bina Martinez de Zayas. 
1 st Nationa! Print Biennial and Brazilian Engraving Show. 
ln October, Ciccíllo Matarazzo takes a leave of absence from the 
Bíenníaf and více-president Ermelíno Matarazzo assumes as 
president,' in November, Ciccíllo resigns, and in December he goes 
back on his decision. 

REPERCUSSIONS 

Emerson Rttípaldi wins hís second title at the Formula One Worfd 
Drivers Ghampionship. 

POLlT/CAL ANO ECONOMIC MILESTONES 

USA: Presídent Ríchard Níxon renounces. 
France: death of President Georges Pompídou. Valéry Gíscard 
d'Estaíng is elected presídent. 
Portugal: the Revolutíon of the Gamatíons-a coup !ed by General 
Antonio Ribeiro de Spínola dismantles the authoritarian regíme 
of Salazar. 
Argentina: death of Juan Domingo Perón. 

CULTURAL HIGHLlGHTS 

M 
37th Venice Bienna!e. 
The exhibition Art-Socio!ogique ís shown in Paris. 
Sherrie Levine photographs after the works of celebrated 
photographers that include A. Rodchenko and E. Weston. 
Mail Art is adopted by artists throughout the worfd. 
Joseph Beuys shows the performance Goyote or I Uke America 
and America Líkes Me at René Block Ga/lery, New Yor!<. 
The performance Velvet Water ends when Ghris Burden passes 
out because of lack of oxygen at the School of the Art Institute 
ofGhícago. 

Alm 
F Goppo!a: The Conversation. 

REPERCUSSIONS 

Death of Pabfo Neruda. 
Giorgio Armani founds his fashion design company. 
The bar code is adopted worfdwide. 
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Em 1975, a Bienal espelhou a linguagem 
artística mais em evidência, a videoarte, 
em meio à nova crise institucional e 
financeira da instituição: Francisco 
Matarazzo Sobrinho se retirava do 
comando da Fundação, dando lugar a seu 
sobrinho, Ermelino Matarazzo, para depois 
de alguns meses voltar a comandá-Ia. 
A Prefeitura de São Paulo ameaçava cortar 
as verbas que destinava ao evento. 

Os Estados Unidos enviaram 32 
videomakers, cujas obras estavam 
colocadas logo à entrada do pavilhão. 
Para o público, mesmo aquele acostumado 
a freqüentar os mais de 30 mil m2 da 
Bienal, até aquele momento visitar uma 
mostra de artes visuais ainda significava 
caminhar durante horas somente parando 
aqui e ali, no caso de alguma obra de 
maior interesse ou que exigisse sua 
interação. Mas a situação ali era bem 
outra. Caso alguém se dispusesse a 
assistir a todos os vídeos, essa expressão 
que como o cinema se alimenta do tempo, 
gastaria mais de 8 horas nisso. Portanto 
situar logo na entrada um conjunto de 
obras cuja fruição demandava quase um 
dia era, por si só, uma atitude 
museográfica das mais ousadas. 
Claro está que as obras não aconteciam 
necessariamente no âmbito estrito dos 
monitores de vídeo. O Jardim dos Vídeos 
do coreano Nam June Paik era uma 
instalação suficientemente insólita e que 
a rigor dispensava que se compreendesse 
o que ia na tela de cada um dos 
monitores. Caso se desse ao trabalho o 
espectador encontraria imagens sonoras 
que se iam deformando progressivamente. 

ln 1975 the Biennial reflected the most prominent 

artistic language of the time} video art} in the midst of 

a new institutional and financial crisis: Francisco 

Matarazzo Sobrinho resigned from the command of 

the Foundation} being replaced by his nephe~ 

Ermelino Matarazzo} only to reassume control a few 

months later. The São Paulo city government 

threatened to cut its financial support of the evento 

The United States sent 32 video makers} whose 

works were shown just inside the entrance to the 

pavilion. For the public} even those already used to 

visiting the 35} 880 sq yd of the Biennial} visiting an art 

exhibition had always meant walking for some hours 

to only stop here and there} in the case where some 

artwork grabbed their attention or demanded their 

interaction. But the situation at this event was very 

different. If someone wished to watch ali the vide os} 

an art expression that demanded time the same way 

as cinema} he or she would have taken 8 hours to 

see them ali. Therefore} placing the videos} the 

appreciation of which would take almost an entire 

da~ just inside the entrance to the exhibition was in 

and of itself a very daring museological gesture. 

Certainly the artworks did not transpire necessarily in 

the stn'ctly defined environment of the video monitor. 

The Korean artist Nam June Paiks Vídeo Garden was 

a remarkably unusual installation which did not 

demand that one appreciate what was happening on 



Edgar Negret 
Colômbia Colombia 

Dinamismo Dynamism 
1974 

258x85x85 cm 
Alumínio cromado Chromium steel 

Hors concurs 
Coleção Collection Banco Ganadero Bogotá 

o elenco de videomakers era suficiente 
para atualizar o público local de algumas 
dos principais autores: de Paik a Andy 
Warhol até aquele que no futuro se 
transformaria numa das principais 
referências nessa mídia, Bill Viola, 
passando por Vito Aconcci, Dennis 
Oppenheim, Robert Morris, entre outros. 
A mostra era irrepreensível, mas nenhum 
dos artistas logrou receber um prêmio ou 
uma menção por mais singela. Talvez 
tenha pesado o fato de o júri, conforme 
denúncia do comissário norte-americano, 
curador da mostra, Jack Boulton, não ter 
assistido aos filmes projetados em razão 
de eles serem muito longos. 

Um dos prêmios foi para o videomaker 
japonês Katsuhiro Vamaguchi, graças a um 
trabalho de curta duração sobre um estudo 
da tela As Meninas, de Diego Velásquez. 

A Alemanha trouxe de uma só vez Georg 
Baselitz e Sigmar Polke, comprovando a 
saúde da pintura em meados de uma 
década que insistia em proclamar sua 
morte. Proveniente dos anos 60, 
Baselitz descendia diretamente dos 
pintores expressionistas para defender 
os valores plásticos, a capacidade de 
invenção pictórica. Sua franca adesão 
ao figurativismo não o fazia incorrer 

each of its monitors. If in fact the spectator applied 

himself to this task, he or she would find sonorous 

images in progressive deformation. 

The roster of video makers was enough to update 

the local public in terms of the main authors: 

everyone from Paik to Andy Warhol including that 

artist who would later become one of the main 

references in this medium, Bill Viola, together with 

great names such as Vito Aconcci, Dennis 

Oppenheim and Robert Morris. The show was very 

well designed and presented, but none of the artists 

managed to receive even the simplest honorable or 

special mention award. Perhaps this was owing to 

the fact that the judges, as the North American 

commissary Jack Boulton alleged, had not watched 

the films since they were so long. 

One of the awards went to the Japanese video 

maker Katsuhiro Yamaguchi, for a work of short 

duration conceming a study of the canvas The Girls, 

by Diego Velásquez. 

Germany brought, at one stroke, Georg Baselitz and 

Sigmar Polke, providing proof of the health of painting 

in the middle of a decade that insisted on proclaiming 

its death. Having come of age in the 1960s, Baselitz 

had descended directly from the expressionist 

painters to defend their aesthetic values, their power 

of pictorial invention. His frank adhesion to figuration 

did not extend to the use of common pattems. Thus, 

his heads, still lifes, and flowers were applied upside 
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David Hockney 
Inglaterra England 

Nick, hotel de la Paix, Geneva 
1972 

35,5x43,2 cm 
Desenho Nanquim 

Coleção Collection The British Council 
Foto Photo Prudence Cuming Associates Ltd. 
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em procedimentos chavões. Para tanto 
suas cabeças, naturezas-mortas e flores 
eram aplicadas de cabeça para baixo e 
agressivamente pintadas. Por sua vez, 
Sigmar Polke, que recebeu um prêmio, 
apontava para o espaço pictórico 
como espaço propício para cruzamento 
de linguagens derivadas de referências 
eruditas às populares, tachadas de 
mau gosto. 

A presença brasileira mais comentada foi 
a mostra Xingu Terra, recriação de uma 
aldeia indígena contendo objetos de 
diferentes povos do Parque Nacional do 
Xingu. Obra resultante da colaboração 
entre o sertanista Orlando Villas Boas e a 
fotógrafa inglesa radicada no Brasil 
Maureen BisilliaH, ela teve o duplo mérito 
de reintroduzir no interior da Bienal o 
debate sobre os limites da arte, isto é, se 
são artísticos os objetos realizados sem 
uma finalidade estética; ao mesmo tempo 
não caía no procedimento habitual de 
hierarquizar os objetos indígenas, 
recortando deles apenas os que se 
enquadram na categoria da arte plumária, 

down and aggressively painted. For his parti Sigmar 

Polke, who won an award, pointed to the pictorial 

spa ce as the proper place for the blending of 

languages derived from sources ranging from erudíte 

references to popular ones stigmatized as being in 

poor taste. 

The most talked about Brazilian presence was the 

show Xingu Terra, the re-creation of an indigenous 

village containing objects from various peoples in the 

Xingu National Park. This work resulted from the 

collaboration of the Brazilian backlands artist Orlando 

Villas Bôas with Maureen Bisilliat, the British 

photographer and resident of Brazil/ and had the 

double merit of once again prompting the Biennial to 

debate the límits of art, that is, if it includes objects 

made wíthout any aesthetic purpose. Even SOl it 

followed the traditional procedure of hierarchizing the 

indigenous objects, selecting only those that fit in the 

Feather Art catego~ which in fact most closely 

approximates our own aesthetic diet. 

The Grand Prize of 1975 went to Yugoslavian artist 

Jagoda Buic for her formal variations in carpets made 

from animal hair, sisai, and wool, reconfírming the 

Biennial's lack of nerve to bet on an emerging 

artwork. ln regard to her Polish colleague Magdalena 



que de fato são os que mais se 
aproximam de nossa dieta estética. 

O Grande Prêmio de 1975, dado à 
iugoslava Jagoda Buic e suas variações 

formais da tapeçaria, em crina animal, 
sisai e lã, confirmou mais uma vez a falta 
de ousadia da Bienal quando se tratava de 

apostar numa obra emergente. Em relação 
à sua colega polonesa Magdalena 
Abakanowicz, presente na VIII Bienal, em 

1965, e que também teve seu ponto de 
partida na tecelagem, premiar Buic 

significava dar um passo atrás. 

As várias premiações recebidas por países 

latino-americanos catalisaram uma 
proposta de integração da arte latino
americana, plataforma de Oscar 

Landmann, ele próprio várias vezes 
comissário da representação colombiana. 
Em plena ditadura, a Bienal, nisso 

acompanhando o que já vinha 
acontecendo em outras manifestações 

artísticas, como a música e a literatura 
que então vivia o decantado boom latino
americano, reconhece a necessidade de 
se aproximar de seus vizinhos. 

Siron Franco 
Brasil Brazil 
Festa, 1975 - Da série Fábulas de Horror 
Party ,1975 - From the "Horror Fables" series 
120x150 cm 
Óleo sobre tela Oil on canvas 
Prêmio Bienal SP Bienal SP Prize 
Foto Photo Cosac Naify 

Abakanowicz, who had participated in the 8th 

Biennia/ of 1965, and who a/so began her career in 

weaving, to confer the award to Buic meant taking a 
step back, 

The various awards received by Latin American 

countries cata/yzed a proposa/ for integrating the Latin 

American art, the p/atform of the Oscar Landmann, 

who himse/f was commissary of the C%mbian 

representation on various occasions, Under a fu//

f/edged dictatorship the Biennia/, accompanying what 

had a/ready been taking p/a ce in other art forms, 

such as music and /iterature which were then 

experiencing a Latin American boom, recognized the 

necessity of strengthening ties with their neighbors, 
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PREMIADOS BRASILEIROS BRAZ/LlAN PR/ZE W/NNERS 

PRÊMIO BIENAL DE SÃO PAULO SÃO PAULO 
BIENNlAL PRIZE 

Siron Franco 
PRÊMIO ESPECIAL 
SPECIAL PRIZE 

Evandro Carlos Jardim 
Ivan Freitas 

PREMIADOS ESTRANGEIROS FORE/GN PR/ZE W/NNERS 

PRÊMIO ITAMARATY 
ITAMARATY PRIZE 

Jagoda Buic Iugoslávia Yugos/avia 

GRANDE PRÊMIO LATINO-AMERICANA FRANCISCO MATARAZZO SOBRINHO 
FRANCISCO MATARAZZO SOBRINHO LATIN-AMERICAN GRANO PRIX 

Joyce de Guatemala Guatemala 
PRÊMIO BIENAL DE SÃO PAULO 
SÃO PAULO BIENNIAL PRIZE 

Guillermo Roux 
María Simon 
Ângelo de Souza 
Carl Bucher 
Carlos Rojas 
Edith Jiménez 
François Morellet 
José Luis Verdes 
Sigmar Polke 

PRÊMIOS ESPECIAIS 
SPECIAL PRIZES 

Jorge Páez Vilarõ 
Katsuhiro Yamaguchi 
Manuel Felguérez 
Michelangelo Pistoletto 

Argentina 

Portugal 
Suíça Switzer/and 
Colômbia Colombia 
Paraguai Paraguay 
França Franee 
Espanha Spain 
República Democrática Alemã 
German Demoeratie Republie 

Uruguai Uruguay 
Japãol Japan 
México Mexieo 
Itália /ta/y 

Pintura Painting 

Gravura Engraving 
Escultura Seu/pture 

Escultura Seu/pture 

Pintura 1 o Prêmio Painting 1 st prize 
Escultura 20 Prêmio Seu/pture 2nd prize 
Pintura Painting 

Pintura Painting 
Gravura Engraving 
Pintura Painting 

Pintura Painting 

Desenho Latino-Americano Latin Ameriean Drawing 

Pintura Painting 
Gravura Engraving 

Nam June Paik EUA USA Jardim de TV TV Garden 1974 
15 aparelhos de tv coloridos, 5 em P&B, vídeo-cassete, splitters, 
amplificadores e vídeo-tape: Global Groove, 1973 15 color TV seis, 5 
black-and-while TV seis, VCR, splitters, amplifiers, and videolape: Global Groove, 1973 
Produzido nos laboratórios da WNET-TV de NY Produced ai lhe WNET- TV 
laboralories in New York, NY Foto Pholo Reprodução/AE Reproduction/AE 



FATOS POLíTICOS E ECONÓMICOS 

Suspensão da censura prévia ao jornal O Estado de 
São Paulo. 
Assinado acordo nuclear Brasil-Alemanha. 
Criado o Programa Nacional do Álcool (Proálcool). 
Assassinato do jornalista Vladimir Herzog nas 
dependências do DOI-CODI, órgão da repressão 
militar em São Paulo. 

FATOS CULTURAIS 

POUTlCAL ANO ECONOMIC MIL S:/l N 

Censorship imposed on ~~~m,~, 
js !ífted. 
Brazil and Germany sign a nuclear treaty. 
Creation of Proálcool (National Alcohol Program) to regulate the 
use of gasohol. 
Joumalist Vladimir Herzog is assassinated at the headquarters of 
DO/-CODI, the officfal bureau for mi!ítary repression, in São Paulo. 

CULTURAL HIGHUGHTS ----
Arte 
Criada a Fundação Nacional de Arte (Funarte), ligada 
ao Ministério d~ Educação e Cultura. 
Lançada a revista Malasartes por um grupo de 
críticos e artistas. 

Cinema 
Sylvio Back : Aleluia Gretchen. 

TelevisAo 
Interditada pela censura a novela Roque Santeiro, 
de Dias Gomes, a ser exibida pela Rede Globo. 
A novela Gabriela, da TV Globo, é grande sucesso 
de público. 

Literatura 
É criado o jornal Movimento em São Paulo. 

REPERCUSSÕES 

Inaugurado o Metrô de São Paulo. 

FATOS RELATIVOS A CICCILLO MATARAZZO E À BIENAL 

Em janeiro, Ciêcillo Matarazzo renuncia novamente à 
Presidência da Bienal, mas retorna três meses 
depois para renunciar definitivamente, logo a~ós a 
inauguração d~ 13a Bienal. 
13a Bienal de São Paulo. Participam 42 países; 246 
artistas estrangeiros e 99 artistas brasileiros, com 
um total 'éle 1 579 obras. 

FATOS POLíTICOS E ECONÕMICOS 
..... --------.... ------~----

I Fim da Guerra do Vietnã. 
. Espanha: morte do generalíssimo Franco. Príncipe 

Juan Carlos de Borbón .. assume as funções de Chefe 
de Estado. -
Invasão de Timor Leste, ex-colônia portuguesa, 
pela Indonésia. 
Independência de Moçambique. 
Independência de Angola. 

Art 
Creation of FUNARTE (National M Foundation)} in connection to 
Ministry of Education and Cultuce. 
Launchíng of the review Malasaites bya group of artists and crtllcs. 

Film 
Sylvio Back: Aleluia Gretchen. 

Televísíon 
Censors prohibit Globo TV network to show the 
Santeiro, by playwright Dias Gomes. 
The soap opera Gabriela, adapted from J. 
Clove and Cinnamon and featured onGlobo 
a smash hit. 

Uterature 
The newspaper Movimento is created in São 

REPERCUSSIONS 

Inauguration or the São Paulo subway system. 

FACTS RELATEO TO CICCILLO MATARAZZO ANO THE BIENNIAL 

ln January, Ciccillo Matar8.llo renounses once again as. Bíennial 
president three months later he retums, only to renounce definitiVely 
shortly after the opening ot the 13th Bíennial. 
The 13th São Pcaulo IntlBmationá/ Biennica/ is he/~With 42 c:ountries, 
246 foreign artists, and 99 BrâZilian artísts, and7; 579 works ln 
attendance. 

POLlTlCAL ANO ECONOMIC MILESTONES 

The Vietnam War ends. 
Spain: death of dictator General Francisco Franco y Bahamonde. 
Crown Prince Juan Carlos de. Borbón assumes as chief of State. 
Indonesian forces invade the newly independent (trom Portugal) 
East Timor. 
Mozambique achieves índependence from Portugal. 
Angola achieves índependence from Portugal. 

CULTURAL HIGHUGHTS FATOS CULTURAIS 

Arte 

____ ~ ______ ~~ __ ~~--____ .____ rtn ___ • ________________________________ , 

Graffiti, em Nova York. 
Land art ou arte ambiental: cortina de náilon laranja 
de 400 metros e 4 toneladas estendida pelo búlgaro 
Christo sobre o vale Hogback no Colorado. 
Gilbert and George, The Red Sculpture, em Tóquio. 
Marcel Broodthaers apresenta sua Sala Branca. 
Christian Bottanski altera a escala de seu trabalho, 
conferindo uma dimensão teatral à memória e à morte. 

Design 
M. Bich lança primeiro barbeador descartável 
do mundo. 

Cinema 
M. Forman: Um Estranho no Ninho. 
W. Herzog: O Enigma de Kaspar Hauser. 
H. Ross: Uma Dupla Desajustada. 
S. Spielberg: Tubarão. 
O. Welles: F for Fake • Verdades e Mentiras. 

Literatura 
C. Fuentes: Te"a Nossa. 
S. Bellow: O Legado de Humboldt. 

REPERCUSSÕES 

Bill Gates funda a Microsoft. 
Steve Jobs cria a Apple. 

Art 
Graftití is shown in New York. 
Land M: Bulgarian-bom artist Christo exiends Vafley Curtain, a 
1,312-foot long curtain weighing 4 metric tons across Rifle Gap, in 
Colorado. 
Gílbert and George present The Red Sculpture, in Tokyo. 
Marcel Broodthaers presents hís Salle Blanche. 
Christian Bottanskj alters the scale of his work to conter a theatrical 
dimension to memory and death. 

Oesign 
M. Bich develops the tirst disposable razor. 

Rim 
M. Forman: One Flew Over the Cuckoo's Nest. 
VII. Herzog: Jeder für sich und Gott gegen alleme Enigma of 
Kaspar Hauser. 
H. Ross: The Sunshine Boys. 
S. Spielberg: Jaws. 
o. Welles: Vérités et Mensonges/F for fake. 

Uterature 
C. Fuentes: Terra Nostra/Our Land. 
S. Bellow: Humboldt's Gift. 

REPERCUSSIONS 

Bíll Gates founds Microsoft. 
Steve Jobs develops the Apple computer company 
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BRASI 
BRAZIL 

FATOS POLíTICOS E ECONÓMICOS 

Lei Falcão: cerceamento da propaganda eleitoral livre 
no rádio e televisão. 
Cassação dos mandatos partamentares de politicos 
ligados ao MDB. 
Atentados à bomba nas sedes da ABI e OAB; na casa 
do empresário Roberto Marinho, na Editora Civilização 
Brasileira, no Rio de Janeiro, e no Cebrap, em São 
Paulo: Aliança Anticomunista Brasileira assume 
a autoria. 
Operário Manuel Fiel Filho morre em circunstâncias 
semelhantes às de Vladimir Herzog. 
Dirigentes do PC do B são mortos por agentes da 
repressão numa casa da Lapa, em São Paulo. 
Morre o ex-presidente Juscelino Kubitschek. 
Morre ex-presidente João Goulart,' exilado 
na Argentina. 
Eleições gerais para vereadores e prefeitos, exceto 
das Capitais. 

FATOS CULTURAIS 

Arte 

Ivald Granato: Ação/lmagem/Ação, São Paulo. 
1 a Mostra Arte Agora no MAM do Rio de Janeiro. 
Antonio Dias realiza a instalação O País Inventado, 
marco de sua trajet6ria. 

Cinema 

Dona Flor e seus Dois Maridos, de Bruno Barreto, 
adaptação do romance de Jorge Amado. 

Literatura 
Poema Sujo, de Ferreira Gullar. 
Os livros Feliz Ano Novo, de Rubem Fonseca, e Zero, 
cje Ignácio de Loyola B~ndão, são censurados. 
E lançada a revista IstoE, pela Editora Três. 

REPERCUSSÕES 

Morre Di Cavalcanti. 

FATOS RELATIVOS A CICCILLO MATARAZZO E À BIENAL 

Lançamento do livro Franciscano Ciccillo, de 
Fernando Azevedo de Almeida. 
TV Cultura transmite programa especial sobre 
Ciccillo Matarazzo. 
Ciccillo Matarazzo recebe a Comenda da Ordem do 
Rio Branco. 

Evandro Carlos Jardim 
Brasil Brazil 

Rio Pinheiros/Figuras da margem' 
Pinheiros River/Figures on lhe Bank I 

1975 
2 0x25 cm 

Água-forte, água-tinta, buril Eau-forte, aquatint. burin 
Coleção do artista Artist's collection 

POUTlCAL ANO ECONOMIC MI 

Falcão Law ímposes restri 
electoral campaígn progra 
Politícíans connected wíth MOB opposítíon party have parlíamentary 
tenures cancel/ed, 
Bombíngs at the headquarters of ABI (Brazilían Press Association) and 
OAB (Brazilian Bar Association); at the home of Globo media network 
president Roberto Marinho; at Editora Civilização Brasíleira, in Rio de 
Janeiro, and at CEBRAp, ín São Paulo, 7he Brazilian Antí-Communist 
Alliance takes responsibílity for the bombíngs. 
Blue-col/ar worker Manuel ReI Rlho dies in similar circumstances as 
journalist Vladimir Herzog. 
Brazilian Comrnunist Party leaders are ambushed and killed by 
repression agents, in São Paulo. 
Oeath of former president Juscelíno Kubítschek. 
Death of former presídent João Goulart, in his Argentim exile. 
Electíons for City Council members and mayors in ali Brazilian cities, 
except the state capitais. 

CULTURAL HIGHUGHTS 

M 
Ivald Granato shows Ação/lmagem/ Ação in São Paulo. 
1 st Arte Agora exhibitíon at Museu de Arte Moderna, in 
Rio de Janeiro. 
Antonio Dias presents the ínstallatíon O País Inventado, a mílestone 
in hís artistic career. 

Rim 
Dona Flor e Seus Dois Maridos/Dona Flor and Her Two 
Husbands, directed by Bruno Barreto, adapted (rom Jorge 
Amados namesake novel. 

Literature 
Poema Sujo/Dirty Poem, by Ferreira Gu//ar. 
The books Feliz Ano Novo, by Rubem Fonseca, and Zero, by 
Ignácio de Loyola Brandão are censored. , 
Editora Três launches weekly magazine IstoE. 

REPERCUSSIONS 

Oeath of painter Oí Cavalcanti. 

FACTS RELATEO TO CICCILLO MATARAZZO ANO THE BIENNIAL 

Release of the book Franciscano Cíccillo (Franciscan Ciccillo), by 
Fernando. Azevedo de Almeida. 
TV Cultura features a special program on Ciccillo Matarazzo. 
Cícci//o Matarazzo is decorated with the Ordem do Rio Branco. 



Sigmar Polke 
Alemanha Germany 

Art Deco 
180x150 cm 

Acrílica 51 tela Acry/ic on canvas 
Prêmio Bienal SP Bienal SP Prize 

Coleção Collection Kunsthalle, Kiel 

EXTERIOR 
ARROAO 

FATOS POLíTICOS E ECONÕMICOS 

Argentina: golpe militar depõe a presidente Maria 
Estela Martínez de Perón. Assume o poder uma 
junta militar. 
China: morte de Mao Tsé-tung. 

FATOS CULTURAIS 

Arte 
378 Bienal de Veneza. 
O artista alemão Gerhard Richter apresenta suas 
Pinturas Abstratas, situadas entre a fotografia e 
a pintura. 
Abertura do Museu de Arte Bruta, em Lausanne. 
O curador Jean Clair organiza a exposição Nova 
Objetividade, contra os preceitos do minimalismo. 
O grupo inglês Art & Language, liderado por Charles 
Harrison, entra em uma segunda fase com a 
incorporação de Joseph Kosuth. Nancy Holt realiza 
seus Túneis Solares, num deserto em Utah. 

Arquitetura 
Aldo Rossi sintetiza proposições regionalistas com 
releituras do modernismo. 
K. Kurokawa: Sony Tower, Osaka. 

Cinema 
N. Oshima: O Império dos Sentidos. 
M. Scorsese: Taxi Driver - Motorista de Táxi. 

Teatro 
11-ate-me Leão, de Asdrúbal Trouxe o Trombone. 

Literatura 
A. Solzenitsyn: O Arquipélago Gulag. 

REPERCUSSÕES 

Morte do filósofo Martin Heidegger. 

POLITICAL ANO ECONOMIC MILESTONES 

Argentina: a military coup overthrows President Maria Estela 
Martínez de Perón. A military junta rises to power. 
Death of Mao Zedong, in China. 

CULTURAL HIGHUGHTS 

Art 
37th Venice Biennale. 
German artist Gerhard Richter presents his "abstract paintings" 
situated between photography and painting . 
Opening of the Musée d'Art Brut, in Lausanne. 
Curator Jean Clair organizes the exhibition Neue SachlichkeitlNew 
Objectivity in opposition to the precepts of Minimalism. 
The British group Art & Language, led by Charles Harrison, starts a 
second phase of their production with the new membership of 
Joseph Kosuth. 
Nancy Holt creates her "solar tunnels, " in a desert of Utah. 

Archítecture 
Aldo Rossi synthesizes regionalist proposals through rereadings of 
Modemism. 
K. Kurokawa: Sony Tower, Osaka. 

Rim 
N. Oshima: Ai no Corrida/The Realm of the Senses. 
M. Scorsese: Taxi Driver. 

Theater 
Trate-me Leão, by Asdrúbal Trouxe o Trombone. 

Líterature 
A. Solzhenitsyn: The Gulag Archipelago 

REPERCUSSIONS 

Death of philosopher Martin Heidegger. 
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Frans Krajcberg 
Brasil Brazil 

Prêmio Bienal SP Bienal SP Prize 
Foto Photo 

Reproduçãol AE Reproduction/ AE 

A XIV Bienal de São Paulo foi a primeira 
realizada sem a participação de seu 
idealizador, Ciccillo Matarazzo, falecido 
alguns meses antes. Coincidentemente foi 
a primeira a romper com uma das 
características mais marcantes do evento: 
deixar aos países convidados a decisão de 
escolher com quais artistas eles se fariam 
representar. Este modelo inspirado na 
Bienal de Veneza era o responsável por 
transformar cada edição do evento num 
conjunto em que as partes não se 
juntavam. Naturalmente havia os países 
mais próximos, cuja escolha dos 
comissários, ou dos artistas que esses, por 
sua vez, escolhiam, era feita em harmonia 
com as diretrizes conceituais da Bienal. 
Mas essa não era a regra. Quanto maior o 
número de participantes, maior o risco de a 

The 14th São Paulo Bíenníal was the fírst to be held 

wíthout the partícípatíon of íts founder; Cíccí//o 

Matarazzo, who had díed some months before. 

Coíncídenta//y ít was the fírst to break fmm one of the 

event's most stríkíng characterístícs: that of a//owíng the 

ínvíted countríes complete freedom ín the selectíon of 

the artísts who would represent them. Thís model 

ínspíred by the Veníce Bíennale was the reason why 

each edítíon of the Bíenníal was a whole whose parts 

dld not fít together. Natura//~ there were the neíghboríng 

countríes, whose choíce of commíssaríes, and the 

artísts that these ín tum selected, were made ín 

harmony wíth the Bíenníal's conceptual framework. But 

thís was not the rule. The larger the number of 

partícípants, the larger the rísk that the exhíbítíon would 

become a fractured mosaíc, wíth few elements able to 

assure any vestíge of uníty. But thís was not a case of 

the Councíl of Art and Culture's havíng the courage to 

modífy the Bíenníal's rules, especíal/y sínce for better or 



exposição transfonnar-se num mosaico 
fraturado, com poucos elementos capazes de 
garantir um vestígio de unidade. Mas não é o 
caso de supor que o Conselho de Arte e 
Cultura ousasse mexer nessa cláusula do 
estatuto da Bienal, até porque para o bem e 
para o mal ele sempre foi um aspecto 
distintivo do evento, que sempre se orgulhou 
de apresentar o mais vasto e inclusivo painel 
de arte contemporânea do mundo. (Quanto a 
isso convém assinalar que a semelhança com 
Veneza é apenas de gênero e não de número 
e grau. Explicando: a Bienal de Veneza 
convida à participação todos os países que já 
possuam seu pavilhão dentro de seus jardins. 
Quem não o possuir, e ressalte-se que de 
toda a América Latina apenas três países 
possuem um pavilhão - Brasil, Venezuela, 
Uruguai -, ou não participa, ou aluga um 
espaço fora dali numa condição 
evidentemente muito distinta da dos outros). 

Segundo o CAC a partir daquele momento os 
países deveriam proceder à seleção de 
artistas desde que suas obras se 
encaixassem em um dos sete temas do 
evento: "Arqueologia do urbano", "O muro 
como suportes de obras", "Grandes 
confrontos", "Proposições cont~mporâneas", 
"A videoarte", "Poesia espacial" e, 
finalmente, "Arte não catalogada". Não deixa 
de ser curioso que como antídoto à 
previsível diversidade das representações 
nacionais fossem sugeridos temas que se 
dividiam em duas classes de questões: 
aquelas mais ou menos amplas e, em 
segundo lugar, as que meramente se 
referiam a linguagens e suportes 
expressivos, como o vídeo, a poesia e, por 
último, a arte não catalogada, o que é 
mesmo que tentar contemplar as categorias 
que não pertenciam às então existentes. 

Victor Grippo 
Argentina 

Energia Ifegetal Vegetable Energy 
1977 

Mesa com pendentes do teto e bolsas 
no chão conectando 300 batatas a um voltímetro 

Fez parte do "Projeto Geral" do Grupo de los Trece-CAYC 
Table with pendants from the roof and bags on the floor 

connecting 300 potatoes to a voltmeter 
It was part of the "Projeto Geral" project from the Oe Los Trece-CAYC Group 

Foto Photo Romulo Fialdini 

for worse this had always been a distinctive feature of 

the event which had always been proud to present the 

vastest and most ali-inclusive cross-section of 

contemporary art in ali the wor/d. (Regarding this it is 

worth noting that the slmilarity with Venice IS on/y ln type 

and not in number or degree. To explain: the Venice 

Biennale on/y invites ali the countries who already 

possess a pavilion within its gardens. Whoever does not 

possess this, and the reader IS reminded that on/y three 

Latin American countries possess a pavilion-Brazil, 

Venezuela, and Uruguay-either does not participate or 

else rents a space outside the gardens and thus has a 
status very different from that of the others.) 

Accordlng to the CAC, fmm then on the countries 

should carry out the selection of their artists on the 

basis that they fit with the event's seven themes: 

"Urban Archeology, " "The Wall as a Support for 

Artworks, " "Great Confrontations, " "Contemporary 

Propositions, " "Video Art, " "Spatial Poetry, " and, last 

but not least, "Noncataloged Art. " /nterestingly 

enough, the themes suggested as an antidote against 

the diversity of the national representation could be 

divided into two classes of questions: more or less 

open-ended ones, as opposed to those that referred 

merely to languages and expressive supports, such as 

video, poetry and, lastly, noncataloged art, which was 

tantamount to trying to contemplate the categories 

that were not yet in existence. 

ln any case, the measure was adopted and would 

serve as a parameter for the future editions with 

excellent results. As far as the result for this particular 

edition, it must be recognized that it kept to the same 

irregular pattem as the others of that decade. To begin 

with, there was an awards scandal, with Franz 

Krajcberg arguing bitter/y against the prize given to the 

Argentines, whom he sawas very rich and, what's 

more, financed bya "magnate"-the commissary and 

curator of the show, Jorge Glusberg. Moreover, 

Krajcberg was outraged by the monetary value of his 

own award, in his eyes incompatible with his long 

181 



182 

Seja como for, a medida foi acertada e serviria 

como parâmetro para as edições_ futuras com 
excelentes resultados. Quanto ao resultado 
propriamente dito é forçoso reconhecer que ele 

manteve o mesmo padrão irregular das outras 
edições da década. A começar pelo escândalo 
quando da premiação, com Frans Krajcberg 

invectivando contra a premiação dada aos 
argentinos, a seu ver ricos e ainda por cima 

financiados pelo "magnata", o comissário e 
curador da mostra, Jorge Glusberg, e ainda 

mais furioso pelo valor monetário de seu 
próprio prêmio, a seu ver incompatível com seu 
longo percurso e importância. Seu veemente 

protesto culminou com o desmonte e a retirada 
de suas obras da exposição. 

De fato, coube aos argentinos galvanizar as 

atenções com a qualidade de sua produção. 
Signos em Ecossistemas Artificiais, do Grupo 

dos Treze, do Centro de Arte e Comunicações, 
de Buenos Aires, era constituído por batatas, 
gaiolas com pássaros de madeira, terra, arame 

farpado e pedaços de carne, em instalações 
articuladas num espaço cênico de forte 
impacto visual e psicológico. Com as obras, a 

Argentina foi o único país latino-americano a 
conquistar o maior prêmio da Bienal de São 

Paulo, que em sua XIV edição alterava suas 
feições expositivas, abandonando o critério de 

montagem por países e adotando temas como 
referências aos artistas. 

Entre os integrantes do grupo estava Victor 
Grippo, cujo trabalho se baseava na energia 

das batatas, uma metáfora da consciência 
humana. Jorge Glusberg, líder do grupo, 
propôs um tipo de nova arquitetura, com 60 

unidades habitacionais, para discutir o 
crescimento selvagem de Buenos Aires. 

Leopoldo Maler, por sua vez, simulou a Última 
Ceia ao pendurar carneiros de plástico em 
torno de uma mesa, coberta por toalha e 

arame farpado. Em torno da mesa estavam 
dispostas 13 cadeiras. 

Uma parcela significativa da representação 

brasileira, confirmando uma impressão 
deixada na edição anterior, como uma espécie 
de reação ao internacionalismo e preocupação 

em tematizar os problemas internos ao país, 
voltou-se para a questão da miséria e da 
destruição da natureza, numa palavra, para 

uma acepção ampla da noção de ecologia. Sob 
o tema "A recuperação da paisagem", 

reuniram-se as obras de Krajcberg, Roberto 
Evangelista, Bené Fonteles e do Grupo 
Etsedron (Nordeste de trás para frente). 

endeavors and importance. His vehement protest 

resulted in his works' being taken down and removed 

from the exhibition. 

ln fact, the Argentines galvanized the attention of critics 

and the public alike by the quality of their product/on. 

Signs in Artificial Ecosystems, by the Grupo de los 

Trece-of the Center of Art and Communication, of 

Buenos Aires-was made up of potatoes, bird cages 

with wooden birds, dirt, barbed wire, and pieces of 

meat in installations articulated within a scenic space of 

great visual and psychological impact. With these 

artworks, Argentina was the on/y Latin Amen'can country 

to win the top award of the São Paulo Biennial, which in 

its 14th edition had switched to a new way of 

organizing the exhibitions, the countries now had some 

direction in choosing their artists, due to the suggestion 

of the themes. 

Argentinas representation included Victor Grippo, 

whose work was based in the energy of potatoes, as a 
metaphor of human consciousness. Jorge Glusberg, 

the leader of the group, proposed a new type of 

architecture, with 60 living-units, in order to discuss the 

growing barbarity of Buenos Aires. For his parti 

Leopoldo Maler simulated the Last Supper by hanging 

plastic sheep around a table covered bya tablecloth 

and barbed wire. Around the table 13 chairs were 

arranged. 

A significant portion of the Brazilian representation, 

confirming an impression left by the previous edit/on- a 

type of reaction to intemationalism and the concem to 

thematicize the countrys internal problems- retumed to 

the problem of poverty, in one word, for a wider 

meaning for the notion of ecology The theme 

{fThe recuperation of the landscape, " united the 

artworks of Krajcberg, Roberto Evangelista, Bené 

Fonteles, and the Etsedron Group ("Nordeste" 

[Northeast] spelt backwards). 



pREMIADOS BRASILEIROS RBAZI) IAN pBl7F WINNFRS 

PRÊMIO BIENAL DE SÃO PAULO SÃO PAULO 
BIENNlAL PRIZE 

Dimitri .Ribeiro 
Equipe Artel Ação 
Equipe Bóias Frias 
Frans Krajcberg 
Hildegard Rosenthal 
João das Neves 
Lydia Okumura 
Roberto Sandoval 

PRÊMIO AQUISiÇÃO 
ACQUISITION PRIZE 

Thomaz William Mendoza Harrell 
PRÊMIO ESPECIAL 
SPECIAL PRIZE 

Equipe IADE 
José Roberto Aguilar 

PREMIADOS ESTRANGEIROS FOREIGN PRIZE WINNERS 

PRÊMIO ITAMARATV 
ITAMARATY PRIZE 

Grupo de los Trece 
PRÊMIO BIENAL DE SÃo PAULO 
SÃO PAULO BIENNlAL PRIZE 

Emilio Isgró 
Yutaka Matsuzawa 

PRÊMIO AQUISiÇÃO 
ACQUISITION PRIZE 

Cherif Defraoui 
PRÊMIOS ESPECIAIS 
SPECIAL PRIZES 

Kenneth Beeker 

Argentina 

Itália Italy 
Japão Japan 

Suíça Swítzerland 

Suriname 

José Roberto Aguilar 
Brasil Brazil 

recebendo prêmio upan receiving lhe award 
A transformação permanente do tabu em totem, 1977 

Montagem de um circo dentro do parque Ibirapuera 
The Permanent Change Iram Taboo into Totem, 1977 

Setting up af a circus inside Ibirapuera Park 
Foto Pholo Arquivo Histórico Wanda Svevo 

Artes Plásticas Art 
Artes Plásticas Art 
Artes Plásticas Art 
Artes Plásticas Art 
Artes Plásticas Art 
Artes Cênicas Theater Arts 
Artes Plásticas Art 
Artes Plásticas Art 

Escultura Seulpture 
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FATOS POLiTICOS E ECONÓMICOS 

Anunciado o racionamento do uso de combustível. 
Pacote de Abril: Geisel decreta o recesso do 
çongresso Nacional, outorga reforma do Poder 
"udiciário e outras reform.as políticas,. como a 
criação dos "senadores biônicos". 
Invasão da PUC em São Paulo. 
General João Batista Figueiredo, ex-chefe do SNI, é 
i.ndicado para a sucessão presidencial. 
Aprovada emenda que institui o divórcio no Brasil. 

FATOS CULTURAIS 

Arte 
Exposição Geometria Sensível, no MAM/RJ. 
~posição Projeto Constrútivo Srasileiro na Arte, na 
Pinacoteca, São Paulo 
A arte-ecologia de Frans Krajcberg marca a 
consciência em relação à destruição da natureza. 

Cinema 
1 a. l\!lostra Int~rnacional de Cinema, no Masp, em 
são Paulo 
Héctor Babenco: Lúcio Flávio, o Passageiro da 
Agonia, baseado em livro de José Louzeiro. 

Teatro 
Gota d'Ág"a, de Chico Buarctue de Hollanda e Paulo 
~ontes, inspirada em OduValdo Vianna Filho, em 
São Paulo. 

REPERCUSSÕES 

ulo 'Emilio SallesGomes. 

FATOS RELATIVOS A CICCILLO MATARAZZO E À BIENAL 

g\~~i.Uo Matarª!z.,o fale~~ ~m 1 G· de .. · il~ri.l. 
~po~ição-h!me"agem 'a §icçillo Ma,t,.razzo no MAO, 
órganizada pelo diretor Walter Zanini, "exibe 141 
peças doadas"por CicciUo por ocasiãQda criação 
do MAO. 
I'ilvilhão do~ Estados (atuill Prodam), . no Parque 
c:tq Ibirapuera" ~ass~ a f:I(!gqmina~s@f.'ilVilhão 
Ciçcillo Matarazzo. 
1 ~a Bienal de São Paulo. Participam 39 países; 132 
artistas estrangeiros e 123 artistas brasileiros, com 
\1m total de aproximadam~nte 476 ol:Jras. 

FATOS pOLiTICOS E ECONÓMICOS 

Jimmy Carter é eleito presidente dos EUA. 
Espanha: primeiro parlamento livre em 40 anos. 

FATOS CULTURAIS r-----------.... --................ --................ ----.... --~--
Arte 
6a Documenta de Kassel. 
Abertura do Centro Georges Pompidou, Beaubourg, 
~,I!' Paris, proj(!to de R . ... Rogers e R. Piano 
(projeto de 1971). 
Surge o movimento transvanguarda, em Roma, em 
torno do crítico Bonito Oliva. 
Consolida-se a tendência pictórica pattem, nos EUA. 
Walter De Maria enche de terra um apartamento (NeYl 
Vork Earth Room) e realiza a obra The Lightning Fieltl. 

Cinema 
W. Allen: Noivo Neurótico, Noiva Nervosa. 
G. Lucas: Gue"a nas Estrelas, primeiro filme de 
uma série. 
E. Scola: Um Dia muito Especial. 
W. Wenders: O Amigo Americano. 

REPERCUSSÕES 

Desenvolvida a técnica da tomografia 
computadorizada. 
Na Inglaterra o punk afirma-se, destacando-se os 
$ex Pistols. 

Govemment adopts fuel r<{ti " e oil cri~ís. 
"Pacote de Abril" (April Pac/{, e): t Gel f ecrees th§ 
temporary closing of the National Congress, allows theJeform of the 
Judiciary Power, and the adoption of other politicai measures such as! 
govemment-appointed senators. 
Govemment troops occupy the Catholic Universf/y (PUC) in São Paulo. 
General João Batista Rgueiredo, former head of the SNI (National 
Information Service) is appointed new president of Brazíl . 
Divorce is ínstítuted inBrazíl. 

CULTURAL HIGHLlGHTS 

Art 
The exhíbitíon Geometria Sensível is shown at Museu de Arte 
Modema! in Rio de Janeiro. 
The exhibitíon Projeto Construtivo Brasileiro na Arte is shown at 
Pinacoteca, São Paulo. 
Frans Krajcberg's environmental art symbo/izes the awareness of 
environmental destruetion. 

Film 
1 st Intemational Film Festival, at Museu de Arte de São Paulo, ln 
São Paulo 
Heetor Babenco: Lúcio Flávio, o Passageiro da Agonia, adapted 
from the novel by José Louzeiro. 

Theater 
Gota d'Água, by Chíco Buarque de Hollanda and Paulo Pontes, 
inspired in Oduvaldo Vianna Filho, São Paulo. 

REPERCUSSIONS 

Death of Paulo Emílio Salles Gomes. 

FACTS RELATEO TO CICCILLO MATARAZZO ANO THE BIENNIAL 

C/CGÍ{t9 fy1atarazzo dl~s on April 16. 
Exhlb~ion-tribLJte to .. Ciceillo Matarazzo;?Jl Museu de Arte 
Contemporânea! organized by direetQo Walter l anini, displays 141 
pieees.donated by Ciceillo at the museums creation. 
he Pavilhão dos Estados, at Ibirapuerq Park, is reflamed Pavilhão 
C/cei/lo Matarazzo. 
he 4.athBão Paulo/nternational BiemiaUs held with f3~, countries, 
132 fQreign artists, 1:23 E3razillan artists! and aRproximete/y 2,484 
works in attendanee. 

PCLlTlCAL ANO ECONOMIC MILESTONES 

Jimmy Carter is eleeted president of the Uníted States. 
Spain elects its first tree parliament in 40 years. 

CULTURAL HIGHLlGHTS 

Art 
6th Documenta, in Kassel. 
Inauguration of the Centre Georges Pompidou, Beaubourg, in 
Paris, designed by R. Rogers and R Piano. (Projeet design of 
1971). 
The 'Transvanguardia H movement emerges in Rome, informed by 
critíe Boníto Oliva. 
The ((patterd pietorial trend is confirmed in the Un/ted States. 
Walter Oe Maria fills an apartment with earth (New York Earth 
Room) and creates the site:speeific The Lightning Field. 

Rim 
W Allen: Annie Hall. 
G. Lucas: Star Wars, the first movie of a series. 
E. Scola: Una Giornata Particolarel A Special Day. 
W Wenders: Der Amerikanische Freund/The American Friend. 

REPERCUSSIONS 

Development of computerized axial tomography for 
medical diagnosis. 
ln Britain, the punk movement is disseminated and the band Sex 
Pistols gamers populari/y. 



Esculturas de Rubem Valentim, artista convidado 
Seulptures by Rubem Valentim, guest artist 
Reprodução Reproduetion/AE 

A arte catastrófica de Josef Lukomski 
Josef Lukomski eatastrophie art 
Reprodução Reproduetion/AE 
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FATOS POLITICOS E ECONOMICOS 

Greves de operários na região do ABC, em São Paulo: 
Luiz Inácio Lula da Silva destaca-se como líder sindical. 
Promulgada Emenda Constitucional no. 11 que revoga 
os Atos Institucionais, inclusive o AI-5, a partir de 1 de 
janeiro de 1979. 
Realizado Congresso Nacional pela Anistia, em 
São Paulo. 
Eleições para o Senado, Câmara Federal e 
Assembléias Legislativas. 

FATOS CULTURAIS 

Arte 
Incêndio do MAM/RJ: 80% das obras queimam-se, 
inclusive 80 telas de Torres-Gareía. 

Teatro 
Ópera do Malandro, de Chico Buarque de Hollanda, no 
Rio de Janeiro. 
Macunaíma, dirigido por Antunes Filho, em São Paulo. 
MuITO em Ponta de Faca, de Augusto Boal. 

Literatura 
Maíra, de Darey Ribeiro. 

FATOS RELATIVOS À BIENAL 

É realizada a 1 a Bienal Latino-Americana de São Paulo. 

FATOS POLITICOS E ECONOMICOS 

Morte do papa Paulo VI. Seu sucessor, João Paulo I, 
morre pouco depois. É eleito o papa João Paulo II, de 
origem polonesa. 
Aldo Moro é seqüestrado e morto pelas Brigadas 
Vermelhas, na Itália. 

FATOS CULTURAIS 

Arte 
38a Bienal de Veneza traz como tema "Da natureza à 
arte e da ciência à natureza". 
Pontus Hunen, curador do Centro Georges 
Pompidou, organiza a mostra Paris-Berlim. 
NOlfa Imagem, nos EUA. 
Arte de Sistemas, em Buenos Aires. 
Cindy Sherman: auto-retratos fotográficos como 
paródia dos estereótipos femininos. 

Cinema 
R. Altman: Cerimônia de Casamento. 
A. Parker: O Expresso da Meia-noite. 

REPERCUSSOES 

Nasce o primeiro bebê de proveta, na Inglaterra. 
Suicídio coletivo de 900 norte-americanos adeptos da 
seita Templo do Povo, liderada por Jim Jones, em 
Jonestown, Guiana. 

POLlT/CAL ANO ECONOM/C 

Manual workers strike in 
São Paulo metro area: 
leader. 
Consütution Amendment No. 11 is issued revokjng alllnstitutionaJ Acts, 
effectíve January 1, 1979. 
National Congress for Amnes/y is held in São Paulo. 
Bections for the Senate, Federal House af Representatíves, and 
Legislatíve Assemblies. 

CULTURAL H/GHLlGHTS 

Art 
ln Rio de Janeiro, a major fire at Museu de Arte Modema destroys 
80 percent af the museum co/lection, including 80 canvases by 
Torres-García. 

Theater 
Ópera do Malandro, by Chico Buarque de Ho/landa, in 
Rio de Janeiro. 
Macunaíma, directed by Antunes Filho, in São Paulo. 
Murro em Ponta de Faca, by Augusto Boal. 

Lltemture 
Maíra, by Oarcy Ribeiro. 

FACTS RELATED TO THE B/ENNlAL 

1 st Latin American Biennial is held in São Paulo, 

POLlTlCAL ANO ECONOM/C M/LESTONES 

Oeath of Pope Paul VI. His successor; John PaulI, dies shart/y after. 
Palish-bam Cardinal Karol Waj/y/a is elected Pape John Paul II. 
Former prime minister Alda Moro is kjdnapped and kjlled by Red 
Brigade terrarists, in Ita/y. 

CULTURAL H/GHLlGHTS 

M 
38th Venice Biennale presents the subject "From nature to art and 
from scíence to nature". 
Centre Gearges Pompidou curatar Pontus Hulten organizes the 
exhíbition Paris-Berlin, in Paris. 
The exhibitian New Image Painting is shawn in the United States. 
Arte de Sistemas is shown in Buenos Aires, Argentina. 
Cindy Sherman produces phatographic self-portraits as parodies af 
female stereo/ypes. 

R/m 
R. Altman: A Wedding. 
A. Parker: Midnight Express. 

REPERCUSS/ONS 

Oevelapment af in vitro fertílization yields first IVF babr, in Britain. 
Cult leader Jim Janes leads 900 U.S. fallowers to mass suicide at 
the People's Temple in Jonestown, Guyana. 
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A Bienal chegou ao final da década 70 
com uma versão pálida de suas intenções. 

Em vez de cumprir sua função 
prospectiva, debruçou-se sobre seu 
próprio passado sob o argumento de que 

era chegado o momento de efetuar um 
balanço de sua trajetória de 28 anos. 

Embora pretendesse fazer uma súmula 

das 14 edições anteriores, mostrando 
trabalhos dos premiados naquele período, 
58 nacionais e 108 estrangeiros, a 

chamada Bienal das Bienais sequer logrou 
esse tímido intento: dos 108 premiados 

estrangeiros só se conseguiu obter obras 
de 66; mesmo dos 58 brasileiros só se 
reuniu obras de 43. 

Entre os que retornaram estavam, para 

mencionar alguns nomes, Jasper Johns, 
Adolph Gottlieb e Ben Shahn, dos Estados 
Unidos; Henry Moore e Barbara Hepworth 

da Inglaterra; Julius Bissier da antiga 

Rubens Gerchman 
Brasil Brazil 

Lou 
1975 

180x180cm 
Óleo sI tela Oi! on canvas 

Coi. do artista Artist's collection 

The Biennial arrived in the late 1970s with a version 

that was scarcely in keeping with its overal/ goals. 

Rather than fulfilling its forward-Iooking role, it focused 

on its own past under the justification that the time 

had come to take stock of its 28-year career. 

Although it aimed to present a summary of its 14 

earlier editions, showing artworks of 58 Brazilian and 

108 foreign artists who had won awards at the 

previous editions, the so-cal/ed Biennial of Biennials 

did not achieve this modest goal: of the 108 foreign 

award-winning works it was onlyable to obtain 

artworks from 66i and even of the 58 Brazilian artists 

it only obtained artworks from 43. 

Among the returning artists were Jasper Johns, 

Adolph Gottlieb, and Ben Shahn of the United 

States,' Henry Moore and Barbara Hepworth of 

Englandi Julius Bissier of former West GermanYi 

Roger Chastel, Edouard Pignon, Germaine Richier, 

Alfred Manessier, Henri Laurens, Fernand Léger, 

Maria Helena Vieira da Silva, and François Morel/et of 

Francei Magdalena Abakanowicz of Polandi Jagoda 



João Câmara 
Brasil Brazil 

O Baile da Ilha Fiscal (Díptico) 
The Sall at the Fiscal Is/and (Oiptych) 

1979 
220x200cm 

Óleo 51 madeira Oilon wocd 
Foto Photo Arquivo do artista 

Alemanha Ocidental; Roger Chastel, 
Edouard Pignon, Germaine Richier, Alfred 
Manessier, Henri Laurens, Fernand Léger, 
Maria Helena Vieira da Silva e François 
Morellet, da França; Magdalena 
Abakanowicz, da Polônia; Jagoda Buic da 
Iugoslávia, e o controvertido prêmio da 
edição anterior, Grupo dos Treze, do Centro 
de Arte e Comunicações, da Argentina. 

Da América Latina vieram, ainda, Eduardo 
Ramirez Villamizar, Carlos Rojas e Omar 
Rayo, Colômbia; Cruz-Diez, Venezuela; 
Rufino Tamayo, Manoel Filgeiras e José 
Luiz Cuevas, México. Dos premiados do 
Brasil, disseminados por distintas 
linguagens, expuseram, por exemplo, 
Aldemir Martins, Arthur Luiz Piza, Iberê 
Camargo, Alfredo Volpi, Siron Franco e 
Arnaldo Pedroso D'Horta. 

Mas era um número insuficiente, como 
também não se arriscou uma exposição 
paralela capaz de demonstrar o modo 
como várias dessas obras haviam 

Buic of Yugoslavia, and the winners of the 

controversial award of the previous edition, the Grupo 

de los Trece, of the Center of Art and 

Communication, of Argentina. 

Other Latin American artists were: Eduardo Ramirez 

Villamizar, Carlos Rojas and Omar Rayo of CoJombia,' 

Cruz-Oiez of Venezuela,' Rufino Tamayo, Manoel 

Filgeiras, and José Luiz Cuevas of México. Of the 

Brazilian award-winning artists, spread among various 

languages, were Aldemir Martins, Arthur Luiz Piza, 

Iberê Camargo, Alfredo Volpi, Siron Franco, and 

Amaldo Pedroso O'Horta, to name a few. 

But the number of artists was insufficient and there 

was no paral/el exhibition to demonstrate how various 

of these artworks had infJuenced the local production. 

And, although the difflculties to Jocate and obtain the 

works of foreign artists was perhaps understandable, 

how could one explain the absence of award-winning 

BraziJians? What explains this lack of cooperation? 

The lingering boycott, a Jack of adhesion in the artistic 

community to a diffuse cultural project coupled with 

no means to traveI? How, final/y, can one interpret the 

lethargy that took hold of this edition? 
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Amilcar de Castro 
Brasil Brazil 
O Passo The Step 
1979 
400x260x250cm 
Escultura em aço Sculpture on steel 
Foto Photo Pedro Franciosi 

repercutido na produção local. 
Se as dificuldades para a 

localização e envio das obras 
de artistas estrangeiros eram 

problemas previstos e 
incontornáveis, como 
justificar a ausência dos 

artistas brasileiros 
premiados? A que se 

devia a falta de 
colaboração? Rescaldo 
do boicote, falta de 

adesão da 
comunidade artística 
a um projeto cultural 

difuso e sem 
condução? Como 
interpretar, enfim, 

a letargia com 

que a edição se 
viu invadida? 
A falta de um 

comando 
ficava patente 
no modo como a 

representação brasileira foi escolhida. Em 
vez de um curador ou mesmo uma 

comissão, a tarefa foi entregue à 

Associação Brasileira de Críticos de Arte. 
Eximia-se assim a instituição de expor seu 

ponto de vista sobre o assunto. 

Doze artistas foram escolhidos para 
representar o Brasil: Amilcar de Castro, 

Rubens Gerchman, Roberto Magalhães, 
João Câmara Filho, Ascânio MMM, Arlindo 
Daibert, Glauco Pinto de Moraes, Ivald 

Granato, José Tarcísio Ramos, Luiz 
Gregório Correa, Haroldo Barroso e 
Berenice Rodrigues. 

o arquiteto carioca Oscar Niemeyer, 

criador do Pavilhão da Bienal, foi 
homenageado com uma sala especial que 
sintetizava sua produção por meio de 
maquetes, mobiliário, projetos e 

audiovisuais. O Parque completava 25 
anos e era mais do que chegada a hora de 

o público brasileiro ter uma visão mais 
acabada de um de seus artistas maiores, 
considerado um dos últimos 
representantes da arquitetura moderna. 

A Jack of command was apparent in the manner by 

which the Brazilian representation was selected. 

Instead of a curator or even a commission, the task 

was given to the Brazilian Association of Art Cn'tics. 

The institution of the Biennial itself was thus relieved 

of the job of expressing its opinions on the subject. 

Twelve artists were chosen to represent Brazil: 

Almícar de Castro, Rubens Gerchman, Roberto 

Magalhães, João Câmara Filho, Ascânio MMM, 

Arlindo Oaibert, Glauco Pinto de Moraes, Ivald 

Grana to, José Tarcísio Ramos, Luiz Gregório Correa, 

Haroldo Barroso, and Berenice Rodrigues. 

Rio de Janeiro architect Oscar Niemeyer, the creator 

of the Bienal pavilion, was honored with a special 

room that synthesized his production by way of 

mock-ups, fumiture, blueprints, and audiovisual 

presentations. Ibirapuera Park was celebrating its 

25th anniversary and it was high time that the 

Brazilian public be given a more complete overview of 

one of its greatest artists, considered as one of the 

last representatives of modem architecture. 
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Carlos von Schmidt 
Casimiro Xavier de Mendonça 

Emmanuel von Lauenstein Massarani 
Esther EmOio Carlos 

Geraldo Edson de Andrade 
João Cândido Martins Gaivão Barros 

Pedro Manuel Gismondi 
Radha Abramo 

Wolfgang Pfelffer 

Susan Hamilton 
EUA USA 

Unfolding solution 
1979 

50,5x57,5cm 
Serigrafia Silk-screen 

Brooklyn Museum (NY) 
Foto Photo Arquivo Histórico Wanda Svevo 

Paises e número de artistas 
Mists from each cauntry 
Africa do Sul South Africa 1 
Angola 1 
Argentina 7 
Austrália Australia 1 
Austria Austria 4 
Bangladesh 5 
Bélgica Belgium 5 
BoUvla Bolívia 5 
Brasil Brazil 71 
Canadá Canada 1 
Chile 6 
Colômbia Colambia 6 
Coréia do Sul Sauth Karea 7 
Curaçao 1 
Eglto Egypt 5 
EI Salvador 2 
Espanha Spajn 11 
Estados Unidos United States 11 

I 

França France 22 
Grá Bretanha Great Britain 12 
Grécia Greece 5 
Guatemala 1 
Holanda lhe Netherlands 3 
Hungria Hungary 5 
Ilhas Virgens Virgin Islands 1 
(ndia India 4 
Indonésia Indanesia 2 
Iraque Iraq 5 
Israel 2 
Itália Ita/y 20 
Iugoslávia Yugos/avia 9 
Japão Japan 10 
México Mexica 6 
Paraguai Paraguay 5 
Peru 1 
Polinia PoIand 11 
Portugal 6 
República Dominicana 2 

Oaminican Republic 
República Federal da Alemanha 
German Federal Republic 11 
República Popular da China 
People's Republic af China 2 
Suiça Switzerland 5 
Tallindia 7hailand 5 
Tchecoslováquia Czechoslava/<ja 2 
União Pan-americana 
Pan-American Unian 1 
União Soviética 
Soviet Union 1 
Uruguai Uruguay 5 
Venezuela 2 
Total de artistas 318 
Number of artists 
Participação em 
outros segmentos 
Participatíon in other segments 
Arqultetura Architecture 1 

~~ 
I c=> -L 

c .. 
l) 

< 

Brasil Brazil 1 
Artes C6nIcaa 7heater Ms 1 
Brasil Brazil 1 
Artes VIsuais VISU8I Ms 18 
Canadá Canada 1 
França France 15 
Grá Bretanha Great Britain 1 
Polanla Poland 1 
Total de pafses 48 
Number of countries 
Total de artistas 338 
Number of artísts 
73 brasileiros Brazilians 
265 estrangeiros foreign 
Total de obras 1 183 
Works in attendance 
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ASIL 
B 'AZIL 

RI R 
ABROAJ 

FATOS POLíTICOS E ECONÔMICOS 

Deixa de vigorar o AI-S. 
Toma posse na Presidência o general João 
Batista Figueiredo. 
Sancionada a Lei de Anistia, aprovada pelo 
Congresso Nacional. Retorno ao país de vários 
exilados, entre eles Leonel Brizola, Miguel Arraes e 
Luiz Carlos Prestes. 
Congresso aprova reforma partidária e o fim 
do bipartidarismo. 

FATOS CULTURAIS 

Arte 
Cildo Meireles: Fiat Lux, na Galeria Faculdades 
Cândido Mendes, Rio de Janeiro. 
Alex Vallauri: Trajet6ria Passo-a-Passo (performance 
e arte postal), em São Paulo. 
Espaço NO, Porto Alegre. 

Cinema 
Cacá Diegues: Bye, Bye, Brasil. 

Literatura 
Fernando Gabeira: O Que É Isso, Companheiro? 

FATOS RELATIVOS À BIENAL 

15a Bienal de São Paulo. Pêllrticipam 48 países; 265 
artistas estrangeiros e 73 artistas brasileiros, com 
um total de 1183 obras. Esta edição é a primeira a 
incorporar a figura do curador. 

FATOS POLíTICOS E ECONÔMICOS 

o líder religioso xiita Aiatolá Khomeini instala a 
República Islâmica do Irã. 
Grã-Bretanha: Margareth Thatcher é eleita primeira
ministra pelo Partido Conservador. 
URSS intervém no Afeganistão. 
Nicarágua: Frente Sandinista derruba o ditador 
Anastasio Somoza. 

FATOS CULTURAIS 

Arte 
Retrospectiva Joseph Beuys no Museu Guggenheim, 
Nova York. 
Comandada por Bonito Oliva, explode a 
transvanguarda em Roma. 
Exposição Paris-Moscou, no Centro Georges 
Pompidou. 
O pintor George Baselitz inicia os trabalhos de 
escultura em madeira. 

ArquHetura 
Charles Moore: Piazza dltália, Nova Orleans, EUA. 

Cinema 
F. Coppola: Apocalipse Now. 
R. W. Fassbinder: O Casamento de Maria Braun. 
A. Tarkovsky: Stalker. 

REPERCUSSÔES 

Sony e Philips juntam-se e desenvolvem o CD, 
"compact disc", com leitura a laser. 
Sony lança o walk-man, primeiro toca-fita estéreo 
individual. 

Institutional Act No. 5 is re 
General João Batista Rgu . 
of Brazil. 

,. f, 

The Amnesty Law is approved by the National Congress and 
enforced. Numerous exiles retum to the country, as for example 
Leonel Brizola, Miguel Arraes, and Luiz Carlos Prestes. 
Congress approves the politicaI party reform and the end of the 
bipartisan system. 

CULTURAL HIGHUGHTS 

M 
Gildo Meireles shows Fiat Lux at Galeria Faculdades Cândido 
Mendes, Rio de Janeiro. 
Alex Val/auri shows Trajetória Passo-a-Passo (performance and 
mail art), in São Paulo. 
Espaço NO, Porto Alegre. 

Rim 
Cacá Diegues: Bye, Bye, Brazil. 

Literature 
Femando Gabeira: O Que É Isso, Companheiro? 

FACTS RELATEO TO THE BIENNlAL 

The 15th São Paulo Intemationa/ Biennial- the first to engage the work 
of a curator-is held with 48 countries, 265 foreign artists, 73 Brazilian 
artists, and 1, 183 works in attendance. 

POUTlCAL ANO ECONOMIC MILESTONES 

Iranian Shiite leader Ayatol/ah Khomeini estabfishes the Islamic 
Repubfic of Iran. 
ln Great Britain, Conservative Party candidate Margaret Thatcher is 
elected prime minister. 
The USSR army intervenes in Afghanistan. 
Nicaragua: the Sandinista Front overthrows Anastasio Somoza. 

CULTURAL HIGHUGHTS 

M 
Retrospective exhibítion of the work of Joseph Beuys at 
Guggenheim Museum, in New York. 
Under the leadership of Bonito Oliva, the Itafian Transvanguardia 
becomes a hit, ín Rome. 
The exhibítíon Paris-Moscow is shown at Centre Georges 
Pompídou, in Paris. 
Painter George Baselítz takes up wood seulpture. 

