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Antonio Henrique Amaral



“Vinho e Arte”: uma associação de 

duas formas artesanais de expressão

O Projeto “Vinho e Arte”, da Maison Fores
tier, foi criado há dois anos, como uma decor
rência natural da própria evolução do vinho bra
sileiro: orgulhando-se de produzir um “vinho de 
corpo e alma”, a empresa tomou a iniciativa de 
lançar, sob o rótulo Reserve, os vinhos resultan
tes das primeiras aclimatações de uvas nobres 
e raras, ainda em quantidades limitadas e des
tinadas a públicos selecionados.

Para emoldurar o rótulo de cada vinho Reser
ve, a Maison Forestier decidiu se associar à ar
te brasileira contemporânea, escolhendo uma 
obra de um consagrado ou promissor artista 
plástico, acreditando estar, assim, prestando jus
ta homenagem a duas das mais antigas formas 
artesanais de expressão humana: o vinho e a ar
te. Os quadros, depois de adquiridos, são expos
tos permanentemente ao público na “Adega de 
Pedra”, do Domaine da Maison Forestier, em Ga- 
ribaldi, Rio Grande do Sul. Para rótulo do Re
serve Sauvignon Blanc, a Maison Forestier es
colheu o quadro “Bambu” (1980), do artista 
plástico Antonio Henrique Amaral.

capa:
“Bambu"

90 x 120 cm 
óleo/tela - 1980 

col. da Maison Forestier



Antonio Henrique Amaral
Pinturas 1968-1985

Há 20 anos, Antonio Henrique Amaral vem contribuindo para o enriqueci
mento da visualidade brasileira com uma obra sólida, coerente e que tem 

se constituído em fator permanente de reflexão sobre a nossa realidade. Ele 

é, hoje, inquestionavelmente, um dos maiores pintores do Brasil e uma im
portante figura da arte latino-americana.



“Selva 2” 
170x122 cm 

óleo/tela - 1968
“Bananas” 

170x112 cm 
óleo/tela - 1968

lidade, um mergulho no interior de nós mesmos e do Continente. "Só a loucura nos une", 
afirma Garcia Marquez. "Nunca admitimos o nascimento da lógica entre nós”, escreveu 
Oswald de Andrade em seu Manifesto Antropofágico.
Ora, desde o início de sua carreira, o esforço de Amaral tem sido o de buscar um equilí
brio — sempre tenso e difícil — entre os campos objetivo e subjetivo, entre o olhar para

A guerrilha interior
Examinando o conjunto de sua obra, concluo que o permanente em Antonio Henrique 
Amaral é o fantástico. Porém, deve-se distinguir esta constante de sua obra do modelo 
surrealista europeu. Entre nós o fantástico não é uma forma de evasão ou de escapismo; 
ao contrário, tem sido um meio eficaz de compreensão e aprofundamento de nossa rea-



“Corda” 
152x152 cm 

óleo/tela - 1973

“Detalhe com corda” 
150x150 cm 

óleo/tela - 1972

fora e o mergulhar dentro de si. Há dois anos, ele me confessava: “Eu fiz minha abertura, 
me antecipei ao governo. Antes, preocupado em denunciar a repressão, eu reprimi mi
nha própria expressão, o lado mais subjetivo da experiência. Agora eu estou interessado 
em construir uma expressão. Eu recuso a me sentir reprimido”.

Esta posição coincide com a do chileno Matta, um dos mais importantes pintores vivos.

Este, em comunicação lida em 1968, no Congresso Cultural de Havana, relacionou “o 
desenvolvimento integral do homem ao desenvolvimento da imaginação criadora, de uma 
inteligência que possa servir-se da imaginação poética, da imaginação subversiva, inclu
sive da imaginação erótica”. Para Matta, não se trata apenas de “estar” com a revolução, 
mas de “ser” revolucionário, ou como ele explica: “Assim como os povos se libertam me-



“Campo de Batalha 22” 
126x172 cm 

óleo/tela - 1974 “Detalhe da Folha” 
175x175 cm 

óleo/tela - 1977

Banana: closes do terror
Do ponto de vista temático-formal, a obra de Antonio Henrique Amaral pode ser dividi
da em várias fases. Porém, nem sempre lineares ou encadeadas. A primeira e mais co
nhecida, e também a mais longa, é a das bananas. Ela nasce com o tropicalismo (1968) 
e dura até 1975 — coincidindo, portanto, com o período mais violento da repressão. Du-

diante a luta contra a opressão política e econômica, os indivíduos só podem libertar-se 
mediante a luta contra os tiranos interiores: a hipocrisia e o medo”. A essa luta, que é 
a mesma que Amaral trava diariamente em suas telas, Matta denominou “Guerrilha 
interior”.



