
galeria de arte BANERJ
BANERJ traz a Porto Alegre

a mostra "Rio: vertente construtiva"

Três das quatro mostras já realizadas pela galeria de 

arte BANERJ dentro do "Ciclo de Exposições sobre Arte no Rio de Janeiro" 

- "Neoconcretismo/1959-1961", "Grupo Frente/1954-1956" e "I Exposição Na 

cional de Arte Abstrata, Petrópolis/1953", foram reunidas com o 

"Rio: vertente construtiva" e estão sendo apresentadas, a pedidos, 

várias capitais brasileiras. Até agora a mostra já foi vista no Museu de 

Arte de Belo Horizonte, no Museu de Arte Contemporânea da

título

em

Universidade

de São Paulo e no Museu Guido Viaro, em Curitiba. E a partir do próximo 

dia 6 de agosto estará encerrando seu périplo nacional no Museu de Arte

do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre.

Este ciclo de exposições sobre o desenvolvimento 

arte no Rio de Janeiro vem merecendo os mis amplos elogios, 

escolha e tratamento didático dos temas, quanto na qualidade da montagem. 

A mostra inaugural do ciclo,'sobre o Neoconcretismo, considerada 

piar, foi apontada pelo jornal "Folha de São Paulo”,como uma das dez me 

lhores exposições de 1984 no Brasil e foi destacada nos balanços de fim 

de ano do "Jornal do Brasil" e de "0 Globo". A mostra mereceu, 

elogios do diretor do Instituto Nacional de Artes Plásticas que afirmou: 

"Há muito não se via uira mostra tão bem cuidada e tão adequada ao espaço 

em que se realiza. Ressalto a inteligência e a sensibilidade do Coordena 

dor Cultural e da equipe da galeria de arte BANERJ". Sheila Leirner, 

tica de arte do jornal "Estado de São Paulo", por sua vez, disse que a 

mostra sobre o Neoconcretismo esteve "condensada e extremamente bem mon 

tada e conceituada".

da

tanto na

exem

ainda,

cri

0 objetivo do ciclo de exposições que a galeria 

arte BANERJ vem realizando há um ano é analisar o desenvolvimento da ar 

te no Rio de Janeiro, a partir de grupos, movimentos e tendências contem 

porâneas. Não se pretende, em cada mostra, exaurir as possibilidades do 

tema. 0 objetivo do ciclo é muito mais o de estimular o interesse de crí 

ticos, historiadores e das instituições culturais no resgate da história

de

--------------- av. atlântica 4006 --------------------
posto 0 - copacabana - 22070 - rio de Janeiro 

tol.: (021) 207-3046
das 10 às 21 horas - sábados das 16 às 21 horas

financiamento de obras-. BANERJ Credito, Financiamento e Investimentos S.A. (informações na galeria)



r - ■

galeria de arte BANERJ
02

da arte brasileira sediada no Rio. Por outro lado, devido ao caráter didá 

tico das exposições, elas se destinam também ao artista jovem e aos 

dantes de nível secundário e universitário, justamente os mais 

de uma educação visual e de um bibliografia sobre arte brasileira.