Architeoture 
Charles Moore: Piazza d'ftafia, New Orleans, USA. 

Rim 
F Coppola: Apocalypse NOw. 
R. W Fassbinder: Die Ehe der Maria Braun/The Marriage of 
Maria Braun. 
A. Tarkovsky: 8talker. 

REPERCUSSIONS 

Sonyand Phifips make an association to develop a laser-read 
eompaet dise (CD). 
Sony launehes íts Walkman, the first pocket-síze stereo 
audiocassette player. 



Vista Geral Overall View 
Reprodução Reproduction I AE 

A instalação impactante de Magdalena Abakanowicz 
Magdalena Abakanowicz' staggering instal/ation 
Reprodução Reproduction I AE 

FATOS POLíTICOS E ECONÔMICOS 

Reconfiguração dos partidos políticos: Arena 
transfonna-se em PDS, e MDB passa a se denominar 
PMDB. Criação de novos partidos políticos: PT (partido 
dos Trabalhadores); PDT (partido D,emocrático 
Trabalhista); pp (Partido Popular). E recriado o PTB 
(partido Trabalhista Brasileiro). 
Bomba explode na sede da OAB e mata uma 
funcionária. Outras bombas explodem em locais 
visados pela extrema direita. 
GarimpO de Serra Pelada, no Pará, atrai milhares de 
pessoas de todo o país. 
Indice de inflação no país ultrapassa os 100%. 

FATOS CULTURAIS 

Arquitetura 
Cidade Histórica de Ouro Preto, em Minas Gerais, 
é considerada PatrimônioHistórico da. Humanidade 
pela Unesco. 

Cinema . , 
João Batista de Andrade: O Homem que Virou Suco, 
Medalha de Ouro no Festival de Moscou. 
Jorge Qodansky : Iracema, uma Transa Amazõnica, de 
Orlando Senna, premiado no Festival de Brasília, o 
filme é censurado desde 1975. 

Teatro 
Oduvaldo Vianna Filho: Rasga Coração, após anos 
de censura. 
Chico Buarque de Hollanda: Calabar. 

Literatura 
João Ubaldo Ribeiro: Viva o Povo Brasileiro. 
Marcelo Rubens Paiva: Feliz Ano Velho. 

REPERCUSSÔES 

Morre Hélio Oiticica. 
Papa João Paulo II visita 13 cidades brasileiras e 
beatifica o padre José de Anchieta. 
Pelé é eleito atleta do século. 
Frank Sinatra canta no Maracanã. 

FATOS pOLíTICOS E ECONÔMICOS 

EUA: Ronald Reagan é eleito presidente. 

I Iugoslávia: morte do presidente Josef Bróz Tito. 

I

' Polônia: criado em Gdansk o sindicato Solidariedade. 
~ Início da Guerra entre Irã e Iraque. 

FATOS CULTURAIS 

Arte 
398 Bienal de Veneza 
O início dos anos 80 marca o retorno à pintura, tanto 
na Europa quanto nos EUA. 
Retrospectiva de Picasso, no MoMAlNY. 

Arquitetura 
Bienal de Veneza: com o título "Presença do 
passado", o curador e arquiteto P. Portoghesi,faz 
violenta crítica ao movimento moderno por meio da 
montagem da exposição Strada Novissima. 
Aldo Rossi: II Teatro dei Mondo, edifício flutuante 
ancorado em Veneza durante a Bienal. 

Cinema 
J. Cassavetes: Gloria. 
S. Kubrick: O Iluminado. 
M. Scorsese: Touro Indomável. 

REPERCUSSÕES 

John Lennon, ex-integrante dos Beatles, é 
assassinado em Nova York. 
Sony lança o Camcorder, aparelho que combina uma 
câmara portátil de vídeo com um gravador. 
Lançada a primeira raquete de tênis de grafite. 

The politicai parties are re \Ii 

AJlíance) becomes PDS, an eratlc Mo is 
renamed PMDB (Party of the Brazilian Democratic Movement). New 
politicál parties are created: PT(Workers' Party), PDT (Democratic 
Labor Party), and PP (Popular Party), The PTB (Brazilían Labor Party) is 
recreated. 
Bombing at the headquarters of the BrazlYian Bar Assocíation kI//s an 
associate. Other bomb attempts are carried out in places selected by 
extreme-right activists, 
ln Pará, the Serra Pelada open-sky gold mine attracts thousands of 
diggers coming from alI parts of the country. 
Inflation rate exceeds 100 percent per annum. 

CULTURAL HIGHUGHTS 

Architecture 
Historic Town of Ouro Preto, in Minas Gerais, is inscribed in 
UNESCO's World Heritage Ust. 

Rim 
JoãoBatista de Andrade: O Homem que Virou Suco, Gold Medal 
at the Moscow Film Festival, 
Jorge Bodansky: Iracema, uma Transa Amazônica, by Orlando 
Senna, is awarded at the Brasília Film Festival, Censors had 
prohibited the movie since 1975. 

Theater 
Rasga Coração, by Oduvaldo Vianna Filho, is enacted after many 
years of censorship. 
Calabar, by Chico Buarque de Ho//anda. 

Uterature 
João Ubaldo Ribeiro: Viva o Povo Brasileiro, 
Marcelo Rubens Paiva: Feliz Ano Velho/Happy OId Year: 
An Autobiography (Discoveries). 

REPERCUSSIONS 

Death of HéliQ Olticíca. 
Pope John Paul II visíts 13 Brazilían cities and beatifies Fr. José de 
Anchieta, S,J .. 
Pelé is elected athlete of the century. 
Frank Sinatra performs at Maracanã soccer stadium, in 
Rio de Janeiro. 

POUTlCAL ANO ECONOMIC MlLESTONES 

Ronald Reagan ís elected president of the Uníted States, 
Yugoslavia: death of President Josíp Broz (Marshall Tito). 
Poland: the Solídarity labor union is created in Gdansk. 
The Iran-lraq War is set off. 

CULTURAL HIGHUGHTS 

M 
39th Venice Biennale, 
The ear/y 1980s are marked by a'retumto painting, bóth in Europe 
and in the United States. 
Retrospective exhibition of the work of Picasso, at MoMA, New York. 

Architecture 
Veníce Biennale" presents "Presence of the Past. 1/ The curator and 
archítect P Portoghesi fiercely críticizes the mocierníst movement 
through the exhibition Strada Novissima. 
Aldo Rossi: /I Teatro dei Mondo, flo{1ting buí/ding on the waterfront, 
in Venice, and open during the Biennale, 

Rim 
J Cassavetes: Gloria. 
S, Kubrick: The Shining. 
M. Scorsese: Raging Buli 

REPERCUSSIONS 

John Lennon, former member of the Beatles, is assassínated in 
New York. 
Sony launches its Camcorder, equipment that combines a video 
camera coupled with a tape recorder. 
The fírst graphite tennis racket is launched on the market. 
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Sala Paul Delvaux Paul Delvaux Room 
Foto Photo Arquivo Histórico Wanda Svevo 

A década de 80 chegou e com ela a 
abertura política. Cessava o boicote à 
Bienal, e junto com o Conselho de Arte e 
Cultura (CAC) surgia a figura do curador

geral, no caso Walter Zanini. Zanini era um 
crítico de longa trajetória, reputação 
internacional e muito conhecido dos artistas 

por seus longos anos no comando do Museu 
de Arte Contemporânea da Universidade de 
São Paulo. Sua gestão havia sido um 

exemplo de como levar adiante um museu 
universitário, cujo excepcional acervo 

formado pela íntegra da coleção de Ciccillo 
Matarazzo e de prêmios de aquisição, 

sistemática encerrada anos antes, da Bienal 
de São Paulo, contrastava com um presente 

travado por modestos recursos financeiros, 
que ele compensava apostando na arte 
conceituai e suas derivações, e mantendo 

correspondência com artistas de todos os 
quadrantes do planeta. 

Zanini e o CAC aperfeiçoaram a fórmula 
da Bienal anterior e resolveram estruturá
la espacialmente criando o Núcleo I, que 

tinha como critério a reunião de obras 

que tivessem relação umas com as outras, 
"analogias de linguagem", e não mais a 
tradicional reserva de um nicho para cada 
representação nacional. Pintura ia com 

pintura, escultura com escultura, vídeo 
com vídeo, e assim por diante. A idéia não 

era exatamente nova muito embora sua 
aplicação no evento evitou que ele mais 
uma vez ostentasse uma aparência de 

"festa das nações". 

Paul Delvaux Bélgica Belgium A pose The Posture 1979 150x150cm 
Óleo sobre tela Dil on canvas Sala especial Special Roam 
Coleção Collection Foundation Paul Delvaux, St. Idesbald, Bélgica Belgium 
Foto Photo Foundation Paul Delvaux, St. Idesbald, Bélgica Belgium 

The 1980s ushered in a more democratic form of 

governrnent. The boycott of the Biennial ended and 

together with the Conselho de Arte e Cultura (CAC) 

there arose the figure of the General Curator; in this 

case Walter Zanini. Zanini was an art critic with a long 

career already behind hirn, an international reputation, 

and also very well-known arnong local artists through 

the long years he had spent at the cornrnand of the 

University of São Paulos Museu de Arte "'" 
Contemporânea. His administration had set I? 

example for how to conduct a university mw • 1m 
one whose exceptional collection, formed b} I ; Y of 

Ciccil/o Matarazzos collection plus acquisitior, rxize 

additions from the São Paulo Biennial through an 

arrangement that had ended some years before, 

contrasted with a present situation of limited financial 

resources, which he compensated for by betting on 

conceptual art and its derivations, and by maintaining 

correspondence with artists from ali over the globe. 

Zanini and the CAC perfected the previous Biennial 

formula and resolved to structure it spatiall~ creating 

the Nuc!eus I, which was designed to bring together 

artworks that were interrelated, Jlanalogies of 

language, JJ and no longer the traditional reservation of 

a niche for each national representation. Painting 

went with painting, sculpture with sculpture, video 



Vista Geral Ovem" View 
Foto Photo Reprodução/AE 
Reproduction/AE 

Obras de Antônio Dias Antônio Dias' Works 
Brasil Brazil 
Foto Photo Arquivo Histórico Wanda Svevo 

Havia ainda os Núcleos II e III. Ao II 
caberiam as obras de "vários enfoques e 
de valor histórico para a arte 
contemporânea internacional". Ao III os 
aportes específicos dos países latino
americanos, deliberação retirada na 
Reunião de Consulta aos Críticos, 
organizado pela Bienal no ano anterior. 
A adesão internacional, ensejada pela 
alteração do clima político do país, foi 
acelerada pela inteligente estratégia de 
se criar uma Comissão Internacional. Os 
convidados passaram automaticamente a 
atuar como embaixadores da Bienal, 
entusiasmados por participarem da 
revitalização de uma das mais 
importantes instituições de arte 
contemporânea no mundo. 

O primeiro mérito da XVI Bienal foi ter 
atraído de volta os artistas brasileiros 
mais arrojados. A seleção foi enxuta e 
muito criteriosa. Após três décadas de 
utilização de um critério de seleção que 
combinava convites com um sistema de 
inscrições e júri no mais puro estilo de 
salões de arte do século XIX, os artistas 
brasileiros diferenciavam-se dentro do 

with vide o, and so on. The idea was not exactly a 
new one, and yet its application at the event 

prevented it from once again acquiring the aspect of 

a "festival of nations. " 

There were also Nuclei II and III. Nucleus II was 

reserved for those artworks of "various focuses and 

with historical value to international contemporary art. " 

Nucleus III was for specific contributions from Latin 

American countries, according to the findings of the 

Meetings for Advice from Critics, held by the Biennial 

the previous year. 

The international adhesion, enhanced by the changes 

in the country's politicai clima te, was accelerated by 

the intelligent strategy of creating an International 

Commission. Those invited as members were 

automatically appointed as the Biennial's 

ambassadors, and were eager to participate in the 

revitalization of one of the most important institutions 

of contemporary art in the world. 

The 16th Biennial's highest merit was that it affracted 

the most daring Brazilian artists. The selection was 

very strict, and rigorously applied. After three decades 

of the use of a selection procedure that combined 

invitations with an inscription process and judges' 

panei according to the purest tradition of the 19th-
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Carmela Gross 
Brasil Brazi/ 
Projeto para a construção de um céu Project for Building a Sky 
1980 
70x100cm (cada desenho) (each drawing) 
Instalação com 33 desenhos em lápis de cor, grafite e nanquim sobre papel 
Installation eomprised of 33 drawings in colored penei/, lead, and India ink on paper 
Foto Photo Romulo Fialdini 
Tratamento de imagem Image treatment Ponto e Meio 
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Arte Postal 
Mail Art 

Foto Photo Arquivo 
Histórico Wanda Svevo 

panorama nacional graças à consistência 
de suas propostas. Eram em número de 

13, divididos, de acordo com a nova 
estrutura, em pintura e desenho, e 

instalações. Foi a edição em que Cildo 
Meireles, com sua La Bruja, estendeu os 
rolos de barbante que constituíam seus 

fios por toda a extensão do prédio 
chegando até o lado de fora; em que 
Antonio Dias apresentou seus papéis 

realizados no Nepal, obras que 
explicitavam o próprio processo que 

presidiu sua confecção; que Carlos 
Fajardo pensava o lugar da obra de arte; 

que Carmela Gross lançava-se no intento 
impossível de mapear o céu; que Tunga 
apresentava um túnel sem fim. 

A presença de todo um segmento 

diretamente ligado à arte conceituai dava
se na exposição de Arte Postal, sob a 

curadoria do artista Julio Plaza. Quase 3 
mil metros de paredes contínuas iam 
sendo progressivamente preenchidas 

pelos assistentes à medida que as cartas, 
atendendo ao convite feito pela Bienal, 
iam chegando. Ao lado direito da entrada 

century art salons} the Brazilian artists were selected 

from the national art scene according to the 

consistency of their proposals. There were 13 of 

them divided in accordance to the new structure in 

the categories of Painting} Orawing and Installations. 

This was the edition in which Gildo Meireles} with his 

La Bruja} extended rolls of string that constituted his 

threads for the entire length of the bU/Jding} reaching 

to the outsidei Antonio Dias presented his papers 

made in Nepal} artworks that described the process 

by which they were produced}' Carlos Fajardo 

considered the pia ce of the work of art}· Carmela 

Gross took up the impossible task of mapping the 

skyi and Tunga presented a never-ending tunnel. 

The presence of an entire segment directly linked to 

conceptual art came with the exhibition of mail art} 

under the curatorship of Julio Plaza. Almost 1 O} 000 ft 

of continuous walls were progressively flJled by leffers 

as they arrived in response to an invitation made by 

the Biennial. To the right of the entrance to this 

exhibition there was a room with an Artists} Books 

sho~ a new expressive modality that was then being 

practiced by artists ali around the world} and which 

enjoyed a significant participation on the part of British 

and Mexican artists. Finally, to round out the 

concems of the curatorship in regard to showing new 

tendencies} there were rooms showing video art} 

organized by curator Cacilda Teixeira da Costa. 

A parallel exhibition left its mark on this exh/bition: 

Unusual Art inspired by the term Art Brut defined by 

artist Jean Dubuftet as the art produced by people 

without a formal education. Its intemational curator 

was Victor Musgrave} while Annateresa Fabris 

curated the Brazilian contribution. This exhibition 

brought some extraordinary material belonging to the 

collection of the Museu do Inconsciente} created by 

Dr. Nise da Silveira} besides reproductions of Palace 

of Dreams} a construction built over the course of 

years by a French mailman} Cheval} in addition to the 

colored paintings by Antonio Poteiro. The show was 

a hit with the public and did justice to the Biennials 

tradition of debating the limits of art. 



dessa exposição, ficava o salão designado 

para a exposição de Livros de Artistas, 
uma nova modalidade expressiva então 

muito exercitada pelos artistas do mundo 
todo, que contou com uma substantiva 

participação de artistas ingleses e 
mexicanos. Por último, fechando o leque 
de preocupações da curadoria quanto à 
amostragem das novas tendências, as 
salas destinadas à exposição de 

Videoarte, sob a curadoria de Cacilda 
Teixeira da Costa. 

Uma exposição paralela marcaria essa 
edição: Arte Incomum, inspirada no termo 
Art Brut definido pelo artista Jean 

Dubuffet como a arte produzida por 
pessoas sem educação formal. Com a 

curadoria internacional de Victor 
Musgrave e a nacional deixada à 
responsabilidade de Annateresa Fabris, 
Arte Incomum trouxe um extraordinário 
material pertencente ao acervo do Museu 

do Inconsciente, criado pela dra. Nise da 
Silveira, além de reproduções do Palácio 

dos Sonhos, construção realizada ao longo 
de anos por um carteiro francês, Cheval, 
as pinturas coloridas de Antonio Poteiro. 

A mostra atraiu o público e fez jus à 
tradição da Bienal de colocar em debate 
os limites da arte. 

o americano Philip Guston, o belga Paul 
Delvaux e o italiano Alberto Burri voltaram 

com salas especiais. Mas o caráter 
controvertido da Bienal foi alimentado 
pelas presenças da dupla performática 

Ulay e Abramovic; os pais da "escultura 
viva", os ingleses Gilbert e George, autores 

de grandes painéis em que fotografia, 
pintura e desenho eram misturados; a 

videoinstalação do espanhol Antoni 
Muntadas, problematizando a relação entre 
o poder e os meios de comunicação. 

The Ameríean art/st Phíl/p Guston, the Belgían Paul 

Oelvaux, and the Italían Alberto Burrí retumed wíth 

speeíal rooms, But the eontroversíal eharaeter of the 

Bíenníal was fed by the presenees of the performíng 

duo Ulay and Abramovíe,' the fathers of "Iívíng 

seulpture, II Gílbert and George of Brítaín, the authors 

of large paneis on whíeh photograph~ paíntíng, and 

drawíng were míxedi and the vídeo ínstallatíon of 

Spanísh artíst Antoní Muntadas, dealíng wíth the 

relatíonshíp between power and the mass medía, 

Cildo Meireles Brasil Brazil 
L.a bruja 
1979-81 
Dimensões variáveis Varied dimensions 
Base de vassoura de madeira, 2000 km de fios de algodão 
Wooden broom, 1,243 mi of cotton thread 
Instalação Installation 
Fotos Photos Varella/Arquivo Histórico Wanda Svevo 
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Presidente da Diretoria Executiva 
Chalnnan 01 Executive Board 

Luiz Diederichsen Villares 
Conselho de Arte e Cultura M and Cu"ure Council 

WaHer Zanini Presidente Chairman 
Casimiro Xavier de Mendonça 

Donato Ferrari 
Esther EmOio Carlos 

Luiz Diederichsen Villares 
Paulo Sérgio Duarte 

Ulpiano Bezerra de Menezes 
Curadoria Curatorship 

Walter Zanini Curadoria Geral Chiei Curator 
Agnaldo Farias Cinema 

Annateresa Fabris Exposição Nacional de Arte Incomum 
Naml ExiJibition ar Unusual M 

Cacilda Teixeira da Costa Vídeo Arte VideoM 
Gabriela Suzana Arte Postal Ma, M 

Julio Plaza Arte Postal Maff M 
Petrônio França Cinema 

Samuel Eduardo Leon Cinema 
Victor Musgrave Exposição Nacional de Arte Incomum 

National ExiJibition ar UnusuaJ M 

Projeto de Montagem e Comunica~o Visual 
ExiJibiIion Design and VISU81 Comrnunication 

Jorge Aristides de Sousa Carvajal 
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Países e número de artistas 
Mists {rom ooch country 
Argentina 12 
Austrália Austra/ia 3 
Áustria Austria 8 
Bélgica Be/gium 8 
Brasil Brazi/ 144 
Bulgária Bu/gana 12 
Canadá canada 15 
Chile 6 
Col6mbia C%mbia 7 
Coréia Koroo 1 
Coréia do Sul South Korea 15 
Dinamarca Oenmark 2 
Equador Ecuador 1 
Espanha Spain 15 
Estados Unidos United States 105 
Finlândia Finland 1 
França France 31 

Philip Guston 
EUA USA 
Vista de trás Rear View 
1977 
175,3x238,8cm 
Óleo sobre tela Oil on canvas 
Retrospectiva Retrospective 
Coleção Coflection MoMA San Francisco 

Grã Bretanha Groot Britain 26 
Grécia Greece 5 
Guatemala 5 
Holanda The Netherlands 7 
Hungria Hungary 3 
Israel 1 
Itália /ta/y 122 
Iugoslávia Yugos/avia 15 
Japão Japan 16 
México Mexico 37 
Panamá Panama 6 
Paraguai Paraguay 2 
Peru 4 
Pol6nia Po/and 16 
Portugal 21 
República Democrática Alemã 
German Oemocratíc Repub/ic 9 
República Dominicana Dominican 
Republic 6 

Carlos Fajardo 
Brasil Brazif 

Sem título Untitled 
1981 

310x623cm 
Esmalte sintético e spray 

de esmalte sintético sI tela 
Synthetic enamel and synthetic enamel spray on canvas 

Coleção Colfection João Sattamini (RJ) 

República Federal da Alemanha 
German Federai Republíc 25 
Romênia Romania 2 
Suíça Switzerfand 15 
Tchecoslováquia Czechos/ovakia 
22 
Uruguai Uruguay 6 
Venezuela 15 
Total de artistas 772 
Number of artists 
Participação em 
outros segmentos 
Participatíon in ather segments 
Arqultetura Architecture 3 
Brasil Brazil 2 
França France 1 
Artes Cênicas Th8âter Ms 1 
Tchecoslováquia Czechos/avakia 1 
Artes Visuais Visual Ms 26 

Brasil Brazil 2 
Espanha Spain 6 
Estados Unidos United States 1 
Itália /ta/y 6 
Iugoslávia Yugaslavía 8 
Panamá Panama 1 
Portugal 1 
Uruguai Uruguay 1 
Total de países 40 
Number af countries 
Total de artistas 802 
Number af artists 
148 brasileiros Brazilians 
654 estrangeiros foreign 
Total de obras 1 766 
Warks in attendance 



I 
BRAZIL 

FATOS POLíTICOS E ECONÓMICOS 

Explosão de bomba no Riocentro durante show 
promovido pelo Centro Brasil Democrático, ligado ao 
PCB: participação de militares no atentado. 
General Golbery do Couto e Silva renuncia ao cargo de 
Chefe do Gabinete Civil, que ocupava desde 1974. 

FATOS CULTURAIS 

Arte 
Arfe Incomum, em São Paulo. 
I Exposição de AI'f-Door, em Recife. 

Cinema 
Leon Hirszman: Eles não Usam Black-Tie, adaptação 
da peça de Gianfrancesco Guarnieri. O filme é 
premiado no Festival de Veneza. 

REPERCUSSÕES 

Nelson Piquet conquista o Campeonato Mundial de 
Fórmula 1. 
Morrem o cineasta Glauber Rocha, o poeta Vinicius 
de Moraes e o crítico de arte Mário Pedrosa. 

FATOS RELATIVOS À BIENAL 

A 168 Bienal de São Paulo comemora 30 anos sob 
clima da abertura democrática e o conseqüente fim 
do boicote nacional e internacional. Participam 40 
países; 654 artistas estrangeiros e 148 artistas 
brasileiros, com um total de 1 766 obras. 

FATOS POL(TICOS E ECONÓMICOS 

França: François Mitterrand eleito presidente. 
Egito: assassinato do presidente Anuar ai Sadat. 
Iugoslávia: província sérvia de Kossovo reivindica 
autonomia. Início de uma crise política que levará o 
país à guerra civil dez anos depois. 

FATOS CULTURAIS 

Arte 
Exposição Paris-Paris, no Centro Georges Pompidou. 
Manifestações do neo-expressionismo, na Alemanha, 
que se estenderão pela década. 
Manifestações da nova escultura inglesa, em 
Londres, que se estenderão pela década. 
Manifestações da neogeo, na Europa e EUA, que se 
estenderão pela década. 
Museu do Prado recebe dos Estados Unidos 
Guemica, de Pablo Picasso, que depois irá para o 
Reina Sofia, em Madri. 
O grafite, surgido no muro das grandes cidades, 
ganha estatuto de arte, como na obra de 
Keith Haring. 

Design 
N. Brody inova como editor da revista britânica 
The Face. 

Cinema 
S. Spielberg: Os Caçadores da Arca Perdida. 

REPERCUSSÓES 

Desenvolvido o Trem de Grande Velocidade (TGV). 
EUA: lançado o ônibus espacial Columbia. 
Inglaterra: príncipe Charles, herdeiro da Coroa 
Britânica, casa-se com lady Diana Spencer. 
Primeiros casos de AIDS. 
A IBM lança o primeiro computador pessoal: IBM-PC. 

Arte Incomum Unusual Art 
Foto Photo Varella 

POLmCAL ANO ECONOMIC 

Armyagents are ínvolved 
center during a concert 
aff!!íated to the Brazílían Communist Party. 
General Golbery do Couto e Sílva resigns to his positíon as Chíef of 
Staff, whích he held sínce 1974. 

CUL7URAL HIGHUGHTS 

M 
The exhíbitíon Arte Incomum ís shown in São Paulo. 
1 st exhibition of Art -Door, ín Recífe. 

Film 
Leon Hirszman: Eles não Usam Black-TiefThey Don't Wear Black 
Tie, adapted from the namesake play by Gianfrancesco Guamieri. 
The movie is awarded at the Venice Fílm Festíval. 

REPERCUSSIONS 

Nelson Píquet wíns the Formula One World Dríver's Champíonship. 
Death of filmmaker Glauber Rocha, poet Vínicius de Moraes, and 
art critic Mário Pedrosa. 

FACTS RELATEO TO THE BIENNIAL 

The 16th São Paulo Intemational Bienn/aI commemorates its 30th 
annfversary ln an atmosphere of democratization and the result/ng 
end of domestlc and foreígn boycott. The shaw ís held with 40 
countries, 654 foreign artists, 148 8razJ1lan artísts, and 1, 766 
works ln attendance. 

POUTlCAL ANO ECONOMIC MILESTONES 

François Mitterrand ís elect~d president of France. 
President Anwar el-Sadat is ·.assassinated in Egypt. 
ln Yugoslavia, the Serbían region of Kosovo claíms its autonomous 

status. The ensuing polítical crisis led the country to a civil war 
ten years later. 

CUL7URAL HIGHUGHTS 

Art 
The exhibffion Paris-Paris is held at Centre Georges Pompidou, Paris. 
Manifestations of Neo-Expressíonísm, ín Germany, which are to last 
throughout the 1980s. 
Manifestations of the New British Sculpture, in London, which are to 
last throughout the 1980s. 
Manifestations of Neo-Geo in Europe and the United States, which are 
to last thrpughout the 1980s. 
The Prado Museum temporarify hosts Pablo Picasso's Guemica, 
before it is definitefy instal/ed at the Reina Sofia Museum, in Madrid. 
The graffití that first appeared on walls ín large cities nowattains art 
status, as for example the work of Keith Haríng. 

Desígn 
N. Brody innovates as editor of the British magazine The Face. 

Rim 
S. Spíelberg: Raiders of the Lost Ark 

REPERCUSSIONS 

Development of the TGV (train à grande vitesse/high-speed traín). 
The Columbia space shuttle ís launched in the United States. 
Great Brítaín: Charles, Prince of Wales and heir apparent to the 
British Crown, weds Lady Diana Spencer. 
Ear/y cases of AIOS are diagnosed. 
IBM launches its first personal computer, the IBMPe. 
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FATOS POLíTICOS E ECONÔMICOS 

Início do funcionamento da Usina Nuclear de Angra dos 
Reis, Rio de Janeiro. 
Presidente Figueiredo recorre ao FMI, cujo acordo para 
concessão de crédito agrava a recessão no país. 
Eleições diretas para Senado, Câmara e Prefeituras, 
exceto das Capitais, vereadores e governadores. 

FATOS CULTURAIS 

Arte 
Videotexto, em São Paulo. 
Entre a Mancha e a Figura, no Rio de Janeiro. 

Arquitetura 
Centro Histórico da Cidade de Olinda, Pernambuco, é 
declarado Patrimônio Histórico da Humanidade 
pela Unesco. 
Eurico Prado Lopes e Luiz Benedicto de Castro Telles: 
Centro Cultural São Paulo. 

Design 
Banco 24 Horas, projeto de Cauduro & Martino. 

Cinema 
Roberto Farias: Prã frente, Brasil. 

REPERCUSSÔES 

Morre Humberto Mauro. 

POUTICAL ANO ECONOMIC MI 

The Angra dos Reis Nud*:RD\I~~'it::g5eS.!ntôreP~ 
Rio de Janeiro. '----..Ii 

President Agueiredo seeks to obtain credit from the IntemationaJ 
Monetary Fund; the proposed agreement further intensífies recession in 
the country. 
Oirect elections for senator, state govemor, state representatíve, mayor 
(except in large cities), and City Councíl member. 

CULTURAL HIGHUGHTS 

Me 
The exhibition Videotext is shown in São Paulo. 
The exhibition Entre a Mancha e a Figura is presented in 
Rio de Janeiro. 

Architecture 
Historie Center of the Town of Olinda, in Pemambuco, is inscribed 
ín UNESCO's World Heritage Ust. 
Eurico Prado Lopes and Luiz Benedicto de Castro Tel/es: Centro 
Cultural São Paulo. 

Oesign 
Banco 24 Horas automatíc tel/er machines, design by 
Cauduro & Martino. 

Rim 
Roberto Farias: Prá frente, Brasil. 

REPERCUSSIONS 

Oeath of Humberto Mauro. 

Sala Gilbert & George Gilbert & George Room 
Foto Photo Arquivo Histórico Wanda Svevo 

Sala Gilbert & George Gilbert & George Room 
Reproduçãol AE Reproductionl AE 



EXTERIOR 
ABROAO 

Facteur Cheval 
França France 
Vista do Palácio Ideal View 01 Ideal Palace 
Foto Photo Cecato 

FATOS POLíTICOS E ECONÓMICOS 

GuelTêl das Malvinas, entre Argentina e Gfã-Bretanha. 
Israel invade o Líbano para destruir fortificações da 
OLP, que aceita retirada do Líbano, distribuinclo-se 
entre Síria, Tunísia, Grécia e Egito. 
Libaneses cristãos invadem campos de refugiados 
palestinos: massacre de Sabra e Chatila. 

FATOS CULTURAIS 

Arte 
408 Bienal de Veneza. 
Na 78 Documenta de Kassel, Joseph Beuys faz 
performance despejando 7 000 blocos de pedra que 
deveriam ser retirados à medida que fossem 
plantadas 7 000 árvores. 
Exposição Zeltgeisf, em Berlim, traz ao mundo a 
vitalidade da arte alemã em particular da pintura 
neo-expressionista. 
Grafiteiro de Nova York, Basquiat passa a circular no 
circuito artístico e torna-se assunto da midia. 

Arqultetura 
Michel Graves: Prédio Público, Portland, Oregon 
(projeto de 1978). 
Bernard Tschumi: Parque de La Vilette, em Paris. 

Cinema 
W. Herzog: Fitzcarra/do. 
S. Spielberg: ET· O Extraterrestre. 
R. Scott: S/ade Runner - O Caçador de Andróides. 

Literatura 
Gabriel Garcia Márquez ganha Prêmio 
Nobel de Literatura. 

Sala Phllip Guston Phifip Guston Roem 
Foto Photo Cecato/ Arquivo Histórico Wanda Svevo 

POUTlCAL ANO ECONOMIC MILESTONES 

Argentina and Great BritaÍn enter an armed struggle over the 
Falkfands/Malvínas Islands. 
Israel ínvades Lebanon to destroy PLO strongholds; Palestinians 
agree to leave Lebanon for Syria, Tunísía, Greece, and Egypt. 
ln Lebanon, Christian Phalangist milftíamen ínvade Palestinian retuge 
camps: the Sabra-Chatíla massacre. 

CULTURAL HIGHUGHTS 

M 
40th Veníce Bíennale. 
At the 7th Documenta, in Kassel, Joseph Beuys arranges 7,000 
stones that are to be gradual/y removed as 7,000 oak trees are 
planted next to them. 
The exhíbítíon Zeitgeist shown ín Ber/ín díscloses to the world the 
vítality of German art, partícular/y Neo-Expressioníst painting. 
Origínallya New York graffttí artíst, Basquiat begins to circulate in 
the art scene and becomes a medía celebrity. 

Archítecture 
Michel Graves: Portland Buíldíng, Oregon. (Project desígn of 1978). 
Bernard Tschurni: Parc de la La Villette, in Paris. 

Rim 
W Herzog: Fitzcarraldo. 
S. Spielberg: E.T. the Extra-Terrestrial. 
R. Scott: Blade Runner. 

Líterature 
Gabriel Garcia. Márquez ís awarded the Nobel Prize of Literature. 
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17a Bienal Internacional de São Paulo 
17th São Paulo International Biennial 
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A abertura da XVII edição da Bienal, 
no dia 15 de outubro de 1983, foi feita 
sob a égide do grupo internacional Fluxus. 
O Concerto Fluxus consistiu numa 
exposição de obras e documentos 
dispostos ao longo de uma "rua" criada 
no piso térreo do edifício, onde também 
se desenrolava uma série de 
acontecimentos: enquanto Ben Vautier 
dormia em uma cama, Dick Higgins tocava 
uma melodia cacofônica em um piano 
preparado para, logo em seguida, as 
atenções serem desviadas para Wolf 
Vostel que organizava seu comentário 
sobre a mecânica do capitalismo: 
um Cadillac branco amarrado com 
bengalas de pães embrulhados com 
exemplares do jornal O Estado de S. 
Paulo, no qual encomendara a impressão 
da frase - "São as coisas que vocês não 
conhecem que transformam suas vidas". 
Convidados para uma sala especial que 
integrava o segmento concernente às 
referências históricas da 
contemporaneidade, os transgressivos 
membros do Fluxus, por muitos anos 
mantidos à sombra, avessos que eram ao 
mercado, davam uma idéia do 
compromisso com êB experimentação por 
parte do curador Walter Zanini. 
E mesmo pertencel'lldo ao segmento que 
habitualmente apresentava a porção mais 
clássica do evento, esclareça-se que não 
estavam desacompanhados. Havia uma 
sala sobre a obra de Flávio de Carvalho 
que finalmente redimia as incipientes 
homenagens de que esse artista, em tudo 
irmanado com os Fluxus, havia por duas 
vezes recebido. 

The opening of the 17th edition of the Biennial, 

on October 15, 1983, took place under the aegis 

of the intemational group Fluxus. Concerto Fluxus 

consisted of an exhibition of artworks and 

documents arranged along a "street" set up on 

the building's ground floor, where there also took 

place a series of happenings/ while Ben Vautier 

slept in a bed, Oick Higgins cacophonical/y 

played a piano, and soon thereafter Wolf Vostel 

organized his commentary on the mechanics of 

capitalism: a white Cad/fIa c with loaves of bread 

tied to it, in tum wrapped in copies of the 

newspaper O Estado de S. Paulo on which "The 

things you don't know can change your lives" 

could be read. Invited to a special room that held 

the segment conceming the historical references 

of contemporary art the transgressíve members 

of Fluxus, for so many years kept in the shadows 

as they so energetical/y eschewed the art market 

evinced curator Walter Zanini's commitment to 

experimentation. They were, moreover, part of a 
segment that usual/y presented the most classical 

portion of the e ven t, and they were not alone. 

There was a room about the work of Flávio de 

Carvalho that final/y redeemed the incipient 

homages that this artist a true brother of the 

Fluxus movement, had twice received. ln the 

same register of both the Biennial splurged with 

the room of Italian artist Piero Manzoni, 

simultaneously a reference for conceptual art as 

wel/ as arte povera. 

Grupo Fluxus 
Foto Photo Juvenal Pereiral 

Arquivo Histórico Wanda Svevo 



Flávio de Carvalho 
Brasil Brazi/ 

Retrato de Muri/o Mendes 
Portrait of Murilo Mendes 

1951 
99x69cm 

Óleo sobre tela Oil on canvas 
Sala especial Specia/ Room 

Coleção Collection Gilberto 
Chateaubriand - MAM RJ 

Foto Photo Arquivo Histórico Wanda Svevo 

No mesmo registro de 
ambos a Bienal 
esbanjava com a sala 
do italiano Piero 
Manzoni, referência 
simultânea da arte 
conceituai e da arte 
povera. 

As representações 
nacionais subiam ao 
número de 43 e eram 
novamente arranjadas 
pelo critério de 
analogia de 
linguagens. Ao mesmo 
tempo que os Fluxus 
davam livre curso às 
suas ações tributárias 
do happening, a 
argentina Marta 
Minujin, em chave 
semelhante, juntava-
se ao bando com os 

performers que atuavam em seu trabalho 
L'enve/oppe du Café. Performance, 
happening e vídeo consolidavam sua 
presença enquanto os norte-americanos 
Keith Haring e Kenny Scharf, ambos 
convidados, coerentes com uma 
expressão recente, nascida nas ruas das 
metrópoles, grafitaram suas obras 
diretamente nos painéis utilizados para a 
exposição. Com os alemães Penck e 
Lupertz e o italiano Sandro Chia, a pintura 
do neo-expressionismo e da 
transvanguarda, respectivamente, 
finalmente chegavam ao Brasil 
comprovando as notícias de que essa 
linguagem estava sendo retomada em 
grandes dimensões, sob o primado do 
gesto e do passado. 

A representação inglesa trouxe a nova 
geração de escultores, digna de sua forte 
tradição nesse campo, quase todos 
destinados à consagração num futuro bem 
próximo. Bill Woodrow, Anish Kapoor, Tony 
Cragg, Roger Deacon, Anthony Gormley e 
Alison Wilding, constituíam um grupo 
heterogêneo, que tematizava desde o lixo 
industrial, caso de Cragg, até formas 
totêmicas de fundo religioso - Kapoor -, 
sem deixar de passar pela revisão da 
figura humana (Gormley). 

o panorama mostrava-se extremamente 
variado, uma confirmação da suspeita de 
que os blocos vanguardistas com suas 
cartas programáticas bem definidas 

The national representations had grown to 43 and 

were newly arranged according to the language 

analogy At the same time that the Fluxus artists were 

presenting their tribute to the happening, Argentine 

artist Marta Minujln, in a similar key, had joined with 

the performers who were part of her artwork 

Lenveloppe du Café. Performance art, the 

happening, and video art established their presence 

while the North Americans Keith Haring and Kenny 

Scharf, both invited artists, coherent with a recent 

expression that was bom in the streets of the 

metropolises, graffitied their works directly onto the 

paneIs used for the exhibition. Through the Germans 

Penck and Lupertz, and Italian artist Sandro Chia, the 

painting of neoexpressionism and of the 

transvanguard, respectively, finally arrived in Brazil, 

proof of the news that this language was being again 

taken up on a large scale, under the sign of the 

gesture and of the pasto 

The British representation brought a new generation 

of sculptors, worthy of their nation's strong tradition in 

this field, almost alI of them destined to become 

established artists in the near future. Bill Woodrow, 

Anish Kapoor, Tony Cragg, Roger Oeacon, Anthony 

Gormley, and Alison Wilding constituted a 

heterogeneous group, which thematicízed everything 

from industrial waste, in Cragg's case, to the totemic 

forms of religious depth (Kapoor), while including the 

revision of the human form (Gormley). 

The panorama tumed out to be extremely varied, 

which confirmed the suspicion that the vanguard 

blocks with their well-defined leffers of purpose were 

breaking apart. The frontiers were blending and more 

than ever it was impossible to think in terms of a 

Flávio de Carvalho 
Artista homenageado Honored Artist 

Foto Photo Arquivo Histórico Wanda Svevo 
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Kenny Scharf 
EUA USA 

Cidade grande Big City 
1983 

250x500cm 
Tinta sintética aerosol sI painel de madeira 
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Aerosol synthetic paint on wooden panei 
Artista convidado Guest artist 
Coleção Collection MAC/USP 
Foto Photo Romulo Fialdini 

estavam se despedaçando. As fronteiras 
se cruzavam e mais do que nunca se 
podia pensar em termos de uma arte 

regionalista. Se o boliviano Roberto 
Valcárcel com sua obra executada durante 

o período de montagem da exposição, 
desenhando, colando, escrevendo nas 
paredes à maneira de um diário cujo 

processo parecia ser infindável, podia ser 
um habitante de qualquer nação européia, 

o alemão Rainer Wittenborn, em parceria 
com o escritor Claus Biegert, apresentou 
uma instalação multimídia que incluía 

desenhos, fotos, objetos domésticos, 
herbários, filmes, tudo com o propósito 

de denunciar as implicações político
econômicas e o impacto ambiental da 

-

regionalist art. Bolivian artist Roberto Valcárcel, 

executing his artwork during the setup of the 

exhibition, drawing, gluing, writing on the walls as 

though they were his unending diary, could have 

been an inhabitant of any part of Europe,' while 

German artist Rainer Wittenborn, in a joint effort with 

writer Claus Biegert, presented a multimedia 

installation that included drawings, photos, household 

objects, herbariums, and films, ali with the purpose of 

denouncing the politico-economic implications and 

environmental impact that the construction of adam 

posed to minority populations of Canada. 

The segment entitled New Media presented an 

exhibition of videotexts organized by artist and curator 

Julio Plaza, while the show New Metaphors/Six 

Alternatives, curated by Berta Sichel, consisted of 



.... -

construção de uma barragem sobre 
minorias populacionais no Canadá. 

o segmento intitulado Novos Media 
compreendia uma exposição de videotextos 
organizada pelo artista e curador Julio 
Plaza, como também a mostra Novas 

Metáforas/Seis Alternativas, cuja curadoria 
era de Berta Sichel, que a dividia em obras 

artísticas relacionadas com os seguintes 
meios: cabodifusão, computadores, 

satélites, slow-scan, videofone e 
videotexto. 

A representação brasileira consistia num 
elenco de 19 artistas que faziam uso dos 

mais diversos suportes, da 
vigorosa pintura de 
Jorge Guinle à de 

Celso Renato, 
executada sobre restos 

de madeira 
encontrados. Artur 
Barrio combinava a 

expressão pictórica 

com conceitos e 
performances, enquanto 
José Resende e 
Waltércio Caldas 

renovavam a noção de 
escultura. Mario Cravo 
Neto e Miguel Rio 

Branco apresentavam 
dois caminhos possíveis 
na fotografia, suporte que seria 

paulatinamente aproveitado por 
artistas fora, portanto, da herança 

documental. 
Por último as sombras de Regina Silveira 
feitas a partir de duas obras de Duchamp 
afirmavam de uma vez por todas que o 

patrimônio do artista brasileiro era o 
universo e não exclusivamente o clima 

tropical de seu país. 

Regina Silveira 
Brasil Brazil 
ln Absentia M.D. 
1983 
Dimensões Variáveis Varied dimensions 
Instalação - Pintura si chão e 
painéis, com pedestal 
Intallation-Painting on the floor and paneis, with pedestal 
Foto Photo Arquivo Histórico Wanda Svevo 

artworks related to the following themes: cable

transmitted media, computers, satellites, slow-scan 

videophone, and videotext, 

The Brazilian representation consisted of 19 artists 

who made use of the most diverse supports, 

ranging from the vigorous painting of Jorge Guinle 

to that of Celso Renato, painted on pieces of scrap 

wood he came across, Artur Barrio blended 

pictorial expression with concepts and 

performances, while José Resende and Waltercio 

Caldas renewed the notion of sculpture. Mario 

Cravo Neto and Miguel Rio Branco presented two 

possible paths for photograph~ a 

support that 

would be gradually 

taken up by outside artists, 

though of documentary inheritance, Last/~ Regina 

Silveira's shadows based on two of Ouchamp's 

works affirmed once and for alI that the heritage of 

the Brazilian artist was the universe, and not only 

the tropical clima te of his or her country. 

José Resende 
Brasil Brazil 

Sem título Untitled 
1983 

300x400cm 
Veludo Velvet 

Coleção do artista Artist's collection 
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Presidente da Dlretoria Executiva 
Chairman 0/ Executive Board 

Luiz Diederichsen Villares 
Presidente do Conselho de Honra Chaitman 01 Honoraty aoard 

Oscar Landmann 
Conselho de Arte e Cultura Att and Cu/ture CouncU 

Wal1er Zanini Presidente Chairman 
Donato Ferrari 

Glauco Pinto de Moraes 
Luiz Diederichsen Villares 

Paulo Sérgio Duarte 
Sheila Leirner 

Ulpiano Bezerra de Menezes 
Curadoria Curatorship 

Walter Zanini Curadoria Geral Chiei Cu/ator 
Agnaldo Farias Cinema 

Berta Sichel Novas Metáforas Seis Alternativas 
Gino di Maggio Fluxus 

Julio Plaza Arte e Videotexto Att and Vldeotext 
Norberto Nicola Arte Plumáriado Brasil 8!âzjJ 

Rui Moreira Leite Flávio de Carvalho 
Samuel Eduardo Leon Cinema 

Projeto de Arquitetura e Comunicação Visual 
&:hibition Ivchitecture and VISual Communication 

Caruso de Albuquerque Maranhão 
Fernando Piva Campana 

Jorge Aristides de Sousa Carvajal 

Wiig Hansen 
Dinamarca Oenmark 
Sem título Untitled 
1983 
220x1360cm 
Óleo e esmalte sintético si painel de madeira 
Oil and synthetic enamel on wooden panei 
Coleção Collection MAC/USP 
Foto Photo MAC/USP 
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Países e número de artistas 
Místs from each country 
Argentina 4 
Austrália Australía 2 
Bélgica Belgium 6 
BoUvia Bolívia 4 
Brasil Brazi! 65 
Bulgária Bulgaria 6 
Chile 4 
Colômbia Co!ombia 7 
Coréia do .Sul South Korea 16 
Dinamarca Oenmark 1 
Egito Egypt 1 
Espanha Spain 7) 
Estados Unidos Unfted States 6 
França France 5 
Grã Bretanha Great Britain 6 
Grécia Greece 6 

Guatemala 1 
Holanda The Nether/ands 6 
Hungria Hungary 2 
Israel! 
ltália lta/y 4 
Iugoslávia Yugoslavia 2 
Japão Japan 3 
Líbano Lebanon 1 
México Mexico 6 
NiCclrágua Nicaragua 14 
Noruega Norway 1 
Panamá Panama 1 
Paraguai Paraguay 1 
Peru 3 
Polônia Po!and 5 
Porto Rico Puerto Rico 4 
Portugal 6 
República Democrática Alemã 

German Democratic Republic 3 
República Dominicana 
Oominican Repub!ic 3 
República Federal da Alemanha 
German Federal Republic 3 
Romênia Romania 9 
Suécia Sweden 1 
Suíça Switzer/and 1 
Suriname 1 
Uruguai Uruguay 4 
Venezuela 4 

Total de artistas 240 
Number of artists 
Participação em 
outros segmentos 
Participation ln other segments 
Artes Visuais VISUal Atts 84 

Keith Haring 
Grafitando na Bienal 
Graffiti-Drawing at the Bienal 

Brasil Brazil 36 
Canadá Canada 11 
Espanha Spaln 2 
Estados Unidos United States 32 
Grécia Greece 1 
Israel 1 
Itália Ita/y 1 

Total de países 43 
Number of countries 
Total de artistas 324 
Number of artlsts 
102 brasileiros Brazilians 
222 estrangeiros forelgn 
Total de obras 1650 
Works ln attendance 

Keith Haring 
EUA USA 
Sem título Untitled 
1983 
Pintura e esmalte si parede 
Painting and enamel on wall 
Grafitou diretamente na 
parede da Bienal 
Gratfiti drawn directly on Bienal wall 
Foto Photo Arquivo Histórico 
Wanda Svevo 

Fotos Photo Miriam Torresl 
Arquivo Histórico Wanda Svevo 



FATOS POLíTICOS E ECONÕMICOS 

Irregularidades em instituições financeiras, como 
Grupo Delfin, Capemi e Coroa-Brastel, provocam 
intervenção e liquidação por parte do Banco Central. 
Anunciada maxidesvalorização d9 cruzeiro para 
ajustar balança de pagamentos. Indice de inflação 
atinge 211 %. 

FATOS CULTURAIS 

Arte 
Exposição coletiva no MAC/USP de novos valores na 
pintura: Leda Catunda, Ana Maria Tavares, Sérgio 
Romagnolo, Niculitcheff, Ciro Cozzolino. 

Cinema 
Nelson Pereira dos Santos: Memórias do Cárcere, 
adaptação do romance de GracilianoRamos. 

REPERCUSSÕES 

Morre Yolanda Penteado. 
Morre Elis Regina. _ 
A Taça Jules Rimet é roubada da sede da CBF. 
Surgem os primeiros casos de AIDS no país. 
Nelson Piquet conquista pela segunda vez o 
Campeonato Mundial de Fórmula 1. 

FATOS RELATIVOS À BIENAL 

17a Bienal de São Paulo. Participam 43 países; 222 
artistas estrangeiros e 102 artistas brasileiros, com 
um total de 1 650 obras. 

FATOS pOLíTICOS E ECONÕMICOS 

Chile: jornadas nacionais de protesto contra a 
ditadura militar. 
Fim do regime militar na Argentina. Raúl Alfonsín é 
eleito presidente. 

FATOS CULTURAIS 

Arte 
Lançada em Paris a revista Flash Art. 
Richard Serra instala sua escultura monumental 
Clara-Clara, nos jardins das Tulherias, em Paris. 
Retrospectiva Balthus, no Centro Georges Pompidou, 
em Paris. 

Arquitetura 
Ricardo Bofill: Conjunto habitacional Palais 
d'Abraxas, Marne-La~Vallée, França (projeto de 1978). 
Oswald M. Ungers: Museu de Arquitetura de Frankfurt. 

Design 
M. Graves projeta para a Alessi a "chaleira com apito 
em forma de pássaro". 
E. Thonke, J. Muller e E. Mock lançam Swatch, 
primeiro relógio de pulso a integrar pulseira 
e mecanismo. 

Cinema 
F. Fellini: E la Nave Va. 

REPERCUSSÕES 

Desenvolvimento da técnica da fibra ótica. 

POLlT/CAL ANO ECONOMIC 

Misconduct in financial 
Coroa-Brastel cause the 
organizations and líquidate them. 
The govemment announces a maxi-devaluation of the national 
currency (cruzeiro) as a means to adjust the balance of payments. 
Inflation rate reaches 211 percent per annum. 

CULTURAL HIGHLlGHTS 

Art 
Group exhlbition at University of São Paulos Museu de Arte 
Contemporânea-MAC-presents new paintíng values: Leda 
Catunda, Ana Maria Tavares, Sérgio Romagnolo, Nículítcheff, 
Ciro Cozzollno. 

Film 
Nelson Pereira dos Santos: Memórias do Cárcere/Memories of 
Prison, adapted from the namesake novel by Graciliano Ramos. 

REPERCUSSIONS 

Death of Yolanda Penteado. 
Death of E/is Regina. 
The Jules Rimet World Cup is stolen from the Brazilían Soccer 
Confederation headquarters. 
The first cases of AIOS are diagnosed in the country. 
Nelson Piquet wins the Formula Orie World Drivers Championship 
for the second time. 

FACTS RELATEO TO THE BIENN/AL 

The 17th São Paulo Intemational Biennial is held with 43 countries, 
222 foreign artists, 102 Brazilian artists, and 1,650 works in 
attendance. 

POLlT/CAL ANO ECONOMIC MILESTONES 

Chile: protest marches demonstrate against tQe military dictatorship. 
ln Argentina, the milftary regime ends. Raúl Alfonsín is 
elected president. 

CULTURAL HIGHLlGHTS 

Ar! 
The magazine Rash M is released in Paris. 
Richard Serra installs his monumental sculpture Clara-Clara at the 
Jardins des Tu/leries, in Paris. 
Retrospectíve exhibftion of the work of Balthus,"at Centre Georges 
Pompidou, in Pans. 

Architecture 
Ricardo Botill: Palais d'Abraxas, Mame-La-Vallée, France. (Project . 
design of 1978). 
Oswald M. Ungers: Museum of Architecture, in Frankfurt. 

Oesign 
M. Graves designed the Alessi whistling teakettle. 
E Thonke, J. Muller, and E Mock launch the Swatch, the first 
wristwatch to have a watch and band form a unlfied whole. 

Rim 
F Fellini: E la Nave Va/And the Ship Sails On. 

REPERCUSSIONS 

Development of the fiber optics. 
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A. R. Penck 
Alemanha Germany 
Standart West 1 
1981 
300x200cm 
Acrílica sobre tela Acry/ic paint on canvas 
Foto Photo Arquivo Histórico Wanda Svevo 
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FATOS POLíTICOS E ECONÔMICOS 

Campanha pelas Diretas-Já, iniciada com grande 
comício na Praça da Sé, em São Paulo; em 25 de 
janeiro, mobiliza a sociedade a favor do 

l)elecimento das eleiÇ§es presidenciais diretas 
",€rejeitado pela Câm~ra~ 
"dos apresentam candidatos à presidência: Paulo 

Maluf, pelo PDS, e Tancredo Neves, pelo PMDB. 
Navio Barão de Teffé inicia expedição à Antártida para 
instalação da primeira base cientifica brasileira. 
Indice de inflação supera 220% ao ano. 

FATOS CULTURAIS 

Arte 
Eilosição Pintura Pintura de jovens pintores, no I.' ~! Janeiro. ,: ,'f 
~osição de jovens arti$t-as do Rio de Janeiro ei\ae 
$iib Paulo Como Vai Você, Geração 80?, na Escola de 
Artes Visuais do Parque Lage, no Rio, composta por 
ambientações, pinturas na direção expressionista e da 
transvanguarda européia. 
Salão Nacional de Arte Contemporânea no Rio de 
Ja,neiro apresenta a predominância da pintura na nova 
figuração gestual pelos jovens artistas. 
In;rtalação de Cildo Meireles: Desvio para o Vermelho, 
no' MAM do Rio de Janeiro e MAC de São Paulo. 

L, f~uitetura ,\ < 
'§8ve~iano M. Porto: Cenfro de Proteção Ambiental' 
de Bãlbina, Amazonas. 

Design 

J. C. Bomancini projeta a linha de tesouras 
"Ponto Vennelho". 

Literatura 
Augusto de Campos publica o poema "Pós-Tudo". 

FATOS RELATIVOS À BIENAL 

Bram Van Velde 
Holanda The Netherlands 
Sem título Untitled 
1958 
163x130cm 
Óleo sobre tela Oil on canvas 
Retrospectiva Retrospectiva 

A campaign for immedíate fn t ti is !. . ~ WÍ/I ' trralf'Yr3t 
Praça da Sé, in São Paulo, 'Janua~ to mobinEtrSóciety iri fat7Q 
of the reestablíshment of direct presídentíal elections. The House of 
Representatives rejeets the motion. 
Politicai parties àppoint their presidential candidates: Paulo Malul, for 
PDS, and Tancredo Neves, for PMDB. 
The ship Barão de Teffé sails south in an expedition targeted on the 
ínstallation of the fírst Brazilian scíentifíc base in Antarctíca. 
Infiation rate exceeds 220 percent per annum. 

CULTURAL HIGHUGHTS 

Me 
The exhibition Pintura Pintura of works by young pai'lters is shown 
ín Rio de Janeiro; 
Young Rio de Janeiro and São Paulo artists show Como Vai Você, 
Geração 80?, at Eséola de Mes Visuais do Parque Lage, in Rio 
de Janeiro. The show comprises environments and paintings 
ínformed by Expressionism and the European Transvanguard. 
At the National Salon of Contemporary Art, in Rio de Janeiro, 

paínting predominates in the new gestural fíguration produced by 
young artists. 
Gildo Meireles shows his environment Red Shift at Museu de Arte 
Moderna, ín Río de Janeiro, and Museu de Arte Contemporânea, 
in São Paulo. 

Architecture 
Severiano M. Porto: Environmental Protection Cente! in 
Balbina, Amazonas. 

Design 
J. C. Bomancini designed the "Red Dot" fine of scissors. 

Uterature 
Augusto de Campos publishes his poem Pós-Tudo (Post-Everything). 

FACTS RELATED TO THE BIENNlAL 

Exhíbítion: Tradição e Ruptura, Síntese de Arte e Cultura Brasileiras. 

Musée d'Art et d'Histoire Genebra Ganeva 



Piero Manzoni 
Itália Ita/y 
Artista Homenageado Honored Artist 

FATOS POLíTICOS E ECONÔMICOS 

EUA: Ronald Reagan é reeleito presidente. 
Nicarágua: Daniel Ortega é eleito presidente. , 
Urugua~~,úlio Maria ~nguinetti é eleito presidente. 
índia: niôrre assassinaaa a primeira-mi'nistra 
Indira Gandhi. 
Vazamento de produtos quimicos da usina Union 
Car,bide, empresa norte-americana situada em Bopal, 
na India, mata 2 500 habitantes. 

FATOS CULTURAIS 

Arte 
41 8 Bienal de Veneza. 
18 Bienal de Havan,, · criada, seg""do seus , 
organizadores, para oferecer umàVisão da arte 
alternativa à Visão eurocêntrica. 
Arqueologias, em Paris. Exposição Pour Mémoire, 
realizada em Bordéus. 
Primitivism in 20th Century Art, Nova York. 

=:::::f:i::rrs~nnar4, Centro Qeorges 

A libanesa Mona Hatoum realiza em Londres sua 
performance Variations on Discoi'CI and Division. 

Arquitetura 
Philip Johnson: AT& uildings, 'OV;l York. 
James St'lrling: Neu aatsgalerie, Sttutgart, 
Alemanha (projeto de 1977). 

Cinema 
J. Huston: À Sombra do Vulcão. 
B. Tavernier: Um Domi,,90 no Campo. 
W. Wenders: Paris, Texas. 

REPERCUSSÕES 

A Apple lança revoluci9nária versio do compqtador 
pessoal, q Macintosh, com mouse e mais fácil%de 
ser utilizado. 
Lançado o Nitendo. 
Realizado o primeiro v60 livre no espaço. 

POUTlCAL ANO ECONOMIC MILESTONES 

President Ronald Reagan ís reelected ín the Unfted States. 
Nícaragua: Daniel Ortega is elected president. 
l)ruguay: JúlíoMada Sanguinetti is elected president. 
Indía: Prime Minlster Indíra Gandhi is assassinated. 
Â leak of toxic gas from a Union Carbide plant near Bhopa/, India, 
kills 2,500. 

CULTURAL HIGHUGHTS 

Ar! 
41 st Venice Biennale. 
1st Havana Bi5?OClale, created wíth the mission LQ.offer a view af the 
'lJrt that poses an altematíve to the Eurocentric visíon. 
The exhibítion Archéologíes is shown ln Paris and Pour Mémoire, ín 
Bordeaux, France. 
The exhíbltion Primttivism in 20th Century Art is presented ín New York. 
Retrospectíve exhibltion or the. wod< of Píerre Bonnard, Centre 
Gaeorges Pompi61ou, Paris. 
ln London, Lebanese artíst Mona Hatoum presehts her performance 
Yaríations on Discord and Division. 

Archítecture 
Phílíp Johnson: AT&T Buíldings, New York. 
êlames Stírllng: Neue Staatsgalede, Stuttgart,Ç?e.rmany. (Project 
'Cleslgn of 1977). ' 

Film 
J. Huston: Under the Volcano. 
B. Tavemier: Un Dimanche à La Campagne/ A Sunday in 
tIJe Gountry. 
W. Wenders: Pêlris, Texas. 

REPERCUSSIONS 

Appfe introduces (he Macíntosh,Jts revolutionaryverslon of personal 
~omputer; designfJd wíth mouse (3.nd to be easyl() operate. 
rolntendo vldeo games ará launched. 
'Challenger shuttle crew performs tirst índependent spacewalk .. 
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Em 1985 três corredores de 100 m de 
extensão por 6 m de largura e 5 m de altura 
foram os responsáveis diretos por uma 
grande crise nas relações entre a curadoria e 
os artistas participantes. Essa Bienal 
renovada, apresentada com orgulho por seu 
presidente Roberto Muylaert como 
a primeira no mundo a ser quase que 
inteiramente patrocinada (85%) pelo setor 
privado, entrava na era em que as 
megaexposições começaram a pipocar em 
todos os cantos. Cada uma delas com a 
assinatura de um curador, uma figura dotada 
de um carisma de regente de orquestra, 
com o poder de garantir visibilidade a esta ou 
aquela obra e decidindo sobre a maneira mais 
conveniente de exibi-Ias a partir de critérios 
muito pessoais, eventualmente em desacordo 
com o ponto de vista dos próprios artistas, 
seus autores. No caso da XVIII a polêmica foi 

. causada pela Grande Tela, uma peculiar 
solução arquitetônica de responsabilidade da 
curadora do evento, Sheila Leirner. De acordo 
com seus críticos, um espaço expositivo que 
mais prejudicava do que concorria para a 
apreciação das obras. 

Segundo o que se depreende dos 
depoimentos e textos de Sheila Leiner, 
a idéia de solicitar ao arquiteto responsável 
uma museografia dessa natureza decorreu do 
compromisso do curador de oferecer ao 
público ambientes críticos, subvertendo a 
sintaxe habitual da montagem. No caso em 
questão o desejo de Leirner era transpor para 
a arquitetura um comentário sobre a profusão 
de pinturas que estavam chegando ao prédio 
da Bienal, obras que confirmavam o que ela já 
suspeitava: que a cena artística mundial 
estava tomada pela síndrome de uma 
modalidade muito particular de pintura; que 
em todos os lugares, acompanhando a vaga 
do neo-expressionismo alemão e da 
transvanguarda alemã, produzia-se coisa 
muito semelhante: pinturas de grandes 
dimensões, de tônica fortemente expressivá, 
"selvagem" ou "violenta", como eram 
denominados seus protagonistas alemães, 

Sala Daniel Senise Daniel Senise Room 
Foto Photo Arquivo Histórico Wanda Svevo 

ln the year 1985, three corridors measuring 330 ft in 

length, 20 ft in width, and 20 ft ln height were directly 

responsible for a major crisis in the relations between 

the curatorship and the participating artists, This 

renovated Biennial, proudly presented by its president 

Roberto Muylaert as the first in the world to be almost 

entirely sponsored (85%) by the private sector; took 

place in the era in which megaexhibitions were 

popping up ali over. Each one bore the signature of a 
curator; a figure endowed with the charisma of an 

orchestra conductor; with the power to guarantee 

visibility for this or that artwork and to decide the best 

way to display them, at times disagreeing with the 

opinions of the very artists who had authored them ln 

the case of the 18th Biennial the controversy revolved 

around the segment The Great Canvas, a peculiar 

exhibition design by the event's curator; Sheila Leirner. 

According to her critics, the design of this exhibition 

did more to hinder the appreciation of the artworks 

than to aid it, 

According to Sheila Leirner's statements and writings, 

her idea in asking the architect to develop a design of 

this nature sprang from the curator's duty to offer the 

public a criticaI environment subverting the traditional 

syntax of-the exhibition's architecture, ln the case in 

question, Leirner's desire was to make an 

architectural statement on the profusion of palntings 

that were arriving at the Biennial building, artworks 

that confirmed her previous suspicions: that the world 

art scene was under the spell of a very particular 

mode of painting,' which was everywhere, and which 

because of the void in German neoexpressionism 

and the German transvanguard, produced art that 

shared something of their characteristics: large-scale 

paintings with a strongly expressive tone that was 



A Grande tela - croquis 
The Great Canvas - croquis 

Daniel Senise 
Brasil Brazil 
Loba She-Wolf 
1984 
226x185,2cm 
Acrílica sobre tela 
Aery/ie paint on eanvas 
Coleção Col/eetion Gilberto 
Chateaubriand MAM RJ 
Foto Photo Vicente de Mello 

ou ainda aquelas, como a da escola italiana, 
que efetuavam releituras de pinturas das 
vanguardas modernas. 

Ao longo dos vastos corredores da Grande 
Tela, as pinturas foram sendo colocadas 
uma ao lado da outra distando apenas 
30 cm entre si. O problema, basicamente, 
é que o visitante não podia contemplar uma 
obra sem que ao menos suas duas vizinhas 
mais imediatas se insinuassem em seu 
cone visual. Mas havia outra queixa. 
Artistas consagrados, como o alemão 
Jiri Dokoupil e o italiano Enzo Cucchi, 

reclamavam de ser 
encaixados entre os 
inúmeros e imaturos 
jovens artistas. 
Exacerbação do ego ou 
não, a queixa procedia. 
No que se refere aos 
brasileiros, a XVIII 
Bienal era praticamente 
a primeira exposição do 
carioca Daniel Senise e 
dos paulistas da Casa 7 
- Paulo Monteiro, Nuno 
Ramos, Carlito 
Carvalhosa, Fabio 
Miguez e Rodrigo 
Andrade. 

O conteúdo da Grande 
Tela acompanhou tom 
geral de toda aquela 
edição, cujo tema geral 

"wild" or "violent lJ as their German protagonists were 

described, or; in the case of the Italian school, 

which carried out rereadings of the paintings of the 

modem vanguards. 