“Expansão” 
142x198 cm 

óleo/teia - 1977 “Expansão azul” 
127x127 cm 

óleo/tela - 1977

bandeiras do Brasil e dos Estados Unidos. Como é sabido, o conceito de política de vizi
nhança, de áreas de influência, levando ao satelitismo econômico, político e cultural, tem 
origem na economia bananeira. Neste quadro temos a iminência do embate entre o co
lonizador e o colonizado, entre o Norte rico, e o Sul miserável. Trata-se, também, de em
bate entre centros emissores de cultura e importadores de pautas e modelos internacio-

rante todo esse tempo, houve um cerco total ao tema, tanto em relação ao aspecto exte
rior da banana, com implicações sócio-políticas e culturais sub e sobrejacentes, 
em relação à sua interioridade, a isso que o próprio artista definiu como um mergulho 
na alma da banana.

Num dos quadros mais antigos aqui expostos, de 1968, vemos uma banana unindo as

como



“Pastoral Urbana” 
152x330 cm 

óleo/tela - 1979

“Bambu em Expansão” 
127x127 cm 

óleo/tela - 1978

nais no plano cultural.

Ao primeiro esboço de reação, surge, fortíssima, a repressão e o seu primeiro símbolo' 
a corda que amarra e enforca. Imobilizado, sem força para resistir, o corpo ainda assim 
sera perfurado pelos metais da repressão. CIm frio corta 
primeiro plano, como closes do terror. Primeiro

a pele arrancada, os garfos corroendo por dentro a vítima, o corpo em migalhas entre 
os interstícios dos garfos-dentes — cenas de um banquete macabro. Em “A morte no 
sábado”, 1975, que encerra esta fase, o corpo-víscera é erguido como o mais perfeito tro
féu da repressão.

nossa medula. Tudo ocorre em 
o corpo penetrado por fora, em seguida,



‘‘Políptico n.° 2” 
214x348 cm 

óleo/tela - 1979
“Figura/Fundo” 

140x200 cm 
óleo/tela - 1978

— todas elas se caracterizando por um esforço de interiorização dos temas e da forma, 
num jogo de tensões entre expansão e contenção, entre o estilhaçar de formas e sua soli
dificação em colunas, entre compartimentação e implosão de espaços.
O que defini, certa vez, como a floresta explodindo no interior da banana, corresponde 
a um período que vai de 1974 a 1978. Nessa floresta, que é o reencontro do artista com

Florestais: a casa de Macunaíma

A partir daí, já não é tão fácil distinguir uma fase da outra, pors os temas vão e voltam, 
se fundem. Entre 1974 e 1983, coexistem três fases — florestas, bambus e construções



“Interior quente” 
122x183 cm 

óleo/tela - 1978

“Árvore” 
152x168 cm 

óleo/tela - 1980

nos contundente em sua dimensão política.
Se de início (série dos “Campos de Batalha”, CJSA, 1974), a técnica hiperrealista foi em
pregada por Amaral para dar à imagem, agora, a fotografia, base desse estilo, serve para 
liberar a fantasia na seqüência de florestas e explosões. As imagens sofrem, então, meta
morfoses contínuas; da floresta passamos, quase sem intervalo, para o interior do corpo.

a realidade brasileira, amazônica, está a “Casa de Macunaíma”, nosso herói sem nenhum 
caráter. Esta obra, de 1976, é um quadro-chave. Nele, o verde-amarelo indica claramente 
a idéia de Brasil, enquanto os espinhos lembram que a violência se mantém no plano 
social e político. Noutro quadro, “Detalhe da folha”, 1977, Henrique Amaral, partindo 
dos mesmos elementos, alcança um resultado próximo da abstração. Nem por isso me-



“Políptico n.° 1”
214x315 cm“Terra Verde

óleo/tela - 1979120x170 cm
óleo/tela - 1979

Mão se distinguem mais vegetais e minerais. Flores desabrocham, irrompem formas vul
cânicas, rios de lava percorrem o espaço, as imagens se fragmentam em cristais, meteo 
ros, meteoritos, geometrias moleculares, partículas se misturam às farpas, ramas, tubér 

culos e espinhos.
Logo estamos viajando pelo interior do corpo humano, a nave entrando pela boca, atra

atéT*1^0 3 escorregando pelo esôfago até cair no intestino, que Amaral “rasga
Tran°>ar 3 hümanidade” Surgem, então, no caminho, bulbos, condutos, alvéolos, rins. 
vanoSltam<fS P°r regÍÕes Pantan°sas, gasosas, situadas entre o sólido e o líquido, entre
intereGS ^ °9°’ Palta ar ~ lá ^°ra também — respira-se com dificuldade: o artista se diz 

ssado em desobstruir os canais da percepção e da expressão, deixar fluir energias.



