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0 Instituto Cultural Itaú, criado pelo grupo de 
empresas Itaúsa, tem por objetivo divulgar a cultura 
brasileira no País e no exterior. Para tanto desenvolve 
programas integrados, apoiados em meios já 
consagrados de comunicação como publicações, 
exposições, vídeo e cinema e meios de comunicação 
de vanguarda como a informática.

Pintura Brasil Década 80

V

Produziu a série de curtas-metragens Panorama 
Histórico Brasileiro, abordando a história e cultura 
nacionais, organizou exposições, mostras temáticas 
e criou o Banco de Dados Informatizado, de divulgação 
cultural.

O Banco de Dados é organizado em diferentes módulos 
referentes a diversas formas de expressão artística 
nacional, podendo ser já acessados Pintura no Brasil 
- Séculos XIX e XX e Memória Fotográfica da Cidade 
de São Paulo.

Ilhas de informação operando monitores de textos e 
imagens do Banco de Dados são implantadas em 
diversas cidades brasileiras, formando uma rede 
constituída de Centros, Núcleos e Unidades de 
Informática e Cultura.
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Apresentação

Esse conjunto de exposições, a mostra informatizada 
e esta publicação são o resultado de trabalho envolvendo 
profissionais das mais diversas áreas. 0 ICI contou 
também com o apoio das instituições culturais Casa 
de Cultura Mário Quintana, Fundação Casa França-Brasil 
e Secretaria da Cultura e Desporto do Estado do Ceará.

Desse modo, o BR/80 pode ser considerado singular 
e inovador, tanto pela temática proposta como pelos 
suportes de veiculação e esforço conjunto despendido 

elaboração. Encareço a participação de todos 
- curadores, pesquisadores e técnicos que colaboraram 

diferentes etapas desse projeto cultural.

Esse importante período da história brasileira, repleto 
não só de esperanças e de avanços políticos mas 
também de crescentes dificuldades sociais e 
econômicas, traduz-se na pintura que aí está. Espero 
que ela propicie novos e expressivos desdobramentos 

cenário da arte brasileira em decorrência de 
Brasil melhor. Dentro desta visão, o Instituto 

Cultural Itaú edita esta publicação, contribuindo para 
melhor se conhecer e avaliar a criatividade de nossos 
jovens, e nela crer. Para crer também no futuro de 
nosso país.

O Instituto Cultural Itaú, em continuidade à sua 
programação visando a divulgação da cultura brasileira 

i reflexão, promoveu este ano o evento BR/80 
Pintura Brasil Década 80. O principal objetivo desse 
trabalho foi realizar uma retrospectiva do decênio, 
embora não exaustiva, através de sua produção 
pictórica.

No primeiro semestre, foram expostas obras de pintores 
que se destacaram nos anos 80, em nove mostras 
regionais, nas cidades de Belo Horizonte, Brasília, 
Campo Grande, Fortaleza, Goiânia, Porto Alegre, Rio 
de Janeiro, São Paulo e Vitória.

Em etapa posterior, foi elaborada a Mostra Informatizada 
BR/80, com imagens digitalizadas de obras presentes 
nas exposições, que passam assim, graças ao apoio 
da informática, a ser veiculadas a um universo 
mais abrangente de público, por ilimitado espaço de 
tempo.

Paralelamente, o ICI edita a presente publicação,síntese 
de todo o programa, compreendendo reprodução das 
principais obras, biografias, textos críticos e referencial 
cronológico da década.

e sua

na sua

nas

para o
um

à
Prof. Dr. Ernest Robert de Carvalho Mange 
Diretor Superintendente 
Instituto Cultural Itaú
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BR/80 - Cenário Social da Década 
Maria Cristina Castilho Costa

As relações internacionais adquiriram nova dimensão, 
como se ampliou o papel do Estado e de órgãos 

internacionais na sociedade como um todo, ao mesmo 
tempo que os problemas internos das nações 
ultrapassaram, de maneira mais marcante, as fronteiras 
político-geográficas, espalhando-se pelo mundo por 
intermédio da imprensa e das telecomunicações.

Nesse sentido, podemos dizer que a vida pública 
tornou-se mais pública: as informações romperam as 
barreiras entre as nações e os domicílios, pondo todos 

contato com todos. Assim, verifica-se a politização 
geral da sociedade, que, ao participar do que ocorre 

mundo, introjeta valores e critérios que 
prerrogativos da esfera política de cada país.

Ao lado disso e em oposição à globalização das 
questões nacionais, há um movimento pela defesa 
do genuinamente nacional e da tradição histórica, que 
se expressa na preocupação com a abertura de espaço 
para expressões próprias e divergentes, para 
reciclagem das manifestações culturais existentes.

Em decorrência destas duas características da 
comunicação na década - o diálogo instantâneo e 
permanente a respeito de questões que afetam a 
humanidade e o intercâmbio entre visões de mundo 
divergentes - houve a formação de grupos em torno 
de questões não partidárias que se posicionam frente 
às catástrofes, guerras, golpes, eleições, ecologia, 
homossexualismo e drogas.

Proliferam as bandeiras e os slogans, em torno dos 
quais os grupos se reúnem e com os quais se identificam. 
Sua atuação extrapola também os meios políticos 
tradicionais e institucionais. São feministas, ecologistas, 
desarmamentistas, antidrogas, anticorrupção que 
agem quase sempre independentemente dos partidos 
políticos.

O Brasil integrou-se a todo esse processo de 
universalização de debates por meio do desenvolvimento 
das redes de telecomunicações. Acompanhamos 
acontecimentos diversos, como a reforma cultural na 
China e seu ingresso na economia de mercado, as 
eleições norte-americanas que elegeram George Bush, 
candidato republicano, a ascensão de Gorbachev e o 
acidente nuclear de Chernobyl.

Na medida em que participava desses acontecimentos 
de repercussão mundial, o País vivia também o

Intensas e profundas modificações marcaram a década 
de 80. Dessas transformações, duas particularmente 
nos chamam a atenção. Uma delas é a derrocada do 
mundo soviético, a qual se processou ao longo da 
década com a Glasnost e Perestroika, tendo culminado 
com a derrubada do muro de Berlim e a reunificação 
das duas Alemanhas já em 90. E, em estreita relação 
com esse fenômeno, outra característica do período 
foi a vitória da Democracia Social e do Liberalismo 
como modelo político, econômico e ideológico aplicável 
em qualquer parte do mundo.

Dentro desse quadro, presenciamos o enfraquecimento 
dos regimes autoritários vigentes e da antiga dicotomia 
existente, desde o fim da II Guerra, entre Direita e 
Esquerda, Capitalismo e Comunismo.