Along the vast corridors of The Great Canvas the 

paintings were hung one next to the other with only 1 

ft between them. Basicall~ the problem was that the 

visitor could not contemplate an artwork without at 

least its two neighbors insinuating themselves into his 

or her field of vision. But there was another grievance. 

Artists of renown, such as German painter Jin' 

Dokoupil and the Italian Enzo Cucchi, complained 

about being sandwiched among so many immature 

young artists. Whether due to inflated egos or not 

the grumbling nonetheless persisted. ln regard to the 

Brazilians, the 18th Biennial was practically the first 

show for Rio de Janeiro artist Daniel Senise and the 

São Paulo artists of the group Casa 7 -Paulo 

Monteiro, Nuno Ramos, CarMo Carvalhosa, Fabio 

Miguez, and Rodrigo Andrade. 

The content of The Great Canvas was in keeping 

with the overall tone of that edition, the general theme 

of which was the duality Man and Life. Its extremely 

broad scope nothwithstanding, with this exhibition the 

curatorship expressed a difference in regard to the 

two previous Biennials, which had focused on the 

new mediums of expression and the poetics that 

thematicized their own internal elements. The debate 

over expressionism began in the special rooms where 

the Italian artist Emilio Vedova, the great master of 

informal painting, and already an old friend of the 

Biennial's public, joined in choir with a strong group of 

Argentine painters-Jorge Oe La Vega, Romulo 

Macció, Ernesto Deira, and Luis Felipe Noé-alI of 
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Corneille (Grupo Cobra Cobra Group) 
Bélgica Belgium 

Les oiseaux 
1948 

113x138cm 
Guache 51 papel Gouache on paper 
Coleção particular Privale cofleclion 

era o binômio Homem e 

vida. Embora 
demasiado amplo, com 
ele a curadoria marcava 

sua diferença em 
relação às duas edições 

anteriores, ce.ntradas 
nos novos meios de 

expressão e nas 
poéticas que 

tematizavam seus 
próprios elementos 
internos. 

O debate sobre o 
expressionismo 
começava nas salas 

especiais onde o 
italiano Emilio Vedova, 

o grande mestre da 
pintura informal, já 
velho conhecido do público da Bienal, 

fazia coro com o forte grupo de pintores 
argentinos - Jorge De La Vega, Romulo 

Macció, Ernesto Deira, Luis Felipe Noé -, 
todos eles férteis manipuladores da 
figura pelo crivo do expressionismo; 

todos eles membros proeminentes da 
geração 60, num leque que encontrava 

seu termo na maior expressão da pintura 
cubana, Wifredo Lam, autor de uma 

poderosa fusão entre a tradição plástica 
ocidental e a africana. 

Numa sala contígua a esse grupo vinham 

as obras de 32 artistas que participaram 
do Grupo Cobra - Copenhague, Bruxelas, 

Amsterdã -, cujo nome traz o signo do 
intercâmbio e do desenraizamento. 
Afora as presenças basilares de Appel, 

Jorn, Corneille, Dotremont, Bury, 
Constant e Alechinsky, a mostra 
espelhava a força dramática do pós

guerra europeu, a defesa de um 

abstracionismo calcado na ação, mais 
espontâneo, com a marca da liberdade 
da expressão. 

A discussão em torno do expressionismo 
prosseguia por outras modalidades como 

a performance "vital" da dupla Ulay e 
Marina Abramovic, Nightsea Crossing. 
Durante sete horas seguidas a dupla, 

cada um à cabeceira de uma longa 
mesa, olhava-se fixamente. Em São 
Paulo atingiram o 94° dia de uma 
performance que punha em jogo os 

them fertile manipulators of the figure in the forge of 

expressionism and ali prominent members of the 

1960s generation, constituting a spectrum with deep

running affinities to the expression of the Cuban 

painter Wifredo Lam the author of a powerful fusion 

between the Western art tradition with those of Africa. 

ln an adjoining room the works of 32 artists of the 

Cobra group-the na me derives from the initialleffers 

of Copenhagen, Brussels, and Amsterdam- were 

displayed, the essence of which was one of 

interchange and uprooting. Besides the fundamental 

presence of Appel, Jorn, Corneille, Ootremont Bu~ 

Constant and Alechins~ the show reflected the 

dramatic power of postwar Europe, abstractionism 

predicated in action, more spontaneous, with the 

mark of freedom of expression. 

The discussion concerning expressionism was carried 

out by other modalities as well, such as the "vital" 

performance by the twosome Ulay and Marina 

Abramovic, Nightsea Crossing. For seven straight 

hours the couple, seated at either end of a long table, 

stared at each other ln São Paulo the temperature 

reached 940 on the day of one performance, 

challenging the limits of the human bod~ a theme that 

always permeated their work. Just after this came the 

room The Shadows, which represented the poetics of 

its author; the French artist Christian Boltanski, 

centered on the memories left by missing people. 



limites do corpo, proposta que sempre 
permeou o trabalho deles dois. 

Logo adiante vinha a sala, As Sombras, 
representativa da poética de seu autor, 

o francês Christian Boltanski, centrada nos 
resíduos e nas lembranças deixadas por 
pessoas desaparecidas. 

A tradição expressionista no Brasil foi 

avaliada por uma grande mostra organizada 
pelos curadores Stella Teixeira de Barros 
e Ivo Mesquita. Um conjunto de 76 artistas 

encaixava-se num arco que começava 
nos pioneiros de nosso modernismo, 

Anita Malfatti e Lasar Segall, para se 

arrematar, segundo o texto de apresentação 
da mostra, "nos fragmentos da estilhaçada 

superfície pós-moderna", isto é, em obras 
díspares como as de Artur Barrio, Jorginho 
Guinle, Rubem Grilo e Nuno Ramos. 

A videoarte, manifestação naquela altura 

familiar ao público, tinha seu espaço 
reservado no terceiro andar. Nele se fazia 

um apanhado do estado atual daquela 
produção na América Latina (em que Anna 
Bella Geiger figurava como único artista 

nacional), Estados Unidos, França, Grã
Bretanha e Alemanha. 

O coroamento dessa Bienal bem
sucedida foi o reconhecimento do 
papel da música experimental 

na construção da sensibilidade 
contemporânea. A excelente 
curadoria da cantora Anna 

Maria Kieffer, além de uma 
extensa e rica programação que 

tinha seu ponto de partida nos 
compositores do início do 

século XX, tinha seu termo na 
presença de John Cage, uma 
das mais influentes figuras da 

arte contemporânea, 
responsável pelo cruzamento de 

linguagens que até ele 
caminhavam quase 
isoladamente. 

Alex Vallauri 
Brasil 

Sem título (da instalação 
"Festa na casa da rainha do frango assado") 

Untitled (Irom the installation 
"party at the House 01 the Fried Chicken Queen") 

1985 
Spray sI geladeira Spray on refrigerator 

Coleção Collection MAC/USP 
Foto Photo Romulo Fialdini 

The expressionist tradition in Brazil was assessed by a 
big show organized by curators Stella Teixeira de 

Barros and Ivo Mesquita. A set of 76 artists 

comprised a spectrum stretching from the pioneers of 

our modernism Anita Malfatti and Lasar Segall, to 

what the exhibition's introductory text described as 

Jlthe shards of the shaffered postmodern surface, JJ that 

is, the dissimilar artworks of Artur Barrio, Jorginho 

Guinle, Rubem Grilo, and Nuno Ramos. 

Video art, which by then was already familiar to the 

public, was shown on the third floor. It presented a 
cross-section of what was then current in the 

production of Latin American (Anna Bella Geiger 

being the only Brazilian artist), the United States, 

France, Great Britain, and Germany 

The crowning touch of this successful Biennial was its 

recognition of the role of experimental music in 

contemporary senslbility. The excellent curating by 

singer Anna Maria Kieffer presented an extensive and 

rich program that began with the composers of the 

early 20th century to arrive at the work of John Cage, 

one of the most influential figures in contemporary art, 

and responsible for a blend of languages that he 

explored practically on his own. 
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Presidente da Diretoria Executiva 
Chairman of ExecutPIe Board 
Roberto Muylaert . 

Presidente do Conselho Administrativo 
Chalrman of the AdrrinistJatNe Counci/ 

José E. Mindlin 
Presidente de Honra Cheírman 01 Honotary Board 

Oscar P. Landmann 
Comissão de Arte e Cultura M and Culture Committee 
Sábato Antonio Magaldi Presidente Chairman 

Casimiro Xavier de Mendonça 
Fábio Magalhães 

Luiz Diederichsen Villares 
Renina Katz 
João Marino 

Sheila Leirner 
Glauco Pinto de Moraes 

Ulpiano Bezerra de Menezes 
Curadoria Curatorship 

Sheila Leimer, Brasil Brazj/ Curadoria Geral Chiei Curator 
Anna Maria Kieffer Eventos Musicais Musical Events 

Antonio Marcos da Silva 
o Turista Aprendiz Tourist Apprentioe 

Berta Sichel 
Entre a Ciência e a Ficção Between Scienca and FlCtion 

Ivo Mesquita Expressionismo no Brasil Expressionism ln BrazjJ 

Maureen Bisilliat O Turista Aprendiz Tourist Apprentioe 
Stella Teixeira de Barros 

Expressionismo no Brasil Express/orJism in BrazjJ 

Zuleide Martins de Menezes 
Xilogravuras Populares FoIk EngF1lvings 

Projeto de Arqultetura e Montagem 
Architecture Desi!)n and Setup 

Felippe Crescenti 
Haron Cohen 

Heloísa Iversson 
Lilian Ayako Shimizu 

Leda Catunda 
Brasil Brazil 
A cachoeira The Waterfall 
1985 
600x400x700cm 
Acrílica sI plástico e tecido 
Aery/ie paint on p/astie and fabrie 
Obra destruída Missing 
Foto Photo Eduardo Brandão 
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A grande tela The Great Canvas 
Foto Photo Arquivo Histórico Wanda Svevo 

Países e número de artistas 
Attists from each country 
Argentina 15 
Austrália Australia 1 
Áustria Austría 22 
Bélgica Belgium 11 
Bolívia Bolívia 1 
Brasil Brazí/ 107 
Bulgária Bulgaría 5 
Canadá Canada 5 
Chile 3 
Cingapura Singapore 1 
Colômbia Colombia 5 
Coréia do Sul South Korea 8 
Cuba 4 
Dinamarca Oenmark 10 
Egito Egypt 5 
EI Salvador 3 
Espanha Spain 5 
Estados Unidos Uníted States 10 
Finlândia Finland 3 
França France 9 
Grã Bretanha Great Bntaín 5 

Grécia Greece 5 
Holanda The Netherlands 12 
Hungria Hungary 5 
Irlanda do Norte Northem Ireland 4 
Islândia Iceland 4 
Israel 4 
Itália Itaty 5 
Iugoslávia Yugasiavía 1 
Japão Japan 5 
México Mexíco 7 
Nicarágua Nícaragua 6 
Noruega Norway 1 
Panamá Panama 3 
Paraguai Paraguay 4 
Peru 1 
Porto Rico Puerto Rico 1 
Portugal 6 • 
República Arabe Unida 
United Arab Republic 1 
República Democrática Alemã 
German Oemocratic Republic 5 
República Dominicana 
Oominican Repub/ic 3 

República Federal da Alemanha 
German Federal Republic 5 
Romênia Romania 7 
Suécia Sweden 2 
Suí9a Switzerland 1 
Suriname 8 
Uruguai Uruguay 6 
Venezuela 7 
Total de artistas 356 
Number of artists 
Participação· em 
outros segmentos 
Participation in other segments 
Artes Visuais VlSualMs 75 
Argentina 1 
Brasil Brazil 4 
Chile 2 
Estados Unidos United States 31 
França France 6 
Grã Bretanha Great Brítain 9 
Iugoslávia Yugas/avia 1 
Japão Japan 1 
República Federal da Alemanha 

Leda Catunda na Bienal 
Leda Catunda at the Biennial 
Foto Photo Arquivo Histórico Wanda Svevo 

German Federal Republic 11 
Nota: Países não especificados 
9 artistas 
Note: Country not specified 9 artists 
Música Muslc 12 
Áustria Austría 2 
Brasil Brazíl 4 
República Federal da Alemanha 
German Federal Republic 1 
Nota: Países não especificados 
5 artistas 
Note: Country not spacified 5 artists 
Total de países 46 
Number of countríes 
Total de artistas 498 
Number of artists 
115 brasileiros Brazilians 
383 estrangeiros foreign 
Total de obras 1 674 
Works in attendance 



FATOS POLíTICOS E ECONÔMICOS 

Vitória de Tancredo Neves, da oposiçã~nas eleições 
presidenciais indiretas. No entanto, na véspera da 
posse, Tancredo Neves é internê:ldo com problemas 
de saúde e falece no dia 21 de abril, sob clima de 
comoção popular em todo país. Assume a 
p,residência o vice-Pi'4!sidente, José Sarney. 
E restabelecida a eleiç~o direta para Presidência 
da República; as eleições seguintes são marcadas 
para 1~89. , ' 
Todos os partidos políticos. são legalizados, inclusive 
~ PCB e PC do B, e ainda é recriado o PSB. 
Eleições . diretas para prefeitos. 
Caso Mengele: ossada atribuída ao ex-comandê:lnte 
nazista Joseph' Mengele é desenterrada no Cemitério 
~o Embú, em São Paulo. 
Indice de inflação anual supera 235%. 

FATOS CULTURAIS 

4!'te 
Exp!Jsição coletiva Casa 7: Paulo Monteiro, Fábio 
Miguez,Nuno Ramos, Càrlito Carvalhosa, Rodrigo 
Andrade, no MAC/USP, São Paulo. 

Arquitetura 
Centro' Histórico da Cidade de Salvador, Bahia, é 
declarado Património Historico da Humanidade 
pela Unesco. 
San.túá o Bom Jesus de Oongonhas, Minas 
Oerais, eclarado Patrimonio Histó,rico da 
Humê:lnidade pela Unesco. 
Eólo 'Maia: Or~:lpo Escolar Vale Verde, Timóteo, 
Minas Gerais. 

Cinema 
H •... Babenco: O Beijo da Mulher Aranha. 

Música 
Primeiro Rock in Rio. 
Primeiro Free Jazz. 

Televisão 
A nove.la Roque Santeiro, de Dias Gomes, torna-se 
sucesso nacional. 

Criado o Ministério da Cultura (MinC). 

REPERCUSSÕES 

Lançado o Brasilsat I, primeiro satélite de 
comunicações nacional, operado pela Embratel. 
Morre q, .. arquiteto Vilano.va Artigas. 

FATOS RELATIVOS À BIENAL 

18a Bienal de São Paulo. Participam 46 países; 383 
artista~ estrangeiros e 115 artistas brasileiros, com 
um total de 1 674 obras. 

FATOS POLíTICOS E ECONÔMICOS 

I 
URSS: morte de Konstantin Chernenko e ascensão 
de Mikhail GOrbat. chev ao poder. Início da glasnot 
(transparência política) e perestroika 

1. (reestruturação económica). 
I Uruguai: ápós doze anos dedi~adura militar, assume 
, a presidência Júlio Maria Sanguinetti, que anistia 
~ ) presos políticos, legaliza todos os partidos, confere 
~ a liberdade de imprensa e reata relações com Cuba. 

FATOS CULTURAIS 

A!'te 
Exposição Les Immateriaux, organizada pelo Centro 
Georges Pompidou. 
Christo embala a Ponte Neuf, em Paris. 

Arquitetura 
F. Maki: Edifício Espiral, em Tóquio. 
R. Meier começa a elaborar o projeto da Fundação 
Getty, que terá 90 000 m2. 0 

Design , . 
A empresa Driadé começa a produzir industrialmente 
as criações de P. Starck. 

REPERCUSSÕES 

Madonna faz estrondoso sucesso com a canção 
Like a Virgin. 

candidate 
However, on 

hüsJoitaliZed with a serious íl/ness that /ed his demise on ApnY 21. 
was met with widespread grief a(nongBrazí/ians. Vice

President José Samey Is swom in oftice. 
Direct presídentia/ e/eetlan is reinstatedand schedu/ed for 1989, 
Ali politicai parties are /egalized, Including the PCB (Brazilian 
Communist Party) and PC do B (Communist Pq(IY of BraziO; the PSB 
rBrazi/ian Socialist Pa(IY) is recreated. 
Direct e/eetions for city mayors. . 
The Mengele Affair: (emaíns attributed to former Nazi eommandei 
Joseph Mengele are exhumed at Bnbú Cemetery, in São Pau/o 
Inffation rate exceeds 235 percent per annum. .v 

CULTURAL HIGHUGHTS 

Ar! 
The group exhibttion Casa 7 features the works of Paulo MonteirCJ, 
Fábio Mtgue0 Nuno Ramos, Carlíto Carva/hosa, and Rodrigo 
Andrade/ at Uníversity of São Paulo's Museu dê Arte 
Contemporânea, São Paulo. 

Atchitecture 
Historie Center of the Town af Salvador, . ín Bahia, is in 
UNESCO's Wo(ld Heritage Ust. 
Sanetuª,1y of BQm Jesus do Congonhas, in Minas Gerais, is 
Inseribed in UNESCO's Wor/d Herftage Ust. ' 
Eólo Maia: Vale Verde Publle Elementary Schoo/, 7)móteo, 
Minas Gerais. 

Rim /. 
H. Babenco: t<iss of thE? Spíder Woman. 

Music 
Flrst performanee of Roek ln Rio Festival. 
Firsf performance of Free Jazz Festlva7. 

Televísíon 
The soap opera Roque' Santeiro, DY Dias Gomes, beeomeS'a 
prime-Ume smash hit. 

Creation of the Mínlstry of Cufture--MínG. 

REPERCUSSIONS 

Launetiling of Brasllsat I, the first communications satel/ite made ln 
Brazif to ,be operated byEmbrate/. . 
Death of archltect Vllan.ova Artígas. 

FACTS RELATEO TO THE BIENNlAL 

lhe 18th São Paulo Intemational BlennlalJs held with 46 countries, 
38310reign artists, 115 Brazilian artists, and 1, 674 works in 
attendance. 

POUTlCAL ANO ECONOMIC MILESTONES 

USSR: fo/lowing the death of Konstantin Chemenko, Mkhal/ 
Gorbaehev is named fírst secretary of the Sovíet Comm,jnist ParIy. He 
ca/ls for more glasnost (politicai openness) and pursues a poliey of., 
perestroika (eeonomle reconstructíon). 
Uruguay.' after 12 years of military dictatorship, JOlio Maria Sanguinetti 
is swom in as president. He grants pOlitica/ amnesty, legalizes ali 
polítical parties, secures a free press, and reestablíshes díplomatic 
re/atlons with Cuba. 

CULTURAL HIGHUGHTS 

lhe exhibition Lés Immateriaux is shawn at Centre Georges 
Pompidou, in Paris. 
Christo wraps up the Pont Neuf, in Paris. 

Architecture 
F Maki: Spíral building, in Tokyo. 
R. Meier begins to design the 970,OOO-sq, !t. Paul Getty 
Foundation eomplex . . 

Oesign 
The fírm Driade takes up the manufaeturiríg of objects desighed by 
P S0tarck. 

REPERCUSSIONS 

Madonna's song Like a Virgín becomes a phenomenal hit. 
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BRASIL 
BRAZIL 

FATOS POL(TICOS E ECONOMICOS 

Lançado o Plano CRlzado, pelo ministro da Fazenda 
Dilson Funaro e equipe. O Plano propõe combate à 
inflação com substituição da moeda, congelamento de 
preços e reajustes salariais, o que é bem aceito por 
parte da sociedade. 
Eleições para Câmara, Senado e governos estaduais: 
PMDB vence em quase todo o país e obtém maioria na 
Câmara e no Senado. 
O cruzeiro desvaloriza e vira cRlzado. 

FATOS CULTURAIS 

Arquitetura 

João Walter Toscano e Odiléia Toscano: Estação do 
Largo 13, São Paulo. 
Lina Bo Bardi e equipe: inaugurado o conjunto 
completo do SesclFábrica da Pompéia, em São Paulo. 

REPERCUSSÕES 

Volkswagen anuncia o fim da produção do Fusca, 
após quase três décadas de fabricação. 

Jonathan Borofsky 
EUA USA 

Seven chattering men e Flying figure 
1983 

182x228cm 
Escultura de madeira e fotografia 

Wood sculpture and photograph 
Coleção Co/lection Paula Coo per Gallery (NY) 

Foto Photo Arquivo Histórico Wanda Svevo 

POUTlCAL ANO ECONOMIC 

Minister of Treasury Di/son 
Plan to halt inflaüon by 
prices and wages. me plan 
society 
At elections for state representative, senator; and state govemor; PMDB 
candidates win nearty in the enüre country, thus securing majorfty seats 
in the House and the Senate 
me depleted cruzeiro is replaced by the cruzado. 

CULTURAL HIGHUGHTS 

Architecture 

João Walter Toscano and Odiléia Toscano: Largo 13 bus terminal, 
São Paulo. 
Una Bo Bardi and associates: SesclFábrica da Pompéia complex, 
in São Paulo. 

REPERCUSSIONS 

Manufacturing of the Volkswagen Fusca ("beetle'j is discontinued 
after nearty three decades. 



EXT I R 
ABROAO 

Christian Boltanski 
França France 
Les ombres 
1985 
Dim variáveis Varied dimensions 
Meta, fio, projetor, figuras 
recortadas de papelão e tecido 
Metal, wire, projector, cardboard 
and fabric cutout figures 
Instalação Installation 
Coleção Collection Gal. Ghislaine Hussenot Paris 

FATOS POLíTICOS E ECONÔMICOS 

URSS: explosão de reato r da Usina Nuclear de 
Chernobyl mata 250 pessoas e contamina mais 20 000 
'pela radiação. 
EUA: nave Challenger explode e desintegra-se após 
lançamento, matando os sete astronautas a bordo. 
EUA: denunciado o esquema "Irã-contras", que 
fornecia armas ao Irã em troca de reféns norte
americanos. 
Filipinas: cai o ditador Ferdinand Marcos, após 
controlar o país por quase vinte anos. 

FATOS CULTURAIS 

Arte 
428 Bienal de Veneza. 
Daniel Buren ocupa integralmente o pavilhão francês 
da Bienal de Veneza. 
Exposição Qu1est-ce que la sculpture modeme?, 
organizada pelo Centro Georges Pompidou. 
Exposição Chambre d'Amis, realizada pelo curador 
Jan Hoet, em Gent, na Bélgica, que faz que éasas de 
alguns de seus habitantes recebam obras de arte. 
Exposição Futurismo & Futurismos, organizada no 
Palazzo Grassi, em Veneza. 
O crítico italiano Bonito Oliva lança as tendências do 
movimento progetto dolce, em Milão. 
Joseph Kosuth apresenta, em Nova York, série de 
textos ampliados e aplicados na parede, explorando 
a qualidade plástica e cromática da escritura. 
Inauguração do Centro de Arte Rainha Sofia, em Madri. 

Arquitetura 
Gaia Aulenti: Museu d'Orsay, Paris. 
Norman Foster: Banco de Hong Kong. 
Arata Isozaki: extensão do Museu de Arte 
Contemporânea (MOCA), de Los Angeles. 

Cinema 
D. Lynch: Veludo Azul. 
J. Jamursch: Daumbail6. 
A. Tarkovsky: O Sacrifício. 

REPERCUSSÕES 

Desenvolvido o AZT, para tratamento de pacientes 
com aids. 

POLfTlCAL ANO ECONOMIC MILESTONES 

USSR: explosion of reactor at Chemoby/ nuclear power plant kills 
250 people and contaminates another 20,000 with radiation. 
USA: Challenger space shuttle explodes, killing ali seven 
crew members. 
lran-Contra Affair: members of the U. S. govemment arrange for 
secret sales of arms to Iran; profits fund right-wíng Contra 
guerrillas in Nicaragua. 
Philippines: after a 20-year I7Jling, dictator Ferdinand Marcos flees the 
country and seeks exile in Hawaii. 

CULTURAL HIGHUGHTS 

Ar/. 
42nd Venice BiemaJe. 
Daniel Buren takes up the enfire exhibition area of the French pavilion 
at Venice Biemale. 
7he exhibition Qu'est-ce que la sculpture modeme? is shown at 
Centre Georges Pompidou, in Paris. 
As part of the exhibition Chambre d'Amis curated by Jan Hoet, 
works of art are placed in private homes for public viewíng in 
Ghent, Belgium. 
7he exhibition Futurismo & Futurismos is shown at PaJazzo Grassi, 
in Venice. 
Italian crttic Bonito Oliva publicizes the tendencies of the movement 
Progetto Dolce in Mílan. 
ln New York, Joseph Kosuth presents his series of enlarged photos of 
texts applied on the gaJlery wall to explore their aesthetic looks and 
colar effects. 
Inauguration of the Reina Sofia M Center, in Madrid. 

Architecture 
Gaia Aulenti: Musée dOrsay, Paris. 
Norman Foster: 7he Hong Kong and Shanghai Bank headquarters, 
Hong Kong. 
Arata Isozaki: Museum of Contemporary Art (MOCA), Los Angeles, 

Film 

D. Lynch: Blue Velvet. 
J. Jarmusch: Down by Law. 
A. Tarkovsky: Offret-SacrificatiofThe Sacrifice. 

REPERCUSSIONS 

Development of the dl7Jg AZT for treatment of individuais tested 
HIV positive. 
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19a Bienal Internacional de São Paulo 
19th São Paulo International 8iennial 

Anselm Kiefer 
Alemanha Germany 

Via Láctea Milky Way 
1985-87 

380x560cm 
Fio de cobre, objeto e tiras de chumbo, 

acrílica, emulsão, shellac 51 tela 
Emulsion paint, oil, acry/ic and shelfac on canvas 

with app/ied wires and lead objects 
Albright Knox Art Gallery, Buffalo, EUA 

Em celebração do 1250 aniversário da Buffalo 
Fine Arts Academy, General and restricted 

Purchase Funds, 1988 
ln Celebration of the 125th Anniversary of The Buffalo Fine 

Arts Academy, General and restricted Purchase Funds, 1988 
@ Anselm Kiefer 
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Algumas edições da Bienal ficaram marcadas 
por uma presença f~rte ou por um 
acontecimento polêmico: a II Bienal, 
1953/1954, a melhor mostra de arte 
moderna de todos o~ tempos, leva o título 
de a maior de todas as Bienais; a de 1967 
ficou conhecida como a Bienal Pop; a de 
1985, como a da Gré!Jnde Tela. A segunda 
Bienal com a curadcíI'ia de Sheila Leirner, a 
XIX Bienal, ficaria conhecida simplesmente 
como a Bienal de Kiefer. Não que ela não 
trouxesse outras estrelas. Longe disso: 
havia a esperada sala dedicada a Marcel 
Duchamp, repleta de seus ready-mades, 
suas valise-museus, seus desenhos e 
esquemas; uma extraordinária escultura de 
Tunga, uma "cabeleira" de fios de aço pendia 
pelo vão livre ao lado da rampa que une os 
três andares, e em cuja extremidade se 
encontrava uma cabeça moldada em ferro; 
duas interessantes mostras satélites, 
Em Busca da Essência e Imaginários 

Singulares e, por fim, uma tão 
impressionante quantidade de artistas capaz 
de deixar saciado ou confuso ou, qu~m sabe, 
ambos, o mais ávido dos visitantes. 
A sala do artista alemão Anselm Kiefer 

Some editions of the Biennial were marked either by 

a strong presenee or by a eontroversy: the 2nd 

Biennlal, 1953/54, the best exhibition of modem art 

of ali time, is remembered as the greatest of ali the 

Biennialsi that of 1967 beeame known as the pop 

Biennial,' that of 1985 as the The Great Canvas. The 

seeond Biennial to be eurated by Sheila Leirner; the 

19th Biennial, would be remembered simply as the 

Kiefer Biennial. Not that it didn't bring some other 

stars. Far from it: there was a room dedieated to 

Marcel Ouehamp, full of his readymades, his 

briefease-museums, his drawings and plansi an 

extraordinary seulpture by Tunga, a "head of hair" 

made of steel wires that hung in the empty spaee 

beside the ramp uniting the pavilion's three floors, 

eulminating in a head made of ironi two interesting 

satellite shows, ln Seareh of the Essenee and 

Singular Imageriesi and, lastly, a truly impressive 

quantity of artists able to either satiate or eonfuse the 

most avid visitor; or; who knows, maybe do both. 



imantou o público. Entre sua entrada e o 
guarda-corpo sinuoso que bordeja o vazio 
que unifica os três andares do pavilhão, 
o artista situou sua Paleta com Asas. Uma 
grande paleta, instrumento com o qual o 
pintor forja suas visões, dotada de asas 
enormes, abertas, anunciando o vôo. 
Entretanto, como se notava à medida que 
se ia aproximando, as asas e a paleta eram 
de chumbo, pesadas e cinzas. Nada a ver 
com a leveza que comumente se associa 
à imagem do artista. No interior da sala 
quatro telas retomam temas do passado 
como Mesopotâmia, que juntava o inóspito 
presente da metrópole com os rios que 
cortavam o Paraíso. 

De acordo com a explicação de Sheila 
Leirner, a escolha do tema Utopia versus 
Realidade, propiciaria a inclusão da 
pluralidade de posições estéticas 
t!xistentes. Essa pluralidade seria obtida 
não só por meio das salas especialmente 
organizadas como pelo lento trabalho junto 
aos responsáveis pelos envios de artistas 
dos diversos países participantes. Essa 
estratégia funcionou bem, com 24 dos 52 
países atendendo às sugestões feitas pela 
curadoria da Bienal, o que de resto serviu 
para aferir a reconquista do prestígio da 
instituição obtido ao longo da década. 

Em Busca da Essência, curadoria de 
Gabriela Wilder, e Imaginários Singulares, 
de Sônia Salzstein e Ivo Mesquita, foram 
exposições coletivas compostas 
exclusivamente de artistas brasileiros. 
Dividindo o mesmo piso térreo, ambas as 
mostras deveriam funcionar como um par 
dialético que em parte sintetizariam a 
situação da arte naquele momento. Com 
um título de ressonâncias metafísicas, 
Em Busca da Essência concentrava-se em 
artistas afinados com uma estética da 
redução: obras sóbrias, fundadas no 
despojamento, na economia de meios, no 
valor do detalhe, de autoria de Amilcar de 
Castro, Franz Weissmann, Willys de Castro, 
Décio Vieira e Eduardo Sued. 

Imaginários Singulares, apesar do título de 
conotações surrealistas, articulava uma 
argumentação complexa para justificar uma 
via alternativa de desenvolvimento da arte 
brasileira, além de seus dois grandes 
ramais - o construtivo, iniciado por Tarsila 
do Amaral, e o expressionista, aberto por 
Malfatti e Sega II -, como explica o texto de 
abertura, "uma floração estranha e rebelde, 
empenhada unicamente na inteligência de 

Anselm Kiefer's room was like a magnet for the 

visitors. Between its entrance and the ramp railing 

that winds its way up through the space uniting the 

pavilion's three floors, the artist set up his Winged 

Palette. An oversized palette, the instrument on 

which the artist devises his visions, fitted with 

enormous, opened wings, announcing flight. 

However, as one came c/oser; the wings and 

palette were seen to be made of lead, heavy and 

gray. This was in total contrast to the image of 

lightness commonly attributed to the artist. Inside 

the room itself four canvases dealt with themes 

from the past such as Mesopotamia, which 

combined the present inhospitableness of the 

metropolis with the rivers that once flowed through 

Paradise. 

According to Sheila Leimer's explanation, the choice of 

the theme Utopia versus Reality was 

to provide for the inc/usion of the plurality of the 

existing aesthetic approaches. This plurality was 

to be obtained not on/y by means of the special/y 

organized rooms, but also through the slow work with 

those responsible for sending the artists from the 

various participating countries. This strategy functioned 

well, with 24 of the 54 countries working with the 

suggestions made by the Biennial's curatorship, 

indicating the extent to which the institution had 

regained its prestige throughout the decade. 

ln Search of the Essence, curated by Gabriela 

Wtlder and Singular Imageries, curated by Sônia 

Salzstein and Ivo Mesquita, were group exhibitions 

consisting exc/usively of Brazilian artists. They 

shared the ground floor and were meant to function 

as a dialectic pair to synthesize part of the situation 

of art at that moment. Bearing a title with 

metaphysical resonances, ln Search of the Essence 

was centered on artists in tune with an aesthetics of 

reduction: sober works, based in deprivation 

economy of media, and the value of detail, 

authored by Amilcar de Castro, Franz Weissmann, 

Willys de Castro, Décio Vieira, and Eduardo Sued. 

Singular Imageries, despite the title and the 

surrealist connotations, articulated a complex 

argument to justify an altemative path for the 

development of Brazilian art, beyond its two main 

branches-the constructive, begun by Tarsila do 

Amaral, and the expressionist opened by Malfatti 

and Segall. As the show's opening text describes it 
fia strange and rebel flowering, pledged exclusively 

to the /ntelligence of its specificities. II This category 

was home to various authors of works that were 

mutually irreconcilable - artists such as Tars/la do 

Amaral, Tunga, Waltercio Caldas, Wesley Duke Lee, 

and Teresa D'Amico. 
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suas especificidades". Sob essa categoria 

abrigavam-se alguns autores de obras 
inconciliáveis entre si, como Tarsila do 
Amaral, Tunga, Waltercio Caldas, Wesley 

Duke Lee e Teresa D' Amico. 

A tensão entre os pólos construtivo e 
expressivo e simbólico era distribuída pela 

exposição a partir da representação 
holandesa que trouxe César Domela, um 
remanescente do grupo concreto De Stijl. 

O colombiano Eduardo Villamizar somava-se 

à vertente racionalista, enquanto no outro 
extremo tinha-se o surpreendente conjunto 

de pinturas da surrealista mexicana 

Remédio Varo. 

O debate sobre a escultura teve na 
espanhola Suzana Solano e no grego George 
Lappas um interessante contraponto. 

O japonês Tadashi Kawamata, por sua vez, 
escolheu quatro pontos da cidade para fazer 

sua intervenção. Milhares de sarrafos de 
madeira foram pregados em casas 

abandonadas e terrenos sugerindo que um 
vórtice energético as havia ocupado. 

Após muitas edições de espera, eis que 
surge uma sala Marcel Duchamp, o grande 

responsável por grande parte do que se faz 
hoje em nome da arte contemporânea, na 

Bienal em grande estilo, numa exposição 

Tunga 
Brasil Brazil 

Enquanto Flora a Borda Tomba Magnética de Acúleos 
Zumbidos a n-ilha Atapetara Aérea Ataraxia Pendular 

Arrepio Marsupial que Mesmo Hominídeo Cabial Fenosos 
Pêlos ao Lóbulo Rastreara Assistência Fractal Hesita-o 

Animal de Níquel Vêm o Vôo Entomológico Fêmea Asculta 
Cabeça Genomas Penetrarás ••. (detalhe detai~ 

1982 
Instalação Inslallalion 

Foto Pholo Romulo Fialdini 

The tension between the constructive, the 

expressive, and the symbo/ic pojes was distributed 

throughout the exhibition by way of the Dutch 

representation that brought César Dome/a, a 
remnant of the concretist group, Oe Stij/. 

C%mbian artist Eduardo ViI/amizar was part of the 

rationa/ist current whi/e at the other extreme there 

was the surprising set of paintings by the Mexican 

surrea/ist Remédio Varo. 

The debate over scu/pture had an interesting 

counterpoint in the Spanish artist Suzana So/ano 

and Greek artist George Lappas. Tadashi 

Kawamata of Japan, in tum, chose four points of 

the city to effectuate his intervention. Thousands of 

wooden pickets were nai/ed to abandoned houses, 

and staked into abandoned /ots to suggest that 

they had been occupied by a vortex of energy 

After many editions of waiting, it was this Biennia/ 

that he/d the specia/ room for Marce/ ouchamp, the 

great master /arge/y responsib/e for what is produced 

today under the name of contemporary art. This 

room was set up in great sty/e, with a show 

organized by one of ouchamp S greatest 

researchers, and a persona/ friend of his, Arturo 

Schwarz. Though on the one hand it was not 



Milton Machado 
Brasil Brazil 

Semáforo Traffic Light 
1986 

7,5x72x10cm 
Vidro pintado, madeira e 

lanterna 
Painted glass, wood, and flashlight 

Coleção Collection Gilberto 
Chateaubriand MAM RJ 

Foto Photo Vicente de Mello 

organizada por um de seus maiores 
estudiosos e amigo pessoal, Arturo 
Schwarz. Sala que se por um lado não 

era exaustiva, por outro dava um apanhado 
substantivo de uma das mais intrigantes 

trajetórias do século XX. O problema da 
atribuição de sentido, da importância do 

conceito em detrimento da dimensão 

material da obra de arte, 
da liberdade de ação e de pensamento do 
artista eram aspectos que podiam ser 
observados a partir dos diversos ready

mades, do primeiro, Roda de Bicicleta, 
de 1913, ao último, Homenagem à Caissa, 
de 1966. A mostra de Duchamp esclarecia 
assim, a posteriori, as participações 

prévias do grupo Fluxus, 
de Ulay e Abramovic, Flávio de Carvalho, 
dos artistas pop, americanos e ingleses, 

de Nelson Leirner e Wesley Duke Lee, 
de Cildo Meireles ... a fila não acaba. 

Em relação à própria edição em curso, a 
sala de Duchamp, esse artista de poucas 

obras e que se manteve em silêncio, um 
produtivo silêncio, durante tanto tempo, 

iluminava, entre outras, a do francês 
Roman Opalka, um longo percurso 

integralmente devotado ao tempo. 
Em 1965 Opalka iniciou sua contagem do 

tempo. Em uma primeira tela de fundo 
preto ele começou a escrever a seqüência 
numérica 1, 2, 3, 4 ... e assim iniciou sua 

caminhada rumo ao infinito. A cada nova 
tela ele adiciona 1 % de branco no fundo 
preto, num processo que as vai levando 

em direção à claridade. A cada sessão de 

pintura ele se fotografa. Enquanto 
escreve/pinta ele declama e grava o 

respectivo número. 

A representação brasileira teve a seu favor 

a preocupação em se centrar nos artistas 
que então despontavam. A XIX Bienal foi 
das mais contemporâneas. Desobrigou-se 
da tarefa de oferecer as referências 

históricas, salvo as exceções já 

mencionadas. Ainda quanto a essa 
representação uma nota de estranheza 
deve ser mencionada: dos 22 artistas 
selecionados, 10 faziam parte da Comissão 

de Arte e Cultura que os escolheu. 

exhaustive, on the other it offered a substantial cross

section of one of the most intr/guing careers of the 

20th century. The problems of the attribution of 

meaning, of the importance of the concept as 
opposed to the material dimension of the art object, of 

the artist's freedom of thought and action, could ali be 

observed in various readymades ranging from the 

earliest, the Bicycle Wheel, of 1913, to the last, 

Homage to Caissa, of 1966, Duchamp's show thus 

clar/fied, a poster/or/, the previous participation of the 

Ruxus group, of Ulay and Abramovic, Flávio de 

Carvalho, the pop artists, the Americans and the 

Bn'tish, Nelson Leirner and Wesley Duke Lee, C/Ido 

Meireles, " the list goes on and on. ln relation to this 

particular Biennial, the special room devoted to 

Duchamp-this artist of few works and who maintained 

himself in silence, a productive silence, for so 
long-shed light on the work of other artists, including 

that of Frenchman Roman Opalka, whose long career 

was devoted to time, Opalka began his counting of 

time in 1965. On a first canvas with a black 

background he began writing the numerical sequence 

1, 2, 3, 4", and thus began his journey toward infinitr, 

For each new canvas he mixes 1 % more white to the 

black paint of the background, the result being a gray 

that has been getting increasingly /ighter with the 

passage of time, At every painting session he 

photographs himself WhiJe he wn'tes/paints he says 

the numbers aloud, recording them. 

The Brazilian representation had in its favor a concern 

to focus on artists who were then emerging, The 

19th Biennial was one of the most contemporary. It 

forbore the task of providing historical references, 

except in the cases already mentioned, One further 

aspect of the Brazilian representation deserves 

mention: of the 22 artists selected, 10 were part of 

the Commission of Art and Culture that chose them, 
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Presidente da Diretoria Executiva 
ClJairmanofExecutiveBoard 

Jorge Wilheim 
Presidente do Conselho Administrativo 

CIJairman of lhe Mminisúative Coul1Cll 
José Mindlin 

Presidente de Honra CIJairman of Honorary Board 
Oscar P. Landmann 

Comissão de Arte e CuHura M an<! Cu/lUte Committee 
Ulpiano Toledo Bezerra de Menezes 

Presidente Chaifrnan 
Ana Maria de Moraes Be"uzzo 

Aldir Mendes de Souza 
Cláudia Matarazzo 

Glauco Pinto de Moraes 
Luis Paulo Barave"i 

Maria Alice Milliet de Oliveira 
Mauricio Nogueira Lima 

Sheila Leirner 
Curadoria Cura/arship 

Sheila Leirner, Curadoria Geral Chief Cura/ar 
Anna Maria Kieffer Musica Musíc 

Angela Carvalho Arte e Design M am Design 
Arturo Schwartz Marcel Duchamp 

Gabriela S. Wilder 
Em Busca da Essência ln Seareh oí Essence 

Ivo Mesquita 
Imaginários Singulares Unique lmagtnanes Joice 

Joppert Leal Arte e Design M and Design 
Rafael França Vfdeo·Arte Video M 

Sônia Salzstein Goldberg 
Imaginários Singulares Unique /magmnes 

Projeto de Arquitetura e Comunicação Visual 
Exhibitlon Architecture and VISUaf Comnvnication 

Cristina Guerra 
Felippe Crescenti 

Haron Cohen 
Lilian Ayako Shimizu 

Mário Gallo 

Países e número de artistas 
Mists from each country 
Angola 5 
Argentina 4 
Austrália Australia 1 
Austria AustIia 2 
Bangladesh 6 
Bélgica Belgium 3 
Bolívia Bolívia 1 
Brasil Brazíl 54 
Canadá Canada 6 
Chile 4 
Colômbia Colombia 2 
Coréia do Sul South Korea 13 
Cuba 3 
Dinamarca Oenmark 1 
Egito Egypt 5 
Equador Ecuador 5 
Espanha Spain 4 
Estados Unidos United States 5 
Finlândia Rnland 2 
França France 9 
Grã Bretanha Great Btitain 3 
Grécia Greece 4 
Guatemala 4 
Holanda lhe Netherlands 6 
Honduras 1 

~ungria Hungary 2 
India India 5 
Israel 3 
Itália Ita/y 2 
Iugoslávia Yugoslavía 3 
Japão Japan 4 
Luxemburgo Luxemburg 1 
Marrocos Morocco 5 
México Mexico 5 
Moçambique Mozambique 1 
Nicarágua Nicaragua 3 
Noruega Norway 1 
Panamá Panama 8 
Paraguai Paraguay 5 
Peru 4 
Polônia Poland 6 
Porto Rico Puerto Rico 9 
Portugal 6 
República Democrática Alemã 
German Democratíc Republic 3 
República Dominicana Oominican 
Republic 1 
República Federal da Alemanha 
German Federal Republic 1 
Romênia Romania 9 
Suécia Sweden 1 
Suíça Switzerland 2 

Suriname 4 
União Pan-americana Pan· 
American Union 1 

Holanda lhe Netherlands 1 
Israel 1 
Itália Ita/y 10 

Uruguai Uruguay 2 
Venezuela 1 

Iugoslávia Yugoslavía 1 
Japão Japan 1 

Nota: Países não especificados 
4 artistas 

República Federal da Alemanha 
German Federal Republic 8 

Note: Country not specified 4 artists 
Total de artistas 256 

Nota: Países não especificados 
12 artistas 

Number of artists 
Participação em 
outros segmentos 

Note: Country not specified 12 artists 
Música Music 7 
Brasil Brazil 4 

Participation in other segments República Democrática Alemã 
German Democratic Republic 2 
Uruguai Uruguay 1 

Artes Visuais Visual Ms 31 
Brasil Brazil 11 
Canadá Canada 1 Total de países 54 
Estados Unidos United States 14 
Irlanda do Norte Northem Ireland 1 
República Federal da Alemanha 
German Federal Republic 3 

Number of countIies 
Total de artistas 337 
Number of artists 
75 brasileiros Brazílians 
262 estrangeiros foreign 
Total de obras 1 740 
Works in attendance 

Trinidad e Tobago Trinidad and 
Tobago 1 
Design Design 43 
Argentina 1 
Brasil Brazíl 6 
Espanha Spain 1 
Estados Unidos United States 1 

Karin Lambrecht 
Brasil Brazil 
Éster ou éster entra no 
pátio interior da casa do rei 
Ésler or Ésler Enlers lhe Inner Palio 
aI lhe King's House 
1987 
245x33x70cm 
Pigmento, acrílico, goma-laca 
51 tela e metal enferrujado 
com estrutura de madeira 
Pigment, acry/ic paint, shellac 
on canvas and rusted metal with wooden trame 
Objeto e pintura Object and painting 
Coleção Collection 
Casa de Cultura Mario Quintana 
(Porto Alegre) 
Foto Photo Vara Guasque 



BRASIL 
BRAZIL 

FATOS POLÍTICOS E ECONÕMICOS 

Iniciam-se os trabalhos da 5 a Assembléia Nacional 
Constituinte, sob presidência do deputado 
Ulysses Guimarães. 
Diante de uma inflação real de 300% ao ano, o 
ministro da Fazenda Dilson Funaro pede exoneração 
e é substituído por Luiz Carlos Bresser Pereira. 
Anunciado o Plano Bresser de combate à inflação: 
congelamento de preços, salários, aluguéis e 
desvalorização do cruzado. Bresser também pede 
exoneração e é substituído por Maílson da Nóbrega. 
Começam a tomar wlto no país as questões 
ecológicas: as atenções voltam-se para a devastação 
da Amazônia e da Mata Atlântica. O seringueiro 
Chico Mendes é premiado pela ONU por sua luta 
pela preservação da floresta amazônica. 
Indice de inflação anual vai a mais de 415%. 

FATOS CULTURAIS 

Arte 
Tunga ocupa o vão central do pavilhão da Bienal. 

Arquitetura 
Brasília é declarada Patrimônio Histórico da 
Humanidade pela Unesco. 
Croce, Aflalo & Gasperini: Prédio do Citibank, 
São Paulo. 

Literatura 
Paulo Coelho: O Diário de um Mago. 

REPERCUSSÕES 

Nelson Piquet conquista o terceiro Campeonato 
Mundial de Fórmula 1. 
MOl'Tem o poeta Carlos Drummond de Andrade, o 
jornalista Cláudio Abramo e o sociólogo Gylberto Freire. 

FATOS RELATIVOS À BIENAL 

Exposição A Dama do Gosto, realizada no período de 
janeiro a fevereiro . 
19a Bienal de São Paulo. Participam 54 países; 262 
artistas estrangeiros e 75 artistas brasileiros, com 
um total de 1 740 obras. 

FATOS pOLíTICOS E ECONÕMICOS 

URSS: nas comemorações de 70 anos da Revolução 
Soviética, Gorbatchev condena os erros de Stalin e os 
excessos de Trótski; anuncia ainda a segunda etapa da 
perestroika, programa de reestruturação econômica. 
Comitê do PCUs decide destituir Boris Yeltsin do 
politburo de Moscou alegando "erros graves". 
Assinados acordos de cooperação entre Alemanha 
Oriental e Alemanha Ocidental. 
"Guerra nas estrelas" - desarmamento nuclear: EUA e 
URSS assinam acordo para eliminação de mísseis de 
médio e curto alcances. 
Queda da bolsa de Nova York é a maior desde 1929. 

FATOS CULTURAIS 

Arte 
aa Documenta de Kassel. 
Criada a Bienal de Istambul, na Turquia. 
Exposição Simulacionismo, em Madri. 
Uma das telas da série Girassóis, de Van Gogh, é 
vendida por 39,9 milhões de dólares. 

Deslgn 
F. Gehry lança a poltrona Castorzinho, feita de 
papelão corrugado. 

Cinema 
B. Bertolucci: O Último Imperador. 
E. e J. Coen: Arizona nunca Mais. 

REPERCUSSÕES 

Morrem o artista Andy Warhol e os atores Fred 
Astaire e Rita Hayworth. 
Primeiro transplante de coração realizado pelo 
médico Christian Barnard. 
O Protocolo de Montreal impõe controle sobre 
produtos como aerossóis e refrigeradores que 
contenham clorofluorcarbonos (CFCs.) 

POunCALANO 

The 5th National 
U!ysses Guimarães as 
ln face of the inflation rate at 300 percent per annum, minister of 
Treasury Dilson Funaro resigns. Luiz Carlos Bresser Pereira is 
appointed for the position and announces the Bresser Plan against 
inflation, which involves the freezing of prices, wages, and rental 
prices, and the devaluation of the national currency (cruzado). 
Uftimate/y; Bresser also resigns. Maílson da Nóbrega is appointed 
minister of Treasury. 
Awareness of environmental issues increases among Brazilians, 
particularly the devastation of forests in the Amazon region and on the 
Atlantic ridge. The UN. awards rubber-tapper and union leader Chico 
Mendes for his endeavors to preserve the Amazonian rainforest. 
Inflation rate exceeds 415 percent per annum. 

CULTURAL HIGHUGHTS 

M 
Tunga occupies the central well of the Biennial pavilion wíth his 
work. 

Architecture 
Brasília is inscribed in UNESCO's World Heritage List . 
Croce, Afla/o & Gasperini: Citibank building, São Paulo. 

Literature 
Paulo Coelho: O Diário de um Mago/The Diary of a Magus. 

REPERCUSSIONS 

Nelson Piquet wins the Formula One World Driver's Championship 
for the third time. 
Deaths of poet Carlos Drummond de Andrade, journalist Cláudio 
Abramo, and sociologist Gylberto Freire. 

FACTS RELATEO TO THE BIENNlAL 

The exhibitíon A Trama do Gosto is shown in January and February . 
The 19th São Paulo Intemationa/ Biennial is held with 54 countries, 
262 foreign artists, 75 Brazilian artists, and 1,740 works in attendance. 

POunCAL ANO ECONOMIC MILESTONES 

USSR: in his speech to commemorate the 70th anniversary of the 
Soviet Revolution, Gorbachev criticizes Stalin's politicai errors and 
Trotsky's overstatements; he announces a second stage for the 
perestroika (economic reconstruction program). Boris Yeltsin is ousted 
from the chair of the Moscow Communist Parly for his "serious errors". 
East Gerrnanyand West Gerrnany sign cooperation agreements . 
Star Wars Program: the USSR and the Uníted States sign an 
agreement abolishing short- and intermediate-range nuclear weapons 
in Europe. 
Share prices crash on the New York Stock Exchange-the most 
dramatic pi unge since 1929. 

CULTURAL HIGHUGHTS 

M 
8th Documenta, in Kassel. 
The Istanbul Biennial is created in Turkey. 
The exhibition Art and its Double is shown in Madrid. 
Van Gogh's canvas Sunflowers is sold for US$ 39.9 million 
at an auction. 

Oesign 
F Gehry launches his Little Beaver armchair, made of laminated 
cOlTUgated cardboard. 

Rim 
B. Bertolucci: The Last Emperor. 
E. and J. Coen: Raising Arizona. 

REPERCUSSIONS 

Deaths of Pop M leader Andy Warhol and movie stars Fred Astaire 
and Rita Hayworth. 
1 st heart transplant performed by South African surgeon Christian 
Bamard. 
The Montreal Protocollímits the use of ozone-depleting 
chlorofluorocarbons (CFCs) in aerosol and refrigeration. 
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BRASIL 
BRAZIL 

Vista 2° e 3° andar View af lhe 2nd and 3rd Floors 
Foto Pholo Michael Chapmanl 
Arquivo de Karin Lambrecht 
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FATOS POLh'lCOS E ECONOMICOS 

Criado O PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) 
por dissidentes do PMDB. 
Promulgada a nova Constituição em 5 de outubro, após 
oito meses de atividades da Assembléia Constituinte. 
Assassinado o seringueiro Chico Mendes em Xapuri, 
no Acre. 
índice da inflação atinge 1 037,6% ao ano. 

FATOS CULTURAIS 

Arte 
A Escola de Artes Visuais do Parque Lage, Rio de 
Janeiro, realiza a exposição Missões: 300 anos - A 
Visão do Artista. 

Arqultetura 
Carlos Bratke: Ediffcio de escritórios na Avenida 
Berrini, São Paulo (projeto de 1975). 

Teatro 
Gerald Thomas: expoente do teatro pós-moderno. 

REPERCUSSOES 

Ayrton Senna conquista o Campeonato Mundial de 
Fórmula 1. 
Morre o humorista e cartunista Henfil. 

FATOS RELATIVOS À BIENAL 

o Pavilhão da Bienal, inicialmente Pavilhão das 
Indústrias e posteriormente chamado de Pavilhão 
Armando de Arruda Pereira, passa a denominar-se 
Pavilhão Ciccillo Matarazzo. 

PMDB dissidents 
The new Brazilian 
Rubber-tapper and union leader Chico Mendes is assassinated in 
Xapurí, Acre. 
Infiation rate reaches 1,037.6 percent per annum. 

CULTURAL HIGHUGHTS 

Me 
The School of Visual Arts at Parque Lage, Rio de Janeiro, shows 
Missões: 300 anos - A Visão do Artista. 

Architecture 
Carlos Bratke: Office bui/ding at Avenida Berrini, São Paulo. 
(Project design of 1975). 

Theater 
Director and playvvright Gerald Thomas comes forth as a leadíng 
figure of Brazilian postmodemist theater. 

REPERCUSSIONS 

Ayrton Senna wins the Formula One World Driver's Championshíp. 
Death of humorist and cartoonist Henfi/. 

FACTS RELATED TO THE BIENNlAL 

The bui/ding that houses the biennial exhibitions, initial/y named 
Pavilhão das Indústrias and later renamed Pavilhão Armando de 
Arruda Pereira, is once again renamed Pavilhão Ciccillo Matarazzo. 

Vista Geral com obra de Tunga 
Overal/ View wilh Tunga's work 

Foto Pholo Arquivo 
Histórico Wanda Svevo 



I 
ABROAO 

Jannis Kounellis 
Itália Ilaly 

Sem título Unlil/ed 
1975 

Fragmento Fragment 28x28x12cm 
Pedestal 125x40x40cm 

Fragmento de uma cabeça moldada 
em gesso com tocha de gás propeno 

num pedestal de aço 
Fragment of a plaster cast head with a propane 

gas torch on a steel pedestal 
Coleção Collection 

Peppino Di Bernardo, Nápoles Naples 

FATOS POLíTICOS E ECONÓMICOS 

Chile: plebiscito põe fim à ditadura do general Augusto 
Pinochet e obriga a convocação de eleições 
presidenciais até dezembro do ano seguinte . . 
Paquistão: Benazir Bhutto ~ eleita primeira-ministra 
após 11 anos de ditadura. E a primeira mulher a 
comandar um país muçulmano, quebrando as 
tradições islâmicas. 
Arménia: terremoto destrói diversas cidades. 
Termina a Guerra Irã-Iraque. 
George Bush é eleito presidente dos EUA. 

FATOS CULTURAIS 

Arte 
438 Bienal de Veneza. 
Os artistas russos causam sensação na Bienal de 
Veneza, com destaque para Ilya Kabakov. 
Primeira grande retrospectiva dedicada à obra de 
Kasimir Malevich, realizada em Leningrado, Moscou 
e Amsterdã. 
O curador H. Szeemenn realiza em Berlim a 
exposição Zeitlos, como resposta à Zeitgeist, 
realizada em 1982. 

Arqultetura 
P. Johnson organiza no MoMAlNY uma exposição 
sobre arquitetura desconstrutivista, como obras de 
F. Gehry, D. Libeskind, P. Eisenman, Z. Hadid, B. 
Tscumi e C. Himmelblau. 

Cinema 
P. Almod6var: Mulheres à Beira de um Ataque 
de Nervos. 
T. Angelopoulos: Paisagem na Neblina. 
P. Greenaway: Afogando em Números. 
F. 5olanas: Sur. 

REPERCUSSÕES 

A Canon lança seu Faxphone, capaz de receber e 
transmitir documentos em segundos. 
Morre J. M. Basquiat. 

POUTlCAL ANO ECONOMIC MILESTONES 

Chile: referendum puts an end to General Augusto Pinochet's 
dietatorship and determines that presldential elecüons be held no later 
than Oeeember 1989. 
Pakistan: Beilazir Bhutto is eleeted prime minister alter eleven years of 
military regime. She is the first woman to hold this oftiee in any 
modem Islamie state, thus breaking Islamie traditíon. 
ln Armenia, a violent earthquake destroys severa! eities. 
End of the Iran-Iraq War. • 
George Bush is eleeted president of the United States. 

CULTUR4L HIGHUGHTS 

Ar! 
43rd Veniee Biennale. 
Russian artists cause sensaüon at the Veniee Biennale, paroeularty l/ya 
Kabakov. 
Rrst major retrospective exhibitíon of the work of Kasimir Malevieh, 
organized in Leningrad, Moscow, and Amsterdam. 
ln Berlin, eurator H. Szeemann organizes the exhibition Zeit/os in 
response to Zeitgeist, shown in 1982. 

Architecture 

p. Johnson organizes the exhibition OeeonstruetMst Arehiteeture, 
featuring works by F Gehry, O. Ubeskind, P. Bsenman, Z Hadid, B. 
Tseumi, and C. Himmelblau, at MoMA, in New York. 

Rim 
P. Almodóvar: Women on the Verge of a Nervous Breakdown. 
T Angelopoulos: Topio stin omichli/Landscape in the Mist. 
P. Greenaway: Drowning by Numbers. 
F Solanas: SurlThe South. 

REPERCUSSIONS 

Canon launehes its "facsimile machine" capable of scanning, 
reeeMng, and transmitting copies of documents through a phone fine. 
Oeath of J.M. Basquiat. 
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Depois de quatro edições bem-sucedidas, 
sob a responsabilidade de dois curadores 

sucessivamente, a Bienal houve por bem 
alterar sua estrutura e passou a operar 

com um triunvirato. De acordo com a nova 
fórmula Carlos von Schmidt ficou 

responsável pela parte internacional, 
Stella Teixeira de Barros pela nacional, 

no que foi apoiada pela Comissão de Arte 
e Cultura, e João Cândido Gaivão por 

eventos especiais. Aparentemente a nova 
estrutura não contribuiu para nenhum 
avanço substancial. Ao contrário, 

ao menos no que se refere às 
representações nacionais, ela abandonou 

o sistema idealizado por Walter Zanini, 
isto é, uma exposição organizada reunindo 

obras análogas quanto à linguagem e ao 
suporte, para retroagir rumo ao 
tradicional arranjo por salas naciol!1ais. 

Como se isso não fosse suficiente 
retomou-se o discutível expediente de 

conferir premiações. 

Por outro lado é forçoso reconhecer que o 
retorno às salas nacionais não implicou 

uma perda de qualidade da exposição 
como um todo, até porque elas, como 
sempre, dependiam do empenho e da 

seriedade com que eram tratadas pelos 
países responsáveis. Sob esse aspecto, 

numa inequívoca demonstração da 
importância consignada à Bienal como 

plataforma de lançamento de novos 
valores ou mesmo de corroboração de 
obras já concluídas, alguns países se 

esmeraram. A França, por exemplo, sob a 
curadoria de Catherine Millet, conhecida 

por seu trabalho como editora da Arl 
Press, a principal revista de arte de seu 

país, montou uma representação que 

Joseph Beuys 
Alemanha Germany 

Lightning with stag in its glare (enlfironment) 
1958-87 

Instalação esp. com 42 elemen. 
(bronze, ferro, alumínio) 

Special installation with 42 elements 
(bronze, steel, aluminum) 

Coleção Collection 
Heiner Bastian (Berlim Berfin) 

Foto Photo Reprodução/AE ReproductionlAE 

After four successful editions under the responsibility 

of two curators, the Biennial decided it might be 

better to operate with a triumvirate. According to the 

new formula, Carfos von Schmidt was responsible 

for the intemational part Stella Teixeira de Barros for 

the national partI in what was supported by the 

Commission of Art and Culture, and João Cândido 

Gaivão was in charge of special events. Apparently 

the new structure did not contribute to any 

substantial improvements, and, except for the 

national representations, they abandoned the 

system that Walter Zanini had implemented, that is, 

an exhibition organized along the lines of language 

and the support. They took, as it were, a step 

backward, in the direction of the traditional country

by-country arrangement of national rooms. And, as 

if this were not enough, they also went back to the 

debatable practice of conferring awards. 

One must recognize, however, that the return to the 

national rooms did not result in a loss of quality for 

the exhibition as a whole, since, as always, these 

depended on the efforts and competence of the 



Yves Klein 
França France 

Portrait relief, Arman PR1 
1962 

176x94x26cm 
Pi9mento e resina sintética 

sobre bronze e folha de ouro 
Pigment and synthetic resin 

on bronze and gold leaf 
Coleção Particular Private collection 

tinha por lastro a obra de Yves Klein. Uma 
pequena retrospectiva formada por 28 
obras que incluíam de seus monocromos 
até suas pinturas com fogo, suficientes 
para introduzir o público a uma das obras 
mais influentes da segunda metade do 
século xx. Acompanhando Klein, vieram 
as largas pinceladas negras do pintor 
abstrato Antonio Semeraro, as pinceladas 
eletrônicas - imagens cósmicas 
processadas por computador - de Alain 
Jacquet e, por fim, à maneira de uma 
coda irônica, as fotografias da agência 
Readymades Se/ong to Everyone, título 
sob o qual se oculta Philippe Thomas, 
discutindo o olhar do visitante de 
exposições de arte. 

A Alemanha Ocidental não deixou por 
menos. O curador Klaus Gallwitz trouxe 
apenas duas obras de dois artistas, mas 
elas eram suficientes. De Ulrich Ruckriem 
veio um pentágono formado por 11 
pedaços de 40 cm de altura de um mesmo 
bloco de granito. Em frente a ele, 
suspenso numa viga de aço apoiada na 
laje do primeiro andar e atravessando o 
vazio do interior do pavilhão do prédio da 
Bienal, a antológica - e mitológica -
instalação de Joseph Beuys, Veado com 
Raio em seu Clarão (1958-85). 

O norte-americano Frank Stella, um dos 
pioneiros do minimalismo, trouxe três 
imensos relevos da série Moby Dick, 

deixando claro que, doravante, sua conexão 
com aquele movimento só podia ser 
verificado nos compêndios de história da 
arte. Já o representante oficial dos Estados 
Unidos, Martin Puryear, após haver sofrido 
um tratamento displicente pelo curador 
Schmidt, demonstrou com sua magnífica 
sala, contemplada com o grande prêmio da 
Bienal, que a artesanalidade e as 
referências formais extraídas dos objetos 
tradicionais são uma possibilidade a ser 
considerada mesmo hoje em dia. Em 
relação aos meios expressivos mais 
clássicos mencione-se a excelência dos 24 
desenhos da canadense Betty Goodwin e as 
comoventes figuras humanas esculpidas em 
madeira pelo japonês Katsura Funakoshi. 

O inglês Richard Hamilton, um dos 
fundadores da arte pop, montou um 
ambiente coerente com suas teses e que 
as expandiam, ao contrário de seu colega, 
David Hockney, tão esperado, que 
compareceu com melancólicos desenhos 
que chegavam via fax. 
Organizada por Stella Teixeira de Barros, a 

countries responsible, It so happened that in a 

c/ear demonstration of the importance attaching to 

the Biennial as a platform for launching new values 

or; for that matter; confirming already established 

works, certain countries put their best foot forward, 

France, for example, under the curatorship of 

Catherine Millet widely known for her work as editor 

of Art Press, the most important art magazine in her 

count~ put together a representation featuring the 

work of Yves Klein. It was a small retrospective 

made up of 28 artworks ranging from his 

monochromes to his fire paintings, sufficient to 

introduce the public to one of the most influential 

oeuvres of the second half of the 20th century. 