"Emergentes” 
122x183 cm 

óleo/tela - 1981

"Cabeça 
173x157 cm 

óleo/tela - 1980

obras datadas de 1978 a 1983, a crítica não prestou, ainda, suficiente atenção. Os bam
bus sempre pareceram aos orientais um símbolo da retidão humana. Neste caso, na obra 
de Amaral, eles estariam nos antípodas da banana, coisa chula, sem valor, sem caráter, 
Pouco resistente às pressões.
E conhecida, também, a analogia entre o gótico e a floresta: as colunas crescem no inte-

Bambus e traves
meio à densa vegetação, firmes no momento da explosão, os bambus se*

edifício Brasil. A este conjunto temático, cQ
Solene em 
guem como colunas verde/amarelas no



“Lutas Bolivar” 
150x200 cm 

óleo/tela - 1983
“Paisagem” 

180x240 cm 
óleo/tela - 1983

rior da igreja como troncos de árvores, da mesma maneira como se pode deambular pe
lo interior da floresta como se fora um templo, ou proteger-se sob as árvores como se 
estivessem numa nave central. As folhas, como os vitrais, amortecem a luz. Nas telas de 
Amaral, o bambu aparece isolado, no centro, ou ao lado de outros, formando uma barrei
ra de verdes e amarelos; outras vezes, parece girar em torno do seu próprio eixo, funcio-

nando como núcleo energético, atraindo, como se fora um imã, os fragmentos da explo-
at/ “ er)tao’ Press,°nando seu próprio volume, criando uma espécie de eco da forma 

° b°rdo da tela. Imagem forte, viril, 
volta 

busca
aos Estados tinidos, Amaral pintou ali, em 1979, uma série de trípticos nos quais 

ama compartimentação interna do quadro, como se quisesse ao mesmo tempo



“Bambuzal” 
180x240 cm 

óleo/tela - 1983
“Construção-Bolivar” 

200x150 cm 
óleo/tela - 1983

expandir e conter o cristal que se rompeu. Num desses trípticos, mostrados pela primei
ra vez no Brasil, há uma estrutura interna que faz lembrar uma trave de campo de fute
bol, e que vai reaparecer em várias telas datadas de 1980 a 1983. Estas traves ou moldu
ras internas, ou ainda placas, são como que quadros dentro de quadros, indicando uma 
vontade tectônica.

Barroco: obra comestível
A fase atual é exuberante, vitalista, fecundante, erótica, às vezes debochada, com toques 
de humor. E também barroca, antropofágica, tarsiliana, por vezes legériana. A sua ma
neira, Amaral retoma dois gêneros tradicionais, a natureza-morta e a paisagem.



“Bambuzal” 
180x240 cm 

óleo/tela - 1983

Mar e Terra” 
150x150 cm 

óleo/tela - 1984

e que ameaça desabar de um desses quadros internos sobre o chão da tela. De um pe- 
estal azul, no centro da tela, que se metamorfoseia em nádegas, sensual, saem melan

cias e outros frutos. Noutra tela, o fruto se faz corpo e pássaro, assim como 
a os mais recentes; nesta exposição, garfos e facas perdem seu caráter cortante e agres

sivo, mimetizando o formato de frutos e corpos. Esta é a fase

expandir e conter o cristal que se rompeu. Num desses trípticos, mostrados pela primei
ra vez no Brasil, há uma estrutura interna que faz lembrar uma trave de campo de fute
bol, e que vai reaparecer em várias telas datadas de 1980 a 1983. Estas traves ou moldu
ras internas, ou ainda placas, são como que quadros dentro de quadros, indicando uma 
vontade tectônica.

nos dois tra-

mais barroca e sensual de



"Bambuzal” 
127x166 cm 

óleo/tela - 1983

É uma fase de grande acumulação de formas, abundante, a lembrar uma mesa posta, 
farta, colorida, uma cesta cheia de alimentos, feira-livre, um barco carregado de víveres. 
O redondo reina quase absoluto: desaparecem arestas, espinhos, ângulos, quinas, retas, 
diagonais. Tudo se faz roliço, ondulante, curvo: seixos azuis contrastando com corpos ro
sados, seios, ancas, melancias, peras e outros frutos de um pomar inventado por Amaral



“Cidade” 
180x180 cm 

óleo/tela - 1984

“Seio e Formas” 
100x100 cm 

óleo/tela - 1985

Antonio Henrique Amaral, um momento em que sua pintura, tanto nos temas, como na 
exuberância das matérias e das cores, adquire esta qualidade pictórica que o colombia
no Botero define como comestível, quando todas as coisas se tornam frutas.
Nas paisagens — é campo e cidade —: Amaral chega a nomear um dos seus quadros 
de “Pastoral urbana” — crescem edifícios como plantas, sólidos cortam o espaço como

naves, enquanto no chão germinam formas primárias; gotejam espermatozóides, numa 
corrida louca, desenfreada; rastejam moluscos, caracóis, lesmas. Da terra brotam seios 
inundados do azul do mar, gerando ou atraindo milhares de minúsculas formas embrio
nárias, nascentes. Por vezes, nesta paisagem pós-apocalíptica, alguns edifícios se proje
tam dramaticamente no horizonte, ou se curvam como falos-canhões. De um modo ge-