A escolha do Neoconcretismo para abrir o ciclo,

estu

carentes

justi

fica-se, segundo o crítico Frederico Morais, coordenador cultural da gale 

ria de arte BANERJ, por se tratar de um dos momentos mis brilhantes 

artes plásticas depois do Modernismo. A repercussão do 

tismo no desenvolvimento da arte brasileira nas duas últimas décadas con 

tinua intensa e tem marcado, ainda,a produção das novas gerações. Afora a 

produção específica no campo plástico, o neoconcretismo revolucionou, tam 

bém, a poesia e o balé, e ainda deixou, além de um texto teórico fundamen 

tal - a "Teoria do Não-Objeto" - um enorme produção ensaística, mrcando 

o final da década de 50 como um das épocas mis brilhantes da crítica de

de

neoconcrenossas

arte no Brasil.
títuloA' decisão de reunir as três exposições com o 

"Rio: vertente construtiva" por sua vez, teve um significado preciso:elas

cobrem todo o percurso da abstração geométrica nos anos 50, no Rio, isto 

é, de 1953 a 1961. De fato, ao longo de quase um década, vemos nos três 

tempos da arte construtiva produzida no Rio, um núcleo central constituí 

do pelos mesmos personagens: Aluísio Carvão, Décio Vieira, Lygia Clark e 

Lygia Pape e, no plano teórico, Mário Pedrosa e Ferreira Gullar. Ivan Ser 

pa e Abraham Palatnik seguem juntos no Grupo Frente, ms não estão pre 

sentes no Neoconcretismo. Os irmãos César e Hélio Oiticica, além de João 

José da Silva Costa e Rubem Ludolf, todos geométricos, muito jovens e dis 

cípulos de Serpa, começam suas carreiras no Grupo Frente. César e 

José se assumem como arquitetos, abandonando a pintura, o segundo,

Pedrosa definiu certa vez ccmo "nosso mis rigoroso concretista", tendo 

retornado a ela recentemente. Ludolf, também arquiteto, chegou a partici 

par da Mostra Nacional de Arte Concreta, no Rio, em 1957, ms acabou 

cando fora do Neoconcretismo. Weissmnn foi frentista, concreto e neocon- 

creto, enquanto Amílcar de Castro só vai aparecer na etapa

João

que

fi

derradeira,

neoconcreta.
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Por outro lado, há um evidente paralelismo no desenvol

o Grupo

Ruptura está para o Concretismo, como o Grupo Frente está para o Neocon- 

cretismo. Este, como se sabe, foi uma dissidência do movimento concreto: 

muitos artistas presentes na mostra que os gaúchos irão ver a partir de 

agosto, participaram dos dois movimentos. Ântonio Maluf que integrou a 

mostra do Hotel Quitandinha, e Willys de Castro, Hércules Barsotti 

Theon Spanúdis, neoconcretos, sempre residiram em São Paulo.

Estarão expostos no Museu de Arte do Rio Grande do 

Sul, 97 obras, entre pinturas, esculturas, objetos, relevos, gravuras, de 

senhos, maquetes e livros, além de ampla documentação textual e iconográ 

fica. Ademais, estarão à venda, os catálogos originais da mostra, cada um 

com cerca de 50 páginas, o primeiro sobre o Neoconcretismo, com textos de 

•Ferreira Gullar e Wilson Coutinho, o segundo sobre o Grupo Frente, 

textos de Frederico Morais e Edmundo Jorge.

Outra mostra do "Ciclo sobre Arte rio Rio de Janeiro",

vimento histórico da arte construtiva no Rio e em São Paulo:

e

ccm

"Axl Leskoschek e seus alunos - Brasil/1940-1948" também foi apresentada 

em maio último no Museu de Arte Moderna de São Paulo e foi apontada, pela 

crítica Radha Abramo, da "Folha de São Paulo", como a melhor exposição do 

ano, até aquela data.
A galeria de arte BANERJ prepara, para ser inaugurada 

a 27 de agosto, a quinta exposição do ciclo, "Opinião 65", mostra apresen 

tada no Museu de Arte Moderna do Rio há 20 anos e que foi o ponto de pa_r 

tida da atuação da vanguarda carioca dos anos 60, que iria desembocar no

tropicalismo.

E está preparando, também, uma exposição de parte 
que a partir de outubro vindouro, e durante um ano, circulará 

pelo interior fluminense, devendo atingir 15 cidades.

de

seu acervo,

-------------------- av. atlântica 4066 --------------------
posto 6 - copacabana - 22070 - rio de Janeiro 

tel.: (021) 267-3046
das 10 às 21 horas - sábados das 16 às 21 horas

financiamento de obras: BANERJ Credito, Financiamento e Investimentos S.A. (Informações na galeria)

I