Accompanying Klein, came the wide black brush 

strokes of abstract painter Antonio Semeraro, the 

electronic brush strokes-cosmic images processed 

by computer- of Alain Jacquet and, lastl)0 like a.n 

ironic coda, the photographs of the fictive 

advertising agency Readymades Belong to 

Everyone, a title wherein Philippe Thomas lies 

hidden, discussing the perspectives that visitors 

bring to art exhibitions, 

West Germany was not to be shown up, Curator 

Klaus Gallwitz brought only two artworks by two 

artists, but they were quite enough. By Ulrich 

Ruckriem there came a pentagon made up of 11 

pieces, 16 in in height cut from the same block of 

granite, ln front of this, suspended from a steel 

beam supported on the Biennial's second floor and 
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representação brasileira dessa edição foi 
a melhor desde o reerguimento da Bienal, 
no início da década de 80, até os dias de 
hoje. O momento ajudava e a curadora, 
com mão segura, compôs um grupo que 
combinava artistas consagrados, cujas 
obras eram referências vivas e não 
percursos encerrados, com artistas cujas 
carreiras alcançavam a maturidade e, 
finalmente, com artistas que estavam 
chegando naquele momento à cena 
artística. Logo à entrada do segmento 
brasileiro, à maneira de uma praça maior, 
15 imponentes esculturas em pedra negra 
de Sérgio de Camargo davam o tom do 
que viria a seguir. Ele, Amilcar de Castro, . 
Eduardo Sued, Anna Bella Geiger e Flavio
Shiró atuavam como lastro das arriscadas 
incursões de José Resende, Cildo 
Meireles, Carlos Vergara e Carmela Gross. 
Nas pontas emergentes chegavam os 
trabalhos de Marco do Valle, Nuno Ramos, 
Jae Leirner, Fábio Miguez, Flávia Ribeiro, 
Marcos Benjamin, Daniel Senise, Ester 
Grinspum e Emanuel Nassar. O público 
estrangeiro que mal havia se inteirado 
da importância da obra de Hélio Oiticica, 
recém-descoberta no PSi de Nova York, 
percebia a potência de nossos artistas; 
notava que dos mais velhos aos mais 
jovens o que se tinha era um conjunto 
coeso e que o Brasil não se explicava 
a partir do conjunto da produção 
dos países latino-americanos, próximos 
geograficamente mas pertencentes 
a outra órbita. 

crossing the open space in the middle of the 

Biennial pavilion, there hovered the anthological-and 

mythologica/-instal/ation by Joseph Beuys, Lightning 

with Stag in its Glare (1958-85). 

North American artist Frank Stel/a, one of the 

pioneers of minimalism, brought three immense 

reliefs from his Moby Dick series, making it clear 

that, from then on, his connection with that 

movement could only be verified within the pages of 

art history books. The ofticial representative of the 

United States, Martin Puryear, after having suftered 

an indifterent treatment from curator Schmidt, 

demonstrated with his magnificent room, which won 

the Biennial's Grand Prize, that workmanship and 

the formal references extracted from traditional 

objects are a possibility to be considered even 

nowadays. ln relation to the more classical 

expressive media, it is worth noting the excel/ence 

of the 24 drawings by Canadian artist Betty 

Goodwin and the emotional/y moving human figures 

sculpted in wood by Katsura Funakoshi of Japan. 

English artist Richard Hamilton, one of the founders 

of pop art, set up an environment in keeping with 

his theses, and even expanding on them, in 

contrast to his col/eague David Hockney, from 

whom much had been expected, who appeared 

with melancholy drawings that arrived by fax. 

Organized by Stel/a Teixeira de Barros, the Brazilian 

representation of this edition was the best since the 

Biennial's comeback, at the beginning of the 1980s, 

until today The moment was r!ght, and the curator 

confident/y put together a group that combined 

established artists, whose works were living 

references rather than paths already brought to a 
c/ose, with artists whose careers were in their 

mature phase, and, final/y, with artists who were 

emerging on the art scene at that very momento At 

the entrance to the Brazilian segment, 15 imposing 

statues in black stone by Sérgio Camargo set the 

tone of what was to come. He, Amílcar 

de Castro, Eduardo Sued, Anna Bel/a 

Geiger, and Flavio-Shiró acted as a sort 

of bal/ast for the risky undertakings by 

José Resende, Gildo Meireles, Carlos 

Vergara, and Carmela Gross. At the 

emergent points came the works by 

Marco do VaI/e, Nuno Ramos, Jac 

Leirner, Fábio Miguez, Flávia Ribeiro, 

Marcos Benjamin, Daniel Senis e, Ester 

Grinspum, and Emanuel Nassar. The 

Nuno Ramos 
Brasil Brazil 
Sem título Untitled 
1989 
400x260cm 
Vaselina, parafina, pigmento, tecido, 
borracha, e outros materiais sobre tela 
Vaseline, paraffin, pigment, fabric, I1Jbber, 
and other materiais on canvas 
Foto Photo Eduardo Ortega 



Eventos especiais, segmento organizado 
por João Cândido Gaivão, retomava o 
tempo em que a Bienal de São Paulo era 
também uma bienal de teatro, reunindo 
um importante aceNO de cenografias de 
artistas brasileiros, de Lasar Segall a 
Flávio Império, e daí até Daniela Thomas 
e Romero de Andrade Lima. No plano 
internacional eram marcantes as obras 
do checo Josef Svoboda e do norte
americano Bob Wilson. Na prática essa 
exposição era apenas a 
ante-sala de uma série de ações, 
eventos, ateliês, que terminaram 
ocorrendo durante todo o 
desenvolvimento da Bienal. Arte em 
jornal, eletrografia, dança, música, entre 
outras manifestações, formaram uma 
intensa tentativa, desde a fundação da 
Bienal, de obrigá-Ia, como explicou o 
curador no texto de abertura de seu 

catálogo, a sair de seu prédio para 
integrar toda a cidade numa grande 

celebração. 

Katsura Funakoshi 
Japão Japan 
Befween word and wood 
1989 
183 (h) 
Madeira Wood 
Coleção Colleetion 
Galeria Nishimura (Tokio) 
Foto Photo Sato Tokihiro 

Jac Leirner 
Brasil Brazi/ 
Nomes Names 
1989 
4,95x1 Ox11 m 
Sacolas plásticas, 
manta de poliéster 
costuradas si entretela 
P/astie bags, pO/yester eovering 
sewn without interlining 
Foto Photo Romulo Fialdini 

foreign public, whose awareness was not yet fully 

formed regarding the importance of Hélio Oiticica, a 

recent discovery of PS 1 in New York, was able to 

perceive the power of our artists/ it was apparent 

that from oldest to youngest the artists were 

cohesively linked and that Brazil's production was 

not explainable in terms of what was being done in 

other Latin American countries, geographically near 

but belonging to another universe, 

Special events, the segment organized by João 

Cândido GaIvão, harked back to the time when the 

São Paulo Biennial was also a theater biennial, as it 

presented an important collection of scenography by 

Brazilian artists, from Lasar Sega II to Flávio Império, 

and continuing on to Oaniela Thomas and Romero 

de Andrade Uma, At the intemationallevel there were 

striking artworks by Czech artist Josef Svoboda and 

the North American Bob Wilson ln practical terms 

this exhibition was only the anteroom to a series of 

actions, events and workshops that wound up taking 

place throughout the development of the Biennial, As 

the curator explained in the opening text of the 

exhibition catalog, Newspaper Art, Electrograph~ 

Dance, Music, and other manifestations constituted a 

forceful attempt as they had done since the 

Biennial's inception, to obligate it to move out of its 

building to involve the entire city in a big celebration 
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Presidente da Diretoria Executiva 
Chamnan or Executive Board 

Alex Periscinoto 
Presidente do Conselho Administrativo 

Chairman of lhe AdministIative Council 
Celso Neves 

Comissão de Arte e Cultura M and Cuiture Commiltee 
Carlos von Schmidt 

Gilberto Chateaubriand 
João Cândido Martins Gaivão Barros 

José Alberto Nemer 
Luiz Paulo Baravelli 
Marcelo Grassmann 

Marcus de Lontra Costa 
Paulo Herkenhoff 

Stella Teixeira de Barros 
Curadoria Curatorship 

Carlos von Schmidt Curador Internacional 
In/emationa1 Cura/or 

Casimiro Xavier de Mendonça 
César Luís Pires de Mello 

Gabriel Borba 
João Cândido Gaivão 

Maria Bonomi 
Stella Teixeira de Barros 

Projeto de Arquitetura e Comunicação Visual 
Exhibilion Ivchitec/ure and VISUal Communication 

Mário Gallo 

JÚRI PREMIAÇÃO AWARDS JURY 

Artes PlásticasM 
Carlos von Schmidt, Brasil BrazJl 

GuiUermo Wliitelow, Argentina 
Jacques Leenhardt, França France 

Kynaston McShine, Estados Unidos United States 
Takeshi Kanazawa, Japão Japan 

PREMIADOS BRASILEIROS BRAZILlAN PRIZE WINNERS 
PRÊMIO AQUISiÇÃO 
ACQUISITION PRIZE 

Flávia Ribeiro 
Flávio Shirõ 
Marcos Coelho Benjamim 

MENÇÃO HONROSA 
HONORABLE MENTlON 

Grupo Boi Voador 
Siron Franco 

Pintura Paíntíng 
Pintura Paíntíng 

Artes Cênicas Theater Arts 

Marinus Boezem 
Holanda The Netherlands 

Wind-fables 
1988 

300x120x90cm 
Técnica mista Mixed technique 

Coleção Collection 
Musée St. Pierre Lyon, França 

Foto Photo Wim Riemens 



PREMIADOS ESTRANGEIROS FOREIGN PRIZE WINNERS 

Robert Wilson 

Alain Jacquet 
Antonio Semeraro 
Martin Puryear 
Philippe Thomas 
Yves Klein 

MENÇÃO HONROSA 
HONORABLE MENTlON 

Boris Bucan 

Países e número de artistas 
Mísls from each country 
Argentina 3 
Austrália Australia 1 
Austria Austna 2 
Bélgica Belgium 5 
Brasil Brazi/ 120 
Bulgária Bulgana 13 
Canadá Canada 3 
Chile 4 
Col6mbia Colombia 3 
Coréia do Sul South Korea 3 
Cuba 9 
Dinamarca OenmaJk 1 
Egito Egypt 3 
Equador Ecuador 3 
Espanha Spain 3 
Estados Unidos United States 6 
Finlândia Finland 2 
França France 5 
Grã Bretanha Great Britaín 4 
Grécia Greece 2 
Guatemala 2 
Holanda The Netherlands 1 
(ndia India 3 

Estados Unidos United States 

França France 
França France 
Estados Unidos United States 
França France 
França France 

Iugoslávia Yugoslavia 

Israel 2 
Itália lta/y 4 
Japão Japan 3 
Kuwait 3 
Luxemburgo Luxemburg 2 
Marrocos Morocco 3 
México Mexico 1 
Noruega Norway 1 
Peru 2 
Pol6nia Poland 8 
Porto Rico Puerto Rico 3 
Portugal 3 
República de San Marino Republic 
ofSanMarino 3 
República Democrática Alemã 
German Oemocratic Republic 3 
República Dominicana Oomínican 
Republic 2 
República Federal da Alemanha 
German Federal Republic 2 
Romênia Romania 3 
Suécia Sweden 1 
Suíça Switzer/and 2 
Uruguai Uruguay 3 
Venezuela 1 

Grande Prêmio da Fundação Bienal 
Bienal Foundation Grand Prix 
Melhor Conjunto Best Oeuvre 
Melhor Conjunto Best Oeuvre 
Participação Individual Individual Participation 
Melhor Conjunto Best Oeuvre 
Melhor Conjunto Best Oeuvre 

Artes Cênicas Theater Arts 

Sala Martin Puryear Martin Puryear Room 
Foto Photo Carlos Goldgrub/Folha Imagem 

Total de artistas 259 
Number af artists 

Participação em outros 
segmentos 
Participatian in alher segments 
Arqultetura Archllecl1JJe 2 
Brasil Brazi/ 2 
Artes Cênicas 1heater Arts 20 
Bélgica 8elgium 1 
Brasil Brazíl 17 
Iugoslávia Yugoslavia 1 
Tchecoslováquia Czechaslavakla 1 
Artes Visuais Visual Arts 39 
Brasil Brazil 20 
Espanha Spain 5 
Estados Unidos Uníted States 3 
Finlândia Rnland 1 
França France 3 
Holanda The Néther/ands 1 
Paraguai Paraguay 1 
Pol6nia Paland 1 
República Democrática Alemã 
German Oemocraüc Republic 4 

Dança Dance 8 
Brasil Brazil 2 
Cuba 6 
Música Music 12 
~entina 1 
Austria Austria 1 
Brasil Brazíl 5 
Cuba 1 
Estados Unidos United States 2 
França France 1 
Uruguai Uruguay 1 
Performace 6 
Argentina 1 
Brasil Brazil 4 
Japão Japan 1 
Total de países 47 
Number af countries 
Total de artistas 346 
Number af 8ftísts 
170 brasileiros Brazilians 
176 estrangeiros foreígn 
Total de obras 1 824 
Wotks ín attendance 



IL 
BRAZIL 

EXTERIOR 
ABROAO 

230 

Carmela Gross 
Brasil Brazil 

Sem título Untitled 
1989 

11x7x5m 
Objeto de mica; desenho-objeto; 

desenho mural; desenho-colagem 
Mica object; drawing-object; 

mural drawing; drawing-col/age 
Instalação Instal/ation 

Coleção da artista Mist's col/ection 
Foto Photo Romulo Fialdini 

FATOS POLíTICOS E ECONÔMICOS 

Primeiras eleições diretas para Presidência 
da República: o ex-govemador de Alagoas, 
Femando Collor de Mello, delTOta no segundo tumo 
Luís Inácio Lula da Silva, lider sindicalista e um 
dos fundadores do PT. 
Anunciado o Plano Verão: congelamento de preços, fim 
sla correção monetária e criação do cruzado novo. 
Indice de inflação no ano atinge 1 782,9 %. 

FATOS CULTURAIS 

Criada a Fundação Memorial da América Latina, em 
São· Paulo, cujo conjunto arquitetônico é projetado 
por Oscar Niemeyer. 

FATOS RELATIVOS À BIENAL 

A 20a Bienal de São Paulo retoma a montagem por 
países e a atribuição de prêmios. Participam 47 
países; 176 artistas estrangeiros e 170 artistas 
brasileiros, com um total de 1 824 obras. 

FATOS POLíTICOS E ECONÔMICOS 

China: exército intervém em manifestações pela 
abertura do regime comunista na Praça da PaZ 
Celestial, em Pequim, e deixa 1 400 mortos. 
Alemanha: queda do Muro de Berlim e proposta a 
reunificação da Alemanha no ano seguinte. 
Romênia: fuzilados o presidente Nicolau Ceausescu e 
sua mulher Elena. Após confrontos e massacres nas 
ruas, chega ao fim a última ditadura comunista no 
Leste Europeu. 
Paraguai: deposto o presidente Alfredo Stroessner, 
após trinta e cinco anos no poder. Assume o general 
Andres Rodriguez com o compromisso de 
redemocratizar o país. 

FATOS CULTURAIS 

Arte 
Exposição Os Mágicos da Temi, no Centro Georges 
Pompidou, em Paris. 
Exposição Arte ConceituaI, uma Perspectiva, 
em Paris. 
J. Kosuth organiza a exposição Wittgenstein, o Jogo 
do Indizível, em Viena e Bruxelas. 

Arqultetura 
Frank Gehry: Vitra Design Museum, Weil-Am-Rhein, 
Alemanha (projeto de 1987). 
I. M. Pei: pirâmide de vidro do Louvre, Paris (projeto 
de 1983). 
J. O. von Spreckelsen e Paul Andreu: Arco de La 
Défense, Paris. 

Design 
P. Starck lança escova de dentes Fluocaril. 

Cinema 
E. Kusturica: Tempo de Ciganos. 
S. Lee: Faça a Coisa Certa. 
S. Soderbergh: sexo, mentiras e videotape. 

REPERCUSSÕES 

Morre Salvador Dalí. 

POUTlCAL ANO ECONOMIC MIL 

CULTURAL HIGHUGHTS 

The Fundação Memorial da América Latina is created in São Paulo 
and instal/ed in a cultural center designed by Oscar Níemeyer. 

FACTS RELATEO TO THE BIENNIAL 

The 20th São Paulo Intemational Biennial is held with 47 countries, 
176 foreign artists, 170 Brazilian artists, and 1,824 works in 
attendance. 

POUTlCAL ANO ECONOMIC MILESTONES 

Chinese armored troops storm against a major student-Ied pro
democracy protest at 77ananmen SqUar8, in Beijing, kíl/ing 1,400 
demonstrators. 
Germany: tumbling of the Berfin Wa/I and the prospective reunification 
of Germany in the following year. 
Romania: President Nicolae Ceausescu and his wife Bena are 
executed. After numerous confrontations and massacre scenes on the 
street, the last communist dictatorship in Eastem Europe ends. 
Paraguay: Presídent Alfredo Stroessner is removed from office after 35 
years of dictatorial rule. General Andres Rodríguez is swom in with the 
commitment to redemocratize the nation. 

CULTURAL HIGHUGHTS 

M 
The exhibition Les Magiciens de la Terre is shown at Centre Georges 
Pompídou, in Paris. 
The exhibition Art Conceptuel: Une Perspective is shown in Paris. 
J. Kosuth organizes the exhibition Wittgenstein. Das Spiel des 
Unsagbaren, in Víenna and Brussels. 

Architecture 
Frank Gehry: Vitra Design Museum, Weil-Am-Rhein, Germany 
(Project design of 1987). 
1/. M. Pei: Pyramid entrance to the Louvre, Paris. (Project design 
of 1983). 
J. o. von Spreckelsen and Paul Andreu: Grande Arche de la 
Défense, Paris. 

Oesign 
P Starck launches the toothbrush Fluocaril. 

Film 

E Kusturica: Dom za vesanjefnme of the Gypsies. 
S. Lee: Do The Right Thing. 
S. Soderbergh: sex, lies, and videotape. 

REPERCUSSIONS 

Death of Salvador Dali. 
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FATOS POLíTICOS E ECONÕMICOS 

Lançado o Plano Collor para combate à inflação: nova 
troca da moeda por cruzeiro; confisco monetário de 
todos os setores da sociedade, congelamento de 
preços e salários. 
Primeiras denúncias sobre o esquema PC Farias de 
b'áfico de influências no governo, envolvende o 
presidente Fernando CoIlor. 
Indice de inflação no ano é de quase 1 500 %. 
O governo Collor extingue o Ministério da Cultura. 

FATOS CULTURAIS 

Arte 
Exposição Transcontinental organizada pela 
lkan Gallery, em Manchester, dá destaque à arte 
brasileira contemporânea. 

Televlsio 
Estréia da MTV. 
Iniciada a série de programas infantis Castelo Rã-Tim
Bum, da TV Cultura. 

REPERCUSSÕES 

Ayrton Senna conquista pela segunda vez o 
Campeonato Mundial de F6rmula 1. 
Morre o cantor e compositor Cazuza. 
Morre Luiz Carlos Prestes, ex-secretário-geral 
do PCB. 

FATOS POLíTICOS E ECONÕMICOS 

África do Sul: o I(der politico Nelson Mandela é 
libertado da prisão após quase vinte e oRo anos. 
Golfo Pérsico: o Iraque, sob a presidência de Saddam 
Hussein, invade o Kuw_it. EUA, França, Inglaterra e 
Alemanha Ocidental preparam, na Arábia Saudita, a 
operação "Tempestade no Deserto". Conselho de 
Segurança da ONU tenta negociar retirada iraquiana. 
Alemanha é reunificada. 
A primeira-ministra da Grã-Bretanha, Margareth 
Thatcher, renuncia. 

FATOS CULTURAIS 

Arte 
448 Bienal de Veneza. 
A exposição High and Low, organizada por K. Varnedoe, 
no MoMA/NV, tem como tema o diálogo entre a alta 
cultura e a chamada comunicaçãe de massa. 
Barbara Kruger e Jenny Holzer apontam novas 
direções para a arte pública. 

Arqultetura 
C. de Portzamparc: Cidade da Música, no Parque de 
la Villete, Paris. 

Deslgn 
Philippe Starck lança seu espremedor de frutas, que 
se torna um ícone mundial d. desitn. 

Cinema 
P. Lungin: Taksi-8lyuzlTaxi aI".s. 
K. Loach: Hidden Agenda. 

REPERCUSSÕES 

Primeiro McDonald's em Moscou. 

POLlTlCAL ANO ECONOMIC 

The Col/or Plan desígned 
currency (cruzado novo) 
bank assets, prices, and wages. 
Ear1y news of the ínfluence pedd/íng scheme wíthín the govemment, 
set up by PC Farias and ínvo/víng Presídent Femando Collor. 
Inflatíon rises to 1,500 percent per annum. 
The Col/or administratíon extínguishes the Mínístry of Cu/ture. 

CULTURAL HIGHLlGHTS 

Me 
The exhíbítíon Transcontinental organized by /kan Gal/ery, in 
Manchester, focuses mainly on contemporary Brazilian art. 

Television 
MTV starts operatíng in the country. 
The awarded children's show Castelo Rá-Tlm-Bum is aired 
on TV Cultura. 

REPERCUSSIONS 

Ayrton Senna wins the Formula One World Driver's Championship 
for the second time. 
Death of singer and composer Cazuza. 
Death of Luiz Carlos Prestes, former secretary general of the 
Brazilian Communíst Party. 

POLITICAL ANO ECONOMIC MILESTONES 

South Africa: politícalleader Nelson Mandela is released after nearty 
28 years in prison. 
Persian Gulf: under the command of Presídent Saddam Husseín, Iraq 
ínvades Kuwait. The Unites States, France, England, and West 
Germany prepare the operation "Desert Storm" to take place in Saudi 
Arabia. The UN. Securi/y Council tries to negotiate the wíthdrawalof 
Iraqi forces. 
Germany is reunlfied. 
British prime minister Margaret Thatcher resigns. 

CULTURAL HIGHLlGHTS 

M 
44th Veníce Biennale. 
The controversial exhibition High and Low: Modem M and Popular 
Culture curated by K Vamedoe is shown at MoMA, New York. 
Barbara Kruger and Jenny Holzer poínt out new routes for public art. 

Architecture 
C. de Portzamparc: City of Music, at Parc de la Víllete, Paris. 

Design 
Philippe Starck launches his juicer that becomes a worldwide 
renowned symbol of design. 

Rim 
P Lungín: Taxi Blues. 
K Loach: Agenda Secreta. 

REPERCUSSIONS 

McDonald's opens its first store in Moscow. 
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Luiz Hermano 
Brasil Brazi/ 

Nave mãe Mothership 
1991 

262x190x75cm 
Laminado de madeira Laminated wood 

Coleção Collection Jorge Sallum 
Foto Photo Romulo Flaldlni 

Com o fim da edição de 1989 desfez-se 
o triunvirato curatorial. Em lugar disso se 
manteve João Cândido Gaivão em parceria 
com o crítico Jacob Klintowitz. Mais uma 
conturbação, e Klintowitz abandonou 
o cargo no meio do caminho deixando 
Gaivão no comando geral do processo. 
Embora na Bienal anterior Gaivão tivesse 
sido o responsável por um bem-sucedido 
e eclético conjunto de espetáculos de 
dança, teatro, música entre outros eventos 
especiais, ele acabou com uma herança 
complicada na mão, uma Bienal que além 
de conferir prêmios elevou-os a uma 
ordem astronômica (o Grande Prêmio era 
de 150 mil dólares) e, para piorar, passou 
a ser estruturada no surrado princípio dos 
salões de artes, pautado na abertura de 
inscrições aos artistas em geral para que 
posteriormente seus dossiês e projetos 
fossem analisados e julgados por ele e 
pela antiga Comissão de Arte e Cultura 
que agora atendia pelo nome de Comissão 
Técnica de Arte. A troca do nome talvez 
fazia sentido, pois ao contrário de seu 
caráter consultivo, em princípio avalizando 
as deliberações do curador-geral, agora 
cabia à comissão, juntamente com o 
curador-geral, definir quem participaria 
ou não do evento. 

Following the 1989 edition the triumvirate model of 

curatorship was discarded. The new model kept 

curator João Cândido Gaivão, in partnership with art 

critic Jacob Klintowitz. Then, following a 
misunderstanding, Klintowitz resigned in midcourse, 

leaving Gaivão in charge of everything. Although in 

the previous Biennial Gaivão had been responsible for 

a successful and ec!ectic set of dance, theater; and 

music spectac!es plus other special events, this time 

he was left with a complicated inheritance on his 

hands, a Biennial that besides conferring awards, had 

elevated them to an astronomical amount (the Grand 

Prize was US$ 150,000. 00) and, to make matters 

worse, was modeled after the hackneyed formula of 

the art salons whereby the artists enrolled and had 

their portfolios and proposals analyzed by Gaivão 

himself and the former Commission of Art and 

Culture, then called the Technical Commission of Art. 

The change in name perhaps made sense, since 

contrary to its former consulting role, basically giving 

its blessing to the decisions of the General Curator; 

the commission now shared in the task, together with 

the general curator; of deciding who would participate 

in the event. 

Ana Maria Tavares 
Brasil Brazi/ Escada e Container Staircase and Container 

1990 350x50x80cm 
Madeira, aço, tinta de poliuretano Wood. stee/, po/yurethane paint 

Coleção Collection Galeria Brito Cimino Foto Photo Galeria Brito Cimino 
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Luiz Henrique Schwanke 
Brasil Brazil 
Cubo de Luz, antinomia 
Light Cube, Antinomy 
1991 
300x300x300cm 
Estrutura metálica/lâmpadas 
multivapores de alta pressão 
M etal frame/high-pressure multivapor lamps 
Projeto técnico Harro Stamm 
Technical project: Harro Stamm 
Coleção da Família Schwanke 
Collection Schwanke Fami/y 

~---A+----:~---- :9ase em Concreto com Inc!1ne.ção para Drenagem 

Mas, verdade seja dita, decidia em termos. 
Dado que a sistemática de se convidar todos 
os países continuava em vigor, o júri de 
seleção não cometeria a deselegância de 
vetar o envio deste ou daquele país sob pena 
de criar um incidente diplomático. Do mesmo 
~odo, consciente do desinteresse por parte 
dos artistas mais maduros de se submeter a 
um crivo vexatório, a solução foi instá-los a 
enviar o material sob a garantia prévia de que 
estariam selecionados. Com essa política de 
dois pesos e duas medidas, incompatível com 
um evento que voltara 
a se afirmare que ademais se nutria de toda 
a boa vontade interna e externa, 
o resultado foi uma edição exangue, 
cuja fragilidade se explicitava já no catálogo 
geral que, apesar do inventivo projeto gráfico 
de Rico Lins, por ser mal colado desmontava
se nas mãos de quem o consultava. 

Dos artistas brasileiros, as obras maduras de 
Geraldo de Barros, Ana Maria Maiolino e 
Celeida Tostes formavam o esteio de um 
conjunto desigual. Ana Maria Tavares voltava à 
Bienal quatro anos depois apresentando um 
trabalho seguro, que a colocava em definitivo 
na linha de frente da arte brasileira. O 
surpreendente Cubo de Luz do catarinense 
Schwanke, com evidente afinidade com o 
Cubocor, de Aluísio Carvão, obra símbolo do 
neoconcretismo, consistia num cubo de 5 
metros e meio de aresta cavado no jardim do 
prédio da Bienal, em cujas paredes internas 
foram instalados 80 refletores de luz, o 
equivalente à iluminação de um estádio de 
futebol. Caíto acertou ao ampliar de 
tamanho suas esculturas obtendo delas uma 

Alex Cerveny 
Brasil Brazi/ 

São Miguel 
1991 

55x75cm 
Nanquim, aquarela, acrílica, têmpera, 

ouro e prata sI papel 
India ink, watercolor, acry/ic paint, tempera, 

gOld, and si/ver on paper 
Coleção do artista Artist's collection 

Foto Photo Romulo Fialdini 

But, ln truth, there was often more form than 

substance to thelr declslon maklng, Slnce the system 

of Invltlng alI the countrles remalned ln effect, the 

selectlon commlttee never commltted the rudeness of 

vetolng the cholce of any countlYi ln order not to 

create a dlplomatlc Incident. And ln terms of the 

Brazlllan partlclpants, belng aware that the more 

mature artlsts were not Interested ln belng put through 

an annoylng selectlon process, It was arranged that 

they send thelr entrles under the guarantee of belng 

chosen. Thls pollcy of double standards was 

Incompatlble wlth an event that had regalned Its 

reputatlon and had eamed respect and goodwll/ both 

wlthln Brazll and abroad, and, as a result, It was a 

feeble edltlon, the fraglllty of whlch was apparent even 

ln Its catalog, whlch, desplte the creatlve graphlc 

deslgn by Rico Uns, was not glued together wel/, and 

fel/ apart ln the hands of readers, 

Of the Brazlllan artlsts, the mature works of Geraldo de 

Barros, Ana Maria Malollno, and Celelda Tostes formed 

the backbone of an unbalanced set. Ana Maria 

Tavares returned to the Blennlal four years after havlng 

presented a confident work, whlch placed her 

definltlvely on the front Ilnes of Brazlllan art, 

The surprlslng Cubo de Luz (Ught Cube), by 

Schwanke, from the state of Santa Catarina; bore an 

evldent affinlty to Aluísio Carvão's Cubocor (Colorcube), 

an emblematlc work of neoconcretlsm, conslstlng of a 

18-ft cube dug Into the yards surroundlng the Blennlal 

bulldlng, on the Internal wal/s of whlch 80 Ilght 

reflectorswere Instal/ed , the equlvalent of the Ilghtlng ln 

a soccer stadlum. Caíto Increased the slze of hls 

sculptures to good effect, obtalnlng an unforeseen 

sensuallty that was owlng not only to thelr shapes, 

but also to the IndustriaI material from whlch they were 

made, On a dlfferent tack, Lulz Hermano and Paulo 
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sensualidade imprevista posto que 
derivava não só das formas mas da 
matéria industrial de que eram feitas. 
Num sentido diverso Luiz Hermano e 
Paulo Paes, aquele fazendo uso de fitas 
de madeira, chapas e fios de cobre, este 
de papel colorido e inflável, apresentavam 
suas esculturas referenciadas em seus 
brinquedos de garotos. 

A pintura era explodida e rejuntada em 
Osmar Pinheiro enquanto o desenho pleno 
de simbolismos de Alex Cerveny 
enamorava-se de fontes históricas 
diversas no tempe e no espaço. Por 
último Marcelo Cipis trouxe sua Cipis 
Transwerld, uma paródia da arte como 
empreendimento empresarial. 

Entre os destaques estrangeiros a 
grande presença foi a norte-americana 
Ann Hamilton. Como é comum no 
desenvolvimento de seus projetos, foram 
gastos mais de dois meses para a 
consecução da sua obra Linhas Paralelas, 
uma i,nstalação composta por duas salas 
num conjunto de 8 m de largura por 27 m 
de comprimento. Um sombrio discurso 
sobre a morte exalava de um primeiro 
ambiente ocupado por uma grande nave 
funerária repleta de velas compridas e 
sem i-utilizadas. No chão, atritando com os 
passos dos visitantes, chapas de cobre 
pregadas. Ao recuar-se para tentar reter a 
integridade do conjunto, tendia-se a 
esbarrar na parede suja de cima a baixo 
pela parafina deixada pelas velas 
derretidas. Um cheiro impregnava o 
ambiente. Na sala dos fundos, dispostos em 
duas urnas de vidro, duas aves mortas iam 
sendo lenta e implacavelmente devoradas 
por besouros. 

o desenho expressionista de Max Uhlig foi 
a grande contribuição trazida por uma 
Alemanha já unificada, fazendo crer que a 
queda do muro seria, como foi, o fator de 
um grande incremento para a produção 
artística daquele país. Acompanhando-o 
vieram cinco grandes telas de A.R. Penck, 
fechando, desde a vinda de Baselitz no 
longínquo ano de 1975, o círculo dos 
grandes artistas neo-expressionistas 
alemães, e 1 fi obras de Horst Antes, que 
terminaria, junto cem Max Uhlig, recebendo 
o Grande Prêmio e o Prêmio da Fundação 
Bienal de São Paulo, respectivamente. 
Ganharam mas não levaram, o que 
centribuiu para macular internacionalmente 
a reputação da instituição. 

Paes-the former uslng wooden strlps as well as 

copper sheets and wlres, the laffer wlth hls 

colored, Inflatable paper-presented thelr sculptures 

referrlng to the toys of boyhood. The palntlng was 

exploded and put back together ln the work of 

Osmar Pinheiro, while Alex Cerveny's drawing 

steeped ln symbolism was intlmately Ilnked to 

hlstorical sources of varlous times and places. 

Lastly, Marcelo Cípis brought his Cipis Transworld, 

a parody of art as a business venture. 

The most stríking presentations by internatlonal artlsts 

included that of North American Ann Hamilton. As is 

common for her works, her Insta//ation Parallel Unes 

was more than two months ln the making; It 

consisted of two rooms which together measured 

26 ft ln wldth and 88 in length. A somber dlscourse 

on death breathed from an Indlal envlronment 

occupled by a funeral nave full of long and half-burnt 

candles. Nailed to the floor; wearing down as the 

visitors stepped on them, were sheets of copper. 

When one recolled to maintain the Integríty of the 

scene, he or she tended to come face to face with 

the wall soiled from cellíng to floor wlth the wax left 

by melted candles. A smell Impregnated the setting. 

ln the room at the back, arranged in glass ums, two 

dead birds were being slow/yand implacably 

devoured by beetles. 

The expresslonlst drawing of Max Uhllg was the 

important contrlbution brought by the now unífied 

Germany, Indlcating that the fali of the Berlin wall 

would lead to a greatly Increased artistlc 

production for that country, as, ln fact, it proved 

to do. Along wíth this came tive big canvases by 

A. R. Penck, eloslng the clrele of the great 

German neoexpressionists that had begun wlth 

the comlng of Baselltz way back ln 1975, plus 16 

artworks by Horst Antes, who wound up winning 

the Grand Prize, the Fundação Blennlal de São 

Paulo Award golng to his colleague Max Uhlig. 

They won them, but dld not accept them, an 

Incident that detracted from the Instltutlon's 

intematlonal reputatlon. 

France came with a collective project featuring the 

Abstract Expresslonist master Eugene Leroy, and 

Anneffe Messager's fragmented dlary of drawings 

and photos. Sweden sent Ulf Rollof, the creator of 

a fascinatlng machlne that breathed slowly, thereby 

altematlng ln appearance from an animai wlth 

exposed vertebrae to a life boato 



A França veio com um projeto coletivo em 
que se destacavam o mestre do 
abstracionismo expressionista de linha 
matérica, Eugene Leroy, e o diário 
fragmentado em desenhos e fetos de 
Annette Messager. A Suécia enviou Ulf 
Rollef, autor de uma máquina fascinante, 
dotada de uma respiração compassada que 
a fazia variar da aparência de um animal 
com as vértebras expostas para um barco 
salva-vidas. 

A competência do curador João Cândido 
Gaivão, tal como havia acontecido na 
edição anterior, ficou evidente no modo 
como ele conduziu os setores de dança e, 
muito particularmente, o teatro. Graças 
a sua iniciativa foram trazidas duas 
inesquecíveis companhias: o 
espetáculo Suz/OISuz, do 
grupo catalão Fura Dei 
Baus, uma descarga de 
energia que punha o público 
atônito e em um estado de 
tensão durante todo o 
decorrer da peça e, por fim, a 
Trilogia Clássica: Medeia, 
Troiana e Electra, levada 

• • 
pela Companhia de Teatro Nacional de 
Bucareste, dirigida por Andrei Serban. Ficará 
para sempre marcada na memória de todos 
que a assistiram a irresistível emoção diante 
de um espetáculo narrado em latim e grego. 

The competence of curator João Cândido 

GaIvão, as in the previous edition, was evident in 

the way that he conducted the dance and 

theater segments, especial/y the latter. Thanks 

to his initiative, two unforgettable companies 

were brought to the show: the spectacle 

Suz/O/Suz, by the Catalan group Fura 

DeI Baus, a lightning bolt of pure energy 

that astonished and electrified the 

public from the play's beginning to 

endi also, Classic Trilogy: Medeia, 

Troiana, and Electra, presented by 

the National Theater Company of 

Bucharest directed by Andrei 

Serban. This spectacle, narrated 

in Latin and Greek, was an 

intensely moving experience 

that wiJ/ live forever in the 

memories of the spectators. 

\ 

• 

Ulf RoUof 
Suécia Sweden 
Sellows VII 
1990 
54x297x92cm 

Alex Flemming 
Brasil Brazil 

51 Título Untitled 
1991 

160x100x145cm 
Polimatérico Varied materiais 

Coleção Collection 
Museu de Arte de São Paulo 

Assis Chateaubriand 
Foto Photo Luiz Hossaka 

Alumínio, aço, latão, látex Aluminum, steel, brass, latex 
Coleção do artista Mist's collection 
Foto Photo Arquivo Wanda Svevo 
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Presidente da Dlretorla Executiva 
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Celso Neves 
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Evelyn loschpe 
João Candido Gaivão 
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JIJRI PREMIAÇAo AWARDS JURY 

Artes Plásticas M 
Carmen Velasco Portinho, Brasil BrazI/ 

Casimiro Xavier de Mendonça, Brasil frazil 

Fábio Magalhães, Brasil BrazIl 
João Cândido Martins Gaivão Barros, 

Brasil Brazl7 
Maria Alice Milliet, Brasil BrazlI 

PREMIADOS BRASILEIROS BR/J.ZILlAN PRIZE WINNERS 

Alex Cerveny 

Cristina Canale 

Geraldo de Barros 

Lívio Abramo 

PREMIADOS ESTRANGEIROS FOREIGN PRIZE WINNERS 

PRÊMIO AQUISiÇÃO 
ACOUISITION PRIZE 

Horst Antes 

Max Uhlig 

PRÊMIOS ESPECIAIS 
SPECIAL PRIZES 

Andrei Serban, 
Alejandro Otero, 

Países e número de artistas 
Mists fram each countJy 
Alemanha Germany 2 
~entina 6 
Austria Austria 2 
Bélgica Belgium 2 . 
Brasil Brazil 62 
Canadá Canada 1 
Chile 1 
Colômbia Calombia 2 
Coréia do Sul South Korea 1 
Cuba 4 
Dinamarca Denmark 3 
Espanha Spain 9 
Estados Unidos United States 4 
Finlândia Rnland 1 

Alemanha Gerrnany 

Alemanha Gerrnany 

Romênia/Romania 
União Pan-americana 
Pan-American Union 

França France 6 
Grá Bretanha Great Britain 2 
Grécia Greece 1 
Holanda 7he Netherlands 4 
Hungria Hungary 1 
Israel 5 
Itália Ita/y 2 
Japão Japan 10 
México Mexica 1 
Noruega Norway 1 
Peru 1 
Portugal 1 
Romênia Ramanía 4 
Suécia Sweden 1 
Suíça Switzerland 3 
Taiwan 1 

Prêmio Secretaria Estadual de Cultura 
Prize awarded by the State of São Paulo Governrnent 
Culture Secretariat 
Prêmio Governador do Estado 
Prize awarded by the Governor of the State of São Paulo 
3° Prêmio Fundação Bienal de São Paulo 
Prêmio Palácio da Alvorada 
3rd São Paulo Bienal Foundation Prize-Prize awarded 
by the Brazilian Presidency 
Prêmio Honorífico Honorary Prize 

Grande Prêmio Fundação Bienal de SãoPaulo 
São Paulo Biennial Foundation Grand Prix 
2° Prêmio Fundação Bienal de São Paulo 
2nd São Paulo Biennial Foundation Prize 

Prêmio Honorífico Honorary Prize 
Prêmio Honorífico Honorary Prize 

União Pan-americana Pan· 
American Union 3 
Venezuela 1 

Total de artistas 153 
Number af artists 
Participação em outros 
segmentos 
Partícípatian in other segments 
Artes Cênicas Thealer Ms 28 
Alemanha Germany 1 
Argentina 2 
Brasil Brazil 16 
Espanha Spain 1 
Estados Unidos Uni/ed States 3 
França France 1 

Japão Japan 2 
Romênia Romania 1 
Tchecoslováquia Czechoslovakia 1 
Artes Visuais Visual Ms 1 
Estados Unidos United States 1 
Música Music 1 
Brasil Brazil 1 
Total de países 34 
Number of countries 
Total de artistas 183 
Number of artists 
79 brasileiros Brazilians 
104 estrangeiros foreign 
Total de obras 1 028 
Works in attendance 



Ann Hamilton 
EUA USA 
Parallel lines 
1991 
80x270x495cm 

I 

Cobre, cera, fuligem, ossos, besouros, aço 
Copper, wax, sool, bones, beelles, sleel 
Coleção da artista Artisl's col/eclion 
Courtesy Sean Kelly Gallery, NY 
Foto Pholo Richard Ross 

Josef Svoboda 
Tchecoslováquia Czechoslovakia 
Tristan and Isolde (Wagner) 
1991 
30x40cm 
Foto de cenário Scenery pholograph 
Piccolo Teatro de Milão Piccolo Thealre, Milan, Ilaly 
Coleção do artista Artisl's col/eclion 
Foto Pholo Arquivo Histórico Wanda Svevo 

FATOS POLíTICOS E ECONÔMICOS 

Brasil assina com Argentina, Paraguai e Uruguai o 
acordo de criação do Mercosul. 
Explodem e&eandalos de conupção e irregularidades 
no âmbito governamental: caso Rosane Collor, na LBA; 
caso Magri, no Trabalho e Previdência; caso Alceni 
Guerra, na Saúde; caso Zélia Cardoso de Mello, 
e outros. 
Privatizada, por meio de leilão, a siderúrgica Usiminas. 

FATOS CULTURAIS 

Arqultetura 
João Filgueiras Lima (Lelé): Hospital do Aparelho 
Locomotor Sarah Kubitschek, Fortaleza. 

REPERCUSSÕES 

o sociólogo Herbert de Souza (Betinho) recebe 
prêmio da ONU pela defesa do meio ambiente. 
Ayrton Senna conquista pela terceira vez o 
Campeonato Mundial de Fórmula 1. 
Implantada a TV por assinatura no Brasil. 

FATOS RELATIVOS À BIENAL 

A 21 a Bienal de São Paulo abre espaço para 
espetáculos teatrais como o do grupo La Fura Deis 
Baus, Bob Wilson e Teatro Nacional de Bucareste. 
Participam 34 países; 104 artistas estrangeiros e 79 
artistas brasileiros, com um total de 1 028 obras. 

FATOS POL(TICOS E ECONÔMICOS 

Decretado o fim da URSS pelos prêsidentes da Rússia, 
Bielo-Rússia e Ucrânia. Criação da Comunidade de 
Estados Independentes (CEQ. Em seguida, Gorbatchev 
renuncia à Presidência da URSS. 
Iugoslávia: guerra civil motivada pela questão da 
autonomia entre sérvios, eslovenos e croatas. 
Decretada a Independência da Croácia e da Eslovênia, 
em dezembro. 
Início da "Operação Mãos Limpas" para controle da 
conupção na Itália. 
Tem início o Mercosul. 

FATOS CULTURAIS 

Arte 
Retrospectiva Hélio Oiticica, Amsterdã, Paris, 
Sevilha, Lisboa e Minneapolis. 
Exposição retrospectiva dos 60 anos de carreira de 
Burle Marx, no MoMA em Nova York. 
Exposição Dis/ocafions, MoMA em Nova York. 
Exposição Mefropolis, em Berlim. 
Retrospectiva A. Giacometti, Museu de Arte Moderna 
da Cidade de Paris. 
Retrospectiva Ad Reinhardt, MoMA em Nova York. 
Abertura da Galeria Nacional do Jeu de Pau me, 
em Paris. 
Abertura do Museu de Arte Moderna de Frankfurt. 

Arquitetura 
Mario Botta: Catedral de Évry. 

Design 
O. Toscani começa a produzir seus polêmicos 
anúncios para a Benetton. 

Cinema 
L. von Trier: Europa, Europa. 
J. Demme: O Silêncio dos Inocentes. 

REPERCUSSÕES 

Magic Johnson anuncia que é portador do vírus 
da AIDS. 

POUTlCALANO 

Argentina, Brazíl, 
establishes the 
Accusations of corruption and mlsconduct within the govemmental 
circles Include the LBA affair, involving Arst Lady Rosane Col/or; 
the Magri Affalr, involving misconduct in the minlstries of Labor and 
Social Securfty; the Alceni Guerra Affair, at the ministry of Health; 
the scandal involving former minister of Planning Zélia Cardoso de 
Mel/o, and many others, 
The govemment-owned stee/ mill Usimínas is so/d ln an auction 
and privatized, 

CULTURAL HIGHUGHTS 

Architecture 
João Algueiras Uma, a.k.a. Lelé: Hospital do Aparelho Locomotor 
Sarah Kubitschek, Fortaleza. 

REPERCUSSIONS 

The UN. awards a prize to saciologíst Herbert de Souza (8etlnho) for 
envíronmental protection. 
Ayrton Senna wins Formula One Worfd Drivers Championship for the 
thirdtime. 
Cable TV is introduced ín Braz/I. 

FACTS RELATEO TO THE BIENNlAL 

The 21 st São Paulo Intemational BIenníal makes roam for theater 
performances by the group La Fura DeIs Baus, Bob Wílson, and 
Bucharest Natíonal Theater. The show ís held with 34 countries, 104 
foreígn artists, 79 Brazilian artists, and 1,028 works in attendance. 

POUTlCAL ANO ECONOMIC MILESTONES 

After the announcement that USSR formal/y ceased to eXÍst-as the 
republícs that formed it agreed to form the Commonwealth of 
Independent States-, president Gdrbachev resigned, 
Yugoslavía: a civil war is triggered that invotves Sf3rbs, Slovenians, and 
Croatians. Croatia and Slovenia declare índependence in December. 
The "Operation C/ean Hands" is launched to curb corruption ín fta/y. 
The Mercosur begins to operate. 

CULTURAL HIGHUGHTS 

M 
Retrospective exhlbition of the work of Hélio Oiticica vlsits 
Amsterdam, Paris, Seville, Usbon and Minneapolis. 
Retrospectíve exhibition of the work that Burfe Marx produced in 
60 years of career, at MoMA ín New York. 
The exhibitíon Dislocations is shown at MoMA in New York. 
The exhíbition Metropolis is shown in Berlin. 
Retrospective exhibition of the work of Giacometti at Musée d'Art 
Moderne de la Ville de Paris. 

Architecture 
Mario Botta: Cathedral ln Evry. 

Oesign 
o. Toscani begíns to praduce his contraversíal ads for Benetton. 

Film 
L. von Trier: Zentropa. 
J. Demme: The Silence of the Lambs. 

REPERCUSSIONS 

Magic Johnson announces he has tested positive for HIV, 
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SIL 
BRAZIL 

RI 
ABROAO 

Robert Schad 
Alemanha Germany 

Cabuk 
1989 

86x320x320cm 
Ferro Steel 

Coleção do artista 
Artist's collection 

FATOS POLfTICOS E ECONÓMICOS 

Denúncias de novos escândalos envolvendo o 
presidente Fernando Collor e seus assessores na 
esfera governamental: esquema PP; orçamento da 
União; Collor-PC; Operação Uruguai. 
Manifestações em todo o país pela safda do presidente 
Collor: assume destaque a passeata de jovens "caras 
pintadas", em São Paulo. 
Abertura do processo de impeachment com o 
afastamento do presidente. Assume o vice, 
Itamar Franco. 
Massacre do Carandiru: 111 presos são mortos pela 
Polícia Militar na tentativa de sufocar uma rebelião na 
Casa de Detenção, em São Paulo. Morrem em acidente 
de helicóptero o deputado Ulysses Guimarães e esposa, 
Mora; o senador Severo Gomes e 
,sposa, Henriqueta. 
Indice de inflação anual é de quase 1 200%. 

FATOS CULTURAIS 

Ministério da Cultura é recriado. 

Arqultetura 
Domingos Bongestabs: Ópera de Arame, Curitiba. 
Parque do Ibirapuera é tombado pelo Condephaat, em 
São Paulo. 

REPERCUSSOES 

Realizada no Rio de Janeiro a ECO-92. 
Ministério da Saúde divulga o número de casos de 
AIDS no país: quase 30 000, entre os quais mais de 
13 000 mortes. 
Seleção masculina de vôlei ganha medalha de ouro 
nas Olimpíadas de Barcelona. 
Morre a arquiteta Lina Bo Bardi. 

FATOS pOLITICOS E ECONÓMICOS 

EUA: Bill Clinton, do Partido Democrata, vence as 
eleições presidenciais. 
Peru: golpe de Estado do presidente Alberto Fujimori 
fecha o Legislativo e o Judiciário, com apoio da 
população afetada pela hiperinflaçio. Brasil suspende 
projetos bilaterais com o Peru. 
Iugoslávia: proclamada a Nova Federação lugoslava, 
integrada por Montenegro e pela Sérvia e suas 
províncias, Kossovo e Voivodina. Reconhecida a 
autonomia da Macedônia. 
Forte conflito na B6snia-Herzegovina e sua capital, 
Sarajevo. Os conflitos geram milhões de refugiados 
principalmente na Alemanha, Austria, Hungria 
e Suécia. 
Angola: José Eduardo dos Santos, do Movimento 
Popular pela Libertação de Angola, vence as primeiras 
eleições do país em 510 anos de existência. 

FATOS CULTURAIS 

Arte 
98 Documenta de Kassel apresenta as obras dos 
brasileiros Cildo Meireles, Jae Leirner, José 
Resende, Waltercio Caldas e S. Cemin. 
O corpo e suas pulsões, do sublime ao escatológico, 
passa a ter presença cada vez maior na cena artística. 
Exposição Manifeste I, Centro Georges 
Pompidou, Paris. 
Exposição Désordres, na Galeria Nacional do Jeu de 
Paume, Paris. 
Exposição He/ter Skelter, MOCA, Los Angeles. 
Exposição The Great Utopia: The Russian and Soviet 
Avant-Garde 1915-1932, organizada pelo Museu 
Guggenheim, de Nova York. 
Retrospectiva M. Broodthaers, Paris e Madri. 

Deslgn 
Simbolo das Olimpíadas de Barcelona. 

Cinema 
R. Altman: O Jogador. 
B. August: As Melhores Intenç6es. 
C. Eastwood: Os Imperdoáveis. 
J. Ivory: Retomo a Howards End. 

REPERCUSSOES 

Mapeamento do cromossomo. 
Philips lança o sistema de cassete digital compacto. 

Disclosure of new 
staff: the corruption 
head of the Bureau for Strategic Affairs; the Brazilian federal budget; the 
alliance Collor-Paulo César Farias; the Operation Uruguay 
Demonstrations are organized throughout Brazil in support of the 
ousting of president Collor: demonstrations by "caras pintadas" (mostfy 
students with their faces painted) in São Paulo are partícularfy 
noteworthy 
Impeachment trial begins with the ousting of President Collor; V1ce
President Itamar Franco is swom ln. 
The Carandiru massacre: ln São Paulos largest penitentiary, 111 
inmates are 011ed by the Military Police in an attempt to stifle a rebellion. 
Helicopter crash 011s state representative U/ysses Guimarães, his wife 
Mora, senator Severo Gomes, and his wife Henriqueta. 
Inflation rate is nearfy 1,200 percent per annum. 

CULTURAL HIGHLlGHTS 

Me 
The Ministry of Culture is recreated. 

Architecture 
Domingos Bongestabs: 6pera de Arame, Curitiba. 
The Ibirapuera Park is given landmark status by tf]e CONDEPHMT, 
in São Paulo. 

REPERCUSSIONS 

The United Nations Conference on Environment and 
Development-ECO '92 is held in Rio de Janeiro. 
The Ministry of Health reports on number of people infected with 
and affected by HIV! AIOS: near/y 30,000, of which 13,000 died. 
Brazilian mens volleyball team wins Olympic gold medal in 
Barcelona. 
Death of architect Una Bo Bardi. 

POLlTiCAL ANO ECONOMIC MILESTONES 

USA: Democratic Party candidate Bill Clinton wins 
presidential elections. 
Peru: president Alberto Fujimori dissolves the Congress with 
nationwide support of the population affected by hyperinflation. Brazil 
suspends bilateral agreements signed with Peru. 
Yugoslavia: Serbia and Montenegro unite and declare themselves the 
Federal Republic of Yugoslavia. Macedonia becomes an 
independent nation. 
Bombardment and violent clashes take place in Sarajevo, the capital 
of Bosnia Herzegovina. The armed conflicts cause mi/Iions of people 
to seek refuge in Germany, Austria, Hungary, and Sweden. 
Angola: José Eduardo dos Santos, candidate of the People's 
Movement for Angolan Uberation, wins the first elections in the 510-
year-old country. 

CULTURAL HIGHLlGHTS 

M 
9th Documenta, in Kassel presents works by Brazilian artists Gildo 
Meireles, Jac Leimer, José Resende, Waltercio Caldas, and 
S. Cemin. 
The body and its pulsations ranging from the sublime to the 
scatological are found with increasing frequency in the art scene. 
The exhibition Manifeste I is held at Centre Georges Pompidou, Paris. 
The exhibition Désordres is shown at the Galerie Nationale du Jeu de 
Paume, Paris. 
The exhibition He~er Skelter is presented at MOCA, Los Angeles. 
The exhibition 111e Great Utopia: The Russian and Soviet Avant
Garde 1915-1932 is organized by the Guggenheim Museum, 
ofNewYork. 
Retrospective exhibition of the work of M. Broodthaers is shown in 
Paris and Madrid. 

Oesign 
Logo of the Barcelona Ofympics. 

Rim 
R. Altman: The Player. 
B. August: Den Goda ViljanlThe Best Intentions. 
C. Eastwood: Unforgiven. 
J. Ivory: Howards End. 

REPERCUSSIONS 

Genes of selected human chromosomes are mapped. 
The electronics companies Philips and Matsushita launch the digital 
compact cassette. 



RASIL 
BRAZIL 

T IOR 
ABROAO 

Horst Antes 
Alemanha Germany 
5 Kopfe mit R-figure 
1991 
180x300cm 
Aquatec, serragem sobre compensado 
Aquatec, sawdust on p/ywood 
Coleção do artista Mist's collection 
Foto Photo W.Pankoke, Karlsruhe 

FATOS POLíTICOS E ECONÓMICOS 

Instalada a CPI do Orçamento para investigar 
benefícios a empreiteiras e empresas fantasmas. 
Os deputados federais envolvidos ficam conhecidos 
como "OS 7 anões do orçamento". 
Chacina da Candelária: 7 meninos de rua que dormiam 
em frente à Igreja da Candelária, no centro do Rio de 
Janeiro, são mortos pela Polícia Militar, gerando 
protestos nacionais e internacionais. 
Chacina na Favela Vigário Geral: em represália à morte 
de 4 soldados da PM por traficantes, 50 homens 
armados invadem a favela e matam 21 moradores sem 
ligação com o tráfico de drogas. População local acusa 
soldados da PM do Rio de Janeiro pelas mortes. 
Preso Paulo César Farias, do esquema PC, em Bangcoc 
(Tailândia), após permanecer 153 dias foragido. 
Inflação atinge o n(vel mais alto da história do pafs: 
2.708,6% ao ano 

FATOS CULTURAIS 

Arte 
Leonilson realiza sua última obra: uma instalação 
na Capela do Morumbi, São Paulo. 

Arqultetura 
Inaugurada a primeira etapa da restauração 
do Pelourinho, no centro hist6rico de Salvador. 
Acácio Gil Borsoi: Centro Administrativo de 
Uberlândia, MG. 

REPERCUSSÕES 

Criada a Ação da Cidadania contra a Miséria e 
pela Vida, liderada pelO soci61ogo Herbert de Souza 
(Betinho). 

FATOS RELATIVOS À BIENAL 

~ Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo. 
Esta Bienal recupera a idéia de uma mostra específica 
de arquitetura, vinte anos ap6s a primeira edição. 
Oscar Niemeyer: projeto para ampliação do Pavilhão da 
Bienal no Parque do Ibirapuera. 
A Fundação Bienal passa a responsabiliza .... se pela 
delegação brasileira na 458 Bienal de Veneza. O 
curador Nelson Aguilar seleciona os artistas Carlos 
Fajardo, Emmanuel Nassar, Rosãngela Renn6. 

FATOS POLíTICOS E ECONÓMICOS 

Israel/OLP: assinado Acordo de Paz entre Yasser Arafat 
(OLP) e Itzhak Rabin (lsraeQ, em Washington (EUA), na 
presença do presidente norte-americano Bill Clinton. 
Ataque terrorista ao World Trade Center, Nova York. 
Divisão da Tchecolosváquia em Republica Checa 
e Eslováquia. 

FATOS CULTURAIS 

Arte 
458 Bienal de Veneza. 
Retrospectiva da obra de Marcel Duchamp no 
Palazzo Orassi, em Veneza. 
Retrospectiva Henri Matlsse, MoMA, em Nova York, e 
Centro Georges Pompidou, em Paris. 
Jeff Wall afirma-se como um dos principais 
representantes da nova fotografia. 

Cinema 
J. Campion: O Piano. 
C. Kaige: Adeus Minha Concubina. 

POUTICAL ANO ECONOMIC MI 

A Congressionallnquiry C:~!1J/s@f~$f;JI óJ(reJ]~ft 
Budget for benefits grant "ti con titJ fon co !'Ii s and 9 o 
fírms. The state representatives involved in the misconduct are known 
as the "seven dvvarves of the budget". 
Candelária massacre: military policemen kil/ seven street kids sleeping 
in front of the Candelária church, in downtown Rio de Janeiro; the 
kil/ings gave rise to a wave of protest in Brazíl and abroad. 
Mass murder at Vigário Geral slum: in retaliation for the murders of 
four policemen by drug dealers, a death squad composed of 50 
gunmen invades the slum and kills 21 honest workers 
unconnected with drug traffícking, The local population charges the 
Rio de Janeiro Milítary Police with the kíllíngs. 
Paulo César Farias, head of the PC influence peddlíng scheme at 
presidentíallevel is arrested in Bangkok (Thaíland), after 153 days 
on the run. 
Inflation reaches its highest rate in the history of Brazíl: 2, 708.6 
percent per annum. 

CULTURAL HIGHUGHTS 

M 
Leonilson creates his last work, an installation at the Morumbi 
Chapei, in São Paulo, 

Architecture 
Initiated the fírst phase of restoratíon of Pelourinho, the historical 
downtown area of Salvador, in Bahia. 
Acácio Gil Borsoi: Administration Center at Uberlândia, MG. 

REPERCUSSIONS 

Soeiologist Herbert "Betinho" de Souza faunches the movement Ação 
da Cidadania Contra a Miséria e Pela Vida (Citizens' Actíon Against 
Poverty and Pro Ufe) . 

FACTS RELATEO TO THE BIENNlAL 

2nd São Paulo fnternationaf Architecture Bienniaf is held and 
restores the notion of a show specífícal/y devoted to architecture 
20 years after the inauguraf exhibitíon. 
Oscar N/emeyer designs the expansion pfan for the Pavífhão da 
Bienal, at fbirapuera Park. 
The Fundação Bienaf undertakes the responsibifity of appointing 
the Brazífian delegation to the 45th Venice Biennale. Curator 
Nefson Agui/ar selects Carlos Fajardo, Emmanuel Nassar, and 
Rosângefa Rennó. 

POUTICAL ANO ECONOMIC MILESTONES 

Israel/PLO: in Washington, D.e. (USA), Yasir Arafat (PLO) and Itzhak 
Rabin ~sraeO sign a Peace Treaty before U.S, president Biff Clinton. 
Attack terrorist to the World Trade Canter, New York. 
DMsion of Czechosfovakia into Czech Repubfic and Slovakia. 

CULTURAL HIGHUGHTS 

M 
45th Venice Biennale. 
Retrospective exhibition of the work of Marcef Duchamp is shown 
at Pafazzo Grassi, in Venice. 
Retrospective exhibition of the work of Henri Matísse is shown at 

MoMA, in New York, and Centre Georges Pompidou, /n Paris, 
Jeff Wafl asserts himself as one of the main representatives of 
new photography. 

Rim 
J. Carnpion: The Piano, 
C. Kaige: Ba wang bie jilFarewell My Concubine, 
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22a Bienal Internacional de São Paulo 
22th São Paulo International Biennial 
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Após um período conturbado, anunciado 
já na edição anterior, a Fundação Bienal 
de São Paulo passou a ser presidida por 
Edemar Cid Ferreira, com o professor 
Nelson Aguilar respondendo pela 
curadoria-geral. A alteração da data para 
um ano par deveu-se em parte aos 
problemas da transição e em parte para 
que não coincidisse com a Bienal de 
Veneza, que pouco antes havia voltado a 
acontecer em anos ímpares permitindo 
que seu centenário de existência fosse 
celebrado em 1995. Adiada para 1994 a 
XXII teve mais tempo para se preparar. 

Além de garantir as condições para que o 
evento fosse o mais grandioso possível, 
Edemar Cid Ferreira tinha uma visão 
particular do rumo a ser dado ao evento. 
De acordo com as novas diretrizes a 
Bienal tanto deveria convidar o maior 
número de países possível quanto trazer 
nomes consagrados; montar um núcleo 
histórico de peso, composto na medida do 
possível por nomes conhecidos pelo 
grande público e, portanto, capazes de 
atraí-lo para o evento e por tabela para a 
arte contemporânea. 

Iberê Camargo 
Brasil Brazil 

Solidão Solitude 
1994 

200x400cm 
Óleo sobre tela Oi! on canvas 

Coleção Collection Maria Camargo (Rio Grande do Sul) 
Foto Photo Arquivo Histórico Wanda Svevo 

After a period of confusion, a natural aftermath of the 

previous edition, the Fundação Biennial de São Paulo 

was placed in the control of a new president, Edemar 

Cid Ferreira, with professor Nelson Aguilar as general 

curator. The switch of the date to an even-numbered 

year was owing in part to problems of this transition in 

leadership, and partly to the concern that the event not 

coincide with the Venice Biennale, which a short time 

before had switched back to odd-numbered years to 

allow its centennial to be celebrated in 1995. 

Postponed until 1994, the 22nd Biennial had more 

time to prepare. 

Besides assuring the conditions for the event to be the 

most grandiose as possible, Edemar Cid Ferreira had a 

very particular vision as to the directions the event was 

to take. According to its new formalized goals, the 

Biennial was supposed to invite the largest number of 

countries possible while also bringing artists of renown, 

besides presenting a heavy-weight historical module, 

composed as much as possible by names known to 

the general public and, therefore, able to attract the 

public to the event and, indirectly, to contemporary art. 



Sala Malévitch Malevich Roam 
Foto Photo Fernando Chaves/Arquivo 
Histórico Wanda Svevo 

Cornelia Parker 
Inglaterra England 

Cold dark matter: an exploded view 
1991 

Instalação Installation 
Coleção da artista Mist's collection 

Foto Photo Arquivo Histórico Wanda Svevo 

A orientação conceituai do evento foi 
dada com o tema Ruptura com o Suporte. 

Com ele Nelson Aguilar pretendia escapar 
de questões demasiado amplas 
oferecendo em troca um aspecto interno à 
história da arte e decisivo para a 
produção contemporânea, qual seja, o 
momento em que os artistas (como 
aconteceu no Brasil com Hélio Oiticica, 
Lygia Clark e Mira Schendel; de passagem 
ãit três salas especiais, núcleo da 
representação nacional), colocaram em 
cheque os suportes clássicos - pintura, 
escultura, desenho -, inventando outros 
meios de expressão, vários deles híbridos, 
num processo que levaria à ampliação da 
noção de arte. 

Após longas e freqüentes viagens 
garantiu-se a participação de 70 países, o 
maior número desde a fundação da 
Bienal, e organizou-se um total de 27 
salas especiais, os três brasileiros 
incluídos. Dentre essas últimas ao menos 
10 podiam ser contabilizadas como 
históricas. Neste caso os destaques eram 
o russo Malevitch, o uruguaio Torres
García, o ítalo-argentino Fontana, o 
cubano Tamayo e o mexicano Rivera. 

As salas históricas são dignas de nota. 
Passados os primeiros e heróicos anos da 
Bienal quando as obras de arte e seus 
respectivos seguros não haviam atingido 
os preços exorbitantes de agora, os 
padrões técnicos para sua exposição não 
eram tão radicais nem seus proprietários 
tão caprichosos e irredutíveis em suas 
prerrogativas, realizar no Brasil uma 
exposição de qualquer um dos grandes 
mestres da arte moderna, para não ir tão 
longe, era um empreendimento inviável. 

Malévitch 
Suprematism 
1921-27 
84x69,5cm 
Óleo sobre tela Oi! on canvas 
Sala Especial Special Room 
Foto Photo Arquivo Histórico Wanda Svevo 

The events conceptual orientation was given by the 

theme Rupture with the Support. By way of this 

theme Nelson Aguilar aimed to escape from overly 

broad questions, offering in exchange an interior 

aspect of the history of art and a decisive one for 

contemporary production, whatever that be. At this 

moment in Brazil, artists such as Hélio Oiticica, Lygia 

Clark, and Mira Schendel-with three special rooms, 

the core of the national representation- menaced the 

underpinnings of the classical supports of painting, 

sculpture, and drawing, creating hybrid supports and 

thereby widening the notion of art. 

Long and frequent trips were undertaken to assure 

the participation of 70 countries, the largest number 

since the foundation of the Biennial, and 27 special 

rooms were organized, including those of the three 

Brazilians. Ofthese special rooms, 10 could be 

counted as histon'cal. ln this case the highlights were 

the Russian artist Malevich, the Uruguayan artist 

Torres-García, the Italian-Argentine artist Fontana, 

Tamayo from Cuba, and Rivera from Mexico. 