■EH

‘ Metais em Rosa” 
90x120 

óleo/tela - 1985
“Peras” 

150x150 cm 
óleo/tela - 1985

cm

turez^ir.l t / °rgan,z^m duas a duas. assim: bananas/fiorestas, bambus/traves na-
Ss TonstruPtfvaafbnS- T eStaS fases P°d-am -r definidas como
te nl COnStrUtlVa e barroca' A primeira, a mais ostensivamente política e participan-
mo cuandn T e*preSS;°nista (gravuras), consoiida-se ao aproximar-se do hiperréalis- 

o, quando se apoia na fotografia, e expande na fantasia das florestas. O segundo binô-

ral, entretanto, esta cidade que Amaral está criando em suas paisagens fantásticas volta 
a ter aquele caráter maternal, uterino, fecundante reivindicado por Lewis Munford, o mais 
severo crítico dos descaminhos da megalópolis. Daí a erotização das montanhas ou a 
presença mitomágica do seio, a grande mãe, a mãe-terra, ventre generoso, numa reatua- 
lização dos ritos agrários da fecundação.



"Díptico”
120x180 cm 

óleo/tela - 1985

“Visita de Maina” 
180x180 cm 

óleo/tela - 1985

nas naturezas mortas da última fase. Porém, expressionismo, realismo, constru
ção e barroco seriam apenas aspectos ou faces do realismo fantástico. São táticas diver
sas dessa guerra de guerrilha gue Amaral trava o tempo todo com a realidade exterior, 
com o seu mundo interior, e sobretudo com a pintura, ela mesma, ofício e linguagem! 
Na sua obra, na qual, sobretudo hoje, tudo se movimenta, continuamente, os símbolos

mico indica uma vontade construtiva, o quadro encarado como espaço a ser estruturado 
— divisões, compartimentos, relação centro-periferia etc. Quando as curvas conseguem 
implodir as traves ou placas internas, é o barroco que surge*— terceiro binômio.
É certo que um trabalho como “Corda” (1973) da fase das bananas já insinua a torsão 
barroca, a coluna salomônica, mas o fausto, a festa e a luxúria do barroco só vão surgir

mesmo

A



OBRAS EXPOSTAS

1968 — “Bananas” 
óleo/tela 
170 X 112 cm 
col. do artista

— “Selva 2” 
óleo/tela 
170 x 122 cm 
Maria Lígia Valdrighi

— “Bandeiras” 
óleo/tela 
70 x 90 cm 
col. do artista

91 x 122 cm 
col. do artista 

— "Campo de Batalha 17” 
óleo/tela 
127 x 189 
col. do artista

— “Expansão Azul” 
óleo/tela 
127 x 127 cm 
col. Torquato Pessoa

cm

1978 — “Bambu” 
óleo/tela 
127 x 127 cm 
col. do artista

— “Bambuzal” 
óleo/tela 
230 x 280 
col. de Gilberto 
Chateaubriand

— “Bambu em Expansão” 
óleo/tela
127 x 127 cm
col. de Torquato Pessoa

1975 — “Morte no Sábado 
óleo/tela 
120 x 165 cm 
col. do artista

1976 — “Casa de Macunaíma 
óleo/tela 
130 x 175 cm 
col. de Jorge Wilheim 

— “Casa de Macunaíma II” 
óleo/tela 
90 x 120 cm 
col. do artista

cm
1972 — “Suspensas” 

óleo/tela 
152 x 91 
col. do artista 

— “Detalhe com Corda” 
óleo/tela 
150 x 150 cm 
col. do artista

cm

1978 — "Personagem” 
óleo/tela 
90 x 120 cm 
col. do artista

— "Figura/Fundo” 
óleo/tela
140 x 200 cm 
col. do artista

— “Interior Quente" 
óleo/tela
122 x 183 cm 
col. do artista

— Expansão da esquerda 
para a direita” 
óleo/tela 
180 x 180 
col. de Gilberto 
Chateaubriand

1977 — “Detalhe da Folha” 
óleo/tela 
175 x 175 cm 
col. do artista

— “Axis em Expansão” 
óleo/tela
122 x 183 cm 
col. do artista

— “Espinhos” 
óleo/tela
90 x 120 cm 
col. Geraldo Loeb

— “Expansão” 
óleo/tela
142 x 198 cm 
col. do artista

973 — “Corda”
óleo/tela 
152 x 152 cm 
col. do artista

974 — “Campo de Batalha 22” 
óleo/tela 
126 x 172 cm 
col. do artista

— “Campo de Batalha 25” 
óleo/tela 
150 x 150 cm 
col. do artista

— “Campo de Batalha 31” 
óleo/tela

“Construforma” 
170x170 cm 

óleo/tela - 1985

vão ganhando, a cada momento, novos significados em função do próprio encadeamen- 
to de fases e épocas e do próprio relacionamento de sua obra com o mundo que a cerca.

