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0 clima de estabilidade e de integração ao mundo industrial 
moderno toma conta do Brasil nos anos 50. Com a construção de Brasí - 
lia - símbolo máximo da modernidade, com a implantação da indústria 
automobilística nacional, com a crença no desenvolvimentismo, com a 
Bossa Nova, com a inauguração da Bienal de são Paulo, evidenciasse a 
aproximação com o primeiro mundo e aqui, como lá, define-se como meta 
cultural a busca da universalidade.

0 ufanismo nacionalista que, em épocas anteriores voltara - 
se para a pesquisa dos problemas sociais brasileiros, transforma-se a 
gora em desejo de adesão ao intemacionalismo e voltam-se os artistas, 
em sua maioria, para a pesquisa de questões bem mais gerais e abstra

tas, integrando-se às linguagens e tendências que se desenvolviam nas 
grandes metrópoles do Ocidente.

Exce^Ões houve, como o foco de resistência do Clube de Ora 
vura de Porto Alegre ou como as figurações populares de um Semico ou 
de um Wellington Virgolino, mas o que se impos nas Galerias e nos Mu

seus do Rio e de são Paulo foi o abstracionismo.
Especialmente durante os anos 50, esse abstracionismo ado - 

tou entre nós os princípios do Concretismo que vinha responder ao de

sejo local de integrar-se às práticas racionais do mundo industrial e 
da sociedade comandada pela linha de montagem. Com essa tendência coe 
xistiram formas mais livres e menos programáticas de abstração, cons

tituindo o que poderiamos denominar de Abstração Livre, e chegou a e£ 
tabelecer-se a partir do Rio de Janeiro uma contrafação das propostas 
concretistas que buscava uma maior intervenção da subjetividade 
autodenominou-se de Neoconcretismo. Ao final dos anos 50 e início dos 
60, chega a vez do Informalismo, que no Brasil caracterizou-se princi 
palmente pela forte gestualidade, impor-se como expressão local 
tendências internacionais.
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ABSTRAÇÃO LIVRE INFORMALISMO

Assim como a Bienal de são Paulo inicia os anos 50 colocando 
na ordem do dia a preocupação geometrizante do Concretismo, em sua edi 
ção de 59, a mesma Bienal dá o golpe de misericórdia nesse movimento, 
evidenciando, agora, como voga internacional o Informalismo.

Trata-se de um movimento que se desenvolveu influenciado p£ 
lo abstracionismo de Kandinski, pela valorização dadaista do acaso e 
pela exaltação surrealista do automatismo e da liberação dos mecanis

mos vitais, firmando-se, num primeiro momento como reação contra o ra 
cionalismo e a rigidez do Concretismo. Nos Estados Unidos, recebeu tem 
bém a denominação de Exaressionismo Abstrato.

No Brasil, essa tendência desenvolveu-se, na maioria dos ca

sos, como Informalismo Gestual por artistas que valorizam as formas 
plásticas como evidências do dinamismo do gesto, como é o caso de 
Iberê Camargo, Manabu Kai.be, Thomas Ianelli e Flávio Shiró. Entretan

to, também encontramos o trabalho mais próximo da pintura, de contem - 
plação de Mark Rothko e Ad Reinhardt, como é o caso de Arcângelo Ianelli.

Na Europa, logo após a Segunda Guerra, surge como desdobra

mento das vanguardas históricas do início do século, uma tendência ge 
neralizada à pesquisa da abstração que assimila as linhas de várias 
experiências anteriores como as de Kandinski e Mondrian. Não chega a 
constituir-se, entretanto, como vim movimento definido e nem apresenta 
uma orientação com princípios claramente estabelecidos.

No Brasil, essa mesma tendênoia começa a aparecer já em fins 
dos anos 4-0 e se mantem até bem mais adiante com artistas como Maria 
Leontina, Fayga Ostrower, Renina Katz. Tomie Ohtake, Wega Nery 
Milton Dacosta.
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CONCRETISMO E NEOCONCREIISMO

Com a I Bienal de Sao Paulo, chegam as proposições da nova 
vanguarda concretista que se desenvolvera na Europa desde os anos 30, 
como herdeira do construtivismo das vanguardas históricas.

Surge, em são Paulo, o Movimento Concretista que rompe com 
a tradição mais recente da arte brasileira e busca integrar-se à ra

cionalidade da tecnologia industrial através da construtividade pura,

que os concretistas associam à ideologia do desenvolvimentismo, inter
pretando o método construtivo como gesto otimista de adesão à constru ARTISTAS PARTICIPANTES DA IJOSTRA
çao do futuro.

ABSTRAÇÃO LIVRE: FAYGA OSTROWERReúne artistas como Waldemar Cordeiro. Hermelindo Fiaminghi, 
dith Luaund, Luiz Sacilotto. Maurício Nogueira Lima, Lotbar Cha-rnuy, 
Eazimir Fe.ier, Ivan Serpa. Franz Weissmann. João José. Décio Vieira. A- 
lousio Carvão, Ligia Pape, Lygia Clark.Abelardo Zalns-r

Partindo dos mesmos princípios, mas contestando o racionalismo

Ju-
RENINA KATZ

CONCRETISMO Ee Luiz Piza.
LUIZ PIZANEOCONCREIISMO:

exacerbado dos concretistas, é lançado em 1959, no Rio de Xaneiro, o 
o manifesto que da início ao Movimento Neoconcreto.

FRANZ WEISSMANN
Buscam os neocon- HÉRCULES BAR30TTI

eretos repor a expressividade individual como base da 
tistica, encarando a obra como integrada à vivência do sujeito, 
explicam no manifesto: "um quasi-corpus, isto é, um ser cuja realidade 
não se esgota nas relações externas de seus elementos".

Participam, entre outros, Amilcar de Castro. ligia Pape. Lygia 
Clark, Reinaldo Jardim. Hércules Bar :otti. Hélio Oiticica.

Theor SoanCõas, Roberto Pontual e Ferreira Gullar.
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