The historical rooms were noteworthy. Times had 

changed since the Biennials first heroic years when 

the artworks and their respective insurance policies 

had not reached their current exorbitant prices, the 

technical standards for their exhibition were not so 

rigorous, nor their owners so finicky and resolute in 

their demands. Under the new conditions, for the 

Biennial to present a show of any of the great 

masters of modem art was not feasible. Brazil did not 

have a lot of experience in terms of these new 

realities, and, to make matters worse, was even 

known to allow its museums- read: Museu de Arte 

Modema do Rio de Janeiro- to go up in smoke. This 
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Marcel Broodthaers 
La salle blanche 
1975 
390x336x658cm 
Madeira, fotografias, lâmpadas, inscrições 
manuscritas, corda 
Wood, photographs, lamps, hand-written inscriptions, rape 
Coleção Collection Maria Broodthaers 
Foto Photo Arquivo Histórico Wanda Svevo 

Dudi Maia Rosa 
Brasil Brazil 
To the polignanese 
1994 
215x300cm 
Resina, poliéster, pigmento, fibra de vidro 
Resin, pOlyester, pigment, fiberglass 
Coleção do artista Artist's collection 
Foto Photo Romulo Fialdini 
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Há que se considerar que o Brasil, afora 
sua distância, não tinha tradição no 
assunto e, ainda por cima, deixava que 
seus museus - entenda-se aí: Museu de 
Arte Moderna do Rio de Janeiro - se 
incendiassem. Neste sentido, a vinda de 
uma mostra de Kasimir Malevich 
diretamente das reservas técnicas do 
Museu Russo de São Petersburgo e do 
Museu Stedelijk, de Amsterdã, foi uma 
verdadeira odisséia levada a bom termo 
graças ao poder de persuasão do curador 
Wim Beeren e seu assistente Pieter 
Tjabbes. De sua parte a Fundação Bienal 
investiu pesadamente para que pudesse 
atender a todas as condições. Ao obter o 
reconhecimento de seu profissionalismo, 
a Fundação conseguiu reverter um quadro 
inteiramente desfavorável e que 
atrapalhava não apenas a si mas qualquer 
instituição brasileira. 

A exposição especiàl de Kasimir Malevich, 
por exemplo, foi a primeira que se fez 
dele fora da Europa. No mesmo patamar 
de dificuldade estava a sala de Torres
García, emprestada por um Uruguai 
traumatizado, uma vez que foi justamente 
no incêndio aludido que várias de suas 
mais importantes obras desapareceram. 
Com suas telas perfuradas e cortadas, 
Lucio Fontana enriquecia o debate 
proposto pela curadoria, e seu néon, 
suspenso no teto do terceiro andar, fazia 
um contraponto sublime com as marcas 
telúricas deixadas pelo inglês, Richard 
Long, no piso do térreo. 

o grande problema dessa edição foi 
exatamente sua grandiosidade. Como se 
não bastassem os 70 países, cada um 
deles pôde enviar até 3 artistas. O total 

Lucio Fontana e Richard Long 
Ambiente de neon e White river 
Neon Environment and White River 
Foto Photo Fernando Chaves 
Arquivo Histórico Wanda Svevo 

being considered, the coming of a show of Kasimir 

Malevich directly from the collections of the Russian 

Museum of Saint Petersburg and the Stedelijk 

Museum of Amsterdam, was no small feat and was 

only accomp/ished due to the power of persuasion of 

curator Wim Beeren and his assistant, Pie ter Tjabbes, 

The special exhibition of Kasimir Malevich, moreover; 

was the first to be held outside Europe, The same 

levei of difflculty was faced with the Torres-García 

room lent by a traumatized Urugua~ as it was in 

precisely the previously alluded-to tire that they had 

lost various of their most important artworks, Lucio 

Fontana enriched and fertilized the proposed debate, 

and his neon, suspended from the ceiling of the third 

floor; constituted a sublime counterpoint to the telluric 

marks left by British artist Richard Long, on the floor 

of the ground floor. 

The big problem of this edition was its grandiosity As 

though the 70 countries were not enough, each one 

of them could send three artists, This total of 239 

artists cannot be compared to the numbers of past 



Joan Brossa 
Espanha Spain 

La suor de la cadira 
1990 

92x58x55cm 
Poema-objeto Poem-object 

Galeria Joan Prats Joan Prats 
Gallery Barcelona Espanha Spain 

Foto Photo Arquivo Histórico Wanda Svevo 

de 239 artistas nada tinha a ver com os 
tempos passados, como a Bienal de 1957 que 
abrigou estentório número de 1.105 artistas. 
Deve-se ter em mente que esse número 
resultava de vastas coletivas constituídas de 
obras de pequenas dimensões, cada uma delas 
referente a um artista. Aqui não. Cada artista 
tinha uma sala ou ao menos uma parede de 
bom tamanho. O resultado foi que em alguns 
momentos beirou-se o caos, houve um 
"engarrafamento" no piso térreo, o que 
prejudicou a visibilidade de várias obras. Um 
problema que não se conseguiu solucionar a 
contento nem com todos os anexos 
construídos do lado de fora do prédio da 
Bienal. 

Diante dessa massa de informação e da 
ostensiva importância que o segmento 
histórico passou a assumir, parte da imprensa 
e do público, quase como uma reação, julgou 
que os nomes que integravam o setor 
contemporâneo não tinham a mesma 
importância. Se de uma forma ou outra essa 
reação sempre ocorreu, dado que a Bienal 
sempre foi um acontecimento de difícil 
digestão e os artistas contemporâneos são, no 
geral, desconhecidos do público, agora esse 
problema atingia seu paroxismo. Dessa vez a 
Bienal pagava o preço de seu excesso. Fica a 
sensação de que graças a isso talvez não se 
tenha dado o devido valor, por exemplo, às 
participações dos cubanos Kcho e Jose Bedia, 
dos alemães Gerhard Richter e Rosemarie 
Trockel, dos norte-americanos Robert 
Rauschenberg, John Chamberlain e Julian 
Schnabell, da colombiana Maria Fernanda 
Cardoso, do italiano Giovanni Anselmo, espanhol 
Joan Brossa, do japonês Toshikatsu Endo, dos 
franceses Tony Grand e Jean-Marc Bustamante, 

Gary Hill 
EUA USA 
Crux 
1983-87 
Instalação Installation 
Donald Young Gallery (Seattle, EUA USA) 

events, such as the Bíenníal of 1957, whích hosted the 

stentorían number of 1105 artísts. It must be 

remembered that thís number was the result of vast 

group exhíbítíons made up of small-sízed artworks, each 

one of them representíng one artíst. Here, thís was not 

the case. Each artíst had a room or at least a good-sízed 

wall. And the result bordered on chaos, a true traffíc jam 

of artworks, some of them wíth theír vísíbílíty truly 

compromísed. Thís problem was not satísfactoríly solved, 

not even wíth the annexes constructed outsíde the 

Bíenníal buíldíng. 

ln líght of thís huge amount of ínformatíon and the 

ímportance ostensíbly allotted to the hístorícal segment, a 

good portíon of the journalísts coveríng the event as well 

as much of the attendíng publíc, judged that the names 

makíng up the contemporary segment were of lesser 

ímportance. To some extent thís had always been the 

case, sínce the Bíenníal has always been a happeníng 

díffícult to dígest and the contemporary artísts are, ín 

general, unknown to the publíc but at thís event the 

problem had reached spasmíc proportíons. Thís tíme the 

Bíenníal paíd the príce for íts excessíveness. The 

sensatíon remaíns that ít was owíng to thís that due value 

was not gíven, for example, to the Cuban artísts Kcho 

and Jose Bedía, 

the Germans 

Gerhard Ríchter 

and Rosemaríe 

Trockel, North 

Amerícans Robert 

Rauschenberg, 

John Chamberlaín, 

and Julían 

Schnabell, the 

Colombían María 

Fernanda Cardoso, 

the Italían Gíovanní 

Anselmo, Joan 

Brossa of Spaín, 
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Pipilotti Rist 
Suíça Switzerland 

Organismus 
1994 
Vídeo e instalação de vídeo 
Video and video installation 
Coleção da artista Artist's eolleetion 
Foto Photo Pippilotti Rist 

Mãe e Filha, Maria Falei e Claudia 
Castro na Instalaçao de vídeo de 
Pipilotti Rist 
Mother and daughter, Maria Falei and Claudia 
Castro, at Pipilotti Rist's video installation 
Foto Photo Evelson de Freitas! 
Folha Imagem 
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das inglesas Cathy de Monchaux, Cornelia 
Parker e Helen Chadwick, da Rlssa Svetalana 
~Jpystiansky, da suíça Pipilotti Rist, da 

nORleguesa Inghild Karlsen, do dominicano 
Tony Capellán. 

A lista é pródiga em nomes que 

posteriormente seriam conhecidos, o que nos 
obriga a pensar sobre a facilidade com que 

descartamos uma apreciação mais profunda de 
um trabalho artístico qualquer. Atitude que 
remete a certa fRlstração muito familiar. A 
mesma que nos chega quando, ao olhar este 
livro, passando em revista os nomes dos 
artistas que participaram de bienais que 

outrora visitamos, reconhecemos aqueles que 
hoje nos interessam mas que naquele preciso 

momento não, não soubemos vê-los, discerni
los, separá-los do conjunto que os circundava. 

A representação brasileira, afora os nomes 

de Tunga, Antonio Dias, Dudi Maia Rosa e 
Ivens Machado, teve o mérito de apresentar 
para um público mais amplo artistas como 

Rosângela Rennó, Adriana Varejão, Niura 
Bellavinha, Mariannita Luzzati e Paulo Pasta. 

Toshikatsu Endo of Japan, French artists Tony Grand 

and Jean-Marc Bustamante, the British artists Cathy 

de Monchaux, Comelia Parker; and Helen Chadwick, 

Svetalana Kopystiansky of Russia, Swiss artist Pipilotti 

Rist Inghlld Karlsen of Norwa~ or Tony Capel/án, of 

the Oominican Republic, The list goes on and on with 

names of artists who would later be wel/-known, 

which makes us won der about the ease with which 

we discarded the chance for a deeper appreciation 

of any of these artworks. This same frustration 

happens frequent/~ it is something we have aI/ 

experienced. For example, when we look at thís 

book, glancing over the names of artists who 

participated in Biennials that we once visited, we 

notice that some of them interest us today but at that 

earlier time they didn't-we did not know how to see 

them to discem them, to separa te them from aI/ the 

rest of the surrounding artists, 

The Brazilian representation, other than the names of 

Tunga, Antonio Dias, Oudi Maia Rosa, and Ivens 

Machado, enjoyed the chance to present their work 

before a wider public,' such artists included 

Rosângela Rennó, Adriana Varejão, Mura Bel/avinha, 

Mariannita Luzzati and Paulo Pasta. 

Mariannita Luzzati 
Brasil Brazi! 
O vulcão The Volcano 
1993 
243x394em 
Óleo sobre tela Oi! on canvas 
Coleção da artista Mist's eollection 
Foto Photo Arquivo Histórico 
Wanda Svevo 



Presidente da Dlretorta Executiva 
Chairman of ExecutNe Boerd 

Edemar Cid Ferreira 
Presidente do Conselho Administrativo 

ChaJrman of lhe Adminislra/ive Coono7 
Celso Neves 

Nelson Aguilar Curadoria Geral Chief Cura/or 

Valeska Soares 
Brasil Brazil 
Sem título Untitled 
1994 
Dim variáveis Varied dimensions 
Instalação (Rosas e cera de abelha) 
Installation (Rases and bee wax) 
Coleção Co/lection Galeria Camargo Vilaça (SP) 
Foto Photo Eduardo Ortega 

Paises e número de artistas 
Mists fram each country 
África do Sul South Africa 3 
AlbAnia A/bania 1 
Alemanha Germany 4 
Argentina 3 
Aruba 1 
Áustria Austria 2 
Bahamas 3 
Barbados 3 
Bélgica Be/gium 2 
IoIMa 8o/Ma 3 
Brasil Brazil 28 
BulgAria Bu/garia 3 
Canadá Canada 3 
Chile 3 
China 4 
CoJimltia C%mbia 3 
Coréia Korea 3 
Costa Rica 3 
Croácia Croatia 1 
Cuba 3 
Curaçao 3 
Dinamarca Oenmark 2 
Eglto Egypt 1 

Gerhard Richter 
Alemanha Germany 

Abstralctes Bild 
1991 

260x200cm 
Pintura Painting 

Coleção Collection Georg Bockmann 

EI Salvador 1 
Equador Ecuador 3 
Eslováquia S/ovakia 1 
Eslovinia S/ovenia 1 
Espanha Spain 3 
Estados Unidos United States 6 
Est6nla Estonia 2 
Ex República lugoslava da 
Maced6nia Former Yugos/av Republic 
of Macedonia 1 
filipinas Philippines 3 
FinlAndla Rn/and 1 
França France 4 
GrA Bretanha Great Britain 4 
Grécia Greece 3 
Guatemala 1 
Haiti 1 
Holanda The Nether/ands 4 
Hong Kong 3 
Hungria Hungary 3 
lrianda /re/and 3 
Islêndia /celand 1 
Israel 3 
itália Itaty 2 
1 ..... lávia Yugoslavia 1 

Japão Japan 3 
Let6nla LaMa 1 
Lituênia Lithuania 2 
Martinica Martinique 2 
México MeXÍco 3 
Namibia Namibia 3 
Noruega Norway 1 
Panamá Panama 2 
Paraguai Paraguay 3 
Peru 3 
Pol6nia Po/and 3 
Porto Rico Puerto Rico 3 
Portugal 2 
República de San Marino 
Repub/ic of San Marino 1 
República Dominicana 
Oominican Republic 3 
República Tcheca 
Czech Repub/ic 3 
Rominia Romania 6 
Rússia Russia 3 
Suécia Sweden 1 
Suiça Switzer/and 2 
Turquia Turkey 1 
Ucrlnia Ukrania 3 

Uruguai U!l)guay 4 
Venezuela 3 
Total de artistas 200 
Number of artists 
Participação em outros 
segmentos 
Participation in other segments 
Artes VIsuaIs VISUal Ms 38 
Bélgica Belgium 2 
Estados Unidos United States 3 
Itália Itaty 33 
Cinema 1 
França France 1 
Total de pai ... 70 
Number of countries 
Total de artistas 239 
Number of artists 
28 brasileiros Brazi/ians 
211 estrangeiros foreígn 
Total de obras 972 
Works ín atlendance 
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FATOS POLíTICOS E ECONÓMICOS 

Lançado O Plano Real pelo ministro Fernando Henrique 
Cardoso: mudança da moeda para real, medidas de 
contenção do gasto público, privatização das estatais, 
elevação de juros e facilitação das importações. 
Eleições presidenciais: Fernando Henrique Cardoso é 
eleito no primeiro turno. 
Assinado convênio entre a PM e as Forças Armadas 
para combater a criminalidade no Rio de Janeiro. 
Indice de inflação anual cai para 1.093,8 %, em vista 
das medidas adotadas pelo Plano Real. 

FATOS CULTURAIS 

Arte 
Rosângela Rennó e Valeska Soares têm suas 
carreiras consolidadas na 22a Bienal de São Paulo. 

Design 
Irmãos Campana produzem cadeiras, explorando 
materiais inusitados. 

REPERCUSSÕES 

Seleção brasileira de futebol masculino torna-se 
tetracampeã ao vencer a Copa do Mundo, nos EUA. 
Seleção brasileira feminina de basquete é campeã, 
pela primeira vez, na Austrália. 
Morre Ayrton Senna, piloto brasileiro de Fórmula 1, 
~urante corrida transmitida ao vivo do Autódromo de 
Imola, na Itália. 
Brasil é tema da Feira de Frankfurt. 
Morte de Tom Jobim. 

FATOS RELATIVOS À BIENAL 

Convênio celebrado entre o Ministério das Relações 
Exteriores e a Fundação Bienal de São Paulo que 
delega à Fundação a responsabilidade pela 
organização da representação brasileira nas 
Bienais internacionais. 
É realizada a Bienal Brasil Século XX. 
2~ Bienal de São Paulo. Participam . 70 países; 211 
artistas estrangeiros e 26 artistas brasileiros, com 
um total de 972 obras. 

FATOS pOLíTICOS E ECONÓMICOS 

África do Sul: Nelson Mandela é eleito presidente na 
primeira eleição multirracial da história do país, 
acabando com o regime de aparlheid. 
EUA: morte do ex-presidente Richard Nixon. 
Faixa de Gaza e Jericó: oficializada sua autonomia 
pelo primeiro-ministro de Israel, Itzhak Rabin, e pelo 
líder da OLP, Vasser Arafat. 
Israel e Jordânia: acordo de paz assinado entre o 
primeiro-ministro de Israel, Itzhak Rabin, e o rei 
Hussein, da Jordânia. 
Intervenção militar russa na Chechênia, pequena 
República do Cáucaso que se declarou independente 
em 1991. 

FATOS CULTURAIS 

Arte 
5a Bienal de Havana: brasileiros formam a 
maior delegação. 
Exposição Europa-Europa, um século de vanguarda 
na Europa Central do Leste. 
Retrospectiva da obra de Antoní Tàpies na Galeria 
Nacional do Jeu de Paume, Paris. 
Retrospectiva da obra de Bruce Nauman, no Walker 
Art Center, em Minneapolis. 
Retrospectiva da obra Joseph Beuys, Centro 
Georges Pompidou. 

Arqultetura 
Renzo Piano:Terminal do Aeroporto Internacional de 
Kansai, Japão (projeto de 1991). 
Rem Koolhas: complexo ferroviário Euralille. 

Cinema 
P. Chéreau: A Rainha ltIal'flOt. 
N. Moretti: Caro Diário. 
Q. Tarantino: Pulp Fiction - Tempo de Violência. 
R. Zemeckis: Forrest Gump - O Contado,. 
de Histó,.ias. 

Míníster Fernando 
ínvolves changíng the 
restríctíve measures for publíc privatizíng state-owned 
cornpanies; increased ínterest rates, and lowering import barríers. 
Fernando Henrique Cardoso ís elected ín the first round of 
presidential electíons. 
The Mílítary Pofice and the Armed Forces of Brazil sígn an 
agreement to fight crime in Rio de Janeiro. 
Inflatíon rate drops to 1,093.8 pereent per annum as result of the 
mb,-:qsures imposed by the Real Plan. 

CULTURAL H/GHLlGHTS 

AI 
Rosângela Rennó and Valeska Soares have their artístie careers 
validated at the 22nd São Paulo Internatianal Bienníal. 

Oesign 
The brothers Campana use unique materíals in theír ehair desígns. 

REPERCUSS/ONS 

Brazilian men's soceer team wíns World Cup for the fourth time, in 
the United States. 
Braz/lian women's basketbafl team wins the world tournament for 
the first time, in Australía. 
Death of Brazilían Formula One driver Ayrtan Senna, in a car crash 
televised líve from the raee venue at Imola, Italy. 
Brazil ís in the limelight as subject of the Frankfurt Faír. 
Death of composer Antonio Carlos 'Tom" Jobim. 

FACTS RELATED TO THE B/ENN/AL 

The mínístry of Foreign Affaírs and the Fundação Bienal de São 
Paulo enter an agreement by which the foundatian undertakes the 
role of organizing the Brazilian delegation to ínternational biennials. 
The exhíbitíon Bienal Brasíl Século XX is held in São Paulo. 
The 22nd São Paulo Internatíonal Bíennial is held wíth 70 
eountries, 211 foreign artists, 26 Brazilían artists, and 972 
works ín attendance. 

POLlTlCAL ANO ECONOM/C M/LESTONES 

South Afriea: Nelson Mandela ís eleeted president at the first 
multiracial eleetions in the eountry's history, which thus put an end 
to apartheíd. 
USA: death of former presídent Richard Nixon. 
Gaza Strip and Jerieho: self-rule by the Palestinian National 
Authoríty is sanctioned by the Israefi prime minister Itzhak Rabín, 
and by PLO leader Yasir Arafat. 
Israel and Jordan: the Israeli prime minister Itzhak Rabin, and King 
Hussein, of Jordan, sígn a peaee treaty. 
Russían offensíve troops invade Cheehnya, a small Caueasían 
republíc that declared its índependenee in 1991. 

CULTURAL H/GHLlGHTS 

M 
5th Havana Bíennale: Brazilían artísts form the largest delegation. 
Exhibítion Europe-Europe shows one century of vanguard in East 
Central Europe. 
Retrospective exhibition of the work of Antoní Tapiés at the Galerie 
Natíonale du Jeu de Paume, Paris. 
Retrospectíve exhibítíon of the work of Bruce Nauman, at Walker 
Art Center, ín Mínneapolis. 
Retrospectíve exhibítion of the work of Joseph Beuys, at Centre 
Georges Pompídou, París. 

Architeclure 
Renzo Píano: Kansaí International Aírport, in Osaka, Japan. (Project 
design of 1991). 
Rem Koolhas: Eurafifle raílroad complex. 

Rim 
P Chéreau: La Reine Margot/Queen Margot 
N. Morettí: Caro Diario/Dear Diary. 
Q. Tarantíno: Pulp Fiction. 
R. Zemeckís: Forrest Gump. 



Adriana Varejão 
Brasil Braz;1 

Ext;rpação do mal por ;nc;sura 
Evil Extirpation through Incision 

1994 
165x195cm 

Óleo sobre tela Oil on canvas 
Galeria Camargo Vilaça 

FATOS POLlTlCOS E ECON6MICOS 

Fernando Henrique Cardoso assume a Presidência e 
inicia um processo de reformas constitucionais para 
atrair investimentos estrangeiros: os termos como 
globalização e neoliberalismo assumem -importância. 

FATOS CULTURAIS 

Arte 
Exposição retrospectiva Rodin, no Rio de Janeiro e em 
São Paulo. 

Arqultetura 
Concluído o Museu Brasileiro da Escultura (MuBE), 
em São Paulo, projeto de Paulo Mendes da Rocha. 

Cinema 
Walter Salles Jr.: Terra Estrangeira. 

FATOS RELATIVOS À BIENAL 

Os artistas Nuno Ramc:e e Arthur Bispo do Rosario são 
os representantes brasileiros na 46a Bienal de Veneza. 

FATOS POLíTICOS E ECON6MICOS 

Japão: intenso terremoto atinge a região de Kobe 
e as cidades de Osaka e Kioto, deixando mais de 
5 000 mortos, cerca de 27 000 feridos e 
30 000 desabrigados. 
EUA: carro-bomba explode em frente a um prédio 
público em Oklahoma, matando 123 pessoas, entre 
elas 12 crianças. 
Assassinato do primeiro-ministro de Israel Itzhak Rabin. 

FATOS CULTURAIS 

Arte 
4G- Bienal de Veneza: na comemoração dos 100 anos 
do evento, o curador Jean Clair defende a importância 
da arte figurativa durante todo o século xx. 
Criada a Bienal de Kwangju, na Coréia. 
Criada a Bienal de Johannesburgo, na Africa do Sul. 
Exposição Feminino-Masculino - O Sexo da Arte, 
organizada pelo Centro Georges Pompidou. 
Exposição Cocldo , Crudo, organizada pelo Museu 
Reina Sofia, de Madri. 
Exposição About P/ace: Recent Art o, the Americas, 
organizada pelo Art Institute de Chicago. 

Arqultetura 
D. Perrault: Biblioteca Nacional da França. 

Deslgn 
T. Baylis lança o rádio mecânico Freeplay. 

Cinema 
J. Panahi: O Salão Branco. 
J. Lasseter: To, $to,., - primeiro longa-metragem em 
computação gráfica. 

REPERCUSSÓES 

Desenvolvida a rede mundial da internet. 

POUTICAL ANO ECONOfvl.taj 

Femando Henrique 
process of 
country. Wtthin this 
become high/y important. 

CULTURAL HIGHUGHTS 

M 
Retrospective exhibítion of the work of Ro.din is shown in Rio de 
Janeiro and in São Paulo. 

Architecture 
Conclusion of the MuBE-Museu Brasileiro da Escultura buildingl in 
São Paulo. Project design by Paulo Mendes da Rocha. 

Rim 
Walter Salles Jr.: Terra Estrangeiralforeign Land. 

FACTS RELATEO TO THE BIENNlAL 

Nuno Ramos and Arthur Bispo do Rosario are the artists assigned 
as Brazilian delegates to the 46th Venice Blennale, 

POUTICAL ANO ECONOMIC MILESTONES 

Japan: strong earthquake strikes the Kobe area and the cities of 
Osaka and Kyotol kí/ling more than 51 000, injuríng about 27,000 
peoplel and leaving another 30,000 shelterfess. 
USA: bomb destroys a federal builaíng ín Oklahoma} killíng 1231 

includíng 12 chíldren. 
Assassínation of Israelí prime mínister Itzhak Rabín. 

CULTURAL HIGHUGHTS 

Art 
46th Venice Biennale: in his speech to commemorate the first 100 
yearS of the eventl curator Jean Clair advocates the importance of 
figurative art throughout the 20th century. 
Created the Kwangju Biennalel in Korea. 
Created the Johannesburg Biennale, in South Africa. 
The exhibition Féminin-Masculin, le Sexe de l'Art is organized at the 
Centre Georges Pompidoul in Paris. 
The exhibitíon Cocido y Crudo is held at the Museum Reina Sofial 

in Madrid. '" 
The exhibition About Place: Recent Art of the Americas is held at 
the Art Institute of Chicago. 

Archítecture 
D. Perrault: Biblíotheque Nationale de France. 

Oesign 
T 8ay/is invents the Freeplay wind up radio. 

Rim 
J. Panahi: Badkonake sefidlThe White Balloon. 
J. Lasseter: Toy Story is the first full-Iength feature made entire/y 
with computer animation. 

REPERCUSSIONS 

The worfd wide web is created and makes the Intemet much 
more accessible. . 
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Edvard Munch 
Noruega Norway 

O grito The Scream 
1893 

83,5x66cm 
Têmpera sI prancha 

Tempera on cardboard 
Coleção Collection 

Munch-museet, Oslo 
Foto Photo 

Arquivo Histórico 
Wanda Svevo 

A experiência obtida com a mostra de 1994 
foi um insumo essencial para que essa 
edição fosse um sucesso em vários 
aspectos. A começar pelo projeto 
museográfico elaborado por Paulo Mendes 
da Rocha e que foi entregue aos artistas 
um mês antes da abertura da exposição, 
simultaneamente ao lançamento dos três 
enonnes catálogos da mostra, fato 
praticamente inédito na história da Bienal, 
sempre marcada pelo atraso e pelo 
processo de montagem invariavelmente 
entrando no periodo da exposição. 

o curador-geral Nelson Aguilar, tendo agora 
Agnaldo Farias como seu adjunto, definiu 
como fio condutor da mostra o problema da 
desmaterialização da arte, desdobramento 
da ruptura dos suportes convencionais, 
tema da edição anterior. 
A desmaterialização consiste na negação 
da noção de obra e de seu par dialético, 
o autor. Alude também aos processos de 
produção coletiva, do mesmo modo que às 
obras que se apóiam mais no conceito que 
na dimensão material; nessa categoria se 
enquadram ainda as obras 
de duração efêmera, obras que vêm 
sempre entre parênteses, posto que se 
confundem com a vida. Confinados com 
a idéia de imaterialidade estão o 
minimalismo, a arte conceituai, a land art, a 
arte povera e todos aqueles suportes e 
ações que envolvem o tempo e uma noção 
de espaço que não mais o quadrilátero da 
tela ou a presença imóvel de um volume 
opaco no centro de um ambiente. 

Para evitar que o evento inchasse e que 
a enonne área de mais de 30 mil m2 do 
prédio ficasse pequena, optou-se por que 
cada país enviasse apenas um 
representante. Vieram 87 países - um novo 
recorde - que couberam perfeitamente ao 
longo do segundo piso. Além do núcleo 
histórico que dessa vez viria ainda mais 
forte, optou-se por uma estratégia de 
aproximar mais a Bienal do debate estético 
transfonnando-a mais do que um centro de 
difusão num pólo de produção de 
conhecimento. Para tanto, criou-se uma 

The experience obtained with the 1994 show was an 

essential resource that went into making this edition 

successful in several aspects. These successes 

began with the museographical design elaborated by 

Paulo Mendes da Rocha, and which was delivered to 

the artists one month before the opening of the 

exhibition, simultaneously to the release of the three 

enormous exhibition catalogs - something practically 

unheard of in the history of the Bienal, which has 

always been marked by a tardy setup process 

invariably extending into the exhibition period. 

General curator Nelson Aguilar; now having Agnaldo 

Farias as his assistant curator; defined the 

dematerialization of art as this show's theme, the 

rupture of the traditional supports having been the 

theme of the previous Bienal. Oematerialization 

consists in the negation of the notion of both the 

artwork and its dialectic partner; the author. It also 

alludes to the processes of collective production, as 

well as to artworks that are supported more by their 

concepts than by their material dimension this 

category also includes the works of short duration, 

the works that always come between parentheses, 

placed there as they get confused with life. Lying 

within the idea of immateriality we find minimalism 

conceptual art, land art, arte povera, and ali the 

supports and actions that involve time and a notion of 

space that is no longer the rectangle of the canvas or 

the immobile presence of an opaque volume at the 

center of a given setting. 

To prevent the event from swelling to a size too large 

for the Bienal's enormous 30-thousand-square-meter 

areal the decision was made for each country to 

send just one representa tive. A total of 75 countries 

came - a new record - and fit perfectly within the 

space of the second floor. Besides the historical 

module, which was even stronger this time, there 



Cai Guo Qiang 
China China 

The canis with mushroom 
c/ouds-project for 20th century 

1996 
Projeto para Universalis Project for Universalis 

Coleção do artista Artist's collection 
Foto Photo Heitor Huil AE 

Coleção do artista Artist's collection 
Foto Photo Arquivo Histórico Wanda Svevo 

(Vista Interna) (Internal view) 

Anish Kapoor 
Inglaterra England 

TUrning the world inside out 
1996 

148x184x188cm 
Alumínio fundido Cast aluminum 

Coleção do artista Artist's collection 
Foto Photo Fernando Chaves 

Arquivo Histórico Wanda Svevo 

exposição paralela, UnivelSa/is, localizada no 
piso térreo do edifício. UnivelSa/is foi o 
resultado de um trabalho conjunto de sete 
curadores, cada um deles responsável por uma 

região do planeta e pela seleção de seis 
artistas provenientes dela. Tadayasu Sakai 
escolheu os artistas asiáticos; Jean-Hubert 

Martin, os artistas africanos; Mari Carmen 
Ramirez, os artistas latino-americanos; Paul 
Schimmel, os norte-americanos; Katalin Néray 

os artistas da Europa do Leste enquanto Achille 
Bonito Oliva os da Europa Ocidental. 
Finalmente, Nelson Aguilar e' Agnaldo Farias 

selecionaram para representar o Brasil o 
amazonense Roberto Evangelista, o mineiro 
Eder Santos, os cariocas Artur Barrio e Nelson 
Felix e as paulistas Geórgia Kyriakakis e Flávia 

Ribeiro. 

Em UnivetSa/is as contrastantes posições 

estéticas dos diversos blocos de artistas 
estabeleceram um diálogo denso que espelha 

ainda que parcialmente diversos aspectos do 
matizado panorama da arte contemporânea. 
Enquanto Oliva escorou-se em valores seguros 

como Luciano Fabro, Braco Dimitrijevic, Enzo 
Cuchi e o belga Panamarenko, cada um deles 
um real protagonista de algumas das mais 

relevantes tendências surgidas na passagem 
dos anos 60 para os 70 e daí em diante, Paul 
Schimmel apostou suas fichas em jovens 

artistas, alguns deles, aparecendo no exterior 
pela primeira vez. Os retratos de segunda mão 
pintados por Elisabeth Peyton questionam o 
estatuto da pintura. Tom Friedman debruça-se 

sobre o ínfimo enquanto a estreante Julier 
Becker constrói uma fantasia dramática em 

miniatura. 
O grupo latino-americano é entre todos o mais 

was a strategy to bring the Bienal closer to the 

aesthetic debate, making it more than a center of 

diffusion, to become a pole for the production of 

knowledge. To this end, a parallel exhibition was 

held, called Universalis, located on the building's 

ground floor. Universalis resulted from the work of 

seven curators, each one responsible for a region of 

the planet, and for selecting 6 artists to represent it. 

Tadayasu Sakai chose the Asian artists,' Jean

Hubert Martin, the African artists,' Mari Carmen 

Ramirez, the Latin American artists,' Paul Schimmel, 

the North Americans,' Katalin Néray, the artists from 

Eastern Europe,' and Achille Bonito Oliva those of 

Western Europe. Finally, Nelson Aguilar and 

Agnaldo Farias selected the artists to represent 

Brazil: Roberto Evangelista from Amazonas state, 

Eder Santos of Minas Gerais state, Artur Barrio and 

Nelson Felix from Rio de Janeiro, and Geórgia 

Kyriakakis and Flavia Ribeiro of São Paulo. 

ln Universalis the contrasting aesthetic positions of 

the various blocks of artists established a rich . 

dialogue that mirrored, even if partially, diverse 

aspects of the multicolored panorama of 

contemporary art. While Oliva relied on safe bets like 

Luciano Fabro, Braco Oimitrijevic, Enzo Cuchi and 

the Belgian artist Panamarenko, each one of them a 
protagonist of some of the most revealing 

tendencies that arose at the passage of the '60s to 

the '70s and thereafter, Paul Schimmel bet ali his 

chips on young artists, some of them appearing 

abroad for the first time. The second-hand portraits 

painted by Elisabeth Peyton questioned the ground 

rules of painting. Tom Friedman dealt with vileness, 

whlJe Julier Becker made her debut constructing a 
miniature dramatic fantasy The Latin American group 

was the most politicai, yet in a self-aware manner, 

like in the work of the most mature artist among 

them, Luiz Camnitzer of Uruguay, who built his 



Sala Andy Warhol 
Andy Warhol Room 
Foto Photo Arquivo Histórico 
Wanda SVevo 

Tomie Ohtake 
Brasil Brazil 
Sem título Untitled 
1996 
102x335x152cm 
Diâmetro Oiameter 7,Scm 
Ferro tubular Tubular iron 
Coleção da artista Artisti; collection 
Foto Photo Fernando Chaves 
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político, mais consciente de sua condição, como 
o mais maduro deles, o uruguaio Luiz Camnitzer, 

que monta sua versão claustrofóbica do artista 
do terceiro mundo. A colombiana Maria Teresa 
Hincapié junta à precariedade desse mesmo 

artista sua condição de mulher, numa 
perfonnance que é ao mesmo tempo uma 

peregrinação. Os orientais são mais filosóficos 
em sua relação com o mundo, como Cai Guo 
Qiang, para quem as explosões devem ser 

encaradas não só como tragédias mas também 
como inupções de energia saneadoras, comG o 

japonês Yanagi que cria um inusitado paralelo 
entre fonnigas e homens. Alguns dos africanos, 

como a sul-africana Francina Ndimande, não se 
enquadram sequer enquadram como artistas, 
apenas realizam uma pintura ritual que ela 

herdou e que um dia transmitirá. Resta indicar o 
humor corrosivo do checo Milan Knizak e o 

mun~o sombrio do grande artista russo Ilya 
Kabakov, em cujas frestas sempre medra uma 
esperança. 

As salas de artistas convidados foram presença 
marcante. As surpreendentes esculturas de 

Tomie Ohtake e as peças ritualísticas de Mestre 
Didi fonnavam com o representante oficial do 
Brasil, Waltercio Caldas - responsável por uma 

sala que sublinhava o caráter preciso de seu 
trabalho -, e com o grupo dos Universalis todo o 
elenco de artistas brasileiros. Entre os 

estrangeiros, Arnulf Rainer, 
Cy 1\vombly, Anish Kapoor, Sol Lewitt e Louise 
Bourgeois, esta autora de um desenho que seria 

aplicado no cartaz da mostra, foram momentos 
inesquecíveis. 

claustrophobic version of the third-world artist. Maria 

Teresa Hincapié, from Colombia, focused on the 

precariousness of the third-world artist, to which she 

added her status as a woman, in a performance that 

was at the same time a pilgrimage. The orientaIs are 

more philosophic in their relation with the world, as is 

Cai Guo Oiang, who prefers to see eruptions as 

curative energies,' and Japanese artist Yanagi who 

created a unique parallel between ants and men. 

Some of the Africans, like South African Francina 

Ndimande, hardly fit the notion of an artist, only 

performing a ritual painting that they have inherited 

and wil/ transmit to the next generation. AIso 

noteworthy were the corrosive humor of Czech artist 

Milan Knizak, and the somber world of the great 

Russian artist lIya Kabakov, whose works are like 

windows, each one an opening to a hope. 

The rooms of the invited artists were a striking 

presence. Tomie Ohtake's surprising sculptures and 

Mestre Oidi's ritualistic pieces, plus Brazil's official 

representa tive, Waltercio Caldas - whose room 

underscored the precise character of his work - and 

the Universalis group made up the Brazilian 

representation. Among the foreign artists, Amul 

Rainer, Cy Twombly, Anish Kapoor, Sol Lewitt and 

Louise Bourgeois, the latter being the author of the 

exhibition's emblematic image, were unforgettable 

moments. 

The historical segment surpassed ali except that of 

the II Bienal, with the difference that at that time 

Guernica, which today cannot so much as leave the 

Oueen Sofia Art Center, came up the mountains 

from Santos to São Paulo in an open truck, 

protected only by a canvas. The range of artworks in 

the historie rooms began with the totality of Goya 's 



Louise Bourgeois 
EUA USA 
Spider 
1996 
338x668x633cm 
Bronze, n° 2/6 Bronze, no. 2/6 
Coleção Col/eetion Museu de 
Arte Moderna de São Paullo 
Foto Photo Arquivo Histórico Wanda Svevo 

o conjunto histórico só ficava atrás mesmo 
daquele da II Bienal, com a diferença de que 
naquela altura Guemica, que hoje sequer pode 
sair do Museu Reina Sofia, de Madri, subiu a 
serra de Santos a caminho de São Paulo 
dentro de um caminhão aberto e protegido 
apenas por uma lona. O arco percorrido pelas 
salas históricas saía da totalidade das 
gravuras das séries Caprichos, Desastres da 
Guena, Tauromaquia e Disparates, de Goya, 
para fechar-se dois séculos depois na obra 
recente embora póstuma de Jean Michel 
Basquiat. Trinta e sete pinturas de Munch 
abriam as salas que foram construídas no 
terceiro piso do pavilhão da Bienal com vistas 
ao atendimento das exigências museológicas. 
Depois do norueguês, vinham as 52 do 
uruguaio Pedro Figari e em seguida as mais 
de 40 pinturas e desenhos de Picasso. A sala 
de Andy Warhol foi preparada pelo museu que 
leva seu nome e coube ao Museu de Arte de 
Berna a responsabilidade pela organização da 

sala Paul Klee. 
Havia ainda o 
cubano Wifredo 
Lam, com a 
curadoria de 
Gerardo 
Mosquera, e um 
primoroso 
conjunto de obras 
da venezuelana 
Gego,que 
formava uma 
verdadeira 
instalação 
projetada pelo 
curador Roberto 
Guevara. 

Sol Lewitt 
EUA USA 
Wall drawing #808 Wall drawing #808 
1996 
Criado para a XXIII Bienal SP 
Speeial/y ereated for the 23rd São Paulo Biennial 
Foto Photo AnJuivo Histórico Wanda Svevo 

four series of drawíngs Los Caprichos, Los 

Desastres de la Guerra, La Tauromaquía and Los 

Dísparates, and ended two centuries later ín the 

recent work by Jean Míchel Basquíat, though shown 

posthumously Thírty-seven paíntíngs by Munch 

opened the rooms that were constructed on the 

thírd floor of the Bíenal pavílíon to meet the 

museologícal requírements, After the Norwegían's 

artworks, there were 52 by Uruguayan artíst Pedro 

Flgarí, followed by more than 40 paíntíngs and 

drawíngs by Pícasso. Andy Warhol's room was 

prepared by the museum that bears hís na me, whíle 

the Berne Museum of Art was responsíble for 

organízíng the Paul Klee room. There was also the 

Cuban paínter Wífredo Lam, curated by Gerardo 

Mosquera, and a masterful set of artworks by the 

Venezuelan artíst Gego, whích formed a true 

ínstallatíon desígned by curator Roberto Guevara, 

Nelson Felix 
Brasil Brazil 
Línguas Tangues 
1992 
15x650x35cm 
Madeira e bronze Wood and bronze 
Coleção Col/eetion Ivan Pereira 
Foto Photo Vicente de Mello 
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Parses e número de artistas 
Mists from each country 
África do Sul South Africa 2 
Alemanha Germany a 
Angola 1 
Argentina 1 
Aruba 1 
Austrélla Australia 2 
Áustria Austria 2 
Bahamas 1 
Barbados 1 
Bélgica Belgium 2 
lenln 1 
Iolfvia Bolívia 1 
B6snla Bosnia 1 
Brasil Brazíl 11 
Bulgérta Bulgaria 1 
Chile 2 
China a 
Chipre Cyprus 1 
Clngapura Singapore 1 
Col6mbla Colombia 2 
Coréla Korea 1 
Coréla do Sul South Korea 1 
Costa do Marfim /vory Coast 1 
Costa Rica 1 
Croácia Croatia 1 

FATOS POLíTICOS E ECONÔMICOS 

Cuba a 
Curaçao 1 
Dinamarca Oenmark 2 
Eglto Egypt 1 
EI Salvador 1 
Equador Ecuador 1 
Eslováquia Slovakia 1 
Eslovênia Slovenia 2 
Espanha Spain a 
Estados Unidos United States 11 
Est6nla Estania 1 
EtIópia Ethiopia 1 
Ex República lugoslava da 
Maced6nla Former Yugoslav Republic 
of Macedania 1 
Filipinas Philippines 1 
Flnlêndla Rnland 1 
França France a 
Grã Bretanha Great Britain 2 
Grécia Greece 1 
Guadalupe Guade/oupe 1 
Guatemala 1 
Guiana Francesa French Guiana 1 
Haiti 1 
Holanda The Netherlands 1 
Honduras 1 
Hong Kong 1 

Massacre de Eldorado dos Carajãs: sem-terra são 
mortos pela polícia. 
Assassinato de Paulo César Farias, em Alagoas. 
CPI dos Precat6rios: investigação de denúncias de 
lançamento irregular de títulos públicos. 

FATOS CULTURAIS 

Arte 
As salas de Artur Barrio e Nelson Felix destacam-se, 
entre outras, na 238 Bienal de São Paulo. 

Arquitetura 
Oscar Niemeyer: Museu de Niter6i (projeto de 1991). 
Reaberto o Museu de Arte da Pampulha, no prédio 
projetado por Oscar Niemeyer em 1943 para o 
Cassino da Pampulha. 

FATOS RELATIVOS À EI IENAL 

68 Mostra Internacional de Arquitetura da Bienal de 
Veneza: Oscar Niemeyer como representante do Brasil. 
2~ Bienal de São Paulo. Participam 87 países; 124 
artistas estrangeiros e 11 artistas brasileiros, com um 
total de 1 181 obras. 

FATOS pOLíTICOS E ECONÔMICOS 

Espanha é sacudida por uma onda de assassinatos 
cometidos pelo ETA. 
Clinton é reeleito presidente dos EUA. 
Seqüestro na Embaixada Japonesa no Peru faz 400 
reféns e dura 126 dias. 

FATOS CULTURAIS 

Arte 
68 Mostra Internacional de Arquitetura da Bienal de 
Veneza. 
Retrospectiva Ellsworth Kelly, Museu Guggenheim, 
de Nova York. 
Retrospectiva Jasper Johns, MoMAlNY. 
Exposição Abstraction in the Twentieth Century: 
Total Risk, Freedom, Discipline, Museu Guggenheim, 
Nova York. 

Cinema 
D. Cronenberg: Crash - Estranhos Prazeres. 
M. Leigh: Segredos e Mentiras. 
L. von Trier: Ondas do Destino. 

REPERCUSSÕES 

Criada a câmara fotográfica digital. 
Criados os patins Rollerblades, com rodas alinhadas. 

Hungria Hungary 2 
Hhas Carman Cayman Islands 1 
Ilhas Virgens Virgin Islands 1 
Indonésia Indonesia 2 
Irã lran 1 
lrianda IreJand 1 
Israel 1 
itália /ta/y a 
Jamalc;a 1 
Japão Japan 2 
Let6nla Latvia 1 
Ubano Lebanan 1 
Martinica Martinique 1 
México Mexica 1 
Noruega Norway 2 
Nova Zelândia New ZeaIand 1 
Palestina Palestine 1 
Panamá Panama 1 
Paraguai Paraguay 1 
Peru 1 
Pol6nla PoJand 1 
Porto Rico Puerta Rico 1 
Portugal 1 
República de San Marino 
Republic of San Marina 1 
República Dominicana Dominican 
Republic 1 

POUTlCAL ANO ECONOMIC 

Eldorado dos Carajás 
Assassination of Paulo 

República Tcheca Czech 
Republic 1 
Romênla Ramania 1 
Rússia Russia 1 
Saba AntIlhas Holandesas 
The Netherlands AntiIles 1 
Santa Lúcia Saint Lucia 1 
Suécia Sweden 1 
Sulça Switzerland 1 
Tchecosloriqula Czechoslovakia 1 
Ucrânia Ukrania 1 
Uruguai Uruguay 2 
Venezuela a 
Vletni Vietnam 1 

Total de artistas 135 
Number af artists 
Total de palses 87 
Number af countries 
Total de artistas 135 
Number of artists 
11 brasileiros Brazilians 
124 estrangeiros fareign 
Total de obras 1 181 
Warks in attendance 

Congressional lnquiry Commission investigates inappropriate 
issuing of public securities. 

CULTURAL HIGHUGHTS 

M 
The rooms of Artur Barrio and Nelson Felix are major attractions at 
the 23rd São Paulo Intemational Biennial. 

Architecture 
Oscar Niemeyer: Museu de Niterói. (Project design of 1991). 
Reopening of the Museu de Arte da Pampulha, in a buílding 
designed by Oscar Niemeyer in 1943 for the Casino at Pampulha. 

FACTS RELATEO TO THE BIENNlAL 

6th International Architecture Showat the Venice Biennale: Oscar 
Niemeyer shows as the Brazilian representa tive. 
The 23rd São Paulo International Biennial proposes 
dematerialization of art. The show is held with 87 countries, 124 
foreign artists, 11 Brazilian artists, and 1,181 works in attendance. 

POUTlCAL ANO ECONOMIC MILESTONES 

A wave of assassinations by members of the Basque separatist 
group ETA rocks Spain. 
Bil/ Clinton is reelected president of the United States. 
ln Uma, Peru, leftist guerril/as take 400 hostages at the Japanese 
embassy in a 126-day siege. 

CULTURAL HIGHUGHTS 

M 
6th International Architecture Show at the Venice Biennale. 
Retrospective exhibition of the work of EI/sworth Kel/y is shown at 
Guggenheim Museum, in New York. 
Retrospective exhibition of the work of Jasper Johns, at MoMA, in 
New York. 
The exhibition Abstraction in the Twentieth Century: Total Risk, 
Freedom, Discipline is shown at Guggenheim Museum, New York. 

Rim 
D. Cronenberg: Crash. 
M. Leigh: Secrets and Lies. 
L. von Trier: Breaking the Waves. 

REPERCUSSIONS 

Development of the digital photo camera. 
Rol/erblade launches its inline skates. 



SIL 
BRAZIL 

EXTERIOR 
ABROAO 

Waltercio Caldas 
Brasil Brazil 

MTDC 
1994 

215x170x50cm 
Aço Inoxidável, lã, vidro Stainless steel, wool, glass 

Foto Photo Gabinete de Arte Raquel Arnaud 

FATOS POLíTICOS E ECONÔMICOS 

O Movimento dos Sem-Terra (MSl) organiza Marcha 
Nacional por Reforma Agrária, Emprego e Justiça, 
chegando a BrasHia na data em que o Massacre de 
Eldorado dos Carajás completa um ano. 

FATOS CULTURAIS 

Arte 
Retrospectiva Giorgio Morandi, no Museu de Arte de 
São Paulo - MASP. 
Mostra de trabalhos de Lygia Clark, Hélio Oiticica e 
Tunga, além de performance de Cabelo, na 10a 

Documenta de Kassel. 
Anna Bella Geiger, Arnaldo Antunes, Rosângela Rennó, 
Alex Flemming e Dora Longo, entre outros, expõem 
obras contemporâneas na VI Bienal de Havana. 

ArquHetura 
Centro Histórico de São Luis, Maranhão, é considerado 
Patrim6nio Histórico da Humanidade pela Unesco. 

Cinema 
O Que É Isso, Companheiro? é indicado ao Oscar de 
melhor filme estrangeiro. 

REPERCUSSÔES 

Morrem o antropólogo Darcy Ribeiro, os artistas 
Manabu Mabe e Carybé, o arquiteto Oswaldo Arthur 
Bratke e o educador Paulo Freire. 

FATOS RELATIVOS À BIENAL 

É realizada a 38 Bienal Internacional de Arquitetura 
em convênio com o Instituto de Arquitetos do Brasil. 
478 Bienal de Veneza: Jac Leirner e Waltercio Caldas 
como representantes do Brasil. 

FATOS POLrTICOS E ECONÔMICOS 

Crise financeira abala a Ásia e propaga-se para os 
demais mercados do mundo. 
Inglaterra: Tony Blair, do partido trabalhista, torna-se 
primeiro-ministro encerrando um perfodo de dezoito 
anos do partido conservador. 
Argélia: fundamentalistas preteridos num golpe de 
Estado em 1992 geram onda de mortes, de 
massacres, explosões e degolações. 
O território de Hong Kong é devolvido pela Grá
Bretanha ao controle da China. 

FATOS CULTURAIS 

Arte 
478 Bienal de Veneza. 
10- Documenta de Kassel discute a relação entre 
arte e ambiente urbano. 
Inaugurado o Museu Guggenheim de Bllbao, projeto 
do arquiteto norte-americano Frank O. Gehry. 
Retrospectiva Lygia Clark, organizada pela Fundação 
Antonf Tàpies, de Barcelona. 
Retrospectiva Tunga, organizada pelo Bard College, 
de Nova York. 
Exposição Sensatlon, na Royal Academy de Londres. 
Retrospectiva Fernand Léger, no Centro Georges 
Pompidou, em Paris. 
Exposição E' ObJeto SUlTea'isfa, organizada pelo 
IVAM, de Valencia. 
exposição retrospectiva do fotógrafo Henri Cartie .... 
Bresson, na Maison Européenne de la Photographle, 
em Paris. 

Cinema 
A. Egoyan: O Doce Amanhá. 
S. Imamura: A Enguia. 
A. Kiarostami: Gosto de Cereja. 
J. Cameron: 7itanic. 

REPERCUSSÕES 

Desenvolvimento da técnica de clonagem permite o 
nascimento da ovelha Dolly. 
Atenas é escolhida para sediar os Jogos Olfmplcos 
de 2004. 
Morre em Paris a princesa Diana, a lady Di. 
Morrem o artista Willem De Kooning e dois sfmbolos 
da chamada -geração beatA: o poeta Allen Ginsberg e 
o escritor William flurroughs. 

POUTlCALANO 

The MST (Landless 
Agrarian Reform, a.nive i 
on the first anniversaJY of the Bdorado dos Carajás massacre, 

CULTURAL HIGHUGHTS 

M 
Retrospective exhibltion of the work of Giorgio Morandi is shown at 
Museu de Arte de São Paulo-MASP. 
At the 10th Documenta, in Kassel, Lygía Clark, Hélio Oiticica, and 
Tunga show their work, and Cabelo presents his performance. 
Anna Bella Geiger; Amaldo Antunes, Rosângela Rennó, Alex 
Remming, and Dora Longo, among others, show contemporBl}' 
work at the 6th Havana Biennale. 

Architecture 
Historie Center of São Luis, Maranhão, is inscribed in UNESCO's 
World Heritage Ust. 

Rim 
O Que É Isso, Companheiro?/Faur Days in September is 
nominated for the Academy Award for Best Foreign RIm. 

REPERCUSSIONS 

Deaths of anthropologist Darcy Ribeiro, artists Manabu Mabe and 
Carybé, archltect Oswaldo Mhur Bratke, and educator Paulo Freire. 

FACTS RELATEO TO THE BIENNlAL 

The 3rd Intemational Architecture Biennial is organized jointty wfth 
the Instltute of Architects of Brazil. 
47th Venice Biennale: Jac Leimer and Waltercio Caldas showas 
Brazilian representatives. 

POUTlCAL ANO ECONOMIC MILESTONES 

Rnancial crisis shakes Asia and propagates to other markets 
worfdwide. 
Great Bntain: Labor Party candidate Tony Blair is elected prime 
minister; after 18 years of Conservative Party control of the 
Parfiament. 
Algeria: Muslim fundamentalists defeated in a 1992 coup begin a 
terrorist wave of bombings, mass kil/ings, and decapltatíons. 
Great Britaín reverted Hong Kong to Chinese sovereignty. 

CULTURAL HIGHUGHTS 

M 
47th Venice Biennale. 
10th Documenta, in Kassel discusses the relations between art 
and the city environment. 
Inaugurated the Guggenheim Museum, in Bilbao, designed by 
U. S. architect Frank O. Gehry. 
Retrospective exhibltion of the work of Lygia Clark is shown at 
Fundació Antoni T àpies, in Barcelona. 
Retrospectíve exhibitíon of the work of Tunga is shown at Bard 
Col/ege, of New Yor!<. 
The exhibltion Sensatian opens at the Royal Academy of London. 
Retrospective exhibition of the work of Femand Léger at Centre 
Georges Pompidou, in Paris. 
The exhibltion EI Objeta Surrealista is organized by the IVAM, of 
Valencia. 
Retrospective exhibition of the work of photographer Henri Cartier
Bresson, at Maison Européenne de la Photographie, in Paris. 

Rim 
A Egoyan: The Sweet Hereafter. 
S. Imamura: Unagi!The Eel. 
A Kiarostami: Ta'm e guilass/Taste af Cherry. 
J. Cameron: Titanic. 

REPERCUSSIONS 

Development af laboratory cloning technology results in the 
creation of a lamb named Dol/y. 
Athens is selected to host the 2004 O/ympic Games, 
Death of princess Diana of Wales, in Paris. 
Death of artist Willem De Kooning and two symbols of the so
cal/ed "beat generation ": the poet Allen Ginsberg and the writer 
Wil/iam Burroughs. 
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24a Bienal 'de São Paulo 
24th São Paulo Biennial 

Ernesto Neto 
Brasil Brazil 

Nave Deusa Goddess Ship 
1998 

500x690x950cm 
Tule de Iycra, areia, cravo e 

cominho em pó, poliam ida, poliestireno 
Lycra tuI/e, sand, ground clave and 

cumin, po/yamide, po/ystyrene 
Instalação 

Instal/ation 
Coleção Col/ection 

Patrícia Phelps de Clsneros, Caracas 
Foto Photo Cortesia Galeria Camargo Vllaça 
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A última Bienal da década e, para insistir 
mais um pouco na efeméride, do século 
foi considerada por grande parte do público 
e da crítica especializada como a melhor 
exposição entre todas de seu gênero. 
Saliente-se que nessa altura o número de 
bienais espalhadas pelo mundo ultrapassa 
a casa dos cinqüenta. Além de Veneza, 
são também importantes, entre outras, 
a de Havana, Lyon, Sydney, Yokohama, 
Liubliana, Santa Fé, Whitney, Istambul, Seul, 
Pontevedra. Embora coincidentes no nome 
e em parte na estrutura, particularmente na 
tentativa de fazer um mapeamento da 
situação artística, cada uma delas tem seu 
desenho particular. 

A XXIV Bienal de São Paulo não apenas 
herdou mas aperfeiçoou em vários aspectos 
o legado de sua antecessora. A novidade 
instituída por seu curador-geral, Paulo 
Herkenhoff, no que teve a colaboração de 
seu adjunto Adriano Pedrosa, foi 
estabelecer como tema uma das idéias 
basilares de nossa cultura, o conceito de 
Antropofagia, nos termos formulados por 
seu autor, o escritor paulista Oswald de 
Andrade. Sua intenção, e aí se diferenciava 
de todas os temas já utilizados 
anteriormente, era escapar de questões 
internas à história da arte, questões que 
traziam embutidas um eurocentrismo que 
nessa altura convinha refletir com 
distancia'mento crítico. Recuperava-se, pois, 
a Antropofagia, mas entendendo-a como um 
conceito flexível e largamente operativo, 
capaz de favorecer, nas palavras do curador, 
"a seleção e articulação das várias obras e 
textos desta Bienal". 

Situadas no primeiro piso, a alta qualidade 
das representações nacionais - um artista 

The last Biennial of the decade, and to insist a bit 

further in the time aspect of the centu~ was 

considered by a large part of the public, and by the 

specialized critics, as the best exhibition of its kind, It 

bears pointing out that by this time the number of arJ 

biennials worldwide was already more than 50. 

Besides Venice, there were many other important 

events of this type, including those of Havana, Lyon, 

Sydne~ Yokohama, Uubliana, Santa Fé, Whitne~ 

Istanbul, Seoul, and Pontevedra, Although they go 
by the same name, and share something in terms of 

structure, particularly in the attempt to provide a 
mapping of the art world, each one of them has its 

own individual design. 

The 24th São Paulo Biennial not only benefited from 

the legacy inherited from its predecessor; it also 

made improvements in various aspects, The novelty 

instituted by its chief curator Paulo HerkenhofG who 

relied on the collaboration of adjunct curator Adriano 

Pedrosa, was to establish as his theme a 

fundamental ideal of our culture, the concept of 

Antropofagia [the Portuguese word is used to 

denote the specific anthropophagic concept as 

formulated by São Paulo writer Oswald de 

Andrade). His intention, which was different from ali 

the themes previously used, was to escape from 

internal questions of the history of art-questions that 

contained a built -in Eurocentrism that at this 

moment merited consideration from a criticai 

distancing, He thus decided to resort to 

Antropofagia, but in its sense as a flexible and wide

ranging concept able to favor; in the words of the 

curator; "th e selection and articulation of the various 

artworks and texts of this Biennial. II 

Situated on the first floor; the high quality of the 

national representations-one artist for every 

country-was the result of long and careful behind

the-scenes negotiations with the people and 

institutions responsible for the loans, along with 

clarifications of the theme and subtle suggestions of 



Beatriz Milhazes 
Brasil Brazil 

Os três músicos The Three Musicians 
1998 

220x190cm 
Acrílica sI tela Acry/ic paint on canvas 
Coleção Collection Marco Coimbra, 

Belo Horizonte 
Foto Photo Fausto Fleuryl 

Cortesia Galeria Camargo Vilaça 

Bruce Nauman 
EUA USA 

Anthrolsócio {Rinde olhando a câmera} 
Anthro/Socio (Rinde facing camera) 

1991 
Dim. variáveis Varied dimensions 

Apare9'0s de videolaser, monitores 
coloridos, projet~res de vídeo, CD vídeos 

Videolaser, color monitors, 
calor video projectors, CD videos 

Instalação 
Installation 

Coleção Collection 
Ydessa Foundation rroronto) 

Foto Photo Arquivo Histórico Wanda Svevo 

para cada país - foi o saldo de mais um 
longo e cuidadoso périplo de fundo 

diplomático para negociações e 
esclarecimentos junto às pessoas e às 
instituições responsáveis pelos envios, 
envolvendo o tema de Bienal e sutis 

indicações de nomes. O trabalho Luz 
Privada, apresentado pelo alemão Mischa 

Kuball, estampa o resultado dessa 
convergência de interesses. O artista levou 
meses em São Paulo travando contato com 

famílias dos mais diversos extratos, ao cabo 
dos quais propunha a troca de uma 
luminária padronizada de sua própria 

autoria por uma luminária da casa visitada. 
O conjunto de luminárias, cada qual 
acompanhada da foto da família, era o 

corpo da instalação do artista. Da África do 
Sul veio William Kentridge, de Angola, 

Fernando Alvim, do Uruguai, Carlos 
Capelán, de Cuba, Carlos Garaicoa, um 
grupo de artistas que demonstrou a 

pertinência de um cruzamento renovado 
entre arte e política. Os vídeos do francês 

Pierrick Sorin parodiavam o circuito artista
obra-espectador. Aquele e seu 

egocentrismo, este como alguém à espera 
de algo, uma obra de arte, que lhe alivie o 
fardo de um cotidiano acachapante. 

A mostra Universalis foi o ponto de partida 
para Roteiros. Roteiros. Roteiros ... (trata-se 

de um excerto do mesmo Manifesto 
Antropófago, em que a palavra é repetida 
sete vezes). Nesta mostra Louise Nery 

respondia pela Oceania, Rina Carvajal pela 

América Latina, 
Ivo Mesquita por Canadá e Estados Unidos, 
Apinan Poshyananda pela Ásia, Lorna 
Fergusson e Awa Meite pela África, Ami 

Steinitz e Vasif Kortun pelo Oriente Médio 

artists, The installation Private Light by German artist 

Mischa Kuball attests to the favorable outcome of 

these preparations. This project required months of 

work in São Paulo, making contact with families of 

the most diverse types and classes, visiting their 

homes and proposing that they trade the light in their 

living rooms for a standardized model designed by the 

artist. The set of lights thus acquired, along with an 

accompanying photo of the respective fami/ies, was 

the corpus of this artwork. From South Africa came 

William Kentridgei from Angola, Fernando Alvim' from 

UnJgua~ Carlos Capelán from Cuba, Carlos 

Garaicoa-a group of artists that demonstrated the 

relevance of a renewed crossing of art with politics. 

The videos of French artist Pierrick Sorin parodied the 

circuit of artist -artwork -spectator. The one with his 

egocentrism the other expecting something, an 

artwork, which relieves him of the weight of his 

cnJshing day-to-day life. 

The show Universalis was the starting point for 

Roteiros. Roteiros. Roteiros ... (the word, meaning 

Ifroutes, II was repeated seven times, as it was in 

Oswald de Andrade's essay Anthropophagite 

Manifesto). ln this show Louise Nery was responsible 
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Francis Alys 
México Mexico 

O Ladrão The Thief 
1996 

16x22cm 
Óleo sobre tela Oil on canvas 

Alberto Giacometti 
Itália /ta/y 

Mulher de Veneza 11/ 
Waman fram Venice III 

1956 
119x17x33,5cm 

Bronze 
Coleção Collectian 

Fondation Alberto e 
Anette Giacometti (Paris) 

e Bart de Baere e Maareta 
Jaukkuri pela Europa. 
Equilibrando nomes 
consagrados como Jeff 

Wall, Victor Grippo, 
Seydou Keita, Franz West, 

Sherrie Levine, com 
figuras emergentes, cujos 

trabalhos só então 
começavam a ser 

conhecidos, como Dadang 
Christanto, Bjarne 
Melgaard, Milica Tomic, 
Roteiros ... foi o ponto 

mais denso de toda a Bienal, no propósito 
específico da apresentação da produção 

contemporânea. Cuidando para que as 
regiões não fossem compreendidas como 

demarcações geopolíticas, ranço muito 
característico das montagens da Bienal, a 

museografia projetada por Paulo Mendes da 
Rocha, atendendo à solicitação da curadoria, 
foi transparente, demonstrando que o 

conjunto era um tecido formado por 
interpenetrações mais ou menos tensas, 

de culturas distintas. Enquanto caminhava 
o visitante, ao passo que notava o timbre de 

cada obra, sua singularidade, notava sua 
posição relativa ao conjunto. 

o segmento mais controvertido foi Núcleo 

Histórico: Antropofagia e Histórias de 
Canibalismos. Mas o problema não se deveu 

ao recurso, já criticado por paradoxal, por 
parte de um evento que se pretende 
contemporâneo de se escorar em grandes 

nomes da história da arte. Mesmo porque, 
justiça seja feita, o modo como os grandes 

nomes foram exibidos feria os cânones de 
uma história da arte estabilizada e estava 
longe, por certo, de oferecer ao público uma 

fruição tranqüila. Ao contrário, a leitura que 
deles fez Paulo Herkenhoff, este sim o 

motivo de toda a celeuma sobre o Núcleo 
Histórico, consistia apresentá-los sob uma 
forma que ele concebia como sendo 
correspondente à idéia de Antropofagia, 

isto é, promovendo encontros, tensões, 
polarizações entre eles e outras obras 

distanciadas no tempo e no espaço. Aqui 
uma obra de Tunga vinha encostada a outra 

de Albert Eckhout, mais adiante Tiradentes: 

Totem-Monumento ao Preso Político, de Cildo 
Meireles (1970), contrapunha-se ao 

Tiradentes Esquartejado, de Pedro Américo 
(1893). Naturalmente a ductilidade do 
conceito não se limitava apenas a uma forma 

de exibir as obras, mas estendia-se 
pretendendo justificar a presença delas 
todas. O catálogo desse segmento da Bienal, 
de resto o maior dos quatro que foram 

for Oceania,' Rina Carvajal for Latin America,' Ivo 

Mesquita for Canada and the United Statesi Apinan 

Poshyananda for Asiai Loma Fergusson and Awa 

Meite for Africai Ami Steinitz and Vasif Kortun for the 

Middle East and Bart de Baere and Maareta Jaukkuri 

for Europe. Balancing the names of renowned artists 

such as Jeff Wall, Victor Grippo, Seydou Keita, Franz 

West, and Sherrie Levine, with emerging ones whose 

works have since begun to be better known such as 
Oadang Christanto, Bjame Melgaard, and Milica 

Tomic, Roteiros ... was the densest point of the entire 

Biennial, and constituted its specific proposal to 

present the contemporary production. Taking care that 

the regions not be understood as geopolitical 

demarcations, a stodgy pigeonholing characteristic of 

the Biennial's productions, the museography designed 

by Paulo Mendes da Rocha, answering to the 

curatorship's specifications, was transparent, 

demonstrating that the show as a whole was a fabric 

woven of rather tense interpenetrations of distinct 

cultures. As the visitor walked through the show, 

noting the tone of each artwork, noting its singulari~ 

he or she became increasingly aware of his or her 

position relative to the whole. 