Frederico Morais 
Rio, agosto, 1985 cm



ANTONIO HENRIQÜE AMARAL
1983 — “Paisagem" 

óleo/tela 
90 x 120 cm 
col. do artista 

— “Interferências 
Metálicas 11“ 
óleo/tela 
100 x 100 cm 
col.da Fund.Mokiti Okada

— “Emergentes” 
óleo/tela
122 x 183 cm 
col. do artista

— “Flores” 
óleo/tela
152 x 152 cm 
col. do artista

Nasceu em 1935, São Paulo1979 — “Terra Verde” 
óleo/tela 
120 x 170 cm 
col. do artista

— “Compartimentos de 
um Tríptico” 
óleo/tela
168 x 336 cm 
col. do artista

— “Políptico n.° 1” 
óleo/tela
214 x 315 cm 
col. do artista

— “Pastoral ürbana” 
óleo/tela
152 x 330 cm 
col. do artista

— “Políptico n.° 2” 
óleo/tela
214 x 348 cm 
col. do artista

— “Corpo máquina” 
óleo/tela
127 x 127 cm 
col. do artista

EXPOSIÇÕES INDIVIDUAIS
1958 — Museu de Arte Moderna de São Paulo, 

Brasil
— Galeria Bonino, Rio de Janeiro, Brasil 
— Birmingham Art Museum,

Birmingham, (JSA
— Nashville Fine Arts Center, Nashville, 

CJSA

1976 — Patronato Pro-Cultura, El Savador, El 
Salvador

— Museu de Arte Moderna do México, 
México, DF, México

— Galeria Bonfiglioli, São Paulo, Brasil

1978 — Galeria Bonino, Rio de Janeiro, Brasil 
— Galeria Guignard, Porto Alegre, Brasil

1978 — Lee Ault & Co. Gallery, NY, New York, ÜSA 
— l.a Bienal Latino-americana de São

Paulo, SP, Brasil

1979 — Cayman Gallery, New York, ÜSA 
— Galeria Juan Martin, México, DF,

México
— Galeria Bonfiglioli, São Paulo, Brasil

1980 — Galeria Luisa Strina, São Paulo, Brasil 
— Galeria Bonino, Rio de Janeiro, Brasil 
— Forma Gallery, Miami, ÜSA

1981 — Grifo Galeria de Arte, São Paulo, Brasil

1983 — Galeria Tina Presser, Porto Alegre, RS,
Brasil (Desenhos)

— Galeria de Arte da üniversidade de 
Caxias do Sul, RS, Brasil (Desenhos)

— Galeria de Arte e Pesquisa da ÜFES, 
Vitória, ES, Brasil (Desenhos)

— Galeria Bonfiglioli, São Paulo, Brasil

1984 — National Arts Centre, Ottawa, Canadá

1985 — Galeria São Paulo, São Paulo, Brasil 
— Paço Imperial, Rio de Janeiro, Brasil 
— Museu de Arte do Rio Grande do Sul,

RS, Brasil

— Instituto de Arte Moderna de Santiago 
Chile

— üniversidade de Concepción, Chile

1959 — Panamerican ünion, Washington, DC
ÜSA

1960 — Galeria Antigonovo, São Paulo, Brasil 
— Petite Galerie, Rio de Janeiro, Brasil

1963 — Galeria Saber Vivir, Buenos Aires, 
Argentina

— Galeria Mobilínea, São Paulo, Brasil

1967 — Galeria Astréia, São Paulo, Brasil
— Galeria Mirante das Artes, São Paulo, 