Estes dois aspectos - a progressiva transformação da 
União Soviética e o fortalecimento da Democracia 
Social Liberal - consideramos fundamentais porque 
permitem relacionar os demais acontecimentos, 
tornando-se, assim, peças-chaves no complexo 
quebra-cabeça dessa década.

Desse modo, assistimos, de maneira decorrente, a 
uma progressiva ocidentalização do Oriente - China e, 
em particular, Japão - e a uma universalização de 
linguagens, enfoques e interpretações históricas, 
transformando o mundo realmente numa Aldeia Global. 
Nesse contexto, tiveram especial papel a complexidade 
e a abrangência dos meios de telecomunicações que 
aproximaram vertiginosamente regiões e culturas.

Os meios de comunicação de massa puseram as 
nações em uma mesma mesa de debates. A população 
das mais longínquas áreas passou a ter acesso 
instantâneo a informações e a participar, como 
espectadora, de acontecimentos que não se restringiam 
mais à sua experiência imediata.

Essa divulgação maciça de informações, aliada à 
proliferação de empresas e associações internacionais 
e às crescentes relações de interdependência política 
e econômica entre os Estados, cuja atuação se faz 
em moldes cada vez mais empresariais, levou a uma 
nova concepção de nação. A sua auto-suficiência foi 
definitivamente posta em xeque e acelerou-se o 
processo de agrupamento dos países em realidades 
mais abrangentes, de caráter geopolítico e cultural. 
Nesse processo, insere-se o programa, posto em 
marcha, da unificação européia, outro marco do período.

assim

em

eramno

uma
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crescimento da vaga liberal, que se contrapunha à 
reorganização do poder entre as nações presentes, 
por exemplo, nas relações dos EUA com o Oriente 
Médio e a América Latina.

um agressivo marketing, essa cultura ganha espaço 
nessa acirrada disputa por espectadores, ouvintes e 
leitores.

Não importam a amplitude e a abrangência dos fatos, 
eles disputavam a atenção da população espectadora, 
influenciando o processo de descrédito pelo qual 
passaram os partidos políticos e seus representantes 
eleitos, resultando num compromisso das pessoas 
mais com idéias do que com ideologias.

Aliado a isso, o progressivo assalariamento da classe 
média e o quase desaparecimento do profissional 
liberal fazem crescer o contingente daqueles cuja vida 
é regida não mais pelo patrão, mas pelo governo 
federal, que controla os índices de reajustes salariais 
de todas as categorias.

Uma quantidade incalculável de mensagens busca o 
máximo de espaço num mínimo de tempo, resultando 
forçosamente em mensagens mais rápidas, 
contundentes e acessíveis ao grande público. Até 

indústria editorial dedica-se às coleções

O impacto dessas informações levou à constante 
politização da vida cotidiana, que se verificou em 
relação tanto às questões externas como ao processo 
político nacional. Após o fim da Lei Falcão, que 
estabelecia a censura às campanhas eleitorais, pôde-se 
acompanhar a uma nunca vista proliferação dos partidos 
políticos ocupando o espaço televisivo, o qual se 
tornava mais importante do que o palanque dos 
comícios. Ao mesmo tempo, assistia-se à uniformização 
das propostas políticas em torno de ideais liberais e 
à consequente diminuição de sua representatividade 
ideológica.

A década de 80 fez a sociedade brasileira sofrer a 
intervenção do Estado mediante diversos planos e 
programas econômicos que se sucederam. E

evidencia na década de 800 desemprego que se 
enfraquece o poder reivindicatório das associações e 
sindicatos e cria uma massa urbana que se dedica à 
economia informal, desengajada, portanto, das 
mobilizações políticas das categorias. Estas, hoje,

ter como reivindicação precípua as perdas

mesmo a
sintéticas sobre assuntos os mais diversos. A relação 
íntima e prolongada do público com o produto cultural 
tornou-se coisa do passado.

, , . na
medida em que a sociedade inteira, independente das 
classes sociais, se viu atingida, os movimentos classistas 
perderam parte de seu poder de mobilização. A 
dependência crescente da política econômica federal

passam a
salariais, cujo responsável é menos o empresário do 
que o governo federal que as administra judicialmente 
e através de medidas econômicas. Assim, abranda-se 
o teor político das movimentações sindicais que se 
restringem, predominantemente, ao grupo profissional 
mobilizado.

Toda essa conjuntura econômica e política, aliada a 
essa revolução no processo da comunicação cultural, 
influenciou de maneira significativa a produção pictórica 
desse período. Como podemos verificar nas obras 
expostas na BR/80, a qual emerge nesse contexto e 
o representa, a expressão dessas transformações? 
Algumas características dessa produção podem 
conduzir à análise dessas influências.

A Abertura Política e a Transição Democrática 
redundaram, ao contrário do previsto, no 
enfraquecimento das posições partidárias e do confronto 
de seus objetivos.

Todo esse processo adquiriu novo significado por sua 
divulgação através da rede de telecomunicações, 
apoiada em antenas parabólicas e satélites unindo o 
País a outros continentes, e um verdadeiro boom na 
produção de equipamentos de comunicação como 
televisores, toca-fitas e videocassetes, acessíveis até 
à população de menor renda.

Foi através dessas redes que o País pôde assistir à 
formação da Aliança Democrática, responsável pela 
vitória da chapa Tancredo Neves nas eleições indiretas, 
que marcaram o fim dos governos militares instalados 
no poder desde 64. Foi também pelas rádios e TVs 
que a população acompanhou a doença e morte do 
presidente eleito e a debatida posse do vice-presidente 
José Sarney.

Essa malha de informações permitiu que os brasileiros 
tomassem contato com acontecimentos de grande 
repercussão nacional, como a bomba que explodiu 
nas comemorações do 1 0 de Maio no Rio-Centro, a 
campanha pelas Eleições Diretas, as denúncias dé 
corrupção e concordatas fraudulentas devassand 
mundo antes pouco acessível das elites políticas e 
econômicas. Chegaram à intimidade das residências 
movimentos espontâneos de mobilização popular e 
contestação como depredamento de ônibus contra 
aumento de tarifas e saques a supermercados.

nos

Todo esse panorama da década de 80 repercutiu na 
cultura como um todo. Houve crescimento da indústria 
cultural e proliferação do consumo doméstico de 
produtos veiculados pela televisão, discos, CDs, 
videocassetes, microcomputadores. Atendendo a um 
público maior e das camadas mais pobres que tiveram 
acesso a equipamentos de menor custo, os programas 
popularizam-se.