The most controversial segment was the Historical 

Nucleus: Antropofagia and Histories of 

Cannibalisms. But the problem was 

not due to the practice, already 

criticized as paradoxical, of an event 

with a contemporary focus resorting 

to great names in the history of art. 

But rather because, in ali faimess, the 

way in which the names were 

exhibited flew in the face of the 

canons of established art history, and 

could in no way offer the public a 
tranquil enjoyment of the artworks 

presented. It was the reading given 

them by Paulo Herkenhoff that lay 

at the heart of ali the fuss over the 

Historical Nucleus. This reading was 

predicated on presenting them in a 
way he conceived as consistent with 

the idea of Antropofagia, that is, one 

that promoted encounters, tensions, 

and polan'zations among themselves 

and with other artworks distanced from 

them in time and space. Here, a work 

by Tunga came right alongside another 

by Albert Eckhouti a little further along, 

the work Tiradentes: Totem-Monument 

to a Politicai Prisone0 by Gildo 

Meireles (1970), was contraposed 

to Tiradentes Quartered by Pedro 

Américo (1893). Natura/~ the 

malleability of the concept 

was not limited on~ to 

the manner of 

exhibiting the 



cuidadosamente editados por Adriano 
Pedrosa, coerentemente com a exposição, 

reúne mais de 50 textos de natureza 
diversa: questões teóricas relativas a 
diversos campos do conhecimento 

(psicanálise, história, economia, 
antropologia, entre outros); excertos de 

textos clássicos (Mikhail Bakhtin, Jacques 
Lacan, Roland Barthes, Georges Bataille, 
Tennesse Williams, Pierre Fedida, Jorge 

Luis Borges e Sara Maitland); projetos 
gráficos de artistas; análise de obras 
pontuais dos diversos autores e 

movimentos presentes na exposição. 

o arrojo do curador Paulo Herkenhoff, 
responsável pela experiência mais radical 

desde a Grande Tela, em 1985, não foi 
devidamente discutido pelo meio local 

embora tivesse lhe valido um grande 
reconhecimento externo. O que ficou 
patente foi o desconforto generalizado no 

meio artístico em relação ao que lhe 

parecia uma exacerbação do curador 
eclipsando a própria obra de arte quando 
deveria valorizá-Ia. 

A Bienal chegava ao limiar de seus 50 anos 

colocando em questão as razões de sua 
própria existência. Transformava-se num 
espetáculo, lograva atrair um público 

gigantesco para submetê-lo a uma 
exposição que abusava do direito de ser 

hermética. Procedendo desse modo ela, 
afinal, conquistava esse público para a arte 
ou terminava afastando-o de uma vez? 

works, but extended outward with the aim of 

justifying the presence of each of them. The catalog 

of this segment of the Biennial, the largest of the 

four that were carefully edited by Adriano Pedrosa, 

in keeping with the exhibition, presents more than 

50 texts of diverse natures: theoretic questions 

involving van'ous fields of knowledge 

(psychoanalysis, history, economy, anthropology, 

and others); excerpts from classic texts (Mikhail 

Bakhtin, Jacques Lacan, Roland Barthes, Georges 

Bataille, Tennessee Williams, Pierre Fedida, Jorge 

Luis Borges, and Sara Maitland); graphic designs by 

artists; analyses of artworks by artists of various of 

the movements present at the exhibition. 

The daring of curator Paulo Herkenhoff, 

responsible for the most radical experiment since 

The Great Canvas, in 1985, was not duly 

discussed at the local leveI, though it received 

much recognition internationally. There was an 

evident and generalized discomfort on the part of 

the local art scene in relation to what seemed like 

an exacerbation on the part of the curator, which 

tended to eclipse the work of art, when the proper 

goal should be one of enhancing its value, 

The Biennial arrived at the threshold of its first fifty 

years placing the very reasons of its existence into 

question. It became a spectacle, effective in 

attracting a huge public, only to submit it to an 

exhibition that was overly hermetic, ln doing this, 

had it won this public over to art, or had it 

distanced its public once and for ali? 

Eckhout+ Tunga 
Foto Photo Arquivo Histórico Wanda Svevo 

257 
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Chairman 01 Execu/Ate Board 

Julio Landmann 
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Chaitman of lhe Adminislrative CounciI 
Lulz Antonio Seraphlco de Assis Carvalho 

PrMIdotIta do CenseIIIo do Honra Chaitman ot HoooraJy CounciI 
Oscar Landmann 

CuradoIia Curatr:xship 
Pauto Herkenhoff Curadoria Geral Chief Curator 

Adriano Pedrosa Curador Adjunto Adjunc1 Curator 

Vik Muniz 
Brasil Brazil 
Aftermath (Emerson} 
1998 
151x121cm 
Cibacrome Cibachrome 
Cortesia Galeria Camargo Vilaça, São Paulo 
Foto Photo Eduardo Ortega 
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Pai ... e nimen de artistas 
Mists from each country 
África do Sul South Africa 4 
Alemanha Germany 8 
Angola 2 
Argentina 3 
Austrália Australia 4 
ÁustrIa Austria 3 
lMgIca Belgium 7 
Benln 2 
BoIrvta 80lMa 3 
.. sll Brazil 67 
Canadá Canada 4 
Chile 3 
China 2 
Col6mbla Colombia 4 
Cor6Ia Korea 2 
Costa RIca 1 
Dinamarca Oenmark 6 
Egito Egypt 1 
Elluador Ecuador 1 
Eslovinla Slovenia 1 
Espanha Spain 3 
Estados Unidos United States 12 

Flntandla Finland 2 
França France 28 
Gri Bretanha Great Britain 3 
Grécia Greece 1 
Guatemala 1 
Haiti 1 
Helanda The Nether/ands 11 
Honduras 1 
Hungria Hungary 1 
fncIonésla Indonesia 1 
Irlanda Ire/and 3 
Israel 2 
itália Itaty 3 
Jamaica 1 
Japlo Japan 2 
Libeno Lebanon 1 
MaIl 4 
Marrocos Morocco 1 
Martinica Martínique 1 
rMxlco Me)(jco 6 
Nicarágua Nicaragua 1 
Noruega Norvvay 3 
Nova ZelAndla New Zealand 1 
Palestina Palestine 1 

Panamá Panama 1 
Paquistlo Pakistan 1 
Paraguai Pareguay 1 
Peru 4 
PoI6nia PoIand 1 
Porto Rico Puerto Rico 1 
Portugal 2 
República Dominicana Dominican 
Republic 1 
Rúsla Russia 2 
Senegal 1 
Suécia Sweden 1 
Sufça Switzer/and 5 
TallAndia Thailand 2 
Taiwan 1 
Trlnldad e Tobago Trinidad and 
Tobago 1 
Turquia Turkey 3 
Uruguai Uruguay 2 
Venezuela 5 
Nota: Par .. s nio especificados 
1arUsta 
Note: Country not specified 1 arost 
Total de artistas 214 

Number of artists 
Partlclpaçlo em outros 
segmentos 
Partícipation in other segments 
Artes VIRaIs VISUal MS 8 
Brasil Brazi/ 3 
Cuba 1 
II Salvador 1 
Estados Unidos United States 1 
Cinema 1 
Brasil Brazil 1 

Total de pafses 66 
Number of countries 
Total de artistas 271 
Number of artists 
71 brasileiros Brazilians 
200 estrangeiros foreign 
Total de obras 1 140 
Works in attendance 

Sala Vik Muniz Vik Muniz Roam 
Série Retratos de Chocolate Portraits 01 Chocolate Series 

Foto Phato Arquivo Hist6rico Wanda Svevo 

Sala Vik Munlz Vík Muniz Roam 
Série Aftermath Aftermath Series 

Foto Photo Arquivo Hist6rico Wanda Svevo 
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Eva Hesse 
EUA USA 
Accession II 
1967 
78,1 x78, 1 x78, 1 cm 
Aço galvanizado, 
tubulação de borracha 
Galvanized steel, rubber tubes 
Coleção Collection 
The Detroit Institute of Arts 
The Detroit Institute of Arts, Detroit, USA 

FATOS POL(TICOS E ECONÓMICOS 

I 
,I 
\ 

Eleições presidenciais: Fernando Henrique Cardoso é 
reeleito. Eleições para governadores, senadores, 
deputados federais e estaduais: um terço do Senado 
é renovado. 
O MST faz marcha pelo pais em protesto contra 
politica econ6mica do governo. 
Reforma da Previdência. 
Privatização da Fepasa, companhias telef6nicas e 
bancos estaduais. 

FATOS CULTURAIS 

Arte 
Arthur Omar e Bia Milhazes destacam-se na 
248 Bienal de São Paulo. 

REPERCUSSÕES 

Morre o arquiteto Lucio Costa. 

FATOS RELATIVOS À BIENAL 

Centenário do nascimento de Ciccillo Matarazzo. 
248 Bienal de São Paulo. Participam 66 países; 200 
artistas estrangeiros e 71 artistas brasileiros, com um 
total de 1 140 obras. 

FATOS POLíTICOS E ECONÔMICOS 

EUA: explode o escândalo sexual do presidente 
Bill Clinton com a estagiária Monica Lewinsky, 
levando a abertura de processo de Impeachment 
contra o presidente. 
Caso Pinochet: ex-ditador do Chile Augusto Pinochet 
é detido em Londres, o que provoca um processo de 
manifestações populares contrárias e favoráveis à 
sua extradição. 
Israel e Autoridade Palestina retomam acordo de 
paz: israelenses começam a desocupar áreas da 
Cisjordânia e da Faixa de Gaza. 
Suharto, ditador da Indonésia desde 1968, renuncia. 
Portugal promove a Expo Mundial de Lisboa, 
contando com a presença de diversos pafses. 

FATOS CULTURAIS 

Arte 
Exposiçio Out o, Actlons, realizada pelo MOCA, de 
Los Angeles. 

Arqultetura 
Mario Botta: Centro de Exposição Judaica e 
Sinagoga, Tel-Aviv, Israel. 
Alvaro Siza: Pavilhão da Expo-Lisboa, em Portugal. 

Literatura 
José Saramago recebe o Prêmio Nobel. 

Cinema 
R. Benignl: A 'Ilda é 8ela. 
K. Loach: Meu Nome é Joe. 

REPERCUSSÕES 

Desenvolvida a pOula Viagra para 
impotência masculina. 
Disponibilizado o telefone celular mundial. 
França vence a Copa do Mundo. 
Lançado o IMac, computador da Apple, responsável 
pelo estabelecimento de nova referência para o 
design de produtos. 

Sala Bruce Nauman 
Bruce Nauman Room 
Foto Photo Arquivo 
Histórico Wanda Svevo 

POUTlCALANO 

Fernando Henrique 
for governor, senator; 
the senate is renewed. 

, 

The Landless Movement-MST organizes a cross-country march to 
protest against the offieial economic policy. 
The social security system is reformed. 
Privatization of the state-owned São Paulo railroad company 
(FEPASA), telephone companies, and banks. 

CULTURAL HIGHUGHTS 

Art 

Arthur Omar and Bia Milhazes stand out at the 24th São Paulo 
International Biennial. 

REPERCUSSIONS 

Death of architect and urban planner Lucio Costa. 

FACTS RELATEO TO THE BIENNlAL 

Centennial of Ciccillo Matarazzo's birth. 
The 24th São Paulo Intemational Biennial is held wtth 66 countries, 
200 foreign artísts, 71 Brazílian artists, and 1, 140 works in attendance. 

POLlTlCAL ANO ECONOMIC MILESTONES 

USA: investigation into Bill Clinton's alleged sexual affair with former 
White House intern Monica Lewinsky informs impeachment 
proceedings against the U. S. president. 
The Pinochet Affair: former Chilean dictator Augusto Pinochet's 
arrest in London stirs up a series of demonstrations in favor and 
against his extradition. 
Israel and the Palestinian Authoríty resume peace treaty; as result, 
Israeli troops begin to withdraw from the Gaza Strip and the 
West Bank. 
Indonesia: President Suharto renounces after 30 years of dictatorship. 
Portugal organizes world exposition EXPO '98 in Usbon, presenting 
delegations from several countries. 

CULTURAL HIGHUGHTS 

Art 
The exhibition Out of Actions is held at MOCA, in Los Angeles. 

Architec/ure 
Mario Botta: The Cymbalista Synagogue and Jewish Heritage 
Center, Tel Avi\!, Israel. 
Alvaro Siza: Expo '98 pavílion in Usbon, Portugal. 

Uterature 
José Saramago is awarded the Nobel Prize. 

Rim 
R. Benigni: La Vita ê Bella/Ufe is Beautiful, 
K. Loach: My Name is Jae. 

REPERCUSSIONS 

Development of the anti-impotencft drug sildenafil citrate, 
produced under the name Viagra. 
Development of worldwide cell phone communication system. 
France wins the World Cup. 
With the launching of its iMac, Apple sets a new reference for 
computer design. 
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FATOS POLíTICOS E ECONÓMICOS 

CPI da corrupção na Prefeitura de São Paulo: 
investigação da "máfia dos fiscais" incrimina e cassa 
alguns vereadores. 
CPI do Judiciário: investigação de corrupção e 
nepotismo no Poder Judiciário incrimina, entre 
outros, o juiz Nicolau dos Santos Neto. 
CPI dos bancos: investigação de irregularidades no 
sistema financeiro. 
Reaberto o caso Riocentro, com incriminação do 
general Newton Cruz. 

FATOS CULTURAIS 

Arte 
Ana Mae Barbosa recebe Prêmio Internacional Sir 
Herbert Read, na Austrália, por seu trabalho de 
pesquisa e divulgação das artes visuais. 

Arquitetura 
Centro Histórico da Cidade de Diamantina, Minas 
Gerais, é considerado Patrimônio Histórico da 
Humanidade pela Unesco. 

POUTlCALANO 

City Counci/ Inquiry 
São Paulo govemment: "mafia 
govemment inspectors" indicts and ousts several City 
Council members. 
Congressional Inquiry Commission looks into misconduct in the 
Judicíary system: investigation of corruption and nepotism indicts 
federal judge Nicolau dos Santos Neto, among others. 
Congressionallnquiry Commission investigates al/eged irregularfties in 
the banking system. 
Reopening of the affair invotving the bombing at the Riocentro 
Convention Center; in Rio de Janeiro, results in indictment of General 
Newton Cruz. 

CULmRAL HIGHUGHíS 

M 
Ana Mae Barbosa is awarded the Sir Herbert Read Intemational 
Prize in Australia, for her research and communications work. in the 
field of visual arts. 

ArchiteclUre 
Historic Center of the Town of Diamantina, in Minas Gerais, is 
inscribed in UNESCO's World Heritage List. 

Film 
Cinema The film Central do Brasil/Central Station is awarded the Golden 
O filme Central do Brasil recebe Globo de Ouro; Fernanda Globe and leading actress Fernanda Montenegro is nominated for 
Montenegro concorre ao Oscar de melhor atriz. the Academy Award for Best Actress in a Leading Role. 

REPERCUSSÓES 

Amplia-se a discussão sobre alimentos transgênicos. 
Morrem o politico Franco Montoro, o escritor Marcos 
Rey e o dramaturgo Dias Gomes. 

FATOS RELATIVOS À BIENAL 

4a Bienal Internacional de Arquitetura expõe projetos e 
obras de 328 a'rquitetos brasileiros e 66 estrangeiros. 
48a Bienal de Veneza: Nelson Leirner e lran do 
Espírito Santo como representantes do Brasil. 

FATOS POLíTICOS E ECONÓMICOS 

Europa: moeda única européia, o Euro, começa a 
circular em 11 países. 
Guerra nos Bálcãs: OTAN bombardeia alvos sérvios 
na província de Kossovo e sérvios mantêm ofensiva. 
Milhares de refugiados vão para Albânia e 
Macedônia, países vizinhos. Início das negociações 
de paz na região. 
Nigéria: governo civil toma posse após quinze anos 
de ditadura. 
Timor Leste: plebiscito decide pela independência 
do jugo da Indonésia. Milícias revoltam-se e a ONU 
envia tropas de paz, assumindo o controle. Indonésia 
é pressionada a ratificar a decisão, e o diplomata 
brasileiro Sérgio Vieira de Mello é nomeado pela 
ONU chefe temporário. 
Federação Russa: presidente Boris Yeltsin renuncia, 
convocando eleições para março do ano seguinte. 
Pede desculpas por seus erros e nomeia presidente 
interino o primeiro-ministro Vladimir Putin. 

FATOS CULTURAIS 

Arte 
48a Bienal de Veneza. 
Retrospectiva Cildo Meireles no New Museum, de 
Nova York. 
Restaurado o afresco A Última Ceia, de Leonardo da 
Vinci, no Convento Santa Maria delle Grazie, em Milão. 
O reconhecimento das obras do nigeriano Oladelé 
Bamgboye, do sul-africano Kendell Geers, do 
hispano-mexicano Francis Aljs e do chinês Chen Zen 
são exemplos da crise do eurocentrismo. 

Arqultetura 
Zaha Hadid: espaço de exposição para Gardening 
Show, Weil-Am-Rhein, Alemanha. 
Norman Foster e equipe: Novo Parlamento 
Alemão, Berlim. 

Cinema 
Manoel de Oliveira: A Carta. 
Pedro Almodóvar: Tudo sobre Minha Mãe. 

REPERCUSSÕES 

Astrônomos norte-americanos descobrem novo 
sistema solar. 
Projeto Genoma Humano consegue seqüenciar o 
cromossomo 22 da espécie humana. 

REPERCUSSIONS 

The discussion about transgenic foods is amplified. 
Death of São Paulo politician Franco Montoro, writer Marcos Rey, and 
playvvright Dias Gomes. 

FACTS RELATEO. TO THE BIENNIAL 

4th Intemational Architecture Biennial shows designs and 
illustrations of projects by 328 Brazilian architects and 66 
foreign architects. 
48th Venice Biennale: Nelson Leimer and Iran do Espírito Santo 
showas Brazi/ian representatives. 

POUTlCAL ANO ECONOMIC MILESTONES 

Europe: the euro, the European Union's common currency, enters 
círculation in 11 countries. 
Balkan Wars: NATO bombs Serbian targets in the provínce of 
Kosovo, but Serbian offensive continues. Thousands of refugees f10ck 
to neighboring countries, Albania and Macedonia. Peace talks begin. 
Nigeria: ctvilian govemment is swom in after 15 years of dictatorship. 
East Timor: a referendum decides for the country's independence 
from Indonesian oppression. Militiamen revolt and the u.N. sends in 
peace-making troops, takes control of the country, and appoints 
Brazi/ian diplomat Sérgio Vieira de Mello temporary head of 
govemment. Indonesia is pressured to ratify the 
country's independence. 
Russian Federation: president Bons Yeltsin renounces, setting 
elections for March 2000. He apologizes public/y for his errors and 
appoints Prime Minister Vladimir Putin interim president. 

CULmRAL HIGHUGHíS 

M 
48th Venice Biennale. 
Retrospective exhibition of the work of Gildo Meireles is shown at 
the New Museum, in New York.. 
The restoration of the fresco The Last Supper, by Leonardo da Vinci, 
is completed in the monastery Santa Maria delle Grazie, in Milan. 
Intemational acknowledgment of work.s by Oladelé Bamgboyé, 
from Nigeria: Kendell Geers, from South Africa, Francis Alys, of 
Mexico City, and by Chen Zen, from China, exemplifies the crisis 
affecting Eurocentrism. 

ArchiteclUre 
Zaha Hadid: exhibition venue for the Gardening Show at Weíl-Am
Rhein, Germany. 
Norman Foster and associates: New German Parliament, Berlin. 

Rim 
Manoel de Oliveira: La Lettreffhe Letter. 
Pedro Almodóvar: Todo sobre mi madre/Ali About My Mother. 

REPERCUSSIONS 

U.S. astronomers discover multiple-planet solar system. 
Human Genome Project team maps the DNA sequence of human 
chromosome 22. 
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Jeff Wall 
Canadá Canada 

Dead 'D'oops Talk 
1991/92 

229x417cm 
Transparência cibacromo, luz 

fluorescente, caixa de alumínio 
Cibaehrome transpareney, fluoreseent light, steel box 

Coleção Col/eetion Marian Goodman Gallery, NY 
Foto Photo Arquivo Histórico Wanda Svevo 

FATOS POLrTICOS E ECONOMICOS 

CPI do narcotráfico: investiga o envolvimento de 
políticos e empresários com narcotráfico. 
CPI dos medicamentos: investiga acusação de 
formação de cartel entre laboratórios multinacionais 
no país. 
CPI do futebol: investiga irregularidades nos clubes 
e nas entidades ligadas ao futebol. 
O juiz Nicolau dos Santos Neto, principal envolvido 
no escândalo do Fórum Trabalhista de S. Paulo, 
entrega-se à polícia. Realizadas eleições para 
prefeitos e vereadores em todo país: partidos de 
oposição ganham forte presença. 

FATOS CULTURAIS 

Arte 
Brasil+500 - Mostra do Redescobrimento, realizada 
entre abril e setembro nos pavilhões do Parque do 
Ibirapuera, em comemoração aos 500 Anos da 
Descoberta do Brasil. 
Comemorados os 50 anos da televisão brasileira. 
Sebastião Salgado, fotógrafo brasileiro radicado na 
França, expõe Êxodos, no Sesc-Pompéia, em São Paulo. 

Arquitetura 
Paulo Mendes da Rocha e equipe recebem o II 
Prêmio Mies van der Rohe para a América Latina, 
pelo projeto de restauração, reforma e adaptação da 
Pinacoteca do Estado, em São Paulo. 

REPERCUSSÕES 

Tenista brasileiro Gustavo Kuerten torna-se o número 
1 no ranking mundial. 
Morrem o violonista e compositor Baden Powell, o 
critico de teatro Décio de Almeida Prado e o escultor 
Domenico Calabrone. 

FATOS RELATIVOS À BIENAL 

78 Mostra Internacional de Arquitetura da Bienal de 
Veneza: Paulo Mendes da Rocha e João Filgueiras 
Lima (Lelé) como representant,s do Brasil. 

FATOS pOLíTICOS E ECONÕMICOS 

Violentos conflitos entre israelenses e palestinos em 
Jerusalém, na Faixa de Gaza e na CiSjordânia 
ameaçam os acordos de paz na região. 
ONU realiza Cúpula do Milênio com cerca de 200 
líderes e faz declaração de princípios e metas para o 
próximo século: redução da pobreza até 2015, 
garantia de ensino fundamental universal, redução 
da mortalidade infantil; contenção da epidemia de 
AIDS estão entre os objetivos. 
Manifestações em Belgrado depõem Milosevic. 
Reunião anual do FMI realizada em Praga, na 
República Checa, é marcada por violentos confrontos e 
manifestações de protesto contra a globalização. 
Argentina: forte crise econômica e política desencadeia 
manifestações populares contra o desemprego. 
Peru: crise política culmina com a renúncia do 
presidente Alberto Fujimori que se exila no Japão. 
George Bush vence as eleições nos EUA, depois de 
grande impasse na apuração dos votos. 

FATOS CULTURAIS 

Arte 
78 Mostra Internacional de Arquitetura da Bienal 
de Veneza. 
Realizada a Expo-2000 em Hannover, Alemanha. 

Cinema 
S. Mendes: Beleza Americana. 

REPERCUSSÕES 

Projeto Genoma: primeiro passo para obtenção da 
seqüência completa do código genético humano. 

POunCALANOECON02~ E 

Congressionallnqu' i 
investigates the inl/l poli I 
drug dealíng. 
Congressionallnquiry Commission on drugs investigates the 
charge against a cartel allegedly formed by the multínational 
laboratories operatíng in the country. 
Congressionallnquiry Commission investigates charges of 
misconduct in soccer clubs and related organizations. 
Federal judge Nicolau dos Santos Neto, a keyagent in the scandal 
involving the construction of the Labor Forum buílding, in São 
Paulo, surrenders to the police. 
Elections for mayor and city council are held throughout the 
country; opposition parties win in most localities. 

CULTURAL HIGHUGHTS 

M 
The Brazil+50CHiediscovery Exhíbitíon is held from April through 
September in the Biennial venues at Ibirapuera Park to commemorate 
the 5th Centennia/ of the discovery of Brazil by the Portuguese. 
Television broadcasting in Brazil commemorates 50th anniversary. 
Sebastiªo Salgado, a Brazi/ían photographer who lives in France, 
shows Exodos at Sesc-Pompéia, in São Paulo. 

Arehitecture 
Paulo Mendes da Rocha and associates are awarded the 2nd Mies 
van der Rohe Prize for Latin America, for the restoration, remodeling, 
and adaptation plan for Pinacoteca do Estado, in São Paulo. 

REPERCUSSIONS 

Brazilían tennis player Gustavo Kuerten ranks number one 
worldwide in men's singles tennis. 
Death of guitar player and composer Baden Powell, theater critic 
Décio de Almeida Prado, and seulptor Domenico Calabrone. 

FACTS RELATEO TO THE BIENNlAL 

7th Intemational Architecture Showat the Venice Biennale: Paulo 
Mendes da Rocha and João Filgueiras Uma, a.k.a. Lelé, showas 
Brazilian representatives. 

POUTlCAL ANO ECONOMIC MILESTONES 

Violent struggles between Israelis and Palestinians in Jerusalem, 
the Gaza Strip, and the West Bank jeopardize maintenance of 
peace treaties in the region. 
U. N. holds Millennium Summit attended by approximately 200 
leaders, adopts a declaration pledging to eut global poverty in half 
by 2015, provide chíldren worldwide with primary education, lower 
chíld mortality, and halt and reverse the spread of HIV and AIOS, 
among other ambitíons. 
Belgrade demonstrators overthrow Serbian president 
Slobodan Mílosevic. 
IMF annual meetíng held in Prague, in the Czech Republic, is branded 
by violent clashes and demonstratíons protestíng against globalízaüon. 
Argentina: serious economíc and polítical crisis unleashes wave of 
demonstratíons against unemployment. 
Peru: polítical crísis comes to a head when President Alberto 
Fujimori resigns and goes to exile in Japan. 
George Bush wins presidential electíons in the Uníted States 
following a great impasse at ballot countíng. 

CULTURAL HIGHUGHTS 

M 
7th International Architecture Showat the Venice Biennale. 
Expo-2000, Hanover; Gennany. 

Rim 
S. Mendes: American Beauty. 

REPERCUSSIONS 

The U.S. Human Genome Project undertakes first procedures to 
determine the complete sequence of the DNA in the human genom. 

Eva Hesse+ Smithson 
Foto Photo Arquivo 
Histórico Wanda Svevo 
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Olhar para as Exposições Internacionais de Arquitetura é, como nas fotografias, identificar 

'pedaços de uma época. Vários traços aparecem registrados. Identificam-se os arquitetos 

mais atuantes ou os de maior prestígio. Destacam-se obras significativas e inovadoras. 

Arquitetos estrangeiros das mais diversas tendências divulgam seus trabalhos. 

As polêmicas pontuam o panorama de idéias que alimentam a produção do período. 

A I Bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo tem a intenção de transforma .... se num 

"órgão permanente de intercâmbio artístico e cultural entre os continentes". Essa proposta 

é parcialmente realizada para a arquitetura por meio das Exposições Internacionais, que 

acontecem paralelamente às Bienais, com regulamentos e critérios seletivos próprios. 

Elas enfatizam um movimento de aproximação entre os dois principais centros de produção 

arquitetônica, Rio de Janeiro e São Paulo. Irradia-se também aos territórios vizinhos, 

permitindo o intercâmbio cultural entre o Brasil e os demais países latino-americanos. 

As Exposições Internacionais de Arquitetura estão inseridas nas Bienais de São Paulo até 

sua 11 a edição, em 1971. A partir de 1973 as Bienais Internacionais de Arquitetura 

constituem um evento autônomo e são realizadas posteriormente em 1993, 1997 e 19991
• 

Pelas salas especiais dedicadas a arquitetos estrangeiros e nacionais e pelas premiações, é 

possível identificar os focos de interesse da produção arquitetônica no Brasil do períOdo e 

as principais referências internacionais. A Bienal confere prestígio a arquitetos e assinala 

tendências, buscando mostrar o estado atual da arquitetura contemporânea no mundo. 

Ao abri .... se a Bienal em 1951, no local do antigo Trianon, onde hoje está situado o Masp, 

São Paulo já usufrui de novas instituições culturais. Elas funcionam como pólos de 

discussão no campo mais geral da cultura e no das artes em particular. É de 1947 a 

abertura do Museu de Arte de São Paulo, acompanhado pelo Museu de Arte Moderna de São 

Paulo, em 1948, ambos empreendimentos particulares. O Masp é uma iniciativa de Assis 

Chateaubriand, que conta com a colaboração do crítico italiano Pietro Maria Bardi, e 

promove, no período, importantes mostras internacionais, destacando-se as de Le 

Corbusier, Calder e Max Bill. O MAM-SP tem como principal promotor Francisco Matarazzo 

Sobrinho. Essas instituições são apoiadas por Nelson Rockefeller, diretor do Museu de Arte 

Moderna de Nova Vork (MoMA). Parte de um grupo constituído no MAM a proposta de uma 

Bienal Internacional de Artes2
• 

Nesse momento, a arquitetura moderna no Brasil já contava com reconhecimento 

internacional. Marco significativo é a exposição Brazil Builds, realizada em 1943 no Museu 

de Arte Moderna de Nova Vork e no ano seguinte em Londres, representandO a efetiva 

descoberta do Brasil pelo MoMA. No mesmo período, várias publicações internacionais, 

como o número especial da Archifecfural Record de 1944 dedicado ao Brasil, seguido em 

1947 pela Archifectural Forum e LIArchifecfure dlAujourd1hui, indicam que a arquitetura 

realizada no Brasil é foco de interesse em outros centros. 

A I Bienal apresenta uma exposição de obras de Le Corbusier, detentor do Grande Prêmio 

de Arquitetura, fato que não deixa de ser um reconhecimento do papel desempenhado por 

ele na constituição da moderna arquitetura brasileira. Na Exposição Internacional de 

Arquitetura são apresentados cerca de 400 projetos realizados por 150 arquitetos. A 

apresentação das obras é feita por meio de fotografias. Para a concretização dessa 

exposição o arquiteto Eduardo Kneese de Mello realiza uma série de viagens ao exterior, 

onde faz contato com entidades de arquitetura e profissionais de diversos países incluindo 

Portugal, Espanha, Itália, França, Suíça, Finlândia e México. 

Nas Bienais realizadas durante a década de 50, as salas especiais dedicadas a arquitetos 

estrangeiros enfocam o movimento moderno internacional. Primeiro comparece Le Corbusier, 

depois Gropius e a Bauhaus, no final da década van de Velde, Horta e Gaudí. É como se 

assistíssemos a uma história da constituição do Movimento Moderno em retrospectiva. Essas 

escolhas acontecem no momento em que os princípios da arquitetura moderna passam por 

um processo de revisão no plano internacional, pelos Ciams (Congressos Internacionais de 

Arquitetura Moderna) e também pela atuação de alguns arquitetos. 



Looking back at the Intemational Exhibitions of Architecture is like disceming the past in old photographs with 

their vestiges of different kinds, particularly the most active or best -known architects and some of the most 

significant and innovative works and foreign architects from the most diverse trends. Controversies that fueled the 

different kinds of work done in each period are scattered around the panorama. 

The 1 st Biennial at the MAM (Museu de Arte Modema de São Paulo) sought to set up {{an enduring forum for 

artistic and cultural interchange between the continents. II This aspiration was partially fumlled, as far as 

architecture is concemed, through the Intemational Exhibitions, which were held jointly with the art biennials but 

with their own separa te regulations and selection criteria. The exhibitions emphasized convergence between the 

two main centers of architectural work, Rio de Janeiro and São Paulo, as they reached out to encourage cultural 

interchange between Brazil and other Latin American countries. 

The Intemational Exhibitions of Architecture were held as part of the São Paulo Biennial until its 11 th edition, in 

1971, separately for the first time in 1973, and then again in 1993, 1997, and 1999. 1 

The major interests of Brazilian architects at the time, and their intemational horizons too, may be seen in the 

special rooms and prizes awarded to foreign and local architects as the Biennial sought to raise the prestige of 

architects and point to new trends in contemporary architecture intemationally 

When the Biennial began in 1951, on the former Trianon esplanade, where MASP is now located, São Paulo 

was re/ishing its recently-acquired cultural institutions and their centers for debating culture in general-and the 

arts in particular-after two privately owned museums had opened: Museu de Arte de São Paulo (MASP) in 1947, 

followed by Museu de Arte Modema de São Paulo (MAM) in 1948. Assis Chateaubriand founded the former; 

with the assistance of Italian critic Pietro Maria Bardi, and organized major intemational exhibitions with Le 

Corbusier; Calder; and Max Bill. The main instigator of MAM-SP was Francisco Matarazzo Sobn'nho but Nelson 

Rockefeller; director of the Museum of Modem Art of New York (MoMA), was also a supporter of the new 

museums. The idea of holding an Intemational Arts Biennial originated from a group of people at MAM. 2 

By that time, modem architecture in Brazil had already eamed intemational recognition. A significant milestone 

was the Brazil Builds exhibition in 1943 at the Museum of Modem Art in New York and the following year in 

London, as a sign that MoMA had finally {{discovered" Brazil, which was also featured in intemational publications, 

such as the special 1944 issue of Architectural Record, and Architectural Forum and LArchitecture d'Aujourd'hui 

in 1947/ Brazi/ian architecture was begl'nning to attract attention intemationally 

The 1 st Biennial showed work by Le Corbusier; who was awarded the major prize for architecture, clearly in 

recognition of his influential role in the emergence of modem Brazilian architecture. Some 400 designs by 150 

architects were shown in photographic format at the Intemational Exhibition of Architecture after architect Eduardo 

Kneese de Mello had traveled widely to ar range the exhibition through contacts with architectural organizations and 

professionals in several countries including Portugal, Spain, Ita/}0 France, Switzerland, Finland, and Mexico. 

ln the 1950s, special rooms were devoted to foreign architects focused on the Intemational Modem Movement: 

Le Corbusier; then Gropius and Bauhaus, and in the late 1950s, Henry van de Velde, Horta, and Gaudí-almost a 
retrospective history of the Modem Movement at a time when the tenets of modem architecture were 

undergoing revision intemationall}0 through CIAM (Intemational Congress of Modem Architecture), and in the work 

of certain architects. 
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Le Corbusier está presente na I Bienal com três trabalhos: A Capela de Ronchamp, a 

Unidade de Habitação de Marselha e o Museu do Conhecimento de St-Dié. Obras que se 
aproximam mais da fase brutalista do arquiteto, diferente do purismo anterior, que havia 

"formado" os arquitetos brasileiros. Contudo as diretrizes adotadas nessas obras aproximam
se dos rumos que a arquitetura paulista começa a tomar a partir desse moment03

• 

Em artes plásticas, a I Bienal confere o prêmio internacional a Max Bill, por sua obra 
Unidade Tripartida. Max Bill já tinha realizado uma exposição retrospectiva no Masp e se 

tornará um dos principais polemistas da discussão sobre a arquitetura brasileira no período. 
Bill foi aluno da Bauhaus (1929-1932) e a partir de seu modelo fundou em 1951 a 
Hochschule für Gestaltung de Ulm. Na Escola de Ulm vão estudar alguns artistas brasileiros, 

o que a tornará referência fundamental para os concretistas paulistas4
• 

A participação de Max Bill coaduna-se com a de Walter Gropius na II Bienal e assinala o 
prestígio das tendências construtivas, até então pouco presentes nas formulações dos 
arquitetos brasileiros. A II Bienal apresenta uma grande exposição dos projetos de Walter 

Gropius, assim estruturada: as primeiras Construções 1911-1924; Construções 1925-1949; 

Construções pré-fabricadas e formas industriais; Conjuntos residenciais e planificações 
urbanísticas, constituindo um panorama completo do trabalho do arquitet05

• 

Além do caráter de homenagem, confirmado pelo Grande Prêmio de Arquitetura que lhe é 
conferido, a retrospectiva de Gropius propicia o contato com sua produção mais recente, ou 

seja, com o racionalismo americano de feição mais tecnológica. Essa tendência já contava 
no Brasil com vários simpatizantes entre os arquitetos, como Henrique Mindlin, Rino Levi e 

Oswaldo Bratke. A escolha de Gropius também está relacionada a sua atuação na discussão 
arte-indústria e na direção da Bauhaus. 

Gropius participa também do IV Congresso Brasileiro de Arquitetos, que se realiza 
paralelamente à Bienal, e os diversos textos representativos de suas principais posturas 

são amplamente divulgados pelas revistas brasileiras da época, como "O arquiteto na 

sociedade industrial", "Impressões sobre a instrução de um arquiteto", "Minha 
concepção da idéia da Bauhaus"6. 

Na II Bienal também se realiza uma significativa exposição de arquitetura organizada pelo 

Museu de Arte Moderna de Nova York. São apresentadas obras de Alvar Aalto, Philip 
Johnson, Eric Mendelsohn, Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright, Saarinen, Saarinen & 

Associates, todos, arquitetos com trabalho consagrado e reconhecido internacionalmente. 
O MoMA, por sua atuação na década de 30, já havia tomado a dianteira no debate sobre a 
arquitetura moderna, propondo o Estilo Internacional e definindo tendências. 

Na IV Bienal, em 1957, a delegação alemã traz uma exposição dos pintores que trabalharam 

na Bauhaus: Feininger, Itten, Kandinsky, Klee, Moholy-Nagy. Paralelamente é apresentado ao 
público paulista o Balé Triádico de Oscar Schlemmer, criado no interior da Bauhaus, que 

inclui cenários, figurinos, arquitetura e técnica de teatro. Isso como parte da I Bienal de 
Artes Plásticas do Teatro, inovação introduzida nesse ano e criada com o fim de divulgar a 
arquitetura, cenografia, indumentária e técnica teatrais. 



Le Corbusier. Le Corbusier 
Capela de Notre-Dame-du-Haut, 

Ronchamp 
The Nolre-Dame-du-Haul 

Chapei in Ronchamp 
1951-53 

Apresentada na sala especial 
dedicada a Le Corbusier da I Bienal 

, Internacional de São Paulo 
Shown in lhe special room devoled lo Le Corbusier 

ai lhe 1 si São Paulo Inlemalional 8iennial 

Le Corbusier himself had three works at the 1 st Biennial-the Ronchamp Chapei, Unité d'Habitation in Marseilles, 

and the Mundaneum in St -Oié- that were closer to his Brutalist phase than his previous "purism, " which had 

influenced many Brazilian architects, After the Biennial, architecture in São Paulo moved c10ser to the /ines seen 

in these later works. 3 

ln the plastic arts sector, the 1 st Biennial gave the intemational award to Max Bill, for his work Unidade Tripartida 

(Tripartite Unit). He had a retrospective exhibition at MASP and became one of the main polemicists in the 

discussion on the Brazilian architecture of the period. Bill had studied at Bauhaus (1929-1932) and this was his 

model when he founded the Hochschule für Gestaltung in Ulm in 1951. Several Brazilian artists studied at the 

Ulm school and it became a focus of attention for the Concrete art movement in São Paulo. 4 

The participation of both Max Bill and Walter Gropius in the 2nd Biennial underlined the rising status of the 

Constructivist trend-which had had little influence on Brazilian architects before that time. The Walter Gropius 

exhibition was a major panorama of his work, divided into four periods: First constructions 1911-1924,' 

Constructions 1925-1949,' Prefabricated buildings and industrial shapes,' Residential complexes and urban 

planning projects. 5 

This Gropius retrospective was a tnbute and he took the major Architecture award, but it also encouraged contact 

with his more recent work along the lines of a more technological/y based American rationalism-a trend that had 

already won support from Brazilian architects such as Henrique Mindlin, Rino Lev/~ and Oswaldo Bratke. Gropius 

was also chosen for his role in the discussion on the "art and industry" issue and as leading figure in the Bauhaus. 

Gropius took part in the 4th Brazilian Architects Congress, held at the same time as the Biennial, and published 

many pieces outlining his positions in Brazilian joumals under titles such as "The Architect in Industrial Society, " 

"Impressions on Education for Architects, " and "My Conception of the Bauhaus Idea". 6 

This 2nd Biennial also included a significant architecture exhlbition organized by the Museum of Modern Art of New 

York with works by intemationally recognized architects Alvar Aalto, Philip Johnson, Eric Mendelsohn, Mies van der 

Rohe, Frank Lloyd Wright, and Saarinen, Saarinen & Associates. Through its work in the 1930s, MoMA had already 

taken the lead in the debate on Modem Architecture by proposing the International Style and defining trends. 

At the 4th Biennial, in 1957, the German delegation brought an exhibition of painters who had worked at 

Bauhaus: Feininger, Itten, Kandinsky, Klee, and Moholy-Nagy The 1 st Biennial of Plastic Arts in Theater was 

introduced that year to dissemina te theatrical architecture, set design, costume design, and techniques to a 
wider audience. São Paulo art lovers were able to see the Triadic Ballet set and costume designs, architecture, 

and theatrical techniques created by Oskar Schlemmer at Bauhaus. 
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Nessa I Bienal de Teatro, Oscar Niemeyer, os Irmãos Roberto e Affonso Eduardo Reidy 

apresentam seus trabalhos de cenografia. A figura do arquiteto como profissional atuante em 

várias áreas, trabalhando como pintor, cenógrafo, artista gráfico, é um perfil difundido a partir 

da experiência da Bauhaus. Nesse momento, este modelo parece ganhar evidência no Brasil, 

com arquitetos realizando trabalhos em vários campos de atuação e definindo o perfil de um 

profissional múltiplo, além de enfatizar o papel do arquiteto na área de desenho industrial. 

A IV Bienal também dedica uma sala aos concretistas paulistas, divulgando as teses de 

Waldemar Cordeiro, que lidera o movimento a partir do Manifesto "Ruptura", de 19527
• 

Cordeiro propunha a renovação dos valores essenciais da arte visual, espaço, tempo, 

movimento e matéria, e via na arte concreta a possibilidade de integrar o artista no projeto 

social como paisagista, desenhista industrial, artista e gráficos. Sua postura tem afinidades 

com os postulados da Bauhaus e também com a nova objetividade alemã. 

Observa-se, portanto, que a partir da II Bienal a Bauhaus ganha espaço significativo, 

recolocando a discussão sobre a relação arquitetura versus indústria e o papel social do 

arquiteto. Concluindo esse percurso, a V Bienal de 1959 apresenta uma sala especial 

intitulada História de Pioneiros, com um número significativo de obras de Victor Horta, 

Henry van de Velde e Gaudí. Van de Velde foi um dos principaiS protagonistas do Werkbund 

alemão, polemizando com Muthesius em 1914 sobre a polaridade entre individualidade e 

tipificação, com seus desdobramentos em relação à contraposição entre o ornamento e a 

forma abstrata da indústria9
• 

Fica assim colocada a questão da disciplina formal construtiva e seus desdobramentos nos 

campos estético e social. A relação arte/indústria é questão central que orienta as primeiras 

formulações da arquitetura moderna nos países centro-europeus, principalmente na 

Alemanha. A retomada desse tema em São Paulo nos anos 50 é pertinente ante a cidade 

que vive seu segundo surto de industrialização e enfrenta os problemas decorrentes do 
crescente aumento populacional. 

Em conferência realizada em junho de 1953 o arquiteto suíço Max Bill criticou severamente 

a arquitetura brasileira10
• Com postura próxima à funcionalidade programática da nova 

objetividade, Max Bill vê excessos e formalismos nas soluções da arquitetura brasileira, 

principalmente aquela realizada por Oscar Niemeyer. Segundo o arquiteto suíço, essa 

arquitetura não atende à demanda colocada pelos problemas sociais. Bill define a boa 

arquitetura como "aquela na qual todas as coisas funcionam e na qual não há nada que seja 

supérfluo". Aponta como exemplar o projeto do Conjunto Residencial de Pedregulho, de 

Affonso Eduardo Reidy, premiado na I Bienal, pela atenção conferida aos problemas sociais. 

O problema de fundo presente nessa crítica é a reprodução em terras brasileiras da 

polaridade "artes decorativas x nova objetividade". Ou, mais pontualmente, Le Corbusier x 

Arquitetos Alemães e seus desdobramentos em território americano pela diáspora da 

Bauhaus. Este debate tem origem nos anos 20 e aponta a contradição mais evidente que 

ameaça a pretensa unidade de uma arquitetura que se deseja internacional. Indica a 

oposição entre o intransigente funcionalismo de Stam, Teige e Meyer e os princípios de Le 

Corbusier, posições marcadas sobretudo por concepções políticas e sociais contrastantes, 
que contrapõem as figuras de Teige e Le Corbusier. 



Affonso Eduardo Reidy 
Conjunto Residencial de Pedregulho, Rio 

Pedregulho Residential Complex, Rio 
1950-52 

Prêmio para projli!to de Organização 
de Grandes Areas na Exposição 

Internacional de Arquitetura da I Bienal 
Internacional de São Paulo, 1951 

Award for Larg-Scale Area Oesign at the Intemational 
Exhibition of the Architecture, 1 st São Paulo 

Intemational Biennial, 1951 

Thls 1 st Theater Blennlal also showed scenographlc work by Oscar Nlemeyer and the brothers Roberto and 

Affonso Eduardo Reldr. The proflle of the architect as a professlonal ln several areas, palnter; set deslgner; or 

graphlc artlst had spread on the basls of the Bauhaus experlence and seemed to be catchlng on ln Brazll, as 

archltects undertook work ln several fields and bullt profiles as multl-skllled professlonals, as well as emphaslzlng 

the archltect's role ln Industriai deslgn 

The 4th Blennlal also devoted a room to Concretlsm ln São Paulo and the theses of Waldemar Cordeiro, Its 

leader after the Ruptura manifesto ln 1952,7 Cordeiro proposed a renewal of the essentlal values of visual 

art-space, time, movement and matter-and saw Concretlsm as the chance to Integra te artlsts on a socletal 

levei through worklng ln landscape deslgn, Industriai deslgn, and graphlc art,8 HIs approach had much ln 

common wlth Bauhaus and New Objectlvlsm ln Germanr. 

Bauhaus had gamered slgnificant support ln Brazll ln the wake of the 2nd Blennlal, and prompted more dlscusslon 

on the relatlonshlp between archltecture and Industry, and the social role of archltects, Thls Influence was at work 

through to the 5th Blennlal, ln 1959, whlch Included a speclal room on the "HIstory of the Ploneers, " wlth a slgnlficant 

number of works by Victor Horta, Henry van de Velde, and Gaudí. Van de Velde had been one of the maln leaders of 

the Werkbund ln Germanj0 and had debated wlth Mutheslus On 1914) on the polarity between Indlvlduallty and 

typlficatlon and Its Impllcatlons for the opposltlon between decoratlon and abstract form ln Industry. 9 

Constructlvlst formal discipline, wlth Its Impllcatlons ln the aesthetlc and social fields, was now polsed to develop, 

The relatlonshlp between art and Industry was the central Issue underlylng Inltlal formulatlons of modem 

archltecture ln Central European countrles, partlcularly Germany and the revlval of thls theme ln São Paulo ln the 

1950s was very relevant to a city experlenclng Its second cycle of rapld Industrlallzatlon and faclng problems 

arlslng from a fast-growlng populatlon, 

The Swlss architect Max Bill severely crltlclzed Brazlllan architecture at a talk ln June 1953, 10 HIs posltlon was 

c/ose to the programmatic functionality of New Objectivity, and he saw excess and formalism in the solutions 

posed by Brazilian architects, particularly Oscar Nlemeyer. Max Bill thought that this kind of archltecture falled to 

tackle the demands posed by social problems/ ln good architecture "everythlng has a functlon and there Is 

nothlng superfluous, " He saw Affonso Eduardo Reidy's Pedregulho Residential Complex as a fine example of thls 

Idea, and it won an award at the 1 st Biennial for its concem with social problems, 

The Issue under/ylng hls critique was the debate now belng replayed ln Brazll on "decoratlve arts versus New 

Objectivlty"-or; more exactlj0 "Le Corbusier versus the German architects, " and the implications for the Bauhaus 

dlaspora ln the United States, Thls debate harked back to the 1920s and brought out the maln contradlction 

threatenlng the sought-after unity of thls would-be Intematlonallst archltecture: the confrontation between the 

uncompromising functlonallsm of Stam Telge, and Meyer on one slde, and the principies of Le Corbusler on the other. 

Contrastlng politicai and social conceptlons were embodled ln the adversarial figures of Teige and Le Corbusier. 

( 
\ 

269 



270 

Teige vai manifestar a impossibilidade da arquitetura, entendida como arte, solucionar os 
problemas colocados pela situação atual e declarar a falência das teorias estéticas e 

formalistas de Le Corbusier. Identifica-se assim o confronto entre formalismo e 
funcionalismo, ou ainda entre socialismo revolucionário e hipóteses reformistas ou 
conservadorasi

\ Um conflito que já estava presente na Bauhaus quando ocorre a 

transformação introduzida por Meyer na estrutura original proposta por Gropius e que 
aparecerá nos Ciams, assinalando a fratura na suposta unidade do movimento moderno. 

Com reuniões internacionais pautadas sobre temas específicos, os Ciams desempenham um 
papel fundamental na constituição de uma idéia de movimento moderno como fenômeno 

unitário. Em 1951, no VIII Ciam dedicado ao tema do "coração da cidade", inicia-se um 
processo de revisão dos postulados que se firmaram como prioritários no interior do 

movimento modernoi2
• Destacam-se como protagonistas desse debate S. Giedion, J. L. Sert 

e Le Corbusier, que colocam a necessidade de integração entre as artes na elaboração de 

centros cívicos, para que o público volte a participar de experiências coletivas. Dessa forma, 
pretendem rever a predominância funcionalista da arquitetura moderna do entreguerras, 
buscando valorizar as dimensões humanistas e comunitárias da atividade artística. 

E o Ciam está bem representado nas Bienais de São Paulo. Na primeira por Giedion e na 
segunda por Sert, então presidente do Ciam. Giedion valoriza na arquitetura moderna 

brasileira a liberdade plástica e o uso de linhas curvas que estabelecem relações orgânicas 
com a natureza, em soluções que criam um contraponto às fórmulas rígidas propostas pelos 
primeiros Ciamsi3

• 

Uma das características da arquitetura moderna que se realizou no Brasil é a convivência 
frutífera do .trabalho de arquitetos, artistas plásticos, escultores e paisagistas. O edifício do 

Ministério da Educação e Saúde, marco dessa arquitetura, é uma obra resultante de várias 
contribuições: do pintor Candido Portinari, dos escultores Bruno Giorgi e Antônio Celso, do 

paisagista Burle Marxi4
• Na década de 50, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro, uma 

série de obras arquitetônicas surge como resultado da integração entre as artes, pensando 
a participação social do artista na constituição do ambiente urbano. É difícil precisar em 

que medida essas obras se relacionam com a proposta veiculada pelos Ciams e outros 
congressos internacionais. O fato é que arquitetos, até então distantes dessa temática, 

como Rino Levi e Oswaldo Bratke, nos anos 50, realizam obras com essas características. 

Durante a primeira década das Bienais, a arquitetura moderna realizada no Brasil estará 

presente nas exposições e também será objeto de premiações. Paralelamente à exposição 
sobre Le Corbusier, a I Exposição Internacional de Arquitetura dedica uma sala especial aos 

pioneiros da arquitetura moderna no Brasil. Os arquitetos apresentados são Gregory 
Warchavchik, Flávio de Carvalho, Lucio Costa e Atílio Corrêa Lima. Temos aí a representação 
paulista e a carioca do que se produzia em relação à arquitetura moderna. Lucio Costa foi 

líder e teórico do movimento moderno no Rio, com sua atuação na ENBA e posteriormente no 
projeto do Ministério da Educação e Saúde no Rio de Janeiro, obra que projetou os arquitetos 

cariocas no exterior. Atílio Corria Lima, cuja morte prematura interrompeu uma carreira 
promissora, firmara-se com o projeto das Estações de Hidroaviões no Rio de Janeiro. 

Os primeiros anos da arquitetura moderna em São Paulo são registrados nas obras de 
Warchavchik e Flávio de Carvalho. Desde 1930 Warchavchik realiza obras pautadas por 
diretrizes modernas e atualizadas em relação ao debate europeu. A primeira "casa 

modernista" proposta por ele se resolve a partir do rigor geométrico, que dialoga com a 
estética cubista. Flávio de Carvalho destaca-se como polemista, arquiteto e cenógrafo. 

Nessa primeira Bienal de Arquitetura, o júri internacionali5 vai premiar nomes já 
consagrados da arquitetura brasileira. Lucio Costa (Parque Guinle) e Henrique Mindlin 

(Residência em Nogueira) na categoria de habitação coletiva e individual respectivamente. 
Rino Levi é premiado pelo projeto da Maternidade Universitária de São Paulo, como melhor 
edifício de uso público. Divide o prêmio nesta categoria com Álvaro Vital Brazil e seu projeto 

do Banco da Lavoura de Minas Gerais. Joaquim Cardoso, parceiro de Niemeyer em várias 
obras, obtém o prêmio de melhor solução estruturali6• 



Teige went on to emphasize the inability of ({architecture-understood-as-art" to solve the problems currently 

posed by society and denounced Le Corbusier's aesthetic and formalist theories as failures. Such was the 
contrast between formalism and functionalism, or between revolutionary socialism on one side and reformists or 
conservatives on the other. 11 This dispute was already present in Bauhaus with Meyer's transformation of the 

original structure proposed by Gropius; it also emerged within CIAM, underlining the division in what was 

supposedlya united Modem Movement. 

Through its intemational meetings based on specific issues, CIAM played a crucial role in constituting the idea of 
the Modem Movement as a unitary phenomenon. The 8th CIAM, in 1951, discussed the theme ({The Heart Of 

The Ci~ " and set out to revise the basic assumptions that had underpinned the ideas of the Modem 
MO'vdment. 12 Key roles in the debate were played by S. Giedion, J. L. Sert, and Le Corbusie", who posed the 

need to integra te the arts at new civic centers where the public would once again take part in co//ective 
experiences. Thus they aimed to revise the prevailing functionalism of Modem architecture in the interwar years, 

and bring out the humanistic and communitarian dimensions of artistic activity. 

Moreove", CIAM was well represented at the São Paulo Biennials since Giedion attended the first edition and 
Sert, then CIAM chairman, was at the second. What attracted Giedion in Brazil's modem architecture was its 
freedom in relation to plasticity and the use of curved lines creating organic relationships with nature in solutions 
contrasting with the rigid formulas proposed by the first CIAM events. 13 

One of the characteristics of modem architecture as it developed in Brazil was the fruitful coexistence between 

architects, plastic artists, sculptors, and landscape designers. The Ministry of Education and Health Building was 

emblematic of this approach to architecture as it evolved from a variety of contributions: painter Candido 
Portinari, sculptors Bruno Giorgi and Antônio Celso, and landscape designer Burle Marx. 14 ln the 1950s, in both 
São Paulo and Rio de Janeiro, a series of architectural works emerged as a result of integration between the arts 

and the debate on the artist's social role in constituting the urban environment. It is hard to say to what extent 
these works reflected the message coming from the CIAM and other intemational congresses, but the fact is 

that architects who had previously been somewhat remote from the issue, such as Rino Levi or Oswaldo Bratke, 

went on to execute works of this type in the 1950s. 

Ouring the first ten years of the Biennials, Modem architecture executed in Brazil was shown at the exhibitions 

and won awards too. Alongside the Le Corbusier exhibition the 1 st Intemational Exhibition of Architecture 
devoted a special room to pioneers of Modem architecture in Brazil with Gregory Warchavchik, Flávio de 

Carvalho, Lucio Costa, and Atílio Corrêa Lima, ali from São Paulo or Rio. Lucio Costa was the Modem 
Movement's leader and theoretician in Rio, with his role at the Escola Nacional de Belas Artes (National School 

of Fine Arts)-ENBA-and then his work designing the Ministry of Education and Health building, which won 
intemational renown for its architects. Atílio Corrêa Lima, whose premature death ended a promising caree", had 

consolidated his career with a design for hydroplane stations in Rio de Janeiro. 

The ear/y years of Modem architecture in São Paulo may be seen in works by Warchavchik and Flávio de 

Carvalho. Beginning in 1930, Warchavchik did work based on Modem lines and very much attuned to the 
debate in Europe. His first ({Modemist house" was resolved in a rigorously geometrical manne", in a dialog with 

Cubist aesthetics. Flávio de Carvalho was a prominent polemicist architect and set designer. 

At the 1 st Biennial of Architecture, the intemational jury15 granted awards to leading figures in Brazilian 

architecture, Lucio Costa (Parque Guinle), and Henrique Mindlin (Residence at Nogueira) in the collective and 
individual dwelling categories, respectively. Rino Levi won an award for the Maternidade Universitária (Matemity 

and Teaching Hospital) in São Paulo, as the best public utility building. He shared the category award with Álvaro 
Vital Brazil and his design for a bank (Banco da Lavoura de Minas Gerais). Joaquim Cardoso, who partnered 
Niemeyer in several works, took the award for best structural solution. 16 
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Oscar Niemeyer, Zenon Lotufo, Hélio Uchoa, 
Eduardo Kneese de Mello 

Projeto do Parque do Ibirapuera, São Paulo 
Plan for Parque do Ibirapuera, São Paulo 

1952 
Apresentado na II Bienal International 

de São Paulo, 1953/1954 
Shown at the 2nd São Paulo 

International Biennal, 1953/1954 

-... 
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o destaque entre as premiações é o projeto do COnjunto Residencial de Pedregulho, do 

arquiteto carioca Affonso Eduardo Reidy (1909-1964), considerado exemplo de obra social e 
recebido com entusiasmo pela crítica nacional e internacional. Reidy, formado pela ENBA em 

1930, ingressa na Prefeitura do Distrito Federal em 1932, onde desenvolve o projeto de 
Pedregulho, em 1946, na qualidade de arquiteto-chefe do Departamento de Habitação Popular. 

Oscar Niemeyer também é premiado pela Fábrica Duchen, em São Paulo, projeto realizado 
em colaboração com Hélio Uchoa Cavalcanti. A obra é considerada pelo júri uma perfeita 

colaboração entre a arquitetura e a técnica do engenheiro, criando um ambiente digno para 
o trabalho humano. A partir desse projeto, Niemeyer vai realizar vários projetos em São 

Paulo, onde chega a constituir escritório. São desse momento os edifícios Triângulo, 
Montreal, Eiffel e Copan, o qual se destaca por sua inusitada inserção no tecido urbano. 

A presença de Niemeyer em São Paulo contribui para alimentar o diálogo entre a produção 
arquitetônica carioca e a paulista. Em 1953, Niemeyer associa-se a um grupo de arquitetos 
paulistas no projeto do Parque do Ibirapuera, que vai abrigar a II Bienal (1953-1954), que 

acontece no âmbito das comemorações do IV Centenário da cidade de São Paulo. 

A II Bienal é instalada no Palácio dos Estados e no Palácio das Nações do Parque do 
Ibirapuera, com projeto dos espaços de exposição de autoria de Jacob Ruchti e Giancarlo 

Fongaro. Fazem parte do júri de premiação dessa Bienal: Walter Gropius, José Luís Sert, 
Alvar Aalto e Ernesto Nathan Rogers, que visitam São Paulo durante a mostra. Também 
participam do júri os brasileiros Oswaldo Arthur Bratke, Affonso Eduardo Reidy e Lourival 

Gomes Machado. O júri pauta suas escolhas pela valorização das qualidades sociais, 
técnicas e estéticas, e enfatiza que se deve evitar o formalismo, que está penetrando 
perigosamente na arquitetura moderna. 

Nota-se que na II Bienal, os prêmios ficam em sua maioria com arquitetos estrangeiros. 

Os prêmios de habitação coletiva e individual vão, respectivamente, para os americanos 
Craig Ellwood e Philip Johnson17

• Entre os brasileiros o carioca Jorge Machado Moreira é 
duplamente premiado pelo Edifício Antonio Ceppas (1952) e pelo Instituto de Puericultura 

da Universidade do Brasil (1953), este último realizado juntamente com Aldary Henrique 
Toledo e Orlando Magdalena. Sérgio Bernardes recebe o prêmio "jovem arquiteto" pela 
residência de Maria Carlota Macedo em Petr6polis, onde são destacados o trabalho inovador 

com os materiais e as criativas soluções espaciais. Roberto Burle Marx. é premiado pelo 
conjunto de sua obra como paisagista. 

-



Prominent among the awards was the Residentíal Complex at Pedregulho, by the Rio de Janeiro archítect 

Affonso Eduardo Reidy (1909-1964). It was seen as an example of socially aware architecture and 

enthusiastically greeted by critics in Brazil and internationally Reidy had graduated from ENBA in 1930 and 

joined the local authority in Rio in 1932, where he developed Pedregulho in 1946, in his role of Chief Archítect in 

the Housing oepartment. 

Oscar Niemeyer also won an award for his Ou chen facto~ in São Paulo, which he designed jointly with Hélio 

Uchoa Cavalcanti. The jury saw this work as a perfect example of collaboratíon between architecture and 

engineering technique to create an appropriate setting for human activity. On the basis of this work, Niemeyer 

was commissioned for several others in São Paulo, where he eventua//y opened an offíce and went on to design 

buildings such as Triângulo, Montreal, Eiffel, and Copan, the latter being considered remarkable for the unusual 

way ít fits into the urban fabrico Niemeyer's presence in São Paulo encouraged dialog between the architectural 

work being done in Rio and the trends in vogue in São Paulo. ln 1953, Niemeyer associated with a group of 

architects from São Paulo to design a park, Parque do Ibirapuera, where the 2nd Biennial (1953-1954) was held 

as part of the commemorations of the 4th Centennial of the founding of the city of São Paulo. 

This Biennial occupied two pavílíons in the park, Palácio dos Estados and Palácio das Nações, and the 

exhibítíon area was designed by Jacob Ruchti and Giancarlo Fongaro. International members of the awards jury 

at this Biennial were: Walter Gropius, José Luís Sert, Alvar Aalto, and Ernesto Nathan Rogers, who visíted São 

Paulo duríng the exhibition. Brazilian members included Oswaldo Arthur Bratke, Affonso Eduardo Reidy, and 

Lourival Gomes Machado. The jury based its choices on social awareness, technique, and aesthetic aspects, 

and emphasized the need to avoid the formalism that threatened to penetra te modem architecture. 

Note that most of the awards at this 2nd Biennial went to foreign archítects. Awards for collective and individual 

housing went to the Americans Craig Ellwood and Philip Johnson, 17 respectively Among the Brazilians, Jorge 

Machado Moreira from Rio won two awards, for Edifício Antonio Ceppas (1952) and the Education Institute at 

the University of Brazil (1953), the latter executed jointly with Aldary Henrique Toledo and Orlando Magdalena. 

Sérgio Bernardes won the "Young Architect" award for the Maria Carlota Macedo residence in Petrópolis, with its 

remarkable innovations in use of materiais and creative spatial solutions. Roberto Burle Marx received an award 

for his oeuvre as landscape designer. 
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Fora do universo de premiações, a II Bienal expõe trabalhos que merecem ser destacados 
na Seção Geral de Arquitetura. Os projetos referem-se a arquitetos de São Paulo e Rio de 

Janeiro. Os demais Estados estão ausentes. Eduardo Corona apresenta o projeto do Grupo 
Escolar Vila Anastácio (1952); desenvolvido na década de 50 no âmbito do Convênio Escolar, 
que realiza várias obras de grande quaJ~dade e pautadas pelas diretrizes da arquitetura 

moderna. Participam ainda desse em~i'eendimento vários arquitetos como Eduardo Corona, 
Roberto Tibau, Oswaldo Corrêa Gonçalves e Hélio de Queiroz Duartei8

• 

Também é apresentado, na II Bienal, o projeto do Parque do Ibirapuera, que abriga a 
exposição. Niemeyer expõe ainda seu mais recente projeto: A Casa das Canoas, obra que se 

destaca pela acertada integração à topografia e à paisagem. Esta obra foi visitada pelos 
arquitetos E. N. Rogers e Alvar Aalto durante estadia no Brasil, por ocasião da II Bienal. A 

obra de Niemeyer foi posteriormente analisada por Rogers em artigo publicado na revista 
Casabella, então dirigida por elei9

• 

Em atitude ponderada, Rogers contesta os elogios de Giedion à arquitetura brasileira e a 
crítica acirrada de Max Bill, afirmando que este último baliza seu julgamento por conceitos 

estranhos ao desenvolvimento específico da arquitetura brasileira. Observa que a obra de 
Niemeyer, vista a partir de sua geografia e história, revela vários méritos, apesar de 

persistirem seus defeitos. Aponta o acerto da solução da Casa das Canoas, pelo adequado 
diálogo com a natureza. 