Brasil

1982 — “Bambunda” 
óleo/tela 
90 x 120 cm 
col. do artista

1984 — “Mar e Terra” 
óleo/tela 
150 x 150 cm 
col. do artista 

— “Cidade" 
óleo/tela 
180 x 180 cm 
col. Geraldo Loeb

1983 — “Fundo Azul” 
óleo/tela 
180 x 240 cm 
col. do artista

— “Lutas-Bolivar” 
óleo/tela
150 x 200 cm 
col. do artista

— “Construforma" 
óleo/tela
150 x 150 cm 
col. de Agostinho 
Florestano

— “Bambuzal” 
óleo/tela
127 x 166 cm 
col. do artista

— “Bambuzal” 
óleo/tela
180 x 240 cm 
col. do artista

— “Construção-Bolivar" 
óleo/tela
200 x 150 cm 
col. do artista

— “Paisagem" 
óleo/tela
180 x 240 cm 
col. do artista

1985 — “Seio e formas” 
óleo/tela 
100 x 100 cm 
col. do artista

— “Pêras" 
óleo/telas 
150 x 150 cm 
col. do artista

— “Metais em Rosa” 
óleo/tela
90 x 120 cm 
col. do artista

— “Visita de Maina” 
óleo/tela
180 x 180 cm 
col. do artista

— “Díptico” 
óleo/tela
120 x 180 cm 
col. do artista

— “Construforma” 
óleo/tela
170 x 170 cm 
col. do artista

1968 — A.A.M.A.M. de São Paulo, Brasil

969 — Galeria Copacabana Palace, Rio de
Janeiro, Brasil

970 — Galeria Círculo 3, La Paz, Bolívia 
— Centro Pedagógico e Cultural de

Portales, Cochabamba, Bolívia
971 — Galeria Bonino, Rio de Janeiro, Brasil 

— Panamerican ünion, Washington, DC
ÜSA

— Galeria Merkup, México, DF, México 
Elvaston Gallery, Londres, Inglaterra

972 — Galerie du Theatre, Genebra, Suiça 
— Galeria Oscar Seraphico, Brasília, DF,

Brasil
— Galeria Bonfiglioli, São Paulo, Brasil

973 — Galeria San Diego, Bogotá, Colômb.ia

974 — Lee Ault & Co. Gallery, NY, New York,
ÜSA

1980 — “Árvore” 
óleo/tela 
152 x 168 cm 
col. de Rodrigo M.Lobato

— “Cabeça” 
óleo/tela
173 x 157 cm 
col. do artista

— “Bambu" 
óleo/tela
90 x 120 cm
col. da Maison Forestier

1981 — “Metálico na Paisagem” 
óleo/tela 
122 x 183 cm 
col. do artista

975 — Galeria Bonfiglioli, São Paulo, Brasil



PRINCIPAIS EXPOSIÇÕES 
COLETIVAS

1977 — Visão da Terra, Museu de Arte
Moderna, Rio de Janeiro, Brasil 

— Arte Atual Ibero-americana, Madri, 
Espanha

1978 — l.a Bienal Latino-americana de São
Paulo, Brasil

— l.° Encontro Ibero-americano de 
Artistas e Críticos, M.B.A., Venezuela

1981 — Arte Contemporânea Latino-americana,
La Paz, Bolívia

— Artes Visuais e Identidade na América 
Latina, México, DF, México 

— Arte Latino-americana Contemporânea 
na América Latina, México, DF, México 

— Arte Latino-americana Contemporânea 
e o Japão, Museu de Arte Moderna, 
Osaka, Japão

— Do Moderno ao Contemporâneo,
Coleção Gilberto Chateaubriand, Museu 
de Arte Moderna, Rio de Janeiro, Brasil

— “Pablo, Pablo”, exposição-homenagem 
a Picasso, Funarte, Rio de Janeiro e 
São Paulo, Brasil

1982 — III Salão Brasileiro de Arte, Fundação
Mokiti Okada — São Paulo Shimbun, 
São Paulo, Rio de Janeiro, Tóquio, 
Atami, Kioto

1983 — Exposição Internacional de Pintura
Comemorativa do Bicentenário de 
Simón Bolívar. Corporation de Los 
Andes, Mérita, Venezuela 

— Panorama de Pintura Brasileira, Museu 
de Arte Moderna de São Paulo, São 
Paulo, Brasil

1984 — 1 P Bienal Internacional de Havana, La
Havana, Cuba

— “Tradição e Ruptura” — Fundação 
Bienal, SP, Brasil

1985 — “BrasiTs Art Today”, Hara
Contemporary Art Museum, Tóquio, 
Japan

PAINÉIS EXECUTADOS COLEÇÕES PÚBLICAS
1970 — “Bananas” — óleo sobre parede

preparada, Sociedade Harmonia de 
Tenis, São Paulo, Brasil

1982 — “Bambuzal” — óleo sobre tela
(tríptico), Banco Itaú, São Paulo, Brasil 

— “Mural na Estrada” — esmalte sobre 
metal; 2 x 4 m; Auto-estrada El Tigre- 
Ciudad Bolívar, Venezuela

1985 — “Fragmento Menor da Cidade Maior”, 
500 m2, esmalte sobre metal, 
Shopping Center Ibirapuera, Paulistur, 
São Paulo, Brasil

— Museu Nacional de Belas Artes, Rio de 
Janeiro

— Museu de Arte Contemporânea da 
Universidade de São Paulo

— Pinacoteca do Estado de São Paulo
— Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro
— Museu de Belo Horizonte, Minas Gerais
— Museu de Arte de Campinas, São Paulo
— Museu de Arte de Curitiba, Paraná
— Secretaria de Cultura de Santos, São Paulo
— Secretaria de Cultura de São Bernardo, São 