Novas emissoras surgiram, inclusive em UHF, a cabo 
e por assinatura, e o telejornal predomina sobre a 
imprensa escrita. Novos recursos tecnológicos agilizam, 
modernizam e criam uma forte homogeneização das 
linguagens escrita, falada e televisiva.

A produção cultural passa a exigir grande massa de 
consumidores domésticos e aqueles que freqüentam 
os grandes eventos, como festivais e bienais de artes 
plásticas, música e literatura. As tiragens das revistas 
aumentam e seu conteúdo se populariza, tentando 
obter o maior número possível de leitores. Os jornais 
reformulam sua formatação e as ilustrações ganham 
espaço em relação aos textos.

Nessa indústria cultural, que se desenvolve em sintonia 
com a produção de equipamentos, a racionalização 
e o uso de tecnologias novas fazem surgir grandes 
empreendimentos, entre os quais se sobressaem as 
multinacionais, responsáveis pelo grande predomínio 
da cultura norte-americana, em especial na música e 
no cinema. Facilitada pela isenção de impostos e por

A existência de um grupo de artistas identificados com 
propostas estéticas, aglutinando expressões de diversas 

nenhum manifesto ou forma denaturezas, sem 
institucionalização, não se restringindo a um Estado 

região, não seria fenômeno semelhante ao que 
assistimos em relação à organização de grupos em 
geral, característica dos anos 80?

ou

A grande importância dos meios de comunicação de 
massa, integrando nações e se transformando na 
grande janela para o mundo, não explicaria o caráter 
explícito de muitas das mensagens que pudemos 
captar nas exposições?

Pondo lado a lado expressões diversas, que contrapõem 
Figurativismo e Abstracionismo, variados suportes e 
linguagens que vão do intimismo suave a uma 
extroversão colorida e gestual, não estariam essas 
mostras expressando a árdua convivência com o^ 
diferente e até com o oposto, presenciada nos vários 
campos da cultura contemporânea?

O indisfarçável exorcismo das manifestações pictóricas 
dessa BR/80 não teria semelhança com a linguagem 
categórica e rápida das manchetes de jornal e das 
reportagens de TV? Não se observa em algumas obras 
o tom caricatural tão comum aos cartoonsque proliferam 
atualmente nos meios de comunicação?

Maurício Simonetti/f4

derrubou antigas cisões. A centralização do poder 
tornou-se patente na criação e fortalecimento de 
órgãos centralizadores da vida nacional, como Telebrás, 
Banco Central e Eletrobrás, entre outros, aumentando 
a burocracia e o quadro de funcionários públicos 
dependentes do Estado.

o o
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80: A Pintura Resiste
Morais

Anos
Frederico

nariz, pelos ouvidos, indo direto ao coração antes 
de passar pelo cérebro. A pintura voltou 

vale-tudo. Ótimo. Dizem que é bad painting, eu 
a vejo linda. Dizem que é feia, ultrajante, eu 
sensualíssima. Tem seis dedos, um olho só e manca 
de uma perna. I love her".

A pintura chegara, pois, para ficar.

0 auge dessa euforia pictórica se dá por volta de 
1985, ano em que Sheila Leirner reuniu em um enorme 
corredor, na Bienal de São Paulo, o melhor da pintura 
nacional e internacional, área de turbulência , que 
ela denominou de A Grande Tela. No final da década, 
a onda pictórica, já devidamente absorvida pelo^ 
mercado, perdeu parte de sua força e, em consequência, 
abriu-se espaço para novas formas de expressão, 
especialmente o Objeto e as instalações.

Os anos 80, no Brasil, foram marcados por uma forte 
e envolvente revitalização da pintura, que significou 

reencontro do artista com a emoção e o prazer, 
duas décadas de predomínio de uma arte

Nosso intuito não é fechar ou esgotar a questão, mas 
sugeri-la, contribuindo com uma visão sócio-histórica, 
aumentando o número de interlocutores nessa 
mesa-redonda da sociedade em que nenhum assunto 
é mais de domínio restrito de um grupo.

Pensamos estar colaborando também para a ampliação 
do alcance desse importante acontecimento que foi 
a BR/80, quer por suas características estéticas quer 
pelas mensagens que veicularam na sociedade.

a sermesmo
um

a sintoum
após quase 
fria e hermética.

Os primeiros indícios dessa renovação já podem ser 
observados no final da década de 70, como eu anotava 

dois artigos publicados em O Globo: Abertura 
Cor? (8/6/1979) e O Informalismo Está

nova

em
Também na
de Volta (30/7/1979). No primeiro, vinculei a

vinha acontecendo no campo político:pintura ao que 
a liberação do gesto pictórico era uma reaçao ao 
dogmatismo da arte dos anos 70, dogmatismo que 
tinha correspondência no autoritarismo do discurso 
da crítica de arte. No segundo texto, dizia: "Na raiz 
desse novo Informalismo pode estar o cansaço das 
tendências conceituais vigentes nos últimos dez anos, 
o tédio provocado por linguagens cifradas, quase 
cabalísticas, de uma arte paravisual. A redescoberta

necessidade de

Rubens Fernandes Júnior

Na formação dos novos artistas não se pode deixar 
de considerar a influência exercida pelos festivais de 

realizam anualmente em Minasdo prazer de pintar tem a ver com a 
reconquistar o espectador com propostas visuais 
capazes de encher os olhos e aliviar os corações, 
depois das homeopáticas propostas artísticas desta 
década".

arte, como os que se 
Gerais (inicialmente apenas em Ouro Preto, depois 

várias cidades históricas e mesmo na capital), 
em Nova Almeida/ES e, desde 1986, em Porto Alegre, 
organizado pelo Ateliê Livre da Prefeitura Municipal. 
Nesses festivais, que atraem jovens de todo o País, 
têm atuado como professores destacados artistas 
brasileiros. Foram igualmente importantes programas 
como os do Instituto Nacional de Artes Plásticas da 
Funarte, que levaram a diversas capitais brasileiras 
artistas visitantes, como Karin Lambrecht, Carlos 
Fajardo, Waltércio Caldas, José Resende, Marco Túlio 
Resende etc. Finalmente, convém destacar os 
ensinamentos e estímulos proporcionados por artistas 
como Luiz Áquila e Charles Watson, no Rio de Janeiro, 
Amilcar de Castro (que criou um núcleo experimental, 
no Museu de Arte de Belo Horizonte, responsável, 
segundo Márcio Sampaio, pelo nascimento da 
pintura em Minas Gerais), Carlos Pasquetti, em Porto 
Alegre, Humberto Espíndola, em Cuiabá e Campo 
Grande, Luiz Henrique Schwanke, em Joinville, e 
Letícia Faria, em Londrina.