Mas o ponto central de sua crítica é mais amplo. Questiona o internacionalismo 

indiscriminado que atingiu o movimento moderno e propõe uma crítica que saiba olhar para 
as particularidades enfocando os múltiplos aspectos da realidade. Conclui enfatizando a 

necessidade de aprofundamento e compreensão das diretrizes modernas com o fim de 
ampliar seus significados. Rogers vê nas arquiteturas de Niemeyer e Aalto soluções 

inovadoras que indicavam novas possibilidades para o movimento modern020
• 

A Exposição Internacional de Arquitetura de 1955 (III Bienal) realiza apenas o concurso para 
escolas de arquitetura. Essa atividade vinha fazendo parte de todas as exposições até 
aquele momento e ganha destaque nas bienais seguintes. No refluxo do IV Centenário, falta 

fôlego para uma exposição de maior porte. São apresentados 38 trabalhos de estudantes 
com o tema de Colônia de Férias para três mil pessoas. Saíram premiadas a Universidade 

de Waseda (Japão) e a Universidade de Havana (Cuba). 

Na IV Bienal, realizada em 1957, o grande acontecimento nacional é o projeto vencedor do 

Concurso para o plano piloto de Brasília de autoria de Lucio Costa, que ganhará uma sala 
hors-concours. A arquitetura de Oscar Niemeyer para a nova Capital é apresentada pelos 

projetos do Palácio da Alvorada e do Congresso Nacional. 

Enquanto na área de artes plásticas a Bienal apresenta os pintores ligados à Bauhaus e o 
setor de teatro comparece com O. Schelemmer, a seção de arquitetura apresenta salas 

especiais dedicadas à produção do Canadá e da Holanda. A Holanda traz um projeto de G. 
Rietveld, principal arquiteto do neoplasticismo, que desenvolveu seu trabalho em estreito 
diálogo com as pesquisas desenvolvidas na pintura por Mondrian e Theo van Doesburg. 

Nessa exposição, Rietveld mostra o projeto de um Edifício para uma Exposição de Esculturas. 

Os premiados na IV Bienal são Salvador Candia, PlínioCroce e Roberto Aflalo com um 
projeto de habitação coletiva (1954) e Jorge Machado Moreira, que volta a ser premiado 
com o projeto da Faculdade Nacional de Arquitetura, no Rio de Janeiro2i

• 

Na Seção Geral de Arquitetura destacam-se os projetos que complementam o Parque do 

Ibirapuera: o Ginásio de Esportes, projeto de ícaro de Castro Mello; e o Planetário, projeto 
de Corona, Tibau e Pitombo. Também o arquiteto Vilanova Artigas está presente com o 
projeto para a Estação Rodoviária de Londrina (1950). Artigas participa da formação do MAM 

e torna-se um crítico contumaz das primeiras Bienais. Em sua quarta edição, o arquiteto 
parece reconcilia .... se com o evento. 



Lucio Costa Lucia Costas 
Plano Piloto de Brasília City plan for Brasília 
Oscar Niemeyer Oscar Niemeyer 
Palácio da Alvorada Palácio da Alvorada 
Projetos apresentados na sala hors-concours 
da IV Bienal Internacional de São Paulo, 1957 
Shown in the hors concours roam at the 4th São Paulo 
Intemational Biennial, 1957 

ln addition to the awards, this 2nd Biennial showed some noteworthy 

work in the General Architecture Section with designs by architects from 

São Paulo and Rio de Janeiro-there were no works from other Brazilian 

states. Eduardo Corona presented his Vila Anastácio public school 

building complex (1952), which was developed in the 1950s under a 
major school-bUl'lding program that led to several high-quality works very 

much influenced by the ideas of modem architecture. AIso involved in 

this undertaking were architects such as Eduardo Coronal Roberto Tibau, 
Oswaldo Corrêa Gonçalves, and Hélio de Queiroz Duarte. 18 

The 2nd Biennial showed the design for the park housing the exhibition 

itself and N/emeyer also showed his latest work, the Canoas House, 

remarkable for its close integration with topography and la ndscap e. E N. 

Rogers and Alvar Aalto visited the site when in Brazil for the 2nd Biennial. 

Rogers later analyzed Niemeyer's work in an article in the magazine 

Casabella, which he edited àt that time. 19 

Rogers took a balanced approach to Giedion's praise of Brazilian 

architecture and Max Bill's sharp criticism and suggested that Bill had 

based his judgment on concepts foreign to the specific development of 

Brazilian architecture. He noted that N/emeyer's work, viewed on the 

basis of its geography and histo00 shows several merits, in spite of 

persistent faults. He pointed to the successful solution in the Canoas 

House and the appropriateness of its dialog with nature. 

But the central point of his criticism is a much broa der one. He questions 

the indiscriminate intemationalism that atfected the Modem Movement 

and critica//y poses an awareness of the need to seek particularities while 

focusing on the multiple aspects of a situation. He concludes by 

emphasizing the need for a deeper understanding of the ideas of the 

Modem Movement in order to expand their meanings. ln N/emeyer and 

Aalto's architectures, Rogers sees innovative solutions and pointers to 
new potential for the Modem Movement. 20 

The Intemational Exhibition of Architecture in 1955 (3rd BienniaO held only 

one competition, which was for architecture schools. This activity had 

been part of ali the previous exhibitions, and took on more prominence in 

the following Biennials. ln the wake of the 4th Centennial celebrations, 

there was little room for a larger-scale exhibition. A collection of 38 works 

by students was presented around the theme of a vacation center for 

three thousand people. The award winners were the University of Waseda 

(Japan) and the University of Havana (Cuba). 

The major event from a Brazilian point of vie~ at the 4th Biennial in 1957, 

was the competition for the city plan of Brasília and the winning entry by 

Lucio Costa, which eamed a room hors concours. Oscar Niemeyer's 

architecture for the new capital was presented in the designs for Palácio 

da Alvorada and the National Congress building. 

Whereas in the field of the plastic arts, the Biennial introduced painters 

connected to Bauhaus and the theater was involved through o. 
Schlemmer; the architecture section had special rooms devoted to work 

from the Netherlands and Canada. The Netherlands entered Building for 

a Sculpture Exhibition by G. Rietveld, the leading architect of the 

Neoplasticist movement who had developed work in close dialog with 

the painting investigations of Mondrian and Theo van Doesburg. 

The 4th Biennial award winners were Salvador Candia, Plínio Croce, and 

Roberto Aflalo with a col/ective houslng design (1954), and Jorge Machado 
Moreira, again for his National School of Architecture in Rio de Janeiro. 21 
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Affonso Eduardo Reidy 
Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro 

Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro 
1954·67 

Projetos apresentado na sala especial dedicada 
a Reidy na VI Bienal Internacional de 

São Paulo, 1961 
Oesign shown in the special roam devoted to Reidyat the 

6th São Paulo International Biennial in 1961 
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o projeto de Duarte e Mange para o Internato Senai assinala a continuidade do projeto para 

escolas, implementado pela prefeitura. O arquiteto David Libeskind apresenta o projeto do 

Conjunto Nacional (1956), solução para um edifício de uso múltiplo, que procura a 

integração com a cidade ao destinar toda a área da quadra no nível térreo ao comércio, 

permitindo o livre trânsito de pedestres. Uma lâmina vertical abriga blocos destinados a 

escritórios e habitaçã022
• 

Em uma Bienal em que se destaca o projeto de construção de uma nova cidade, 

estranhamente não são apresentados projetos urbanísticos. Aparece, solitário, o estudo e a 

planificação da cidade de Ourinhos (1957), projeto de Antonio Bezerra Baltar. 

Ainda nessa Bienal, o arquiteto carioca Francisco Bolonha apresenta uma série de projetos 

realizados durante os anos 50: Edifício para escritórios (1952), Edifício para sede de um 

clube em Juiz de Fora (1951-1957); Monumento a José Peixoto em Cataguases (1955-1957). 

À semelhança de Lucio Costa, Bolonha estabelece em suas obras relações com as 

construções tradicionais brasileiras e realiza um trabalho elaborado com os materiais locais. 

A cidade de Cataguases, em Minas Gerais, onde o arquiteto realizou diversos projetos, foi 

centro de atuação dos principais arquitetos do grupo carioca, sendo conhecida pela 

qualidade dos projetos modernos construídos. A cidade obteve destaque internacional nas 

páginas da revista francesa L'Archifecfure d'Aujourd'hui de 195223
• 

Na V Bienal de 1959, são mostradas as salas de Victor Horta, Henry van de Velde e Gaudí, 

além de uma sala especial dedicada a Mies van der Rohe. No mesmo período Mies van der 

Rohe projeta o Consulado dos Estados Unidos em São Paulo (1957-1962), que não foi 

construído, obra contemporânea ao Edifício Seagram (1958), paradigma dos arranha-céus 

do Estilo Internacional. 

No setor brasileiro, a sala especial é dedicada a Roberto Burle Marx. Na apresentação da 

exposição o historiador e crítico italiano Bruno Zevi creditará a Burle Marx o mérito de 

introduzir um matiz brasileiro na arquitetura moderna, até então pautada pelas diretrizes 

racionalistas de Le Corbusier 24
• Os desenhos de Burle Marx, marcados por sua experiência 

como pintor, promovem um diálogo harmônico entre a natureza e a geometria dos volumes 

arquitetônicos. Dessa mescla, nasce uma solução diferenciada e original. 



ln the General Architecture Section, prominence was given to designs complementing the park (Parque do 

Ibirapuera): Sports Gym, by ícaro de Castro Mel/o, and the Planetarium, by Corona, Tibau, and Pitombo. 

Vilanova Artigas showed his design for the Londrina Bus Station (1950). Artigas took part in founding MAM and 

became a fierce critic of the early Biennials but he seemed to have become reconciled with them by the time of 

the 4th edition. 

Duarte and Mange S design for the SENAI School brought out the continuity in the school designs implemented 

by the local authority Architect David Ubeskind presented his downtown block-size building, Conjunto Nacional 

(1956), a solution for a multiple-use building seeking integration with the city-the entire ground floor consisted of 

stores, and pedestrians could circulate freely Blocks for offlces and homes were separated by a vertical division. 22 

At a Biennial in which the design for the construction of a new city was a prominent exhibit, there was a strange 

absence of urban planning projects. The sole exception was a studyand design for the city of Ourinhos (1957), 

designed by Antonio Bezerra Baltar. 

At the same Biennial, Francisco Bolonha, an architect from Rio de Janeiro, presented a series of designs 

executed during the 1950s: Offlce building (1952), Club building in Juiz de Fora (1951-5n Monument to José 

Peixoto in Cataguases (1955-57). Uke Lucio Costa, Bolonhas works relate to traditional Brazilian buildings and 

work with local materiais. The town of Cataguases, in Minas Gerais, where he executed several designs, was a 
center for the activities of the leading architects in Rio and was known for the high quality of the modem designs 

built there. ln 1952, Cataguases won intemational prominence in the pages of the French magazine 

LArchitecture d'Aujourd'hui. 23 

At the 5th Biennial, in 1959, rooms were devoted to Victor Horta, Van de Velde, and Gaudí, in addition to a 
special room for Mies van der Rohe. ln the same period Mies van der Rohe executed a design for the United 

States Consulate in São Paulo (1957-62), which was not built' the work was contemporary with the Seagram 

Building (1958), a paradigmatic Intemational-Style skyscraper. 

ln the Brazilian section, the special room was devoted to Roberto Burle Marx. The Italian historian and crdic 

Bruno Zevi, in introducing the exhibition, credited Burle Marx with the merit of introducing Brazilian color to a 
Modem architecture that had been govemed by the rationalistic approach of Le Corbusier. 24 Burle Marxs 

designs were informed by his painting experience and posed a harmonious dialog between nature and the 

geometry of architectural volumes. An original and differentiated solution emerged from this combination. 
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É conhecida a posição assumida por Zevi no pós-guerra, quando assume a bandeira da 

arquitetura orgânica em oposição ao racionalismo do entreguerras, recuperando a figura de 

Wright e a contribuição dos expressionistas. Zevi via em Aalto, Asplund e Markelius uma 

possível transição metodológica e moral entre a arquitetura orgânica de Wright, assumida 

pelo crítico como modelo de liberdade com positiva e espírito democrático, e a arquitetura 

européia, que depois das ditaduras e da guerra era necessário remodelar a partir desses 

mesmos valores25
• 

Ainda nessa Bienal a arquiteta Lina Bo Bardi vai organizar a Exposição Bahia, também um 

questionamento da razão arquitetônica direcionada pelos princípios da lógica da indústria, 

embora com outro sentid026
• Quando chega da Itália, Lina Bo começa a atuar no Masp, 

participando da criação do Instituto de Arte Contemporânea, que visava formar profissionais 

que atuassem na indústria. Por ocasião dessa Bienal, Lina traz da Bahia a produção 

artesanal e as cores da cultura popular. A arquiteta permanece na Bahia até 1964, onde 

organiza um Museu de Arte Popular, ligado ao MAM-Bahia. O contato com a vitalidade da 

cultura popular estabelece contrapontos ao discurso racionalista da arquiteta. Na Bahia Lina 

também se aproxima do cinema novo de Glauber Rocha, que em 1959 lança Barravenfo, um 

olhar arguto sobre as contradições sociais brasileiras27
• 

Na primeira Bienal da década de 60 (VI Bienal, 1961), a grande presença é o projeto de 

Brasília, da dupla Lucio Costa e Oscar Niemeyer. Com caráter de homenagem, é 

apresentada a praça dos Três Poderes. Uma sala especial traz o panorama completo da obra 

de Affonso Eduardo Reidy, segundo escreveu Geraldo Ferraz, na época um dos arquitetos 

brasileiros que estabelecem a relação entre arquitetura e urbanismo, além de dedicar 

atenção especial aos projetos sociais28
• 

Esgotada a lista de personalidades históricas homenageadas pela Bienal, a sala especial da 

VI Bienal é dedicada a Elissa e Alvar Aalto. O arquiteto finlandês comparece com seu último 

trabalho, a Maison Carre. Aalto obtém um efetivo reconhecimento de seu trabalho a partir 

do segundo pós-guerra, destacando-se o trabalho cuidadoso com os materiais, a liberdade 

sintática e a atenção para os detalhes. Essas características eram vistas como 

contraposição ao rigoroso funcionalismo centro-europeu, representando uma livre 

interpretação dos pressupostos modernos. Em 1940 Alvar Aalto escreveu o texto "Por uma 

arquitetura mais humana" que, para ele, significa ampliar o conceito de funcionalismo além 

do limite da técnica29
• 

Assim, vemos esboçados de forma esporádica e pontual sinais dos questionamentos e 

das indagações que durante a década de 60 vão promover um debate internacional em 

relação aos postulados do movimento moderno. No Brasil, a década de 60 vê a 

arquitetura perder gradualmente a posição de centro privilegiado de investigação das 

manifestações culturais. A música popular e o cinema afirmam-se como focos de 

questionamentos e de novas propostas. 

Dentro do clima politizado dos anos 60, a Bienal de 1961 apresenta a arquitetura de Cuba, 

com seu Plano Nacional (1950-1961), que enfoca escolas, hospitais, reforma agrária, 

turismo, mercados, parques, residências, mostrando a política social do país. Também 

ganham espaço os países do leste europeu, destacando-se a exposição sobre Varsóvia, que 

enfoca questões urbanísticas e de reconstrução enfrentadas pela cidade no pós-guerra. 

Na VI Bienal o grande premiado brasileiro é o projeto do Ginásio do Club Athletico 

Paulistano, de Paulo Mendes da Rocha e João E. de Gennaro. Jorge Machado Moreira volta 

a ser premiado com um projeto de residência30
• 



Paulo Mendes da Rocha 
apresenta o projeto do Ginásio do Club Athet ico 
Paulistano, premiado na VI Bienal Internacional 

de São Paulo, 1961 
showed his design for the sports gym at Club Athletico 
Paulistano, which won an award at the 6th São Paulo 

International Biennial, 1961 

ln the postwar period, Zevi took up the banner of organic architecture in opposition to the rationalism of the 

interwar period, arguing in favor of Lloyd Wright and the contributions of the Expressionists. ln Aalto, Asplund, 

and Markelius, Zevi saw the potential for a methodological and moral transition between Wright's organic 

architecture, then seen by critics as a model of compositional freedom and the democratic spirit, and European 

architecture, in need of remodeling along the same lines after its experience of dictatorship and war. 25 

At this same Biennial, architect Una Bo Bardi organized the Bahia Exhibition, which also questioned architectural 

rationalism based on the logic of industry, although from a different perspective. 26 On arriving from Italy, Bardi 

began working with MASP to establish Instituto de Arte Contemporânea to train professionals for work in 

industry. Bardi brought the craftwork and color of the popular culture of Bahia to this Biennial. She remained in 

Bahia until 1964, and organized a Museum of Popular Art there, linked to MAM-Bahia. This contact with the 

vitality of popular culture established counterpoints in her rationalistic discourse as an architect, ln Bahia, Bardi 

also discovered cinema novo and Glauber Rocha, whose 1959 film Barravento (The Turning Wind) was a subtle 

examination of BraziJ's social contradictions, 27 

The highlight of the first Biennial of the 1960s (6th Biennial, 1961) was Lucio Costa and Oscar Niemeyer's city 

plan for Brasília honoring the Praça dos Três Poderes (Plaza of the Three Powers), A special room showed alI the 

works of Affonso Eduardo Reidy, whom Geraldo Ferraz described at the time as one of the Brazilian architects 

who related architecture to urban planning, as well as devoting special attention to socially relevant projects. 28 

Since the Biennial had already honored most of the historical figures, the special room at the 6th Biennial was 

devoted to Elissa and Alvar Aalto from Finland with Aalto's latest work, "Maison Carre, " Aalto won recognition for 

his work in the period after 1945, particularly for his careful use of materiaIs, syntactic freedom, and attention to 

detail, which was seen as a contrast to strict Central European Functionalism, and as a free interpretation of 

Modem tenets. ln 1940, he wrote The Humanizing of Architecture, which he understood as broadening the 

concept of Functionalism beyond the limits of technique, 29 

Albeit sporadically and inconclusively, these were the first signs of the inquiries that developed into an 

intemational debate-in the 1960s-on the basic tenets of the Modem Movement. ln BraziJ, architecture gradually 

lost its position as a prominent center of inquiry into cultural phenomena in the 1960s, as popular music and 

cinema took over as the focus of innovative dissent and new proposals. 

ln the highly politicized 60s context, the 1961 Biennial showed Cuba's National Plan (1950-61), focusing on 

schools, hospitaIs, land reform, tourism, markets, parks, housing, and social policy Eastern Europe also 

featured, particularly an exhibition from Warsaw focusing on urban planning and postwar reconstruction. 

The 6th Biennial gave the major Brazilian award to the sports gym at Club Athletico Paulistano by Paulo Mendes 

da Rocha and João E. de Gennaro, Jorge Machado Moreira again received an award for a residence, 30 
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Buckminster Fuller 
Cúpula Geodésica Geodesic Dome 
Projeto apresentado na sala especial sobre 
arquitetura visionária, organizada pelo MoMA 
com curadoria de Arthur Drexter VIII Bienal 
Internacional de São Paulo, 1965 
Design shown in the especial roam on visionary 
architecture organized by MaMA and curated by Arthur 
Drexler. 8th São Paulo Intemational Biennial, 1965 

Na VII Bienal, em 1963, Sérgio Bernardes ganha 

uma sala especial, onde é apresentada uma 

retrospectiva abrangente de sua obra. Premiado 

na I Bienal, o arquiteto retorna mostrando sua 

consistente produção e também apresenta propostas que buscam analisar temas 

considerados relevantes para a sociedade contemporânea como o automóvel, o aeroporto 

internacional, a habitação operária, a humanização do apartamento, a contribuição à 

indústria e a casa, representada pela residência do arquiteto. Resolvida em dois níveis, a 

casa do arquiteto estabelece um interessante diálogo com a paisagem. No conjunto geral 

dos trabalhos sobressai o caráter experimental de algumas propostas, como a Casa Alta, 

solução de edifício vertical em que os grandes planos livres, dotados apenas de infra

estrutura, podem ser organizados de acordo com as necessidades do usuári031
• 

No plano internacional os Estados Unidos trazem para a VIII Bienal (1965) uma sala especial 

sobre arquitetura visionária. Exibida primeiramente no Museu de Arte Moderna de Nova Vork 

em 1960, a exposição circula pelo mundo por iniciativa do International Council, que se 

dedica a promover o intercâmbio internacional. 

A exposição consiste em grandes painéis com obras de 30 arquitetos provenientes da 

França, Grã-Bretanha, Alemanha, Japão, Holanda, Rússia e Estados Unidos. Os projetos 

abrangem o período de 1916 a 1965. Uma introdução histórica apresenta as obras de 

Leonardo da Vinci e Piranesi. O curador da exposição é Arthur Drexter, diretor do 

Departamento de Arquitetura e Desenho do MoMA. Os projetos são diversificados e têm 

como ponto comum a dimensão utópica. O projeto visionário é visto pelo curador em sua 

dimensão de crítica à sociedade, e a proposta é que, por meio deles, se possa encontrar 

alternativas para a racionalizaçã032
• 

São apresentados vários projetos de cidade. Kiyonori Kikutake propõe uma cidade marítima. 

Paolo Soleri projeta uma cidade biotécnica, no planalto do Arizona. Frederick Kiesler 

apresenta uma cidade no espaço, um teatro sem fim e uma residência sem fim. 

Buckminster Fuller propõe uma cúpula geodésica para proteger a ilha de Manhattan das 

variações climáticas. Le Corbusier participa da exposição com as propostas para o Rio de 

Janeiro e Argélia. Theo van Doesburg, EI Lissitsky e Frank Lloyd Wright mostram projetos 

para arranha-céus. 



Arquitetura de Cuba 
Cuban Architecture 
Sala especial na VI Bienal Internacional 
de São Paulo, 1961 
Special roam at the 6th São Paulo Intemational 
Biennial, 1961 

At the 7th Biennial, in 1963, Sérgio Bernardes was given a special roorn for a retrospective, He had received an 

award at the first event and returned to show his consistent work and proposals analyzing irnportant conternporary 

issues, such as autornobiles, international airports, working-class housing, the hurnanization of apartrnents, and 

the contribution to industry and home, as represented by his own residence, which was resolved on two leveIs to 

establish an interesting dialog with the landscape, A prominent feature of the works in general was the 

experimental character of certain proposals, such as "Casa Alta"-this solution was a vertical building with huge 

free spaces bounded by infrastructure that occupants could organize to suit their specific requirements,31 

Among the international exhibitors at the 8th Biennial (1965), was the United States with a special room on 

Visionary Architecture, First shown at the Museum of Modem Art of New York in 1960, it traveled with the 

backing of the International Council, a body devoted to encouraging cultural interchange, 

It consisted of large paneIs showing works by 30 architects from France, Britain, Germany, Japan, the 

Netherlands, Russia, and the United States, The designs cover the period from 1916 to 1965 and there was a 
historical introduction to the works of Leonardo da Vinci and Piranesi, Arthur Orexter, head of the Oepartment of 

Architecture and Oesign at MoMA, was the exhibition's curator. Although content varied, ali the works featured a 
utopian dimension since Orexter saw visionary work as a dimension of social criticism and his proposal was that 

through them we might discover alternatives to rationalization. 32 

A number of city plans were shown, such as Kiyonori Kikutake's marine city and Paolo Soleri's biotech city on 

the Arizona plateau, Frederick Kiesler showed a city in outer space, as well as his endless house and theater. 

Buckminster Fuller proposed a geodesic dome that controlled temperatures in Manhattan. Le Corbusier took 

part in the exhibition with proposals for Rio de Janeiro and Algeria, Theo van Ooesburg, EI Ussitsky, and Frank 

Lloyd Wright showed designs for skyscrapers, 
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Também são apresentados trechos do livro de Bruno Taut, Arquitetura Alpina, obra 

fundamental da poética expressionista, em que é representado o sonho de uma sociedade 

futura pela transformação do cosmos, remodelado e purificado pela arte. Em oposição à 
cidade, é proposto o mito da comunidade orgânica, em que povo e natureza constituem uma 

unidade. Ligados à temática expressionista, também são apresentados trabalhos de Hans 

Poelzig e Herman Fisterlin. Os anos 60 assistem à recuperação da contribuição dos 

expressionistas, visando rever o papel do movimento e, assim, questionando o caminho 

trilhado pelo racionalismo, que se estabeleceu como postura prioritária. 

Na seção brasileira temos a mais paulista das Bienais. As salas especiais são dedicadas a 

Carlos Millan em homenagem póstuma, Vilanova Artigas e Oswaldo Bratke. No catálogo da 

exposição, Artigas apresenta Milan, e Flávio Motta apresenta Artigas, dois arquitetos e um 

historiador da arte com posição atuante no quadro da arquitetura que se fez em São Paulo a 

partir dos anos 50. Nesse diálogo, sobressaem alguns aspectos da arquitetura paulista 

praticada no momento. 

Artigas questiona a tendência de considerar as últimas obras de Millan como brutalistas, 

observando as diferenças entre o brutalismo europeu e a produção do' arquiteto: na Europa 

esse movimento tende a abandonar os valores artísticos da arquitetura, privilegiando a 

técnica, enquanto Millan utiliza os materiais despidos e os emprega de forma simples, 

assinalando a perspectiva de um avanço técnico e buscando interpretar nossa herança 

cultural. As experiências com a pré-fabricação, utilizadas por Millan, são indicadas como o 

momento de passagem do artesanato à indústria. 

Também Artigas foi considerado por alguns críticos como brutalista. Ao apresentar Millan, 

Artigas, de certa forma, procura justificar seu próprio trabalho, identificando características 

particulares nas obras dos arquitetos paulistas, distintas daquelas dos europeus. O uso do 

concreto aparente por toda uma geração de arquitetos sugeriu a proximidade com as 

experiências dos brutalistas. 

Da obra de Artigas, Flávio Motta destaca "os interiores que mostram novas grandezas". 

A partir dos espaços internos, propunha-se uma outra sociabilidade, como forma de 

transformação do modo de vida e da sociedade. Assim as condições materiais são 

trabalhadas no sentido de intensificar e ampliar as relações humanas. Detalhar um interior 

Sérgio Bernardes 
Sala especial na VII Bienal Internacional 
de São Paulo, 1963 
Special roam at the 7th São Paulo Intemational 
Biennial, 1963 



Vilanova Artigas Vilanova Artigas 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de São Paulo 
University of São Paulos School of Architecture 
and Urban Science 
Grande Prêmio Internacional da 
X Bienal Internacional 
de São Paulo, 1969 
International Grand Prix at the 70th São Paulo 
International Biennial in 1969 

Extracts from Bruno Taut's book on Alpine Architecture were shown/ in this emblematic work of Expressionist 

poetics, the dream of a future society begins with the transformation of the cosmos, which is remodeled and 

purified by art. Contrasting with the modem city, he proposes a mythical organic community, where people and 

nature are indivisible. Hans Poelzig and Herman Fisterlin showed works based on Expressionism. The 1960s 

saw a renewal of Expressionism, with contributions seeking to revise the role of the movement and criticize the 

path taken by the prevailing rationalist approach. 

ln the Brazilian section, this biennial showed a higher proportion of work from São Paulo than other editions. 

Special rooms were devoted to Vilanova Artigas, Oswaldo Bratke, and there was a posthumous tribute to Carlos 

Millan. ln the exhibition catalog, Artigas introduced Millan, and Flávio Motta wrote on Artigas. The three of 

them- two architects and one art historian- had been active in the realm of São Paulo architecture since the 

1950s and some of the high points in this dialog were certain aspects of São Paulo architecture as it was 

practiced at the time. 

Artigas criticizes the tendency to view Millan's recent works as Brutalist and notes their differences with European 

Brutalism which tended to abandon the artistic values of architecture and emphasize technique, while Millan 

used unadomed materiais in a simple manner, underlining the perspective of technical progress and attempting 

to interpret our cultural heritage. He used the expen'ences of working with prefabricated materiais to bring out the 

moment of the transition from 'craft to industry. 

Certain critics saw Artigas as a Brutalist too. ln introducing Millan, Artigas, in a sense, attempts to justify his own 

work by pointing to features peculiar to the work of São Paulo architects and differentiating it from European 

work. The use of apparent concrete by an entire generation of architects implied a certain proximity to the 

experiences of the Brutalists. 
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torna-se motivo para transformar hábitos e propor um novo modo de ser, com ênfase no 
coletivo. A casa é o grande canteiro experimental para essas propostas de inovação, que 

depois se desdobram para escolas e demais ambientes33
• 

A sala dedicada a Oswaldo Arthur Bratke enfoca o trabalho realizado pelo arquiteto no 

Território Federal do Amapá e a construção de núcleos habitacionais para os empregados da 
Indústria e Comércio de Minérios S.A. Sua concepção parte das condições de solo e clima 

existentes na região de florestas tropicais, onde os rios constituem os únicos meios de 
comunicação. Nessas áreas isoladas dos grandes centros, onde a tradição de construção é 
precária, os núcleos habitacionais colocam-se como embriões de um planejamento 

territorial que orientará o desenvolvimento. 

Nessa Bienal, a medalha de ouro é conferida a Pedro Ramirez Vasquez, do México, pelo 

projeto do Museu Nacional de Antropologia. A medalha de prata fica com o arquiteto 

Telesforo Cristofani pelo Projeto de Restaurante Vertical em São Paulo. O prêmio 
Governador do Estado é atribuído ao arquiteto finlandês Juhani Katainen, pelo Instituto de 
Tecnologia de Otaniemi34

• Também recebem menção Joaquim Guedes, Residência Cunha 

Lima em São Paulo; Marcello Fragelli, Residência Fragoso Pires no Rio de Janeiro, e Ruy 

Ohtake, Residência Rosa Okubo em São Pau1035
• 

A IX Bienal de 1967 realiza apenas o Concurso Nacional de Escolas de Arquitetura com o 
tema de Conjunto Habitacional. Na Bienal seguinte, a X Bienal, de 1969, Vilanova Artigas 

retorna como vencedor do Grande Prêmio Internacional pelo edifício da Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da USP. Nesse tempo de cerceamento de idéias e opressão, o 

arquiteto tem seus direitos cassados e é afastado da universidade. 

A Escola de Arquitetura será o tema proposto na X Bienal para o concurso 
internacional para Estudantes de Arquitetura. A proposição temática tem como 
finalidade discutir o papel do arquiteto no mundo contemporâneo. Vence o concurso a 

Faculdade de Artes e Arquitetura da Universidade Federal do Ceará. Uma sala especial 
mostra projetos de universidades construídas nos ,últimos vinte anos, com 

representação de vários Estados brasileiros e de outros países, como o Canadá e a 
Grã-Bretanha. Outra sala especial é dedicada ao Banco Nacional de Habitação, 

mostrando suas realizações no campo habitacional36
• 

Na XI Bienal de 71, o setor de arquitetura realiza apenas o concurso para estudantes, 

encerrando de forma melancólica uma convivência de vinte anos com as Bienais de Artes 
Plásticas. Em 73 se realiza a primeira Bienal de Arquitetura como evento autõnom037

• Vinte 

anos se passam entre esta Bienal e a II Bienal Internacional de Arquitetura, que só acontece 

no início dos anos 90. 

Nas décadas de 70 e 80 a arquitetura esteve ausente. Pensar os motivos desta 
ausência é tarefa espinhosa e transcende os limites das Bienais. O silêncio é rompido 

esporadicamente para lembrar os grandes nomes da arquitetura brasileira. Em 1979, na 
XV Bienal, Niemeyer retorna com uma sala especial, volta novamente em 1984, Artigas e 

Mendes da Rocha em 1989. 



From the oeuvre of Artigas, Aávio Motta highlights ({interiors showing new magnitudes, II On the basis of internal 

spa ces, he posed a different kind of sociability, as a means of transforming life and indeed of changing society 

itself Hence his work with materiais aims to intensify and expand human relations, Oetailing an interior becomes a 
way of changing habits and posing a new way of life, with the emphasis on collective living, The home is a great 

laboratory from the viewpoint of these innovative proposals, which also work with schools and other environments, 33 

The Oswaldo Arthur Bratke special room focused on his work in the Amapá area (nowa state) and the 

construction of housing complexes for the employees of a mining company (Indústria e Comércio de Minérios 

SA), His concept is based on the soil and clima te conditions in the tropical forests, where rivers are the only 

means of communication. ln these remote areas, with their sparse stock of custom and tradition related to 

building, housing complexes are posed as embryos of territorial planning to guide future development. 

The Biennial's gold medal was awarded to Pedro Ramirez Vasquez, from Mexico, for the Museo Nacional de 

Antropologia, The silver medal went to architect Telesforo Cristofani for his Vertical Restaurant in São Paulo and 

the State Govemor's award to Finnish architect Juhani Katainen for the Otaniemi Institute of Technology 34 Others 

who received mentions were Joaquim Guedes, for the Cunha Lima Residence in São Paulo,' Marcello Frage//i, for 

the Fragoso Pires Residence in Rio de Janeiro, and Ruy Ohtake, for the Rosa Okubo Residence ln São Paulo, 35 

The 9th Biennial, in 1967, consisted only of the Competition for Schools of Architecture around the theme of 

Resldentlal Complexes, At the 10th Blennlal, ln 1969, Vllanova Artlgas agaln took the major international prize 

with his design for the Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (School of Architecture and Urban Science) at the 

University of São Paulo-USP This was a period of persecution of ideas and oppression,' Artigas was stripped of 

his citizen rights and dismissed from the university 

The School of Architecture was the thematic proposal at the 10th Biennial for the International Competition for 

Architecture Students in an attempt to discuss the architect's role in the contemporary world, The award went to 

Art and Architecture School of Universidade Federal do Ceará A special room showed designs of universitid0 

built in the last 20 years, with examples from several Brazilian states and other countries sur:h ii0 COneiCJa and 

Great Britain. Another special room was devoted to showing the achievements of Brazll s bank for home buyers 

(Banco Nacional de Habitação, at the time). 36 

The 11 th Biennial in 1971, with its architecture section consisting of no more than a competition for students, 

was a rather melancholic ending to the 20-year association with the Arts Biennial. The first separate Architecture 

Biennial took place in 1973 but there were no more events until the early 1990s-20 years later,37 

Architecture failed to flnd its voice in the 1970s and '80s for rather involved reasons that would take us beyond 

the subject of the biennials as such, were we to examine them here, The long silence was occasionally broken 

by remembrance of great names in Brazilian architecture-Nlemeyer was given a special room in 1979, at the 

15th Biennial, and again in 1984, Special rooms were also devoted to Artigas and Mendes da Rocha in 1989, 
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Paulo Mendes da Rocha 
Reurbanização da Baía de Vitória 

Urban remodeling in Baía de Vitória 
Projeto apresentado na II Bienal 

Internacional de 
Arquitetura, 1993 

2nd Intemational Architecture Biennal, 1993 

· "," 

Na década de 90 assistimos à retomada das Bienais de Arquitetura. Em 1993 a II BIA 

apresenta o Núcleo "Território e Cidade", onde são mostradas propostas de intervenção 
em grandes áreas urbanas, como as Docldands de Londres, o Eixo Defénse-Nanterre de 
Paris, a reabilitação dos núcleos históricos de Lisboa e a proposta para Barcelona de 

Oriol Bohigas. Essas experiências internacionais vêm secundadas por projetos brasileiros. 

São apresentadas Brasília, Belo Horizonte e Goiânia, as cidades novas e planejadas. 
Mas remodelar as cidades parece ser a demanda que se coloca para uma sociedade 
altamente urbanizada. Neste sentido, situam-se outros projetos como o da Baía de Vitória 

de Paulo Mendes da Rocha, a Recuperação do Pelourinho em Salvador, o Corredor Cultural 
no Rio de Janeiro e o Programa de Requalificação do Centro de São Pau1038

• O diálogo 

arquitetura-cidade alimentou nas últimas décadas a arquitetura internacional produzindo 

resultados de extrema qualidade tanto nos edifícios pensados individualmente, como nas 
intervenções de caráter urbano. 

A retomada da periodicidade nas III e IV Bienais Internacionais de Arquitetura, realizadas 
respectivamente em 97 e 99, fazem acreditar numa retomada destes eventos como espaço 

de reflexão. As duas últimas Bienais têm o caráter de ensaio em busca da forma adequada, 

depois de vinte an:~s de ausência. Nessas Bienais, as salas dedicadas a Vilanova Artigas, 
Oswaldo Arthur Bratke, Lina Bo Bardi, Affonso Eduardo Reidy assinalam que esta produção 
está sendo estudada e divulgada junto às novas gerações e que efetivamente contamos com 

um patrimônio invejável em relação à arquitetura moderna, prestigiada pelas primeiras 

Bienais. A herança do moderno fornece um formidável instrumento de autocrítica, que pode 
impulsionar novas hipóteses e tornar fértil a produção arquitetônica atual. 

As Bienais Internacionais de Arquitetura têm, por sua natureza, uma dupla vocação cultural. 
Funcionam como ponto de referência para a reflexão sobre a produção arquitetônica local e 

também desempenham o papel de inserção no cenário mundial. Assim, as Bienais 
encontram o seu sentido na medida em que colaboram para a abertura de novas 
possibilidades para a cultura e o ofício da arquitetura. 



t 
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The event was revived in the 1990s and in 1993, the 2nd International Architecture Biennial focused on 'Territory 

and the City" with proposals for interventions in major urban areas such as the Oocklands area of London; the 

Oefénse-Nanterre area of Paris; the rehabilitation of the historic quarter of Usbon, and the Oriol Bohigas proposal 

for Barcelona, These international experiences were joined bya number of Brazilian designs, such as new 

planned c/ties like Brasília, Belo Horizonte, and Goiânia, It seems that urban remodeling for our highly urbanized 

soc/eties was in demand in local projects too-Baía de Vitória, headed by Paulo Mendes da Rocha, the 

Pelourinho quarter in Salvador, the Cultural Area in Rio de Janeiro, and the program in downtown São Paulo, 38 

Over the last few decades, architecture internationally has been permeated by a dialog with urban planning-with 

very fine results, both in buildings taken individuall50 and in urban interventions, 

The 3rd and 4th International Architecture Biennials took pia ce in 1997 and 1999 respectivel50 and this return to 

regularity may herald the event's once again becoming a focus for current thinking, After a 20-year silence, the 

two last events have been rehearsals in the search for an appropriate format. Their spec/al rooms for Vilanova 

Artigas, Oswaldo Arthur Bratke, Una Bo Bardi, and Affonso Eduardo Reidy succeeded in underlining the fact that 

their work is being taught and studied by new generations and that we really do have an incomparable heritage 

in the modem architecture shown and encouraged by the first biennials, This legacy pro vides a formidable 

means of self-critic/sm, which may impel new hypotheses and enrich current architectonic work. 

The International Architecture Biennials essentially have a twofold cultural mission in providing a basis for 

discussion of local architectonic work and relating to the world scenario, Hence their significance is in their 

potential for opening new opportunities for the culture and exerc/se of architecture, 

~ .. 
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Notas 

1 No período entre 1951 e 1963 as Exposições Internacionais de Arquitetura estão sob a tutela do Museu de Arte 
Moderna de São Paulo (MAM-SP). Entre 1965 e 1971 são organizadas pela Fundação Bienal de São Paulo, que 
também responde pelas Bienais de Arte. 
2 Faziam parte do Conselho do MAM: Sérgio Milliet, Antonio Cândido, Lourival Gomes Machado, Luís Saia, Clóvis 
Graciano, Vilanova Artigas, Rino Levi, Eduardo Kneese de Mello, Jacob Ruchit. 
3 Sobre a atuação de Le Corbusier nas duas primeiras Bienais, ver Cecília Rodrigues dos Santos et ai. 
"As Bienais Internacionais de Arquitetura em São Paulo: correspondência (1951 a 1954)". ln: Le Corbusier e o 
Brasil. São Paulo: Tessela/Projeto Editora, 1987. 
4 Max Bill. "O pensamento matemático na arte de nosso tempo". ln: Projeto construtivo na arte: 1950-1962 
(coord. Aracy A. Amaral). Rio de Janeiro: Museu de Arte Moderna; São Paulo: Pinacoteca do Estado, 1977, pp. 50-54. 
5 II Bienal. Catálogo-geral. São Paulo: Ediam, 1953, pp. 316-319. 
6 Brasil - Arquitetura Contemporânea, n. 2-3, nov.-dez.-jan. 1953-54, pp. 42-48; Habitat 14, jan.-fev. 1954, pp. 25-27. 
7 "Waldemar Cordeiro IV Bienal: arte concreta". AD Arquitetura e Decoração, n. 25, set.-out. 1957. 
8 Waldemar Cordeiro uma aventura da razão. São Paulo: MAC-USP, 1986. 
9 Francesco Dai Coo Teorie dei moderno. Architettura germania 1880/1920. Roma-Bari: Laterza, 1985. 
10 Max Bill. "O arquiteto, a arquitetura e a sociedade". Habitat, n. 14, jan.-fev. 1954. 
11 Mara De Benedettil Attilio Pracchi. "Neue Sachlichkeit contro Esprit Nouveau". ln: Antologia dell'architettura 
moderna. Testi, manifesti, utopie. Bolonha: Zanichelli, 1988, pp. 506-527. 
12 E. N. Rogers, J. L. Sert, J. Tyrwhitt. II cuore della città: per una vita pi", umana delle comunità. Congressi 
Internazionali di Architettura Moderna. Milão: Hoepli Editore, 1954. 
13 Sobre o assunto, ver Jorge Francisco Liernur. "Un nuovo mondo per lo spirito nuovo: le scoperte dell'America 
Latina da parte della cultura architettonica dei :xx secolo". Zodiac, 8, pp. 85-107. 
14 O Ministério da Educação e Saúde é realização coletiva de Lucio Costa, Oscar Niemeyer, Affonso E. Reidy, 
Carlos Leão, Jorge Moreira e Ernani Vasconcelos. 
15 O júri de premiação da Exposição Internacional de Arquitetura da I Bienal é integrado por Siegfried Giedion, 
Junzo Sakakura, Mario Pani, Eduardo Kneese de Mello e Francisco Beck. 
16 Recebem ainda menção especial nesta I Bienal Oswaldo Arthur Bratke (Residência no Morumbi), Paulo Antunes 
Ribeiro (Edifício Caramuru, em Salvador), Jorge Ferreira (Pavilhão para Refeitório) e ícaro de Castro Mello (Ginásio 
de Sorocaba). 
17 Também são premiados na " Bienal: Zvonimir Pozgay (Iugoslávia), projeto para estabelecimento de banhos de 
mar (1948); E. Gori, L. Ricci, L. Salvioli (Itália), projeto para mercado de flores em Pescia (1953); Arne Jacobsen 
(Dinamarca), projeto para a usina Massey-Harris (1953); Donald Barthelme (EUA), projeto para escola elementar 
em West Columbia (1952). 
18 No setor de habitação a " Bienal apresenta os projetos: Arnaldo Furquim Paoliello (residências); Abelardo Reidy 
de Souza (conjunto residencial); Lucjan Korngold (habitação coletiva). Também está em exposição nesta Bienal o 
Centro Cívico de Curitiba, projeto de Olavo Redig de Campos, Flávio Amilcar Regis, David Xavier Azambuja e 
Sérgio Roberto Rodrigues. 
19 Ernesto N. Rogers. "Pretesti per una critica non formalistica". Casabella-continuità, n. 200. fev-mar. 1954, pp. 1-3. 
20 Rogers, nos anos seguintes, assume papel de destaque no processo de revisão do Movimento Moderno, 
propon~o uma arquitetura pensada em estreito diálogo com a cidade. Essa temática frutifica nos países europeus, 
durante os anos 60, e promove uma substancial alteração nas diretrizes da produção arquitetônica. 
21 Júri de premiação da IV Bienal: Mies van der Rohe, Kenzo Tange, Marcel Breuer, Philip Johnson, Mário Henrique 
Glicério Torres, Eduardo Kneese de Mello, Francisco Beck. 
22 Ainda estão presentes na IV Bienal: Oswaldo A. Bratke, com a residência Oscar Americano; Telesforo Cristofani 
(1954-56), habitação coletiva; Olavo Redig de Campos, habitação individual, Rio de Janeiro. Hélio de Queiroz 
Duarte e Ernesto Mange, Escola de Engenharia de São Carlos (1954). Entre os arquitetos estrangeiros 
comparecem: Craig Ellwood, Reforma para um estúdio fotográfico em Los Angeles; Adalberto Libera, Núcleo 
residencial nos arredores de Roma; Oswaldo Mathias Ungers, Instituto de Ensino Secundário (1956), Alemanha; 
Carlos Raul Villanueva, Estádio Olímpico, Edifício do Reitorado, Edifício da Biblioteca da Cidade Universitária, 
Caracas, Venezuela. 
23 Cataguases. L'Architecture d'Aujourd'hui, n. 42-43, 1952. 
24 V Bienal de São Paulo. Catálogo-geral. São Paulo: Museu de Arte Moderna, 1959, pp. 391-394. 
25 Bruno Zevi publicou em 1945 Verso un'architettura organica e também promoveu no mesmo ano a Associazione 
per L'Architettura Organica (APAO), em Roma. 
26 "Exposição Bahia". Habitat 56, set.-out. 1959, pp. 28-30 (textos de Jorge Amado, Lina Bo Bardi e Martim Gonçalves). 
27 Sobre o assunto, ver Antonio Risério. Avant-garde na Bahia. São Paulo: Instituto Lina Bo e P. M. Bardi,1995. 
28 VI Bienal, 1961, sala hors-concours A. E. Reidy,são mostrados os projetos: Conjunto Residencial Pedregulho 
(Rio, 1948); Urbanização do Morro de Santo Antonio (Rio, 1948); Teatro Popular Marechal Hermes (Rio, 1950-51); 
Conjunto Residencial da Gávea (Rio, 1952); Colégio Experimental Paraguai-Brasil (Assunção, 1953); Museu de Arte 
Moderna do Rio de Janeiro (Rio, 1954); Montepio dos Empregados do Estado da Guanabara (Rio, 1957); Residência 
em Itaipava (Rio, 1956-1960); Edifício do Bank of London & South America Ltd. (Brasília, 1959); Museu Nacional do 
Kuwait (1960); Sede para a Organização Mundial de Saúde (Genebra, 1960). 
29 Alvar Aalto. "The humanizing of architecture". The Architectural Forum, dez. 1940, pp. 505-506. 
30 Júri de premiação da VI Exposição Internacional de Arquitetura: Julien Ferris, Eduardo Corona, Zenon Lotufo, 
Affonso Eduardo Reidy e Maurício Roberto. Ver ainda, "Arquitetura na VI Bienal (prêmios)". Acrópole, n. 276, novo 
1961, pp. 408-435, e também "Arquitetura na VI Bienal de São Paulo". Módulo, n. 25, out. 1961, pp. 30-41. 
31 Sérgio Bernardes. "Sala especial na VII Bienal". Acrópole, 301, dez. 1963, pp. 2-19. 
32 VIII Bienal de São Paulo. Catálogo. São Paulo: Fundação Bienal de São Paulo,1965, pp. 418-421. 
33 A sala especial dedicada a Vilanova Artigas na VIII Bienal apresenta as seguintes obras: Residência do Arquiteto, 
Estação Rodoviária de Londrina, Ginásio Estadual de Guarulhos, Vestiário do São Paulo Futebol Clube, Garagem de 
Barcos do Santa Paula late Clube, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. 
34 Júri de premiação da VIII Bienal: ícaro de Castro Mello, João Vila nova Artigas, Jorge Wilheim, Luís Garcia Pardo, 
Maurício Nogueira Batista. 
35 Oswaldo Corrêa Gonçalves. "Arquitetura na 8 a Bienal". Acrópole, 322, out. 1965, pp. 24-31. 
36 "X Bienal: Exposição de Arquitetura". Acrópole, 366, out.1969 (número especial dedicado à X Bienal). 
37 Sobre as Bienais de Arquitetura realizadas até 1973, ver Vasco Caldeira. Idéias de arquitetura. A arquitetura 
nas Bienais de São Paulo. São Paulo: Hunter Douglas, 1993. 
38 " Bienal Internacional de Arquitetura. Catálogo. São Paulo: Fundação Bienal de São Paulo, 1993. 
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1 From 1951 to 1963 the Intemational Exhibitions of Architecture were organized by the Museu de Arte Modema de São Paulo (MAM-SP) and 
from 1965 to 1971 by Fundação Bienal de São Paulo, the foundation running the art biennials. 
2 MAM commíttee members at the time were: Sérgio Milliet, Antonio Cândido, Lourival Gomes Machado, Luís Saia, Clóvis Graciano, Vilanova 
Artigas, Rino Levi, Eduardo Kneese de Mello, and Jacob Ruchít. 
3 Regarding Le Corbusier's role in the first two Biennials see Cecília Rodrigues dos Santos et ai, 'f'ls Bienais Intemacionais de Arquitetura em 
São Paulo: correspondência (1951-1954)," in Le Corbusier e o Brasil (São Paulo: Tessela/Projeto Editora, 1987). 
4 Max Bill, "O pensamento matemático na arte de nosso tempo," in Projeto Construtivo na Arte: 1950-1962, coord. Aracy A. Amaral (Rio de 
Janeiro: Museu de Arte Modema; São Paulo: Pinacoteca do Estado, 1977), 50-54. 
5 II Bienal. Catalog. (São Paulo: Ediam, 1953),316-19. 
6 Brasil- Arquitetura Contemporânea, no. 2-3 (Nov-Dec-Jan 1953-54), 42-48; Habitat, no. 14 (Jan-Feb 1954), 25-27. 
7 "Waldemar Cordeiro IV Bienal: arte concreta," AD Arquitetura e Decoração, no. 25 (Sep-Oct 1957). 
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10 Max Bill, "O arquiteto, a arquitetura e a sociedade, " Habitat, no. 14 (Jan-Feb 1954). 
11 Mara Oe Benedetti/Attilio Pracchi, "Neue Sachlichkeit contro Esprit Nouveau, " in Antologia dell'architettura moderna. Testi, manifesti, utopie 
(Bologna: Zanichelli, 1988), 506-527. 
12 E. N. Rogers, J. L. Sert, J. Tyrwhitt, II Cuore della Città: per una vita piu urnana delle cornunitá Congressi Internazionali di Architettura 
Moderna (Milano: Hoepli Editore, 1954). 
13 See Jorge Francisco Uernur, "Un nuovo mondo per lo spirito nuovo: le scoperte dellf'lmerica Latina da parte della cultura architettonica dei 
XX secolo, " Zodiac, no. 8, pp. 85-107. 
14 The Ministry of Education and Health building was collectively designed by Lucio Costa, Oscar Niemeyer, Affonso E. Reidy, Carlos Leão, 
Jorge Moreira, and Ernani Vasconcelos. 
15 The awards jury for the International Exhibition of Architecture at the 1 st Biennial consisted of Siegfried Giedion, Junzo Sakakura, Mario Pani, 
Eduardo Kneese de Mello, and Francisco Beck. 
16 Special mentions at the 1st Biennial went to Oswaldo Arthur Bratke (Residence at Morumbí), Paulo Antunes Ribeiro, (Caramuru building in 
Salvador), Jorge Ferreira (Refectory pavilion), and ícaro de Castro Mello (Sorocaba sports gymnasium). 
17 Other award winners at the 2nd Biennial were Zvonimir Pozgay ('fugoslavia) with his design for a beach bathing establishment (1948); E. 
Gori, L. Ricci, L. Salviolí (Italy) with a design for a flower market in Pescia (1953); Ame Jacobsen (Denmark), with a design for the Massey-Harris 
plant (1953); Donald Barthelme (US), with a design for an elementary school in West Columbia (1952). 
18 The 2nd Biennial's residential designs included: Arnaldo Furquim Paolíello (dwellíngs); Abelardo Reidy de Souza (residential complex); 
Lucjan Komgold (collective housing). Another important exhibit was the Curitiba Civic Center, by Olavo Redig de Campos, Flávio Amilcar Regis, 
David Xavier Azambuja, and Sérgio Roberto Rodrigues. 
19 Ernesto N. Rogers, "Pretesti per una critica non formalística, " Casabella-continuità, no. 200 (Feb-Mar 1954), 1-3. 
20 ln later years, Rogers played a leading part in the process of revising the Modem Movement, and posed architecture in close dialog with the 
city. This idea flourished in Europe in the 1960s and led to a substantial modífícation in the underlying tenets of architectonic work. 
21 4th Biennial Awards Jury: Mies van der Rohe, Kenzo Tange, Marcel Breuer, Phílíp Johnson, Mário Henrique Glicério Torres, Eduardo Kneese 
de Mello, and Francisco Beck. 
22 The 4th Biennial also featured: Oswaldo A. Bratke, with the Oscar Americano residence; Telesforo Cristofani (1954-56), collective housing; 
Olavo Redig de Campos, individual housing, Rio de Janeiro. Hélio de Queiroz Duarte and Ernesto Mange, São Carlos School of Engineering 
(1954). Some of the foreign architects present were: Craig Ellwood, Refurbishing a Los Angeles photography studio; Adalberto Ubera, 
Residential center on the outskirts of Rome; Oswaldo Mathias Ungers, Institute of Secondary Education (1956), Germany; Carlos Raul 
Víllanueva, Olympic stadium, Offíce of the Dean, and Ubrary buíldings, at Cidade Universitária, Caracas, Venezuela. 
23 Cataguases, L'Architecture d'Aujourd'hui, no. 42-43 (1952). 
24 V Bienal de São Paulo. Catalog. (São Paulo: Museu de Arte Moderna, Brazíl, 1959), 391-394. 
25 ln 1945, Bruno Zevi published Verso un'Architettura Organica and founded APAO, Assocíazione per Lf'lrchitettura Organica, in Rome. 
26 "Exposição Bahia, " Habitat, no. 56 (Sep-Oct 1959), 28-30. (Texts by Jorge Amado, Una Bo Bardi, and Martim Gonçalves.) 
27 On this subject, see Antonio Risério, Avant -garde na Bahia (São Paulo: Instituto Una Bo e P M. Bardi, 1995). 
28 6th Biennial, 1961, hors concours roorn A. E. Reidy, the following designs were shown: Pedregulho Residential Complex (Rio, 1948); 
Urbanization plan for Santo Antonio Hill (Rio, 1948); Teatro Popular Marechal Hermes (Theater) (Rio, 1950-51); Gávea Residential Complex (Rio, 
1952); Colégio Experimental Paraguai-Brasil (school) (Asunción, 1953); Museu de Arte Modema do Rio de Janeiro (Rio, 1954); Guanabara 
State Employees Savings Bank (Montepio) (Rio, 1957); Residence in Itaipava (Rio, 1956-60); Bank of London & South America Ltd. (Brasília, 
1959); Kuwait National Museum (1960); Headquarters for the World Health Organization (Geneva, 1960). 
29 Alvar Aalto, ''!he Humanizing of Architecture, " The Architectural Forum (Dec 1940), 505-506. 
30 The awards jury at the 6th International Exhibition of Architecture consisted of.' Julíen Ferris, Eduardo Corona, Zenon Lotufo, Affonso Eduardo 
Reidy, and Maurício Roberto. See also the article 'f'lrquitetura na VI Bienal (prêmios), " Acrópole, no. 276 (Nov 1961), 408-35 and 'f'lrquitetura na 
VI Bienal de São Paulo, "Módulo, no. 25 (Oct 1961), 30-41. 
31 Sérgio Bernardes, "Sala especial na VII Bienal," Acrópole, no. 301 (Dec 1963), 2-19. 
32 VI/I Bienal de São Paulo. Catalog. (São Paulo: Fundação Bienal de São Paulo, 1965), 418-21. 
33 The Vilanova Artigas special roam at the 8th Biennial showed the fol/owing works: The Architect's Residence, Londrina Bus Station, 
Guarulhos State Gymnasium, Changing room at São Paulo Futebol Clube, Marina at Santa Paula late Clube, University of São Paulos Schoolof 
Architecture and Urban Scíence (USP). 
34 Awards jury at the 8th Biennial: ícaro de Castro Mel/o, João Vilanova Artigas, Jorge Wilheim, Luís Garcia Pardo, Maurício Nogueira Batista. 
35 Oswaldo Corrêa Gonçalves, 'f'lrquitetura na 88 Bienal," Acrópole, no. 322 (Oct 1965), 24-31. 
36 "X Bienal: Exposição de Arquitetura, " Acrópole, no. 366 (Oct 1969). (Specíal issue on the 10th Biennial.) 
37 For Architecture Biennials before 1973, see Vasco Caldeira, Idéias de Arquitetura: A Arquitetura nas Bienais de São Paulo (São Paulo: 
Hunter Douglas, 1993). 
38 II Bienallnternacíonal de Arquitetura. Catalog. (São Paulo: Fundação Bienal de São Paulo, 1993). 
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As artes plásticas e a literatura modernas brasileiras têm seu marco inaugural, a Semana 

de 22. A arquitetura moderna tem o seu, o edifício do Ministério da Educação. O marco 

inaugural do design gráfico moderno brasileiro são os cartazes da Bienal. 

Isso não ocorreu por acaso. A Bienal representou a consolidação das tendências construtivas 

como principal referência para a arte brasileira na década de 1950. 

A legitimação do design gráfico moderno precisava do aval de uma instituição que gozasse de 

prestígio cultural suficiente para tal. A Bienal soube construir esse prestígio, e o design gráfico 

moderno caminhou sob seu abrigo. É significativo o fato de o prêmio máximo de escultura da 

primeira Bienal ter sido atribuído à obra Unidade Tripartida, de Max Bill, diretor da então mais 

prestigiosa escola de design do mundo, a célebre Escola de Ulm, legítima herdeira do legado da 

Bauhaus. 

No panorama do design gráfico moderno brasileiro ao longo da década de 1950, os cartazes da 

Bienal reinam soberanos. Se incluirmos nesse cenário os primeiros anos da década seguinte, 

destacam-se também os sinais de identificação de instituições públicas e empresas nacionais 

projetados por jovens designers, seja pelo apuro de desenho, seja por revelarem a precoce 

maturidade alcançada por seus autores, entre os quais sobressaem Alexandre Wollner, Aloísio 

Magalhães, João Carlos Cauduro, Ludovico Martino e Ruben Martins. 

No entanto, se os sinais projetados por eles ganharam merecido destaque no cenário do 

período, é preciso reafirmar que os primeiros passos para a legitimação dessa maneira 

particular de fazer design haviam sido dados na década anterior, sob a chancela da 

Bienal. A escola moderna de design vai frutificar nos anos seguintes, e gerações serão 

formadas sob sua influência. Somente a partir dos anos 1980 essa herança passará a ser 

questionada, quando então ganha corpo uma produção filiada a outras linhagens e realizada por 

outras gerações, fato que também se refletirá nos próprios cartazes da Bienal. 

Ao longo das 24 edições do evento, a definição do cartaz ocorreu ora por concurso aberto, ora 

por concurso restrito a alguns profissionais convidados, ora por encomenda direta a um 

profissional. O resultado é um conjunto de 24 cartazes que nos conta várias histórias 

simultâneas. Conta a história do próprio evento, de suas ênfases e seu perfil em cada 

momento. Conta a tumultuada história da arte durante a segunda metade do século XX, período 

no qual ela passou por profundas transformações. E conta também a 

história do design gráfico brasileiro, uma vez que joga o duplo jogo de 

refletir e ao mesmo tempo influenciar a produção dos designers ao 

longo dessas cinco décadas. 

Vamos a seguir examinar cada um dos cartazes de cada uma das 

Bienais, reproduzidos em seqüência cronológica, e acompanhar as 

histórias contadas por eles. 

I BIENAL 1951 CARTAZ DE ANTÔNIO MALUF 
Esta é a primeira peça de relevo do design gráfico moderno 

brasileiro. Não por acaso, é de autoria de um artista construtivo, 

dando início à relação de identificação quase total entre arte 

construtiva e design gráfico moderno. Ondas partem do núcleo 

formado pelo retângulo branco - o formato consagrado de um 

quadro -, gerando um movimento ótico de expansão contínua. Um 

núcleo em expansão: ícone preciso para a edição inaugural de um 

evento que ecoa até hoje na produção cultural brasileira. 

II BIENAL 1953 CARTAZ DE ANTÔNIO BANDEIRA 

.~~_,~.wOUTUBRO DEZEMBRO 1951 

O abstracionismo é mantido como referência principal, mas este 

cartaz representa uma interrupção na seqüência de obras filiadas à 

vertente geométrica. Seu autor é figura destacada no panorama do 

abstracionismo informal brasileiro, e é natural que essa importância 

ganhasse visibilidade nos cartazes. O resultado deixa clara uma 

maneira de pensar a linguagem gráfica ainda muito próxima ao fazer 

do artista plástico: importa-se uma imagem do mundo da arte, 

adequando-a às técnicas de impressão, e acrescentando os textos 

informativos necessários. 
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The Modem Art Week in 1922 was the starting point for the plastic arts and modem literature 

in BrazH/ the Ministry of Education building played the same role for modem Brazilian 

architecture, and it was the Biennial posters that launched modem Brazilian graphic design. 

This was more than coincidence since the Biennial event itself represented the consolidation of 

Constructivism as the main reference for Brazilian art in the 1950s. Modem graphic design 

needed an institution of some cultural standing to provide it with authenticity. The Biennial had 

acquired that standing and it took modem graphic design under its wing. Significant/y, the 

major prize for sculpture at the 1 st Biennial was awarded to Unidade Tripartida ('Tripartite Unit'), 

by Max Bill, who headed Hochschule für Gestaltung in Ulm, then the most influential design 

school in the world and legitima te heir to the Bauhaus legacy 

Moreover, Biennial posters were dominant influences in the panorama of modem graphic 

design in Brazil in the 1950s. If we extend this to the early '60s, the private and public sector 

corporate identity being executed by young designers in Brazil was outstanding for its 

refinement and the precocious maturity it attained, particularly the work by Alexandre Wollner, 

Aloísio Magalhães, João Carlos Cauduro, Ludovico Martino, and Ruben Martins. 

Although their work eamed well-deserved prominence at the time, it has to be emphasized 

that the initial steps toward the authenticity of this particular kind of design had been taken in 

the previous decade, under the aegis of the Biennial. The modem school of design flourished 

in the following years and influenced the training of later generations of designers. It was only in 

the 1980s that this legacy was subjected to criticaI scrutiny as a body of new work was 

created by younger generations and reflected different origins-and this was reflected in the 

Biennial posters themselves. 

Some of the posters for the 24 Biennials won public competitions/ others emerged from 

restricted competitions for selected professionals, and in some cases they were commissioned 

directly Consequent/y, the 24 posters can alI tell different stories-of the history of the event 

itsel" of how its emphasis and profile evolved, of the tumultuous history of art during the 

second half of the 20th century, as a period of profound transformations. The history of 

Brazilian graphic design is told too, since the posters both reflected the work of designers and 

influenced them over these 50 years. 

Let us proceed to take a c/oser look at the Biennial posters and their stories in 

chronological order. 

1ST BIENNIAL 1951 POSTER BY ANTÔNIO MALUF 
This is the first outstanding piece of Brazilian modem graphic design. It was no accident that 

the artist was a Constructivist, thus starting the relationship of almost totalldentification between 

Constructivist art and modem graphic designo Waves emerge from the white rectangular 

core- the latter being the time-honored format for paintings-and create an optical movement of 

continuous expansion. This expanding wave was a fitting icon for the inaugural edition of an 

event that even today continues to echo in Brazilian culture. 

2ND BIENNIAL 1953 POSTER BY ANTÔNIO BANDEIRA 
Abstractionism was still the main influence, but this poster was a break in the sequence of 

works related to the geometric trend. Its creator was a prominent figure in Informal 

Abstractionism in Brazil, and this fact naturally gained visibHity in the poster. The result brings out 

a way of creating graphic language that is still very c/ose to the work of the plastic artist: an 

image from the world of the art is imported, adapted to printing techniques, and text with the 

required details added. 

3RD BIENNIAL 1955 POSTER BY ALEXANDRE WOLLNER 
This is the first poster in which graphic language acquires independence from painting. ln this, 

it was quite unlike the poster for the 1 st Biennial, when the author was a Constructivist artist 

and also an occasional designer,' here, the author was a designer and a sometime

Constructivist artist. Forms succeed each other in a mathematical progression-pairs of triangles 

make up squares and their diagonaIs have the same dimension as the following square/ the 

texts are carefully laid out so that the whole poster follows one single compositional principIe. 
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III BIENAL 1955 CARTAZ DE ALEXANDRE WOLLNER 
Este é o primeiro cartaz no qual a linguagem gráfica ganha autonomia 

em relação à pintura. É uma situação oposta à da primeira Bienal: lá, o 

autor era um artista construtivo e também um designer bissexto; aqui, 

o autor é um designer e também um artista construtivo bissexto. As 

formas sucedem-se em progressão matemática - a diagonal de cada 

quadrado configurado pelos pares de triângulos tem a mesma medida 

do lado do quadrado seguinte -, enquanto os textos são 

cuidadosamente diagramados de modo que o cartaz inteiro obedeça a 

um único princípio compositivo. 