Paulo
— Secretaria de Cultura de São Caetano, São 

Paulo
— Museu de Arte Moderna de Bogotá, 

Colômbia
— Instituto de Arte Moderna, Santiago, Chile
— Rhode Island Museum, Providence, 

Massachussets, ÜSA
— Museu de Arte Contemporânea, Skopje, 

Iugoslávia
— Acervo da União Panamericana, Washington, 

DC, USA
— Museu da Universidade de Austin, Texas, 

USA
— El Colégio de México, México
— Museu de Arte Contemporânea da América 

Latina, Washington, DC, USA
— Biblioteca do Congresso, Washington, DC, 

USA
— Museu de Arte Americana, Maldonado, 

Uruguai
— Museu de Arte Moderna, México, DF, México
— Museu Nacional de Arte, La Paz, Bolívia
— Museu Rayo, Roldanillo, Colômbia
— Museu Vial Bogarin, El Tigre, Venezuela
— Museu de Arte Brasileira/FAAP, São Paulo, 

Brasil

— 5.a, 6.a, 7.a e 9.a Bienal Internacional de São 
Paulo, Brasil

1962 — l.° Certame Latino-americano de
Xilogravura, Buenos Aires, Argentina 

1964 — Brazilian Art Today, Royal College of 
Art, Londres, Inglaterra

1966 — Jovem Arte Contemporânea,
MAC/USP, São Paulo, Brasil

1967 — Exposição Internacional de Arte,
Havana, Cuba

— 3.a Bienal Latino-americana de Gravura, 
Santiago, Chile

1968 — Exposição Internacional de Arte,
Havana, Cuba

1969 — Salão Nacional de Arte Moderna, Rio
de Janeiro, Brasil

1970 — Salão Nacional de Arte Moderna, Rio
de Janeiro, Brasil

1971 — Salão Nacional de Arte Moderna, Rio
de Janeiro, Brasil 

— Salão de Outono, Paris, França
1972 — 3.a Bienal de Arte de Medellin,

Medellin, Colômbia
1973 — Panorama Atual de Arte Brasileira,

MAM/SP, São Paulo, Brasil 
— Pintura Latino-americana, Queen 

Cultural Center, NY, New York, USA 
— Arte Latino-americana Contemporânea, 

Universidade de Massachussets, USA 
— Homenagem a Picasso, Panamericana 

Union, Washigton, DC, USA
1975 — Lee Ault &Co.,Gallery, NY, New York, USA
1976 — Bienal Latino-americana de Artes

Gráficas, Cali, Colômbia 
— Latin American Horizons, Flórida, USA

PRÊMIOS
1957/— 18 prêmios de pintura, desenho e

gravura no Brasil 
— Menção Honrosa — 31 Bienal

Latino-americana de Gravura, ^Santiago, 
Chile

— Menção Honrosa — Exposição de Arte 
Internacional, Havana, Cuba 

— Prêmio de Viagem ao Exterior — 
Salão Nacional de Arte Moderna, Rio 
de Janeiro, Brasil

— Melhor Exposição de Pintura — 
Associação Paulista de Críticos de 
Arte, São Paulo, Brasil

1981 — Prêmio-Aquisição — 3.a Mostra do
Desenho Nacional, Curitiba, Paraná, 
Brasil

1982 — Prêmio Viagem ao Japão — III Salão
Brasileiro de Arte, Fundação Mokiti 
Okada, São Paulo, São Paulo Shimbun

1983 — Prêmio “10 anos de Bienal”, 5.a Bienal
Internacional de Desenho, Maldonado, 
Uruguai



REVISTAS ARTIGOS, ENSAIOS, CRÍTICAS, 
APRESENTAÇÕES E 
REPORTAGENS

“Aspetti delle arti plastiche in Brasile”, Revista 
Aut Aut, Aracy Amaral, L. Nigri Editori, Milão, 
Itália

“Colóquio Artes”, n.° 3, Fundação Gulbenkian, 
Lisboa, Portugal

‘‘Arts Review”, n.° 25, Londres, Inglaterra, 1971 
“Arts Magazine”, maio 1974, New York, NY, CISA 
“Horizon Magazine”, vol. n.° 2, 1974, CISA 
“Revista Artes”, n.° 43, Villem Flusser, Julho 

1975
“El Tiempo” n.° 1786, Berta Tarracena, julho 

1976, México
“Art World”, 1978/79, New York, NY, USA 
“Arts Magazine”, Abril 1978, New York, NY, CISA 
“GeoMundo”, “Las frutas en Ia pintura 
latinomericana”, Ricardo Pau-Llosa 1982, vol n.° 
6, Estados (Jnidos

“Hombre dei Mundo”, Janeiro 1983, ano 8, n.° 1 
Artigo: “El Combate en el Arte de 
Latinoamerica”, Ricardo Pau-Llosa