As imensas telas expostas nas quais se inscreve uma 
pintura gestual e rápida não trazem a influência dos 
graffiti, no espaço urbano, como forma pictórica de 
contestação e anarquia, como reação lúdica ao 
impessoalismo da cultura e da comunicação de massa?

A ausência de uma mensagem política unívoca e 
coerente, ou mesmo a preocupação com ela, não 
refletiría esse amplo debate em andamento na sociedade, 
onde quase tudo pode ser ao mesmo tempo aceito e 
contestado?

em

Estes indícios foram confirmados plenamente com as 
primeiras coletivas de reavaliação da produção existente 
e de lançamento dos novos valores, como Entre a 
Mancha e a Figura e 3.4 - Grandes Formatos, 
realizadas respectivamente no Museu de Arte Moderna 
do Rio de Janeiro, em 1982, e no Centro Empresarial 
Rio, em 1983.

Mas antes que a Escola de Artes Visuais do Parque 
Lage fizesse o primeiro balanço da chamada Geração 
80, na megaexposição Como Vai Você, Geração 80?, 
quatro outras exposições já haviam ampliado a discussão 
em torno da nova pintura. Todas realizadas em 1983: 
À Flor da Pele - Pintura & Prazer (Centro Empresarial 
Rio, maio), A Pintura Como Meio (Museu de Arte 
Contemporânea da USP, agosto), Pintura, Pintura 
(Fundação Casa de Rui Barbosa, novembro) e 
Pintura/Brasil (Palácio das Artes, Belo Horizonte, 
novembro). O gigantismo das obras, em grande parte 
libertas dos chassis, está presente nas mostras, e será 
uma das características da década.

No catálogo-cartaz de Pintura/Brasil faço uma defesa 
apaixonada da nova pintura: "À pintura, pois. Para o 
que der e vier. De preferência sem dor. Com prazer 
a paixão, A pintura está aí, entrando pelos poros, pelo

Não se percebem no traço ágil e na intensidade das 
cores essa tendência quase universal de comunicação 
humana da atualidade com a ocupação de grandes 
espaços, a economia de tempo e a busca pela captação 
imediata do olhar do grande público?

Como se vê, há mais perguntas do que respostas e 
estas são apenas algumas das relações possíveis de 
serem estabelecidas entre o panorama político e 
cultural brasileiro e a vigorosa pintura da BR/80.

Como manifestação artística representativa de 
época, ela merece, tanto por suas propostas 
pela qualidade de suas realizações, outras análises 
não indicadas nesse texto.

nova

O que se pode perguntar e discutir é se esses festivais 
e programas, que vão mais tarde fornecer a 
matéria-prima dos salões e mostras oficiais, não tem 
um caráter unilateral, na medida em que os artistas^ 

em sua maioria atuantes no triângulo Rio-São

sua
como

visitantes,
Paulo-Belo Horizonte, ajudam a divulgar modas e 
modelos internacionais, sem a contrapartida de uma 
contribuição regional. Se, por um lado, esses festivais
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Realizar um balanço da pintura brasileira apenas sete 
depois daquela exposição-marco do Parque Lage 

foi um desafio. Porém, arrisco-me a dizer que, apesar 
de todas as dificuldades enfrentadas pelo País e seus 
artistas, este balanço é positivo. Se acabou a festa 
de uma geração, continua a aventura da arte, que 
esta é eterna.

e programas ajudam a romper o isolamento cultural 
de certas regiões brasileiras, por outro lado podem 
resultar numa padronização insuportável, como se 
verificou em grande parte na pintura dos anos 80.

acabaram por introjetar, em suas obras iniciais, aquela 
ategria e descontração proporcionadas pela campanha 
das Diretas-já.

Fm 1984 durante uma conversa com vários artistas 
Ha Geração 80, na Galeria Thomas Cohn, Leonilson 
me dizia' "O bom, hoje, é que não existe mais nenhum 
padrão é tudo muito chão, sem história. Por isso 
podemos viver o momento com mais intensidade . 
No meio da conversa saiu a frase inevitável, dita por 
Cláudio Fonseca: "Arte é vida". Eu comentei, em tom 
provocativo, isto é um clichê. "Um clichê legal , 
rebateu Leonilson.

conhecer novos materiais e apurar técnicas pictóricas 
paralelamente a uma intensa discussão entre eles, 
de questões de ordem estética e conceituai.

É certo, também, que demonstraram uma indiscutível 
vocação publicitária, às vezes em prejuízo da criação, 
assim como se deixaram atrelar muito rapidamente 
ao mercado, de certa maneira substituindo o crítico 
pelo galerista como seu interlocutor privilegiado.

De fato, algumas galerias se destacaram, em várias 
capitais, na promoção dos novos pintores: Thomas 
Cohn, Saramenha, César Aché, Anna Maria Niemeyer, 
no Rio de Janeiro, Subdistrito, São Paulo, Luiza Strina 
e Paulo Figueiredo, na capital paulista, Sala Corpo e 
Gesto Gráfico, em Belo Florizonte, Usina, em Vitória, 
Pasárgada, em Recife, Espaço Capital, em Brasília.

A crítica brasileira dividiu-se em relação à Geração 
80. Aquela crítica mais comprometida 
minimalista e conceituai ignorou a existência dessa 
nova produção pictórica, orientando suas especulações, 
de fundo filosófico, para conceitos como o de 
materialidade. Uma outra parte reconheceu a existência 
do fenômeno, mas o analisou de forma um tanto 
distanciada e com certa monotonia universitária. O 
segmento da crítica que aderiu de corpo inteiro à 
nova produção o fez por meio de um texto fortemente 
subjetivo e emocional, por vezes visceral e confessional. 
Crítica poética e engajada no sentido baudelairiano.
Um bom exemplo dessa nova postura pode ser localizado 
nos textos que Roberto Pontual, Reynaldo Roels Jr., 
Marcus Lontra e Jorge Guinle escreveram sobre a 
"pintura escrota" de Victor Arruda. É como se todos 
eles tivessem finalmente liberado o texto há muito 
reprimido. A obra de Arruda tem servido, assim, para 
psicanalisar a crítica brasileira. Afinal, como confessou 
o próprio artista, "o melhor lugar para entender o 
meu trabalho é o banheiro".