IV BIENAL 1957 CARTAZ ALEXANDRE WOLLNER 
o mesmo Wollner dá um passo adiante. Enquanto no cartaz anterior 

ainda tínhamos ressonâncias de uma obra de arte construtiva, aqui os 

elementos específicos da linguagem do design gráfico passam a ser 

tematizados - no caso, a retícula, base da formação dos meios tons em 

imagens impressas. Não estamos mais diante de uma obra de arte à 

qual foi acrescentado um texto, mas sim diante de uma peça na qual 

texto e imagem formam um conjunto coeso. 

BIENAL 1959 CARTAZ ARNALDO GROSTEIN 
Mais um passo rumo à afirmação da autonomia da linguagem gráfica 

em relação às artes plásticas. Este é o primeiro cartaz exclusivamente 

tipográfico, no qual o tema é o estabelecimento de uma relação de 

semelhança entre o numeral 5 e a letra b. Apesar da relativa timidez do 

resultado, o fato de a imagem formada pela justaposição do 5 e do b 

estar apoiada sobre uma massa de texto diagramada de modo a 

configurar um retângulo revela a filiação a um design de raiz 

construtiva. 

VI BIENAL 1961 CARTAZ DE Luís OSVALDO VANNI 
o enfraquecimento dos rigores da ortodoxia geométrica que ocorria na 

pintura repercute no designo O passo anterior - tratar de temas 

gráficos, autônomos em relação à pintura - consolida-se, mas a 

concisão e a limpeza da linhagem construtiva cedem lugar à 

tematização das desordens escondidas sob ordens aparentemente 

rigorosas. Neste caso, isso se dá por meio da ampliação de um detalhe 

de uma retícula - um rigoroso sistema de ordem para geração de 

imagens impressas -, o qual revela as irregularidades produzidas pelo 

contato da tinta com as rugosidades do papel. O resultado é um novo 

salto, desta vez em termos de vigor e ousadia da linguagem gráfica. 

VII BIENAL 1963 CARTAZ DE DANILO DI PRETE 
Nesta edição, é reutilizado o esquema "imagem importada das artes 

plásticas + textos informativos", como na segunda Bienal, repetindo-se 

também a autoria por um destacado artista do abstracionismo informal 

brasileiro. Ainda que a imagem e o diagrama sejam competentes e 

precisos, trata-se de um exemplo de submissão da linguagem gráfica à 

linguagem das artes plásticas. 

VIII BIENAL 1965 CARTAZ DE DERSIO BASSANI 
O universo próprio da linguagem gráfica retorna à cena, e o tema é 

novamente o numeral, já tratado nos cartazes da quinta e da sexta 

Bienais, e que seria novamente tematizado anos mais tarde. Neste caso, 

é investigado o limite da legibilidade do número oito em função do 

enquadramento, e não em função da definição da imagem, como no 

cartaz da sexta Bienal. As cores são os mesmos azul e verde adotados 

por Aloísio Magalhães no símbolo da instituição, que havia sido 

projetado e implantado em 1963. 
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4TH BIENNIAL 1957 POSTER BY ALEXANDRE WOLLNER 
Wollner himself takes a step forward. While the previous poster stí// displayed the resonance of a 
Constructivist work of artJ here specifíc elements of graphic design language are themselves featured as the 

themeJ wíth reticules becoming the basis for half tones ín pn'nted images. We are no longer looking at a work 

of art with some text attached to it but rather a piece in which text and image form a cohesive whole. 

5TH BIENNIAL 1959 POSTER BY ARNALDO GROSTE/N 
This was another step on the road leading to an independent affírmation of graphic language in relation 

to plastic arts since it was the first exclusively typographic poster: the theme was the similarity between 

the number JJ5 JJ and the letter Ih IJ ln spite of the rela tive timidity of the resultl the fact of the image formed by 

the juxtaposition of JJ5 JJ and JJb JJ being supported by a rectangular mass of text points to its roots in 

Constructivist designo 

6TH BIENNIAL 1961 POSTER BY Luís OSVALDO VANNI 
The strictness of the orthodox geometric approach had been losing ground in painting and this had an effect 

on design too. The previous step was consolidated as graphical themes independent from painting were 

posed-but the concise and uncluttered Constructivist influence made way for disorder in the guises of 

apparently severe and orderly images. ln this poster; it was done by enlarging a detail of a reticule-a strictly 

ordered system for creating printed images- J which revealed the irregularities produced by the contact 

between ink and the wrinkled surface of the paper. The result is a new leapJ this time in terms ofthe force 

and boldness of graphic language. 

7TH B/ENN/AL 1963 POSTER BY DAN/LO D/ PRETE 
Here again the formula iSJ JJimage imported from the plastic arts + text wíth detailsJ JJ as in the 2nd Biennial. 

Again the creator of the poster was an artist prominent for his support of Brazilían Informal Abstractionism. 

Although image and diagram are competent and precisei it is an example of graphic language being 

submitted to the language of plastic arts. 
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IX BIENAL 1967 CARTAZ DE GOBEL WEYNE 
A precisão do design da chamada escola suíça comprova o quanto pode ser fecunda a 

máxima "menos é mais". O número nove dá origem aos nove quadrados, e a seqüência 

visual faz alusão às transformações pelas quais passa a arte no período: parte-se de 

um campo bem definido e delimitado por uma moldura, e caminha-se em direção a um 

campo onde não há distinção entre o que está dentro e o que é moldura, ou seja, a uma 

obra cujas fronteiras passam a ser impossíveis de precisar. 

X BIENAL 1969 CARTAZ DE MARIA ARGENTINA BIBAS 
Um exemplo de diálogo, e não de submissão, entre as linguagens das artes plásticas e do 

design gráfico. Neste caso, as sutilezas da op-art informam o design moderno, cabendo 

lembrar tanto a natural afinidade entre os dois, como a presença marcante dos mais 

destacados artistas desse movimento artístico nas oitava e nona Bienais. A solução gráfica 

confere à faixa preta diagonal a tarefa de entrar no campo do cartaz, empurrar a trama de 

linhas, deslocar o eixo vertical superior e, como resultado dessa operação, criar um efeito 

ótico de vibração. 

XI BIENAL 1971 
CARTAZ DE GODUBIN BELMONTE & MOACYR ROCHA 
A referência ao maior ícone da história da arte - a Mona Lisa - é feita por meio do resgate 

de seu detalhe mais significativo - o sorriso. Da mesma forma que o cartaz anterior trava 

um diálogo com a op-art, aqui é a vez da pop art, movimento que havia sido a grande 

estrela da nona Bienal. Esse diálogo se dá tanto pelo fato de o detalhe ter sido ampliado de 

modo a tornar visível a retícula, recurso característico da obra de Roy Lichtenstein, como 

também por fazer uso de imagem presente na mídia de massa, recurso recorrente na obra 

de Andy Warhol. 

XII BIENAL 1973 CARTAZ DE CLÁUDIO MOSCHELLA 
O diagrama é análogo ao do cartaz da nona Bienal, alterando-se as formas geométricas e 

seu número - agora são doze circunferências ao invés de nove quadrados. O raciocínio, 

no entanto, é distinto, e a rede de significações desloca-se da arte para a política: no lugar 

onde deveria estar a 12a circunferência, correspondente à 12a Bienal, aparece um círculo 

vermelho, alusão velada à repressão política vigente no país. 



8TH BIENNIAL 1965 POSTER BY DERSIO BASSANI 
The graphic language realm as such retums here and the theme is again a number, as seen previously in 

the posters for the 5th and 6th Biennials, and in later years too, ln this case, the limits to the authenticity of 

the number "8" were investigated in relation to its framing, rather than in terms of the image as in the poster 

for the 6th Biennial. The colors are the same blue and green adopted by Aloísio Magalhães for the Biennial 

logo that was designed and introduced in 1963, 

9TH BIENNIAL 1967 POSTER BY GOBEL WEYNE 
The precision of this design, from what was known as the "Swiss school, " corroborates the expression 

"Iess is more, " The number "9" gives rise to nine squares, and the visual sequence alludes to 

transformations in art at the time: it starts from the pattem of a clear/y-defined field bounded bya frame, 

and moves toward a field in which there is no distinction between "within" and the frame itse/( its 

boundaries become indefinable, 

10TH BIENNIAL 1969 POSTER BY MARIA ARGENTINA BIBAS 
This was an example of dialog between the languages of the plastic arts and graphic design, rather than 

submission of one to the other. ln this case, the subtleties of op art inform modem design-Iet us recall that 

they have a natural affinity- with the presence of the most prominent members of this movement at the 9th 

and 10th Biennials, The graphic solution lends the diagonal black band the task of moving into the field of 

the poster, pushing the thread of lines, shifting the upper vertical axis, and, as a result of this operation, 

creating a vibrating optical effect, 

11 TH BIENNIAL 1971 
POSTER BY GODUBIN BELMONTE & MOACYR ROCHA 
The reference to the Mona Usa, as the greatest icon in art history, involves bringing out its most significant 

detail-the smile, Just as the previous poster dialogs with op art, this one does so with pop art, as the 

movement that had been the great star of the 9th Biennial, This dialog is seen in the fact of the detail being 

enlarged to make reticules visible, a typical Roy Uchtenstein ploy, and in its use of images from the mass 

media, which was a recurring feature of Andy Warhol's work. 
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XIII BIENAL 1975 
CARTAZ DE ROGÉRIO BATAGLIESE & MARIA ELISABETH S .. NOGUEIRA 
Uma grande folha de papel metalizado, limpa, faz as vezes de espelho para o espectador 

mirar-se. Uma peça gráfica aberta-a múltiplas leituras: pode ser entendida como tradução do 

novo momento cultural, no qual os limites entre o que é e o que não é arte são cada vez mais 

difíceis de definir; ou como mensagem de que a natureza última da arte é refletir o mundo que a 

envolve; ou ainda como alusão à situação política do país, na qual não restam mais alternativas 

de discurso a não ser refletir o real em sua dimensão mais concreta e imediata. 

XIV BIENAL 1977 CARTAZ DE REGIS MADUREIRA CARDIERI 
Aqui já não há tanto espaço para ambigüidades: a referência à censura é clara, representada 

pelas 13 tiras de papel em branco rasgadas - metáforas tanto das 13 edições anteriores da 

Bienal, como também das muitas mensagens caladas pelo governo militar. Dessa forma, a 

Bienal anunciada pelo cartaz, representada pela 14a tira de papel, afirma-se como o único 

espaço possível de expressão. 

xv BIENAL 1979 CARTAZ DE CARLOS CLÉMEN 
Esta foi a "Bienal das Bienais", edição programada para ser a reunião das obras estrangeiras 

premiadas nas 14 edições anteriores. Em vista disso, o curador encomendou um cartaz no qual 

deveriam necessariamente ser incluídas reproduções em formato reduzido dos cartazes de 

todas as edições anteriores. Isso limitou o trabalho do designer a um arranjo envolvendo as 14 

imagens, transformadas por ele em moldura para o quadrado preto central, no qual se destaca 

o número 15. 

XVI BIENAL 1981 CARTAZ DE CLAUDIO MOSCHELLA 
Retoma-se o diagrama dos cartazes da nona e da 12a Bienais, sendo que desta vez o elemento 

gráfico é o número 16, repetido 16 vezes. Ainda que a alusão continue a ser política, temos o 

retorno a um discurso no qual o assunto é a própria Bienal. O desenho da seqüência de numerais 

sugere um percurso no qual a Bienal vai pouco a pouco se desprendendo de uma massa gráfica 

compacta e indefinida - alusão aos anos de censura, responsáveis por nublar várias edições do 

evento - e volta a ganhar contornos nítidos e reconhecíveis. 
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12TH BIENNIAL 1973 POSTER BY CLÁUDIO MOSCHELLA 
The layout recalls the 9th Biennial poster; although the geometric forms and their number are modified- now 

there are 12 circ!es instead of nine squares. The reasoning, however; is different and the network of meanings 

shifts from art to politics: in the place where the 12th circle should be found, corresponding to the 12th Biennial, 

there is a red circ!e, in a veiled allusion to politicai repression in Brazil. 

13TH BIENNIAL 1975 
POSTER BY ROGÉRIO BATAGLIESE & MARIA ELISABETH S. NOGUEIRA 
A large but clean metallic foil paper is used as a mirror for viewers to see themselves. This graphic piece was 

open to multi pie readings: it could be understood as a translation of the new cultural moment, in which limits 

between what is or is not art are increasingly difficult to determinei or as a message that the ultima te role of art is 

to reflect the world around iti or again as an allusion to the politicai situation in Brazil, where there were no 

alterna tive discourses available except to reflect reality in its most concrete and immediate dimensiono 

14TH BIENNIAL 1977 POSTER BY REGIS MADUREIRA CARDIERI 
Here there is no longer much room for ambiguities: there is clear reference to censorship, represented by 13 

blank tom paper strips-metaphors both for the 13 previous editions of the Biennial, and the many messages 

silenced by the military government. So the Biennial announced by the poster is represented by the 14th strip 

of paper and is posed as the only possible room for expression. 

15TH BIENNIAL 1979 POSTER BY CARLOS CLÉMEN 
This was the "Biennial of Biennials" planned to bring together ali the award-winning foreign works from the 

previous 14 editions. ln view of this, the curator commissioned a poster that necessarily would inc!ude smaller

format reproductions of the posters for ali the previous editions. This limited the work of the designer to arranging 

the 14 images as a frame for a central black square, in which the number "15" was highlighted. 
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XVII BIENAL 1983 
CARTAZ DE DARIO CHIAVERINI, DONATO FERRARI & CELSO SPARAPAN 
A referência à arte retoma seu lugar. Dividido ao meio em dois campos verticais, cada lado é o 

negativo do outro. A palavra "INTERARTE", principal elemento gráfico, está manuscrita, e a 

superfície das letras é filtrada por uma retícula, de modo a sugerir uma tela de 

vídeo. O cartaz aborda tanto o princípio norteador da exposição, ancorado na analogia de 

linguagens, quanto a complexidade da cena artística contemporânea, marcada pela integração 

entre as artes, pela convivência de mídias diversas e pela conseqüente diluição de fronteiras. 

XVIII BIENAL 1985 CARTAZ DE CLÁUDIA STAMACCHIA 
Aqui a referência ao campo da arte se faz por meio de uma colagem impregnada de um sabor de 

ingenuidade e leveza, na qual o tema é novamente o numeral. Uma atmosfera de brasilidade toma 

conta da cena gráfica, uma brasilidade derivada da estética popular reprocessada pelo olhar 

contemporâneo. Coincidência ou não, o aspecto de patchwork do cartaz coincide com a Bienal da 

Grande Tela, na qual os quadros, dispostos lado a lado em três extensos corredores, tornavam-se 

fragmentos de uma gigantesca colagem. 

XIX BIENAL 1987 CARTAZ DE JOSÉ MARIA LOPEZ PRIETO 
Como no cartaz anterior, o número da edição é o elemento principal, mas a vibração cromática e a 

profusão de formas daquele cede lugar à sobriedade dos pretos e marrons e à concisão deste. O 

tema adotado pela curadoria é "Utopia versus Realidade". Uma pincelada contínua - o gesto 

fundante da pintura - transforma os números um e nove em uma única imagem, à qual se 

acrescenta uma pequena mancha vermelha dentro do olho do número nove. O conjunto flutua 

solitário no campo definido pela linha de horizonte. 
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16TH BIENNIAL 1981 POSTER BY CLAUDIO MOSCHELLA 
There was a retum to the layout of the posters for the 9th and 12th Blennlals, and thls time the graphlc element 

was the number "16, JJ repeated 16 times. Although there Is stlll a politicai alluslon we retum to a dlscourse ln whlch 

the subject Is the Blennlal Itself The deslgn of the sequence of numbers suggests a course ln whlch the Blennlal 

gradual/y separates from a compact and amorphous graphlc mass-an alluslon to the years of censorshlp that 

clouded several edltlons of the event-and regalns clear and recognlzable contours. 

17TH BIENNIAL 1983 
POSTER BY DARIO CHIAVERINI, DONATO FERRARI, & 
ANTÔNIO CELSO SPARAPAN 
The reference to art retums. Olvlded down the mlddle ln two vertical fields, each slde Is the negative of the other. The 

word "INTERARTE, JJ as the maln graphlc element Is handwritten and the sutiace of the letters Is filtered bya retlcule, so 

as to suggest a vldeo screen. The poster refers both to the guldlng principie of the exhlbltlon, based on analogous 

languages, and the complexlty of the contemporary artlstlc scene, marked by Integratlon between the arts, coexlstence 

between several media, and the consequent blurríng of boundaries. 

18TH BIENNIAL 1985 POSTER BY CLÁUDIA STAMACCHIA 
Here the reference to the field of art Is made through a collage Impregnated wlth a sense of Ingenuousness and 

Ilghtness, ln whlch the number Is agaln the theme. A sense of Brazlllanness prevalls ln the graphlcs, as derived from 

popular aesthetlcs reprocessed by the contemporary gaze. Colncidence or not the patchwork aspect of the poster 

coincides wlth the "Blennlal of the Great Canvass, JJ ln whlch palntlngs were arranged slde by slde ln three long 

corridors, thus becomlng fragments of a glgantlc collage. 

19TH BIENNIAL 1987 POSTER BY JOSÉ MARIA LOPEZ PRIETO 
As ln the prevlous poster; the number of the Blennlal edltlon Is the maln element but the chromatlc vlbratlon and 

profuslon of forms glves way to the sobriety of blacks and browns and the latter's conclseness. The curator's theme 

was "Utopia versus Reallty. JJ A contlnuous brush stroke-the foundatlonal gesture of palntlng-transforms the numbers 

"1 JJ and "9 JJ Into a slngle Image, wlth a small red patch placed Inslde the ring of the number "9. JJ The ensemble floats 

alone ln the field defined by the Ilne of the horizon. 
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xx BIENAL 1989 CARTAZ DE RODOLFO VANNI 
Este cartaz é o que com maior nitidez atesta a superação do projeto moderno. Polêmico, 

produziu uma imagem forte e memorável. Está presente o código da brasilidade 

- a indefectível banana -, está presente a irreverência da produção artística - a 

subversão da banana -, está presente a imagem de assimilação imediata pelo público, 

adequada a uma Bienal que ingressa no circuito de massa. Apesar das críticas da época, 

que desqualificavam a peça em função do entendimento da banana como sendo uma 

imagem estereotipada de brasilidade, ele se afirmou como um dos mais lembrados cartazes 

de Bienais. 

XXI BIENAL 1991 CARTAZ DE RICO LINS 
Seguindo na esteira da ruptura com os cânones modernos, o cartaz apóia-se na colagem 

como recurso básico de geração de imagem. Complexidade ao invés de simplicidade, 

profusão ao invés de concisão. A colagem mistura referências da história da arte, incluindo 

de uma coluna grega, passando pelo Pensador, de Rodin, e chegando até a videoarte. Trata

se de uma tentativa de traduzir os princípios da curadoria, que consistiam em abrir o evento 

para a cultura urbana e para a multiplicidade das manifestações artísticas. 

XXII BIENAL 1994 CARTAZ DE FERNANDO BAKOS 
O cartaz não mostra a obra, mas a embalagem da obra. Trata-se de uma embalagem 

industrial, sobre a qual foram feitas inscrições em um grafismo impregnado de uma 

gestualidade descuidada. A imagem resultante faz referência tanto a procedimentos 

artísticos voltados à valorização da banalidade do cotidiano, quanto à preocupação da arte 

para com seus próprios processos, inclusive o de sua legitimação por meio de eventos do 

circuito internacional. 

XXIII BIENAL 1996 CARTAZ DE LOUISE BOURGEOIS 
Solicitada a enviar um desenho para ser utilizado no cartaz, a artista enviou quatro. Optou

se então por produzir quatro peças, variando em cada uma a imagem reproduzida. O cartaz 

acima impôs-se como o de maior impacto, tendo sido adotado como principal peça de 

divulgação. Em que pese o fato de o cartaz representar um retorno ao esquema 

"reprodução de obra + textos informativos", reunidos por um diagrama-padrão, ele cumpriu 

com eficiência seu papel de ícone do evento graças à força do desenho. 
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20TH BIENNIAL 1989 POSTER BY RODOLFO VANNI 
This was the poster that most clearly showed that the project of Modemism had been surpassed, It was controversial 

and produced a strong and memorable image, It had the code of Brazilianess-the ever-present banana-and the 

irreverence of art-the banana is associated with a gesture of subversion. This image was immediatelyaccessible to the 

public, as was appropriate for a Biennial that was beginning to draw a mass audience, ln spite of cn'tics at the time 

rejecting the piece and seeing the banana as a stereotyped image of Brazilianness, this was one of the most 

frequently remembered Biennial posters, 

21ST BIENNIAL 1991 POSTER BY RICO LINS 
Following in the wake of the break from the canons of Modemism, the poster uses collage as a basic resource to create 

images: complexity rather than simplicity, profusion rather than conciseness, The coI/age combines art histon'cal 

references, from a Greek column and Rodin's The Thinker through to video art, It attempts to translate the pn'nciples of the 

curatorship, which aimed to open up the event to urban culture and the multiplicity of artistic manifestation. 

22ND BIENNIAL 1994 POSTER BY FERNANDO BAKOS 
The poster does not show the work, but rather the packaging of the work. This is an industrial packaging poster, carrying 

graphic language imbued with a careless gestuality The resulting image has to do with artistic procedures bent on valuing 

the banality of everyday life and with art's concem for its own processes, inc!uding its authenticity acquired through events 

on the intemational circuit, 

23RD BIENNIAL 1996 POSTER BY LOUISE BOURGEOIS 
Louise Bourgeois was commissioned with a design for the poster, but in fact she sent four, so four different posters 

were produced. The poster above had the greatest impact and was adopted as the main piece for publicity 

purposes, Although it represents a retum to the "reproduction of a work + text with details" formula, and has a 
standard layout, this poster fulfilled its role as an icon for the event due to its powerful design. 
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Ainda que novamente seja utilizada a reprodução da obra de um artista, o resultado foge ao 

diagrama-padrão adotado no cartaz anterior. Tendo como pano de fundo o tema dessa edição 
da Bienal, "Antropofagia", a imagem escolhida é seca e contundente. Contrariamente ao 
excesso dos cartazes da 21 a e 22a, neste caso reinam a limpeza e a precisão. O desenho 

flutua no plano preto, e nele uma figura caminha sobre um fio, sugerindo o delicado equilíbrio 
que caracteriza o trabalho do artista, independente de época ou lugar. 

O cartaz tem uma história e uma linguagem próprias. Um cartaz é o design gráfico falando 
na escala do corpo. Vemos um cartaz com o corpo, da mesma forma que víamos as capas 

de LPs na escala dos braços e vemos as capas de CDs na escala das mãos. 

Há uma redução paulatina do uso de cartazes como peças de divulgação de eventos culturais. 

Alguns motivos podem ser apontados como responsáveis por isso. Há o crescimento 

exponencial das mídias de massa que chegam até onde está o público - jornais, revistas, 
TVs, internet. Os números brutos relacionados ao alcance desses veículos são muito maiores 

quando comparados aos dos cartazes. Combinado a esse fato, há uma relativa redução da 
presença física das pessoas em espaços públicos. Como resultado, temos cada vez menos 
cartazes culturais, ou seja, cada vez menos linguagem gráfica na escala do corpo (qualquer 

semelhança com a desmaterialização dos discursos não é mera coincidência). 

Nesse processo, há que se considerar também uma perda de outra natureza, relacionada à 
particularidade do cartaz como modalidade de discurso. Um cartaz não se limita a ser uma 

peça de divulgação de um evento, mas é também um discurso crítico sobre ele. Almir 
Mavignier, grande designer brasileiro e emérito criador de cartazes culturais, fala que, no 

cartaz de uma exposição, se o designer se limitar a reproduzir uma obra, o resultado não 
vai ser mais do que uma visão empobrecida da obra, pelo simples fato de que a imagem de 

uma obra não é capaz de substituí-Ia. O cartaz, diz ele, deve ser exatamente o que a obra 
não é, deve ele próprio ser uma obra que comenta e revela a obra - ou a exposição -
à qual se refere. 

Vimos que os cartazes das Bienais começaram com os pés apoiados na pintura para, aos 

poucos, ganharem autonomia como linguagem gráfica. Vale o esforço da instituição em 
manter tanto essa autonomia quanto o próprio discurso do cartaz. Perdê-los significaria 

perder um ponto de vista externo ao fazer artístico, responsável por revelar e comentar a 
própria Bienal. 

E qual é o balanço desses comentários visuais realizados ao longo de 50 anos? Como não 

poderia deixar de ser, o percurso pelos 24 cartazes não é homogêneo. Há pontos mais 
luminosos do que outros. Dentre eles, cinco são merecedores de menção especial. Há a 
graça inaugural do primeiro cartaz, com sua feliz imagem de um núcleo em expansão, 

ecoando no design brasileiro até hoje. Há o vigor da imagem da sexta Bienal, antecipando 
em décadas a incorporação do ruído à linguagem gráfica. Há a precisão cirúrgica do cartaz 

da nona Bienal, comprovando quão fecunda pode ser a máxima "menos é mais". Há a força 
de uma idéia na 12a • Há o impacto da banana cortada, remontada e grampeada na 20a • 

O design gráfico moderno brasileiro deve à Bienal sua afirmação inicial como linguagem e 

como expressão cultural. Em contrapartida, é imperativo reconhecer que a história e a 

identidade da Bienal estão indissoluvelmente ligadas a seus cartazes. 



24TH BIENNIAL 1998 DESIGN BY LEONILSON 
POSTER BY RAUL LOUREIRO & RODRIGO CERVINO 
LOPEZ 
Although once again reproducing an artist's work, this one avoids the standard 

layout of the previous poster. The backdrop was the theme of the 24th Biennial, 

"Anthropophag~ II and the image chosen was severe and sharp, Unlike the excess 

of the posters for the 21 st and 22nd Biennials, here the prevalent mood is 

cleanliness and precision. The design floats in the black plane and within it a figure 

walks on a thread, suggesting the delicate balance that characterizes the artist's 

work as being independent of time or place, 

The poster has its own history and language, A poster is graphic design that 

speaks on the scale of the body We see a poster with the body,' in the same way 

we see LP covers on the scale of arms, and CD covers on the scale of hands, 

Posters are gradually falling into disuse for the purpose of publicizing cultural 

events-and there are a number of reasons for that. The exponential growth of 

mass media, which reach out to the public through newspapers, magazines, TV 
the Intemet-in numbers far greater than posters, Moreover, we tend to physically 

use public spaces much less frequently today As a result there are fewer cultural 

posters being created or, in other words, less and less graphic language on the 

scale of the body (any similar/ty with the dematerialization of discourse is no mere 

coincidence) , 

ln the process, there is a loss of another nature to be considered too, related to 

the particularity of the poster as a modality of discourse, A poster is not limited to 

publicizing an event but may also carry a criticaI discourse in relation to it. Almir 

Mavignier, a leading Brazilian designer and prominent creator of cultural posters, says that if a designer does no 

more than reproduce a work in a poster for an exhibition, the result can be no more than a weak version of the 

work, for the simple reason that the image of a work cannot replace the work itself The poster, he says, should 

be precisely that which the work is not, it should itself be a work-one that comments on and reveals the work or 

exhibition in question. 

We have seen how Biennial posters began with their basis in painting and slowly moved on to win their 

independence as graphic language, The Biennial has made a worthwhile effort to maintain this independence 

and the discourse of the poster as such. Without the poster, we would be deprived of a point of view from 

outside art, one that can bring out certain aspects of the Biennial and comment on them 

What is the balance of these visual commentaries over 50 years? As one might expect the 24 posters do not ali 

fit into the same pattem and some shone more brightly than others, Five of the posters are worthy of special 

mention. There was the inaugural elegance of the very first poster, with its timely image of an expanding core that 

still echoes in Brazilian design today Then there was the energetic image of the 6th Biennial poster, an early 

anticipation of the incorporation of noise in graphic language/ or the surgical precision of the 9th Biennial poster, 

corroborating the potential of the maxim "Iess is more, II There was the powerful idea in the 12th Biennial poster/ 

the impact of the severed banana, stapled back together, in the poster for the 20th Biennial, 

Modem graphic design in Brazil owes much to the Biennial for its initial affirmation as language and as a form of 

cultural expression. On the other hand, it is important to recognize the fact that the history and identity of the 

Biennial itself are inextricably intertwined with its posters, 
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grandes circuitos das artes em todo o planeta. Além:do aspecto. culturai a Bienal tem hoje 
'cacile para atrair um núínerosignificativo de turistas que poderia', impactar positivamel1te, 



Organizlng the 17th Bienn/al was easíer, since we had by then regained respect as an ínstitut/on ánd 
accumulated some exper/ence, Moreover, the institutions finances were now ba/anced and pr/vateenterprise 

beganto takean interest /nmaking ínvestrnents, ln thls respectmy success,or, Roqerto MUY/flefi; p/f1Yed an 
importantrole On theboardduríng myadministrat/on: he cqnvlncedqoard members tochange thefnstítut/on~ 
approachto funding, posir)g relations between theFoundatíonandsponsors as apàHDwship, 

transpárent retatlons'between"partners,based an the,princíple that thef3lenníal vvas 
held ln Braz/I" wíth specifbagreements foreach eventandoQ/ígatJons 

Oontacts,betweenthe Bienn/al and partiCípatíng art/stswere made d/rectly by the 
My Interventlons weremore on ,the politicaI levei, ,/nthe caseof cc5untrles, or s6me publíc orpf:ívate iliV'''"VU,",' 

sponsoring an art/st, 

When We took seat at the Blennia/lthere was enormous enthusiasm' for renewal, revità/ízation 

Brazi! wasemerging a periodof obscurantism and, new mood'oflreedom; 

the /nstitutionencouragedus evento the paint ofingenuousness, The many ideas,anci QPportuníties. tOQe 
explored meant that weattracted -- and weredrawn to - peoplewith different visionsand proposals that'caugnf 
ourenthusiasm,We,rushed headHyintoa number of Inftiat/ves, ,suchas holdfngsymposíaandactív/ties.thatvvere 
outside the specíf/c"field of the plasticarts, 

Exper/ence,however, showed that the~pace[~nd thetímeand volul!!eof wor~ requlce? 
ruled outany dispersion of energy orfundlng, Ra/sing funds for the exhíbltion every two yearswas ulf.iíable; 
since there were not that many potentia/ sponsors. 

Foundatíon 's bas/c mlssion. One of those ídeas that hever materialized 
aDentraI theme forth$ Blenn/al, 

The Blennjal has chance to 
over the worid. On' the srrength of the quallty ófíts, achieveméJnts, 

traveI industry's economsy, 
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IlIternsc;ionaltle' -!azi .• ,!~ •. SãO Pâ~/o.CiualJdQ· 'oi :e/eito ;jJ':Sid~~tefda f:unda~lío: ~~ê~a/J:: ~m.~.·· 
'.198~J já. t~nfla "'!'avisã'!:m!!lf;Jura.da: importância domaHCeting::cultural;pa,!a. ~ piiO",é~!',· 
via1:Jilização d$ projetos' de 'porte. 

museus do país e atraiu os estrangeiros. Afirmo até com perplexidade: . quando :fó.i montâdâ 

Sem falsa modéstia, Tradição e Ruptura e' a· DIli Bienal representaram:uma;viracla~para;:a . 
modernidade, que'se consolidou nas duas gestões de Edemar Cid Fel'reira, entre : 1993 e ·1997. 



for toe organiz.ation andfunding.of major projeots, 

Tois importancé was due nót onlycuratoriarQesi:gn"comm'issiónedto 

toefact thatMuylaertintródUcQdprofe$sióllalmanagement 

After looking for a 

drawn; 

/tleft museun7sempty'çnd,aftraôifedf®reignGrs Il .. }l')"'I' /,,'-'1 

vvhen the, exhíbítÍ®n ',"Brazil + Rediscoveri: was ®rganizeô, no referencewas made to 'Tradíçãoe Ruptura, 
which ®pened the path {dr ~ventS8uch 

Seen fmm the artistic angle/ the1Bth Bíenníal \Alas n®t sobrílli8.nt" bécause art ítself wasg®íng througha father 
"pasteurizedJJ penód, but /tdid have themerítQftellíng the vvQrld that we weré aware fact The event 
®ccupíed theentírebui/ding ínlbitapuera Park, with aJ-chitect J®ã®Marino a8 'general c®®rdlnator and Felipe 
Crescentí aslíghting'désígner.For the,fírst timeínthe theBiennial,exhibitors were t®ld; ln adl/anes, 
where theír w®rks, would be pFaced. Furth'erm®re, because ®fthe, dístrust that f®reign c®l)ntries c®ntínuedtó 
sh®w, after: preví®Us Biênnialshadbêen cen:soredbythemlfitaryrégime, Inef?ded 

persuadepeQple t® shaw, aad 9~tThe $/ff;iibití®n its, feef. Peter Tjabbes, fmm .Hólland, vva8 
the j®b; hels 8till wlththe FÇfundatíon. 

,M®destyaside" 'Tradição efrupI1:jra"andthe 18th BJenrífal constitlJted a swerve t®ward módemi~ wh/ch was 
consolídated inthe twoü3rm8chairedby Edemar Cid Ferréira,Jmm, 1993 to 1997. 
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Thefáct ís tnatwe h~vef;eviv~Qtfre FoundatlotJ tíhancl6111Y{ 'we have. raíseáthe tunas we needeo, 
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esttangêiro$,ai$$olv~~sénbt.mPQ~·A:~es~o,nânciá· c'ombcápa~cidàde>dé :insérir..$e·na 

imp~n$a'ac~ba cony~~el!~o .. se '·emcrônica·cia~'~rê.Víl1.(:ia •. A.m~is·sÓlida .. d~pen(leda 
qUalidad~ .. int.l~ctu.1 Jde,'f~~~~i~ie~.alt e a,a"c~pacidil~e. d.e .seu.'~ura(l~r su.steJttar· um 
,(liãlogQflnt~rÍfaC~Onale .• é.:susten,ar,.o., meloaní$t.codbraSileirê: e ~stran_iro~ 

, , ' , '~> 1 > ~ , 

Gostariadeh~menage~r CiccilloiMatar.~zbe·mé.n;êionar'que ac:IIBienal teve uma 
impanância"il1vu~ga'r~com~morou o"I~.Cénteriár:iO·dacidadédeSão·Paulocom,uma 

retrosllectiv. de Picasso"corn'.ulll~qnj""n'tocl,e 'slIla$;'éspeciais que homenageavam os 

su.tén,a·~:'aJqn~Q~raz~;·$ão •• s:Clu.e'Cqn.iLÍ~.raltl.~~nd~çãQ. "fJ~l!tica ,generosa,'efh:iência 
ad·l11inistral.~ae .cri.t!Vid~decuratoria~ .• {'ESSa,ti$~.u,aS(CDnd.iç6.e$.imponantes. para ',0' 
resultada·.fJna!: que'$~~preéaàr1e eclll,ai: mêsma .... é'"UIt~ao ;qUéi se: diz"de umà~'bienal~ 

, ~~~ '" ',"~\ "";' ; ; ,,~ 

pa~a:adivulgac;ã~. dO·@Ve.,to.e:·pa·ptàçi!i.q\dé'reCur'Os~Acrítica brasileira atingiu' um alto 
, grau:derefléxão •. Nossa arte. di810g8'C0l11 omelhôrdom·undo •. Nossos 'émpresáriôs' têm 

uma nova .co"sciênêiade' résPoltsà6ilida.des,:$ociaise cultutai$.;Éumailu~iollen$ar que 
a <Bienatdé"São :Paulo<.sLlstentará scrairhpônância .poriseutamanho, alto orçamento, 
número:'d~1(iSi<tantes,<campanl1l~s,tleimpréh~a~tc.:sua~e~inênclaponticaest~, em 
entendê-Ia <comq éspaço de: refl'8xão erftica:e' acesso 'à, cultu,ra como direito da cidadania. 

Sãb}Pa'Ulo~ 'AE~c()là~·deé ... radoria de 'I!st.)~olmo,·' uma; daspoucils'em .,seu ig.l1erO na 
I:urêpi, cónsideraque'axXíV:Bienal foi.~ma das 1.2e~f:!$iC}6es que mudaral11a prática 
,uratoria' da décadade.·90~ 

Okqi .EnWé~"ot""uradórda~"oxima~oculllen~a,dizque, ~eutrab~l~o c~ratoria' ... leva em 
~ont~ as '~os~u~a~6eSda;XXl\r Eli~nal d~·'Sãl)·p<a~lo.O Bãr'd '~Ollegé. de NO~il V~r~, 
princillalesco~a ".d,é·'c ... rQao~ia' dos:Esfados UnidQs,está solicitando.matérial::documental 



The findingsof the researeh show that these teaehers underwenta proeess. of ehange as the/r appréeiation and 

Understandi[Jg of oonte.m{:x;;(é?.(J: art 9e.ve/opea. Chitdten [ook more interest arid got more ínvolved in art c/asses; 

JiYhen ;th~ prograrn'e.rid,e.(t the IVJ0n1ofpa! Seçr~tary for 

I woulcilíketohonar Ooeillo.. Matarazz08,od mentíon' theexiraordinary ímportance af the2nd Biennial, whioh 
çJty otPícasso and spe.oíal rooms 

ten or·fifteen years. seminaf$vent tDat yíeldedresults /n 
QI'·1<~tt:Ji,>')t:Jr1Jo·.ín [ne long-term' must .00mbine:gf;Jnerosfty ínpoilçY'management 

(·:r H;'-iff\lllc\! i~ ,eutatoria/ polie)/, 'These arethé key fqotors' makiÁg final result that 
must alVl(ays oOAs/st of lhe art ln /tse/t - rather than thf;J F'Flfô0fm'tZlnl'0 made around a bieFlFlia/ . 

.innc,n!·iIJc"c:-1 '1IUv'VI ·/cÓ7VU'Hu,,",eoq. theoverall grdWth ófeútturaf institut/ons in Brez!/. Cur 

museums,. eXhibitions, boaks, and the SãbPélU/o Bienníalhave' al!beenoonsiderab/y /mprbved over.the 
!rast t(jn yeafs. Adyert/singand marketing téoht5fquesheJpe.d f,J,U;"Jf/yJ~~eo 

To date we are stlfl gettirig requests for more details 
and/eeture.s :from univers/ties,:' museuFAs and óther Instítutíons, ln Brgota:Boston, 

YokooarrH Itoiually!ma}w of the issues,; raised Çitthe. ~xhilJítíon are :n~w lJéing disó)ssedJn. univetsity 
. dissertat/ons being .. written. ínBrez/! aoq atl(Oflp. AIIoreove",the Stoekholm.School of (5ul~atclrsh.io: 
ofits kind íHEurope, sees. the 24th $$0 Paulo Biénnía/asoneof the 
práetioe ln lhe 1990s. 

Okuí Enwezo",. eutatorbf theup.colY)ingOooumênta,.sa!js thaJ hís owneuratoria/ work takes into aooount the 
Ç<U'VL..>/V/·UIIC'lt 8a.rd.Qol{~gei(l New maln sehool of curatorshirxJn the 

24th Bíeriníal :to, use :as a "08Sf;Jstudy" kJ . theír 
'Suryey of f'/xhfbitions. thatmaciean /mpressíon Qn Thankstb thísF3isnnía/,. people .around the 
wor(c/ toc!~y pur d/§Gussíot'Jof ;4,nthroP9phagy 8nd the Neo-.Qonorete lTlovelY)ent 
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a~";t,~fol'a~e~~~,,~,,~s;i,igentes :~~ilJfl'OtiQ~i,. fJ,,~óstitaterlEJis emseusproje,los e "foi o 
primeiro.a ,rJe~/oca~a~ tf!lrre~::"e~'~'lfl~,!,res de'$~~iços para; lt}l1jrJo ·bloco çe~tral dos . 
edifléios.:~"i;ilalda. dét.iada de .. 'tOi l~titamf!l"te ;qonJ ,,:if11Jâo: R"berto. e"primt;,. Francisc" 

A maipr ~()ntribUição~a"Bi~nàl.~e··~o;pauIOf"i 'p~mover'um Bl11biente. artístico rr'lais 
organizado. Nos anos 80,.os artistàs .brasileiroseram'decerto modo marginais. Com 
suç'ssiVas:e~pisiçõesd~.grandfts ;l1'Iêstres:",a~xél1'lplo:de: PabloPicasso, E<ljt'ard Munch, 
Âlexander~alder, Henty,M"ore, Paul. Gauguin" Max Bill' e tantos outros, naquele período, 

,,' N 

:fenilizandó. n'O$So·0te"no,~:raum.pràc.s.s,pdecosmopC)litização 'que ·Ievaria,·aos poucos, 

Maraabu Nlabe,Tomie:Ohtake, '.Carlos .. Fàjéln,io, :i'rcâng~IO Janelli etc. Ao mesmo tempo, o 
eventoedL,lcava' o·.iúbliéo, ~l1a"asua··vis.ão.,.a.art~~· Hoj,·v~mos· inclusive escritórios de 
empresas que . têl'l'l quadros do melhor.l1lvel, .às~im·col1lo objetos.de. arte contemporânea • 

. Mas o grande mérito da··Bienal.é'jser'Um grande laboratõrio, em que o artista pode revelar 
umapbra que 'não,~erii1acêita ·nll,magal~ria.c~mercial~ Há galerias dedicadas à arte 
contempor~nea: que;limitan:J J:Jr:tistàs.' A .EJienalnão .. 'faz\esse Papel. 

Em suasvérsõesmais.recentes,de.umaisespaço àexpeFimentação e revelou, ou 

éonsagl~ou, Um~ge~9ã~~ovem, ,pont:ijada . .,or artistas· como Tunga, Miguel· Rio Branco, 
Ernesto NfiJlo, "CarlosFcajardo;.e'~uis.pauloBaravem.Atualmente há uma ligação mais forte 
com ª Biel'lal <leVéneza,:e a ",D4)c\ll'l'lenta . de Kassel., o que .s •. faz aqui repercute no exterior. 
É.o case. inclusive de cpradoreSi," como'Pa'ulo :Herkéhhoff,que esteve. i frente da . XXIV Bienal 
e'saiu para ocupar umposto .. no MlIseude Arte·Moderna <le'Nova York.·' 

Houve um período:. de retraçãono 'processo 'de intercâmbiQ de' nossa comunidade artística 
com o exterior: foi duranteo. regimfiJ militar de 1'964, que censurava o evento e'provocava 
o boicoté~' intérno eexterno,d~ artistas.e mesmo daqueles' que os indicavam para expor. 

Falo como" arquiteto:' no péríodoanteriorao. regime .·m., . 'ilitar, o que se via .;Ias revistas 
, c c ,y 

de arq\litetura, daqlli'é defo.ra, era.fanlásticoii . Dep.ois o Brasil pagou caro pelO 

4. :·pr9X:i~a.Bienalíerá ~uradoria-gel'al.,<lo alemãÓAlfOl1,sH~g e nosso. crfdcoe .curador 
Agnaldo Earias será' ~ ;responÜvel. pela .reptésenblção brasileira. O' mote da mostra, 

"lcono9rafias,Melr(jp~litá,n8cs",,.se!Juijc.l(tuma 'perspectiVa,extremal11el1lé átual,' fará um elo. 
entre "aartée"a ,u"b,ni~ação ;dassoci«!dade.s.Nesse sentido, haverá um .espaçoprivilegiado, 
também, para a arquitelura. e o' designa 



discQvered,orat 
Biennf:1/e andDocurf:Jrpnta" at Kassi:?/; vvue.<oe â.I,,,,ldld.fl'tJltJ 

cLJi:at6rs, Iíke F?arJlo Hrzrkenhoff, wh6ürgél,nizedthe 24th Biennía! .and thenleft for f:1 nr1<.'./TIrC,nllllll n 

Modem Artof New York 

During the 
8iennia/ was censored ànd thíscer:!sorílJg fJrovokeda):)Pyc().ttby 8razílian andforeígn artíst:S, as 
peop/e who seleêtedthem.for the show' 

I speak as an archítect in the períodthatpreceded the mílitaryrrpgime, we,BaW talJtastlc. thíngsfef:1tL/(ed ln 
archltecturalmf3gazines) ln· 8razil f:1nôEioroad. Aftêrthat, Brazí/.paid a h{ghpriCe tdrits aúfhorítarian regime. 

IrQT.nr·,' I Rlr)G'.'"",.., Farias wHl oe 
the theme forthls 
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eurado~g~ral das XXII e XXIII Sienais de São Paulo, Nelson Aguilar, professor da 
Univ~rsidade. de Campinas, .. cumpriu a missãbde· consolidar o prestígio . do . evento. em 

nívelinternaciônal, descentralizando a arte e desvendando a prodJlção plástica de 
regi6esque.· antes não constavam no mapa· visualizado em bienais ·anteriores. Foi 
responsável pela Bienal Brasil Século:XlC,' que' anter:edeu a XXII Bienal e é apontada por 
ele como ensaio geral para' a Mostrá do Redescobrimento, que organizou como curador 
da. AS$ociação.+500, agora denominada Brasileonnects, em 2000. Sob sua direção,.foi 
montado1nasduas.bienaisío elipaço muse.ológico, .onde o público conheceu a ob,.a de 
artistas como KasimirN/a/evich .. e' reviugrandesm.ostra.s de Pab!oPicasso,Juan Torres
GarcíaeEdvardN/un.çh. Graças aos dois eventos em que foicurador, Hélio Oiticica, Lygia 
e/ark e N/ira Schendel fqraminseridosno . panorama .da arte internacional. 

A Bienal·deSãoPaulo é um conjunto,um bloco, uma instituição que .mudou o· Brasil. 

Sehojetemosartistasrea'mente internacionais,devemos isso. à Bienal. Penso 'queela 
constitui o maior fenômeno transcu Itura I da arte do século XX, porque antes a arte só 

ilconte.cia em ce.ntrO!â.eliti:Zadbs~ Vene~a,porexemplo, .. eraó creme. de Ia creme',. Hoje, 
no entanto, o curador quenãQ vem a São Paulo para. uma Bienal é tachado ele, xenófobo. 

E,"agorá', temqs.AlfonsHug,.um curador alemão,para a XXV Bienal, em 2002, é.a 
culminâ.ncia des$efato. 

Fui curador das XXII e XXIII Bienais. A primeira foi. antecedida' pela mostra SienalBrasil 
Século XX, . &l1I1.·ensaio. geral, em ... pequena escala, da N/ostra do Redescobrimento, que 
montamos e1112000. A Brasil Século XX foi organizada em seis meses, com um acervo 

que.esta"aao alcance da mão. Exatamentecomo foi Tradição e Ruptura, que constituiu 
uma baliza essencial para a Bienal Brasil Século .XX. 

É. frustrante trabalhar em apel1asseis meses,pedindo obras do Museu de Arte Moderna 
e do Museu 'deArte e.ontemporâneade São Paulo. Já a N/ostra do Redescobrimento, 
preparada, ao longo de' três .anos, foi uma orgia do ponto de vista museológico. A . Bienal 
BrasiISéculo·XX, no entanto,tinhêl.umaUmitação,fomos· até Frans Krajcberg.Hélio 
Oiticica, por exemplo, ainda não. era reconhecido. Tínhamos . outra concepção de arte 
brasileira. Há também o fato de quetrabalhal1loscom um grupo de curadores, em que 

estava, por exemplo, o professor Walter Zanini, curador.de duas importantes bienais. 

E.le demonstrou muita humildade ao trabalhar sob a regência de outro curador. 

N.a XXII' Bienal,quebramosa·espinha dorsal d.o evento,que até .então ainda mantinha a 
característica de convidar artistas por países,' apesar de já há algumas edições terem 
!âidopropostostemasque, as, norteassem •. Convidamos curadores internacionais e 

realizamos uma mesa-redonda com eles. 

A XXII Bienal,orientada pela ruptura .do suporte .tradicionalda obra de arte, foi uma 

e!âpéciede jus~i9~Po.ética,porque colocamos HélioOiticica, Lygia Clark e Mira Schendel 
ao lado ,de RobertRauschenberge.Gerhard, Ri.chter,porexemplo. Na ocasiiio,a obra de 
Oiticica já estava '·circulando.pela . Europa, na., grande . mostra' que começou ·em· Roterdã e 

esteve ainda em Paris, .Barcelona" LisboaeMinn~apolis.Po&lcos anos antes; no entanto, 
MiraSchenelel e Lygia Clark tinham sido incluídas numa mostra sobre o realismo mágico 



Nelson Aguilar, a professor at the University Df Campinasand· chief curator of the 22nd and 23rd São Paulo 

Biennials, fully accomplished his mission of validating theeveht in theinternational art circuit To this end, he 
decentralized the showand discloSed artworks produced in regions .that were not represented in previous 
biennials. He designed the.show "Bienal BrasHSéculoXX"tháf preceded the 22hd Bienniál ánd servêd, 

according to him, as "dress rehearsal" for the "Brazil + Rediscovery" exhibition. Ag ui lar, a curator at Associação 
Brasil 500 Anos (nowrenamed BrasilConnects),. also organized the latter event, held in 2000 tocommemorate 
the 5thcentennial of the discovery of Brazil. Inthe two biennials held under hisdirection,· a museographic sector 

was set up to show works byartistssuch as Kasimir Malevich, and to revisit majorWorks by Pablo Picasso, 

Juan Torres GarciaandEdvard Munch. Asa result ofthe two Bi8nnials, he curated, Hélio Oiticica, Lygia Clark, 
and Mira Schendel becarrile part of the internationalart scene. 

The São Paulo B/enn/al, taken as a whole, /s an event andanlnst/tutíon that has changed Brazil, That Brazíl 
today has genuine/y /ntern,ational artísts /s dueto· the work· of the B/ennia!.. lbelíeve that it is the greatest 

transcu/tural milestone in 20th-century art. Befom the .Biennía,!; art was onlyever c/Isp/ayed at venues restrícted 
thê elite and Venice, for example, was . for the .soclal creme·de la creme. Nowadays, however, curators whofaH 

to visit the São Pau/oalennialare labeled xenophobes .. Having German curator A/fons Hugdesign the 25th 

BienniaJ, ln 2002, Is. thecU/rriínatlon of this successfuf deve/opment. 

I curated the 22nd and 23rdBiennlals,· The 22nd"Waspreceded .bythe "Bienal Brasil Século XX" (20th-Céntury 

Brazil Bíennialjexhlbítion, which was Organ/zed in sixmonths from an easílyaccesslble collectionas a sma/I

scale dress rehearsalfor the .. ({Brazif + .Rediscovery exhilJ/tion"/h2000, exactly //ke /ts precursor "Tradição e 
Ruptura, " whích a/soservedc9,s a pathflnder. 

Havlng· to. organize an exhilJ/tíon, ln just s/x months with works on loan Irom Museu de Arte Moderna. and the 
Museu de Arte Contemporânea de SâôPaulo was aratherfrusiratíng experience, Whereas the ({BrazH + 
Redlscovery exh/lJit/on" was preparedover a three-year períod and ln fact, presented a splendid feast from the 
museologlca/po/nt of v/ew, "Bíenal Brasil Século XX" had limltéitíons. For example, we went as far out as to 

Inc/ude Frans Krajcberg,. Helio Oitlcica, . for oneí had not yet lJeen recognized We had a. c/ifferent outlook on 
Brazílian art. There is also the fact that we worked w/th a curatoríal team· that /nc/uded, for Instance, Pr.ofessor 

Walter Zan/nl, who had curated tINo /mportant biennials .. He showed great personal modesty ln worklngunder 
the d/rect/on of another curator. 

At the 22nd B/ennial; we /ntroduced a fundamentalchange in the nature Df the event, whích untl/ then hosted 

art/sts as representatives of their countries) although sorne af lhe prevlous events had put forth themes as 
guidelines. Th/st/me we Invitedínternat/onal curatorstoa round tàble, 

The 22nd B/ennial addressed the departure from trad/tional art supports. There was a kind ofpoetic justice at 
work there, slnce we placed Hélio. Oiticica, Lygia Clark and M/ra Schendel next to Robert Aauschenberg and 
Gerhard R/chter, for example. On that occaslon· Oitícica 's work was be/ng shown ln Európe, . ln a major travelíng 

exh/bltlon that opened ln Rotterdambefore vlsítíngParis, Barcelona, Lisbonànd MInneapo/ís. A few yearsbefore 
that, works by Mira Schende/ and Lygla Clark had been shown ln an exhlbltlon of Latln American maglc realísm, 
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~;mil~stl~ ~mUejjfl,e~: :in~êial,!!~ntê;~c,!m:JJeêllêtO;a~éi,~Ven$~~~$,!ue,PlJssa",: ser tentados 
ou(!~e c~~'fIe'!!'iJOs, ~ad'~_~~OS~lialJoS:dizem:~'!,ã~élJl~fle/o:~eelltrO,; q,,,etem que 
cmddar~:fOdo;'ano";:afinna~~;iill~ldo~mê que' ria JMII::BienIJ1, :em198s1'nà':;qual seinovou.com um 

co~or;de:;,teí.$:n~~~~~it,ni~s~::aliu~~ a~~s,,,j.~~~~~ '~e/o'~m! e :no afã 'de particiPaIi 
adÓ~l'aml'àpjtla$e~te;a:~tel;1t;Iênf#a,:.pa";:lago;aPós,o;;ellêeriamento,a abanclO~a~IJI." 

~:$egujjdoende'teço,são as: Iftais , recentes Biena's.de São pàulo/que a seu ve1t'lla/onzalft 
Ciemáslâdámente .praticás :e~ênmentâismâitas"e~es inconsistentes' e~assalfta ser. o 
veículo:de;;,tendêdi:iaspassage1í:as,;;qué, elft pouCO :iesllltám. 

, Pars o,arti5ta"gue jáiJed,~oq~çerca de sessenta anos': à "pintura eo;"enta, um'Jongo cJJrriculo 
'de participação'elJl'Sienais de;,São';Pê!lulo;--~estevenas 'de 1961, 19'63,1965,.1967, 1!fJ7" 
19l5!I')l!:79;. ,19,8'1: (qlliind'ó ;meJje#â ~aJ~,espe.clail.e 1;9tJ9, be.mcomo elft eventos simIlares 

, , 

As;'pri":,'eiréls lI~e,~ais '~iv~~a~a c:vi~~~ec d~ ·~os IIbrir os olhospan. .~ ·qllenão conhecíamos, 

1'I~!afl t~ndc;l'Ieia~.M~~ •• rarfl cC)nsisten!~~<~~e' a~.~o ;'~ív~I'A~(»lftgrandeS artis~~':~lb~rt(». 
~U~ií,'B.rl1et:"eÍílrlftan,.nt~ni iiPié~ ... écNseni P~lloçk,,,àen Nichélson~ : HénI'Y .,ore"Allan 

. Não eram" como Iftuitos al_gam,.bienais . .de medalhões,porque~havia também novos valores 
. ique'.despolllàvàm~;e' ·se~.firmaram. 'Poroutro'lâdô o pútilico, muitas' vezes,.·aprende mais em 

. InfelizmenJe'as: ;bien.~i~ reêêi'llê~ c~d~ram .às'pressõês da Iftídiae·· acadà·riova edição 
pan:~em desC!j~r superara .ou~rae~,nOvida~C!Síi:O.críticO;Feft'eira Gullar.'já disse muito bem 
que "nio se,pOdeconfundit l1ôvidade,com qualidade." • Eainda:'mais: "A vanguarda de hoje 

COa:" pesquisàs profundaS' e: duradouràs. 
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eôm.:d",as expo~ições agendadas para 2001 i uma· na Max Pl'Otet, Gallery,em Nova York, 
outriilna··Roman·Jakobson~em tonfires, ·o'iilitista plástiçONuno 'Ramos tem projetosa ser 
çOnctêtizados~entre eles 'um ,de obra aqlbiéiJtalem Barra Mansa,' Estado do Rio de Janeiro 
"':".dentiminado· Empenas -, documenfáriose um ·Iivro de. contos,! O 'pão do corvo, a ser 

lanÇlildo em 2001pé/alifiitora34~ése'l títuloprollisório. ElepubliçOu eujoem 1993, liVro 
que, segundo o.crítieoAugusfQ.MassiregistrOulJa orelha,. temçOmoparentes mais próximos 
"pol";irmandade'formal e ~s.pirit'lal,oLi.Vtõdodesàssossego,deFemando Pessoae"Je/a 
atqlosfera.:de asfixia, olnfe .. no" de. August Strindberg. Nuno esteve em três Bienais de São 
Paulo,. a~ de 1985, 1989, 1994 (paitic.ipou também .:dl,ls.Bienl,lisde Havana em 1986 e de 
Veneza em 1995J~ PouçOanfes da Bienarde1989 montou .uma ·de suas obras mais 

man:antes, a i~stalação1~ 1, mençãoa.o massaCre de. presos .na Penitenciária doCarandiru, 
na Bienal Brasil. Século xx. 

Minha"participaçãoeln três bienais aconteceu em momentos diferentes de·l11inha vida. Em 

1985, quandointegravaogruPQ de artistas Casa 7 , ou 'em 198!J e 1994, foi uma expe .. iência 
rnuit~ ff)rte; emocionêlnte, nô:sen!idod~· rnaximizaro.que.eu· tinha Para . dar, ampliar a ... escala 

. do trabalho,escC)lh~r O' projetf) mais difícil .. 

eom N1áçúla, apre~entado,riâ 2~ ve.-$ãô da mostra,sofripar8dar Qmelhor del11im, pouco 

d~p.Ôis . de, te,r,~ontado ain~talação. 111, alusiva ao massacre de. presos na Penitenciária do 
Carandiru. 'lVIais d.o que entrarem 'contatocom Qutros artistas, era a necessidade, de dar 
tudo~ Nesse. sentido a Bienal é o único 1110mentô institucional forte, a 'gente se sente' olhado, 
'acontece uma exacérbação.doque o trabalho tem .de potência. 

Receio que isso esteja· desaparecendo •. O.curador, hoje, é o'grande autor, a autoria migrou 
de) artista .para o curador. 

o primeiro rebaixamento estilístico ocorreu na Bienal da Grande Tela, em 1985. Foi uma 
instância muitoimpositivaé hoje 'penso que não briguei contra ela como devia. 

Na. XX~V Bienal, o.discurso ântrQpofágico estava mediando tudo. O espaço singular, do 
artistâ, parécia rebaixado.· Acho que a experiência mais intensa é multiplicar, ampliar o que 
a gente esta fazendo no momento em que .integra umâBienal, como foi com La bruja, de 
CildoMeireles, na Bierialde 1981, os veludos' de José Resende nade 1983, os sinos de 
Tunga.em·1994. A glilnte não pode perder essa dimensão. 

o papel da Bienal é fazer ganhar força o que o artista. esta fazendo naquele momento. 
Tenho medo de que esse papel· se perca. 

Nãotenhonerihuma hiStoria de ser convidado para expor num grande museu graças à 
participaçãonul11a' Bienal,não tenho uma carreira internacional extremamente· forte. 
O .sistema da.arte .. mudQumu.to, hoje quem eSta inserido nele está, quem não, não. 
Ess, jogo· passapol' influências, pressãôde' galerias,umacadeia.· balzaquiana de' elementos. 
A Bienal é·apenas· um ponto. 



With twoexhibitions scheduled for 2001, bneat the Max Protet Gallery, ln New York, and the other at R()man . 

Jakobson's, ln London, Nuno Ramos has many artistic proJects underway, including an environrnentalwórk in 
Barra Mansa, in the state of Rio de Janeiro, to be known as Empenas; some doclJmentaryfilms,and á bookôf 

short stories provisiónally titled O pão dó corvo, to be publishedin2001 by Editora 34. ln 1993, he published 
Cujo, a book that,. according to critic Augusto Massi OH the flap, is formally andspiritually related to Fernando 

Pessoa's Livro do Desassossego, and, in its asphyxiatingmood, to August Strindberg's Inferno, Nuno hasshown 
at three São Paulo Biennials, in 1986, 1989, and 1994 (he also took partinthe Havana and Venicebiennials in 

1986 and1996). Shortly beforethe 1989Biennial,atthe"Bienal Brasil Século XX" , he of his most 
strlking works, the installatipn 11.1 - the number refem toa mass killing of inmates ln the Carandiru Penitentiary. 

My partlcipation in the three blennials took place at dífferent stages ln my /Ife. ln 1985, when I was part of the 

Casa 7 group of artists, ahd ln 89 and94,.· it was a very exciting, touchíng experience,· in thesense thát it 
maximized \.iVhat / was ab/e to contribute, ênJaiged the sca/e ofmy work,áhd encoura§ed me tochoos$ a more 
complex project. 

W/th Mácula, shown at Jhe22ndBienhial,.:I went to §reatlen§ths to do 
the InstallatioH .111, which álluded to. thekíJlIHgs ofprlsoners at tne Carandíru Penftentiáry.· Whát 

strong instJtutíona/ venue op$n to 

of any potentíalln one's work. 

a p/ace whére 

But I am afraíd that thls· QPportunity is no Jon§er there. Ndwadays, the curator is the§reat creator- authorship 
has been transferredfrom.artistto curator. 

The .first downgrading ln sty/ísticlevel was ln the.1985 Blenn/al; where theie was an exhíbition devoted to 
Great Canvas. It was a vefy intimidatin§ s/tuat/on and / now belleve that / should have puf up more of a fí§ht . 

agalnsUt at the time. 

At the 24th Biennia( everythlng was mediated by itsanthropophagic discovrse and the unlql)e role of the art/st 
seemed to be less irnponant.· / thínk the most intense experience for anyone who takes part ln a. Biennial is to 

have one's work multiplied orenlarged, such as thecase af La Bruja, by Ci/doMeireles,at 1981 BlennlaJ, or 
José Resendeís velvetsat thé1983 Blenníal,· or Tunga'sbells ín1994.We must not /oses/§ht of this dimenslon. 

The role of the Blennial is to provide impetus for what the art/st is doin§ at the time,but Iam afraidthis role may 
eventua/ly be /ost. 

I have not been invited to show at a major museum on the strength of havín§ shown in á BienHial, and I dO not 
have a very active intematíonalexposure. 

The art system has changed; today yóu are either part of/t oryou 're out. The game is playedon thebasísO~ 
influence, pressure from §alleríes, in a Balzacian sequence ot events where the Blennial Js just one move. 
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NãoVi"enCieiâaieha.ld~sde seu;ihício~ :~às vejô qUe~laJrepre~eritou um esforço de 
il;lterilaciónalização .. da,rtebrasilêira, sc!guincio·umawb;,ãoàmóda:cie.Juscelinq ~lJbit6,chêk, 
da bossa.noia.·j( ~~qu~stãO·~ •.. c;bSll1o~oji1:i~ar:n.óssCJ",éiGi e. isso;fc)j' Rc.r.~~gÚiClô.· 

i; , , .~' , " ' .", 1 ' ., 

./'" '" ';/')"U:~"<""(' u, "", '~ 

·Talvez.n~o .~ej~·'~rrall~""··~i~e~.~u~a· .• i'n~r .~~.:~iâ~t~ i~~··~m,a .. !i~ad!J· ():SOr1~o} 
deseil"ó,lvime,ntista .. está·realiz.doj estamos n~s.gíobaliizaÍ1(Jo.~et~~· Ess~ ~iclo. estií .fecl1ado. ", 

, . • ,_.' • ;: ' ," ,,~' o " ' ,,' '~' , , '. ' ' ,:",' i ,;, ,. ',", i'. " ' '. " . ~\",. /, " ' , " '" ,', í; ~ ',' ";,' " ii:' 

o mOl!lirito·aliistico. brà~iliiro'·'é. ntuito'l)o':" ·é·isso.' d."ià:ser" maXimizàdo~",nutia' .$~tílã:ção 
em que.o. curador' não saiba"sequer.dar'riome ao ,que está, "endQ.·I~s~. por: si sô,jás~r.ia 
sinal deboa.arté. 



I haven 't experienced the Blennial s/flce· the beginríing, but / can seethat it represented an attempt to 
intemationalize Brazilian art along the línes of Juscelino Kubitschek or the bossa nova, The issue was to 

cosmopolitanize our environment, andit has succeeded in doing so, 

The Blennial should get back toíts realtask, which is deve/oping aríd encouraging what artists create, It should 

be a pia ce where thepassionate,heady nature of art is exacerbated. It should be proposing that artists .show 
their best. moments,their ÉJest readingkey, but it seems tobe mCNing away from that and downgrading 

individuation .in· the name af sQme interpretatiye coflcept. 

Perhaps it wdufd notbe vvrong to saythat the Blenn/eJ faoes a tuming point. The dream of the enthus/asts of 
developmenthas come true,vveare ÉJeing gldbalizedetc, Thatcycle has ended. 

Brazílian 8rt Is 90ln9 tnróugh a·very good per/od, . andthísshou/d be Jevetaged to a pOint inwhich curãtors 

wouldn'te\(en know howto describe·what theysee. Thísín itselfwouldbe a slgn ofgood art, 
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