BIBLIOGRAFIA “Arte como medida”, Sheila Leirner, Editora 
Perspectiva, 1982, São Paulo 

“Pinacoteca do Estado" — Coleção Museus do 
Brasil, MEC/Funarte, Rio de Janeiro, 1982 

“Pensar con los hojos”, Damian Bayon, 
Procultura, Bogotá, Colômbia, 1982 

“Arte en La Carretera", Museu Vial Renovable 
“Rafael Bogarian” Juan Carlos Palenzuela, 
Guadernos Lagoven, 1982, Venezuela 

“Arte e Meio Artístico: entre a Feijoada e o X- 
Burguer”, Aracy A. Amaral, Editora Nobel, São 
Paulo, 1983

“Artes Visuales e Identidad en América Latina", 
Foro de Arte Contemporânea, México, 1982 

“Dicionário Universal de Arte, Pierre Cababbe 
Argos Vergara (em francês e espanhol), 1981 

"Arte em Revista" n.° 7, Agosto de 1983, pág. 5, 
CEAC — Centro de Estudos de Arte 
Contemporânea
Artigo: Depois da Vanguarda por Otília 
Beatriz Fiori Arantes.

“História Geral da Arte no Brasil”, Walter Zanini

Alberto Beutenmuller, Aracy Amaral, Barbara 
Duncan, Benjamin Forge, Berta Tarracena,
Bruce Hooton, Carlos Von Schmidt, Casimiro 
Xavier de Mendonça, Cordoba Iturburu, Clarival 
Valladares, Cottie Burland, Damian Bayon, 
Emestina Karman, Fábio Magalhães, Fernando 
Gamboa, Ferreira Gullar, Flavio Motta,
Francisco Bittencourt, Frederico Morais, Geraldo 
Ferraz, Gloria Ignes Daza de Gonzales, Harry 
Laus, Hugo Auler, Jacqueline Barnitz, Jacob 
Klintowitz, Jayme Maurício, Jorge Crespo de La 
Serna, José Geraldo Vieira, José Gomes Sicre, 
José Neistein, José Roberto Teixeira Leite, L.C. 
Lisboa, Lívio Abramo, Luis Ernesto Kawall, 
Mareio Sampaio, Mario Barata, Mario Pedrosa, 
Marta Traba, Olivio Tavares de Araújo, Olney 
Kruse, Paulo Mendes de Almeida, Pietro Maria 
Bardi, Quirino Campofiorito, Radhá Abramo, 
Raquel Tibol, Roberto Pontual, Sérgio Milliet, 
Sheila Leirner, Victor Carvacho, Villem Flusser, 
Walmir Ayala, Walter Zanini, Wolfgang Pfeiffer, 
Ricardo Pau-Llosa e outros.

“Dicionário das Artes Plásticas no Brasil", 
Roberto Pontual, Editora Civilização Brasileira, 
1969

“Profile of the New Brazilian Art”, PM. Bardi, 
Editora Kosmos, 1970 

“Who’s who in the arts in Brazil” Clarival 
Valladares, Edição Ministério das Relações 
Exteriores

“Dicionário Brasileiro de Artistas Plásticos”, 
Carlos Cavalcanti, MEC, 1973 

“Arte/Brasil/Hoje: 50 anos depois", Collectio 
Artes Ltda, 1973

“Arte Brasileira Contemporânea — Col. Gilberto 
Chateaubriand”, Roberto Pontual, Edições 
Jornal do Brasil

“Enciclopédia Delta Larousse", Editora Delta, 
Brasil

“Enciclopédia Mirador”, Brasil, Vol. 4-3/26/10, 
Britânica

“Artes e Reportagem”, Luis Ernesto Kawall, 
Edições Novo Mundo

“Arte no Brasil”, Editora Abril, Vol. 2, 1979 
“Artistas Contemporâneos da América Latina", 
Damian Bayon, Ediciones dei Serbal, UNESCO, 
Barcelona, 1981 (ref. págs. 24/50/99/105) 

“Feitura das Artes" José Neistein, Editora 
Perspectiva, série Debates, 1981 

“O Meu e o Seu”, Ferreira Gullar, Edição 
Mirante das Artes, 1967 

“Arte Brasileira Hoje”, Coordenação Ferreira 
Gullar, Editora Paz e Terra, Rio de Janeiro,
1973

“Visão da Terra”, Roberto Pontual, Edições 
Jornal do Brasil, 1977

OÜTRAS ATIVIDADES
A. Sócio fundador e Vice-Presidente da APAP 

— Associação Profissional dos Artistas 
Plásticos de São Paulo

B. Membro da Comissão Estadual de Artes 
Plásticas da Secretaria de Cultura do Estado 
de São Paulo.

C. Artista-Residente da ÜNICAMP, 1985
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