No texto que escrevi para o número especial da Revista 
Módulo que serviu de catálogo para a mostra Como 
Vai Você, Geração 80?, observei que diferentemente 
das vanguardas dos anos 60 (artísticas e políticas), 
que sonhavam colocar a imaginação no poder, que 
acreditavam ser a arte capaz de transformar o mundo, 
que se iludiam com as utopias sociais, os jovens 
artistas descrêem da política e do futuro. Mas não são 
exatamente pessimistas, tanto que aderiram de corpo 
e alma à campanha das Diretas-já e também sonharam 
com urn país mais justo, transparente e verdadeiro.
Aliás, não só levaram sua criatividade à

anos

Outro fato marcante na gênese da pintura dos anos 
80 foi a reunião dos artistas em ateliês, encarados 
como locais de trabalho e discussão. Os 
conhecidos foram o Casa 7, em São Paulo, que reuniu 
Nuno Ramos, Fábio Miguez, Carlito Carvalhosa, Paulo 
Monteiro e Rodrigo Andrade, e o Ateliê da Lapa i 
Rio de Janeiro, integrado por Daniel Senise, Luiz 
Pizarro, Ângelo Venosa e João Magalhães. Ainda ..„ 
Paulicéia, Leonilson, Leda Catunda, Sérgio Romagnolo 
e Ciro Cozzolino durante algum tempo se reuniram 
informalmente num misto de casa e ateliê, enquanto, 
no Rio, já quase na virada da década, surgiram os 
ateliês da Rua Taylor, com Pizarro, Celeida Tostes, 
Maurício Bentes e Venosa, e da Rua Alice, 190, com 
Ricardo Basbaum, Analu Cunha, Ivo Ito, Ricardo 
Maurício e Roberto Tavares. Ateliês semelhantes se 
formaram em Goiás e Minas Gerais. Às vezes, não 
se tratava propriamente de ateliês, mas de uma ação 
conjunta, como a dos trios Seis Mãos, reunindo 
Basbaum, Alexandre Dacosta e Barrão, e Tupinãodá 
dos grafiteiros Ciro Cozzolino, Carlos Delfino e José’ 
Carratu, ou mesmo duplas, como as que juntaram 
Waldemar Zaidler e Carlos Matuck, em São Paulo, 
ou Milton Kurtz e Mário Rohnelt, em Porto Alegre. E 
se no Rio, a partir de um protesto-happening contra 
o crítico italiano Achile Bonito Oliva, fundador e principal 
teórico da Transvanguarda, formou-se o grupo A 
Moreninha (Hilton Berredo, Eneas Valle, Gerardo 
Villaseca e Marta Araújo, entre outros), os paulistas 
Sérgjo Romagnolo, Leda Catunda, Ana Maria Tavares 
e Mônica Nador se juntaram para realizar a 
mostra-manifesto Arte Híbrida, ambos os grupos 
dispostos a discutir algumas questões de arte brasileira 
e sua relação com a arte internacional. Mencione-se 
ainda o grupo Aranha, integrado por Eduardo Eloy e 
outros quatro artistas cearenses, voltado para a pintura 
mural urbana, o Carasparanambuco, liderado por 
Rinaldo José da Silva, com atuação no Recife, e outros 
que se distribuem pela capital e interior do Paraná 
(Convergência, Bicicleta e Motocontínuo) e Santa 
Catarina (Nha-ú e Artmosfera).

mais

no

na

Lembrei-me desse diálogo ao ler o ensaio de Marcus 
Lontra, A Aventura da Geração 80 Continua (Jornal 
do Brasil, 16/12/1990), onde ele diz: "Sem projeto,

-i noção de passado ou de futuro, \oôo o prazer 
se perde na impotência ou na ejaculação precoce . 
Com um travo de melancolia, mas sem nostalgia ou 

curador da mostra Como Vai Você,

sem a

com a arte
desesperança, o 
Geração 80? completa: "0 sonho acabou mais uma 
vez, acabou a festa para uma geração que acreditava 
poder vestir o País para o grande baile da democracia, 
acabou a festa para um país que não houve. A arte, 
aprendeu que ainda não estava na hora de ser feliz .

Fazer o mapeamento da produção pictórica emergente 
no País nos anos 80 foi o objetivo da BR/80 Pintura 
Brasil Década 80. Este evento, promovido pelo Instituto 
Cultural Itáu (ICI), foi um conjunto de nove exposições 

realizaram simultaneamente nas galerias deque se
arte do Banco Itaú em São Paulo, Brasília, Goiânia, 
Campo Grande, Belo Horizonte e Vitória, na Casa de 
Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre, na Casa 
França-Brasil, no Rio de Janeiro, e no Palácio da 
Abolição, em Fortaleza. As mostras de Porto Alegre, 
Fortaleza e Campo Grande foram abrangentes, cobrindo 
respectivamente a produção pictórica do Sul, Nordeste, 
Mato Grosso/região amazônica, enquanto Brasília e 
Goiânia viram a mesma exposição, que reuniu pintores 
das duas cidades. Cada uma dessas exposições teve 
um curador regional.

A limitação do evento à área de pintura tem a ver com 
os demais projetos em curso no Instituto Cultural Itaú, 
todos interligados. As nove exposições alimentaram 
com imagens o Banco de Dados do ICI, cujo primeiro 
módulo se ocupa exclusivamente de pintura. Outros 
módulos e eventos interligados virão a seguir.

Todos estes fatos - escolas de arte, ateliês coletivos, 
duplas, trios, grupos, mostras conjuntas, salões - 
indicam que diferentemente do que se disse dessa 
nova geração, talvez até preconceituosamente, 
integrantes revelaram desde cedo uma vontade de

seus

rua como
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Exposições e Curadorias Regionais
nos Anos 80a Pintura Capixaba |

Almerinda da Silva Lopes

Itaugaleria Vitória 
2 a 24 de maio
Almerinda da Silva Lopes

Itaugaleria Campo Grande 
8 a 31 de maio
Aline Figueiredo

Núcleo de Informática e Cultura Belo Horizonte 
lb de maio a 7 de junho
Márcio Sampaio

Casa de Cultura Mário Quintana - Porto Aleqre 
16 de maio a 16 de junho
Evelyn Berg e Adalice Araújo

Itaugaleria São Paulo 
28 de maio a 21 de junho
Aracy Amaral

Itaugaleria Brasília 
22 de maio a 14 de junho 
Itaugaleria Goiânia 
27 de junho a 19 de julho
Cláudio Telles

?U^aÇl° Ca*aJmrW Brasi! - Rio de Janeiro 
2 de julho a 4 de agosto
Frederico Morais

Secretana da Cultura e Desporto do Estado do Ceará 
Salao Nobre - Palácio da Abolição - Fortaleza 
10 de julho a 10 de agosto
Roberto Galvão

Mudaram a fatura, a iconografia e os suportes, que 
passaram a

A escolha destes quatro artistas capixabas não se 
pautou pela afinidade de linguagens formais, pois logo 
se constata a distinção entre signos, soluçoes formais 
e suportes, resultantes de diferentes maneiras de 
perceber, sensorial e racionalmente, o mundo, apesar 
de revelarem particularidades diferentes, em alguns 
aspectos, de outros pintores da Geração 80, embora 
se identifiquem com um ou outro artista do presente 
ou de um passado próximo. À maneira de toda a 
Geração 80, os quatro artistas revelam bom nível de 
informação sobre o que acontece no mundo das artes, 
dados que lhes chegam através de livros, catalogos, 
revistas especializadas, exposições de artistas que 
visitaram o Espírito Santo, mais notadamente na 
segunda metade dos anos 80, em Projetos Especiais 
(Pintura Brasil/Tendências e Arte Brasileira) ou nos 
cursos do Festival de Verão, em NovaAlmeida. Revelam 
a paixão pela pesquisa e revitalização de meios, ^ 
procedimentos e suportes, uma vez que têm consciência 
de que a arte de seu tempo tornou-se impotente para 
instaurar o absolutamente novo. Recorrem a processos 
artesanais do fazer. Assim, Ivanilde estica e prepara 
as próprias telas (enormes para uma açao feminina), 
Nortton recupera madeira de portas e janelas, em 
demolições, para seus suportes e faz as próprias 
molduras (cujos limites são rompidos, depois, com a 
continuidade da cena pintada); Hilal fabrica os proprios 
papéis artesanais com trapos coletados por ele, e 

próprias tintas. Esse preparo e,

A intensa atividade artística desenvolvida no Brasil 
anos 80, além de romper com a paradeira e o 

marasmo que marcaram a década anterior, fez emergir 
um número, talvez nunca visto antes, de jovens artistas, 

maioria de códigos poéticos bastante

ser avantajados e não convencionais.
nos

autores na sua 
singulares.

Estimulados pela crítica especializada e pelo mercado, 
curto espaço de tempo, esses artistas circularam 

museus do Brasil e do exterior, 
já é notável a seriedade e a postura

em
pelas galerias e 
Entretanto, se
profissional com que esses artistas encaram os 
compromissos para mostras e mercado, ainda e cedo 
para avaliar a interferência positiva ou negativa da 
rapidez com que têm de produzir seus trabalhos

dos destaques daSe considerarmos que a maioria 
chamada Geração 80 situa-se em torno do consagrado 
eixo Rio-São Paulo, logo se conclui que, evidentemente, 
não ocorre a mesma facilidade de projeção e solicitação 
de mercado nas demais regiões brasileiras, o que 
confirma que o Brasil continua sendo "um país de 
contrastes". Embora se diga que os meios de

moderna tecnologiacomunicação, de transporte e a 
eletroeletrônica encurtaram as distâncias entre os
pontos cardeais, no caso específico do Brasil não 
conseguiram romper com a situação de isolamento e 
carência cultural a que continuam relegadas algumas 
regiões.

A falta de museus, galerias comerciais, publicações, 
pesquisas e até bibliotecas atualizadas, entre outros 
problemas, tem contribuído para acentuar a 
desigualdade de condições de produção e veiculação 
da arte no Espírito Santo, em relação a outros Estados. 
Assim, a produção artística local tem sido, na maioria 
das vezes, ou relegada a manter-se confinada nos 
ateliês dos artistas, ou a aparecer, tão-somente, em 
mostras locais, o que não a livra da sina de navegar 
ao redor do próprio umbigo.

Hilal e ivanilde cedo constataram a impossibilidade 
de viver, exclusivamente, do trabalho com arte e 
passaram a dedicar-se a atividades profissionais 
paralelas. Se isto não os impediu de continuar 
produzindo e expondo, prejudicou a divulgação mais 
persistente de suas obras, tanto que, tendo começado 
nos anos 70, sua produção só emergiu na década 
passada. Foram eles, sem dúvida, os inovadores da 
arte local, propondo-se a romper com o forte ranço 
acadêmico e com uma figuração já desgastada.

todos preparam as 
às vezes, bastante peculiar, como em Nortton, que 
adiciona aos pigmentos pó de minério, o poluente 
mais odiado pelos habitantes locais.

dado da ironia e daNortton trabalha mesmo com o 
crítica social. Numa sequência de imagens que

, humor das histórias em quadrinhos ou do 
de animação, expõe os seus urbanóides 

alucinados ao perigo e ao ridículo dos próprios atos 
e ações. Inventa um verdadeiro caos urbano em 
composições que mostram situações trágicas, 
aterrorizantes, paradoxais e imprevisíveis. As imagens 
de homens-bonecos desastrados disputam com os 
objetos mais insólitos os espaços confusos e bagunçados 
das ruas e do interior de edifícios tortos ou tremul°^ 
Os ambientes de salas, cozinhas e corredores aparecem 
congestionados por objetos banais, maquinas e 
aparelhos de ficção ultrapassados, que sobrevoam
ou levitam; as paredes mostram quadros de Va 9 -

lembram o 
cinema
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Barreiras da Distânciapintura Rompe
Aline Figueiredo

Adir Sodré e Gervane de Paula são exemplos 
proeminentes de um processo de animação onde a 
reflexão da circunstância situa o artista e resgata o 
homem.

De vocação eminentemente figurativa, no diálogo 
entre o pictórico e o meio, acontece a grande força 
da linguagem visual da arte mato-grossense. Com a 
base popular a sustentar a trajetória erudita, a 
reconhecida pintura cabocla tem também a tarefa de 
desalienar o comportamento. Adir, 29, Gervane, 3°, 
motivados desde os 15, iniciaram a década de 8U, 
respectivamente com 19 e 20 anos, tendo na pintura, 
além de um princípio, um meio de liberdade com 
grandes oportunidades. Nada de impostaçoes sisudas, 
ranços professorais ou timidez provincianas. Com 
autonomia em questionar o aqui e o agora, valendo-se 
de suas próprias experiências, desenvolvem fases 
breves em denúncias do momento. Constam-se em 
ambos a irreverência e a ironia travessa que os insere 
no melhor espírito da Geração 80. Sabendo projetar 
situações insólitas, Gervane nos propõe de modo sutil 
ou direto tanto o lúdico quanto o contestatorio, a 
realidade e o sonho. Com humor satírico e ao pe da 
letra, Adir discute acontecimentos, comenta 
personalidades, apropria-se e revisita a historia da 
pintura. Em composições de naturezas vivíssimas e 
alegorias eróticas, pinta a euforia do prazer visual.

pintura foi uma S BR. que nos anos 80'conseguiu

Ssswassíagsssws
Mato Grosso do Sul e Pará, somando mais 

' milhões de km2, veremos que a pintura 
com as barreiras da

Paul Klee, Miró..., estranhas sombras convivem com 
seres mitológicos, alados ou metamorfoseados. Não 
faltam a esse referencial simbólico e imaginário alusões 
ao Dadaísmo, Surrealismo, Futurismo, Pop. O projeto 
estético do artista desenrola-se desde o início de sua 
carreira (1986/87) como em uma sequência 
espaço-temporal de um filme ou de um conto. Começa 
com a visão aérea de uma ilha que, além do intenso 
azul do mar e céu, é pontilhada pelo colorido artificial 
de guarda-sóis e roupas de banhistas, no verão. 
Qualquer alusão a Vitória será mera coincidência? Aos 
poucos, o olho sagaz do artista vai focando ruas, 
trânsito, habitantes neuróticos e os prédios para revelar, 
como num parque de diversões, um mundo de 
incongruências, uma vez que subverte a ordem natural 
ou convencional das coisas.

para além da aparência, travando-se, assim, um diálogo 
mais efetivo entre interlocutor e obra.

Para Ivanilde Brunow, o tamanho do suporte é fato 
significativo. As imagens brotam de enormes manchas, 
apreendidas em tempos diferentes. Os gestos amplos 
são contidos em seu avanço por manchas e formas 
circulares introspectivas, espécie de barroquismo 
intuído nos Festivais de Ouro Preto e Diamantina. 
Embora no início de sua produção explorasse as 
possibilidades construtivas das formas, num arranjo 
de elementos angulosos e geometrizados, nos últimos 
anos interessa-se, cada vez mais, por um teor 
expressivo, subjetivo, rico em conceitos. Hoje, os 
contornos não mais existem. Foram diluídos pela sua 
abstração lírica, povoada por seres indefinidos, que 
flutuam numa atmosfera ondulante de soturnos azuis, 
cinzas, terras e castanhos.

Grosso 
de quatro
resiste ao isolamento e rompe
distância. Na captura do espaço plástico, a captura 
da linguagem universal. Na pintura, portanto um 
meio de fixação e um passaporte que possibilita_ 
artista produzir e dialogar nas suas próprias regiões 
culturais integrando-as à produção artística nacional

ao

advento de Brasília (1960) fora válvula 
centralizara fisicamente para se

Certamente, o
ideológica que se 
descentralizar politicamente, buscando a vocaçao 
continental do Brasil. Afenomenologia da territorialidade 
desenvolve consciências geopolíticas. Procura-se a 
integração latino-americana enquanto empunham-se 
bandeiras que correspondem ao pensamento ecologico 
internacional. Em brevíssimo comentário sobre a pintura 
nesta região, que hoje amplia sua representatividade, 
vale lembrar que a contribuição contemporânea e 
descentralizadora partiu de Mato Grosso. Ainda na 
segunda metade dos anos 60, a Bovinocultura de 
Humberto Espíndola quebrava o silêncio interno. Logo 
depois, pintava Siron Franco, sem sair de Goiás. Em 
Cuiabá, a Universidade Federal, a partir dos anos 70, 
promove a atualização cultural, estimula um movimento 
que põe em cena a pintura cabocla de Mato Grosso 
e desenvolve a pesquisa bibliográfica das artes plásticas 

Centro-Oeste. Contribuem João Sebastião, Clovis 
Irigaray, Dalva de Barros, com visões sincréticas e 
antropológicas. Belém e Manaus esquecem o silêncio 
nostálgico da borracha e retomam os pólos amazônicos. 
Criado em 1978, com a capital em Campo Grande, a 
anfitriã desta mostra, Mato Grosso do Sul canaliza 
esforços na definição de seus valores, além de propor 
uma integração com os países vizinhos Paraguai e 
Bolívia. Nesse panorama, um Brasil maior e mais 
denso assiste na década de 80 ao reconhecimento e 
à revelação de valores.
Em Mato Grosso, a pintura tem exemplos em Adir 
Sodré, Gervane de Paula, Alcides Santos, Nilson 
Pimenta, Benedito Nunes, Regina Penna, Maty Vitart.

Em Mato Grosso do Sul, Áurea Katsuren, Thetis 
Selingardi, Julio Cesar Alvarez, Carlos Nunes, Antonio 
Darwin. No Amazonas, Jair Jacqmont, Sérgio Vieira 
Cardoso, Otoni Mesquita, Jader Rezende, e no Pará 
se destacam Emmanuel Nassar, Osmar Pinheiro, 
Ronaldo Moraes Rego, entre outros.

Lincoln impressiona pela maneira paciente com que 
cola pequenos fragmentos de jornal sobre tela, 
intercalando-os ou sobrepondo-lhes camadas de tinta, 
em gestos de grande fluência. Cria curiosos efeitos 
de profundidade e relevos reais ou ilusórios, provocados 
pelas transparências dos pigmentos, pela décollage e 
pelo maior ou menor acúmulo dos papéis. É um 
visionário construtor de paisagens imaginárias, de 
intensa expressividade e dinamismo, que sugere um 
mundo precário, transitório, em constante mutação.

Esperamos, através da mostra deste pequeno grupo 
de artistas e obras, sintetizar o percurso da pintura 
capixaba nos anos 80. Certamente, o panorama da 
arte atual no Espírito Santo não se restringe nem a 
estes nomes nem a esta linguagem pictórica. A história 
não se encerra aqui. Terá continuidade com a 
Geração 90.

Hilal Sami Hilal emprega, até 1987, processos ainda 
de certa maneira convencionais de utilização do papel 
artesanal. Sobre grandes superfícies, pinta, desenha 
e cola folhas de ouro e prata, obtendo grande efeito 
plástico e uma suntuosidade que remete às tapeçarias 
clássicas de seus ancestrais do Oriente, como observou 
o crítico Casimiro Xavier de Mendonça. Depois, cria 
verdadeiros jogos de matéria e pigmentos, que organiza 
a partir da superposição de camadas de papéis 
artesanais, algodão, telas de náilon e polipropileno. 
Constrói, com eles, um universo singular de rugosidades, 
cavidades e superfícies que expõem as suas 
fosforescências ou translucidades, obtidas com 
pinceladas amplas e interferências com grafite, que 
evidenciam o traço vigoroso do desenho. Outras vezes, 
fere a superfície com golpes, mais ou menos violentos, 
que provocam cortes, buracos e rasgos nos trabalhos, 
para expor e evidenciar o arcabouço interior, com o 
seu componente matérico. Tal violação permite que 
o observador penetre na obra, deslocando o seu olhar 
curioso por entre a maciez cavernosa da construção, 
como se quisesse explorar e desvendar os mistérios 
do interior, do dentro, do fundo, do atrás, da verdade,

Mais que trânsito figurativo, a plástica 
sul-mato-grossense marca-se pelas linguagens abstratas 
ou construtivas. A proximidade com Sao Paulo e a 
ocupacão territorial certamente influenciam. A

motivado alguma indagaçao 
conceituai ainda

no

repercussão turística tem 
sobre a visualidade pantaneira, mas o

. Com persistente desempenho, Aurea Katsuren 
melhores definiçõescarece

• VJSSttKS 8. , 85 «.
a cartografias, explora um veio erótico resultante da 
associação da sensualidade do corpo a sinuosidade 
da paisagem. Acentua-se o despojamento quando 
passa por abordagens mais lúdicas. A partir de 88, 
pintura solta-se mais.

em

mas o que conta é o 
cor. Áurea 

verticais 
com

Há uma figuração dissimulada 
impacto visual liberado pela emoção da 
Katsuren, partindo de grandes linhas retas 
ou horizontais, cria uma organização espacial 
áreas valorizadas pela atuação da cor P^1 o ca rate 
econômico da forma ou mesmo pelo efeito das textura 

telas de linho. E, enquanto a construção senas
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Mineiros nos Anos 80Seis Pintores iv 
Márcio Sampaio

artistas de origens e faixas etárias diversas, diferentes 
experiências, sempre receptivos aos movimentos e 
às idéias que circulam no âmbito mais amplo.

oS*qSs pínceladas 9estua,s quebram a „ ortiQtas reunidos nesta exposição, na qual se 
nretende exemplificar aspectos significativos da pintura 
p oe rprais nos anos 80, têm em comum o fato 
reTs cargas se iniciaram a partir da prática doNa produção amazônica, a busca dos significados

como aspectos criativos marcantes. Em pesquisa de 
uíS.e.V'SUal dividindo a paisagem em três elementos 

°S'n eu' á5ua e ve9etaÇão, o amazonense Jair 
cqmont considera a teoria formal dessa espacialidade

H°rte q,ue 3 simples representação dos traços 
Valendo-se de movimentos energéticos da forma e 
da cor, em recursos que denomina "arranjos 
arquiteturais", na tradução de suas "paisagens 
sintéticas , o artista propõe construir 
a ambiência amazônica.

Em 1979, com as exposições Figuração Selvagem, 
no Palácio das Artes, e Figuração Referencial no 
MABH, induzia-se a emergência da Geraçao 80 de 
Minas. Mas a pintura, linguagem eleita pelos artistas 

trajetória dos anos 80, tomaria outros

desenho.

Marco Túlio Resende integram o grupo 
70 construíram oBenjamim e

«^gSSSS. .....
participações em salões e bienais como desenhistas^ 
Chegou-se mesmo configurar uma * escola do desenho 
mineiro", cuja característica principal, e comum, era 
a "competência técnica", posta a serviço de uma 
"expressão reflexiva, voltada para dentro, ruminante, 
mas que não se demitia do compromisso com a 
realidade".

para marcar a 
rumos.

Desenhava-se a abertura política, logo viria a anistia, 
a campanha das Diretas-já. O ânimo dos artistas e 
projeção desse clima de alívio e de esperanças, e a 
pintura, mais do que o desenho, torna-se o meio de 
expressão desse momento. E por isso que e praticada 

liberdade; liberta-se a cor, recupera-se o prazer
caráter ilustrativoeme não descrever de pintar, demitindo-se em parte o 

desenho dos anos 70.A tradição do desenho, fundada por Guignard, 
mantém-se viva ainda hoje e de certa maneira ainda 
influencia artistas mais jovens, não apenas pela

circuito, como também pela

presente no
Partindo de elementos populares, a pintura de

a intensidade cromática, além da 
se questionou se a

Mesmo que a urgência de um discurso engajado nos 
anseios políticos e nas questões sociais seduza^nossos 
artistas, a maioria muda o foco para as questões 
fundamentais da pintura em si.

presença insistente no 
inegável qualidade e atualidade de muitos dos nossos 
desenhistas. Isso pode ser entendido ao examinar-se 
a obra emergente dos demais artistas da mostra, 
Fernando Lucchesi e Paulo Henrique Amaral, por volta 
de 78; Ana Horta, ao abrir-se a década de 80; e 
Ricardo Homen, em torno de 84; em suas obras iniciais 
ou o desenho é prevalente ou corre paralelo à prática 
de outras linguagens, de qualquer forma, alguma das 
qualidades de desenho subjaz na pintura.

o raciocínio espacial, 
pureza lúdica. Já 

raiz construtiva de Nassar vem 
da formação de arquiteto ou da sua intimidade com 
as artes graficas. Diría que vem da própria fonte de 
msp,ração popular, já que a noção esquemática ou
oeNmmin7trnVa' acontece em todos os povos desde 
o Neolitico. O que o nosso paraense faz com qrande
propriedade é manter quase intacta e sem tradução 
c escrifva a visualidade popular que recolhe. Brinquedos 
oletas de circo, barcos e barracos estão ali na essência'

vlsao focal tira ^ detalhe e projeta o todo' 
Em ambos os artistas, o importante não é a obra 
contar, mas conter uma história.

No âmbito mais abrangente do sistema, outros fatores 
se conjugam para garantir à pintura o espaço que 
teve nos anos 80. Em recente análise sobre o fenomeno 
da pintura dos 80, o crítico Ângelo Oswaldo mostra 

'surgimento de uma considerável populaçao 
yuppie, com poder aquisitivo e solicitações precisas; 
o sonho do loft nova-iorquino, ampliando a altura das 
telas antes mesmo de aumentar o pé-direito das sa as, 
as inovações arquitetônicas que consagraram o espaço
clean e cultivaram o clima pós-moderno, em que a

e os clichês

que o

Se se atravessou a década de 70 tendo o desenho 
âncora da produção artística de Minas, ao finalcomo

do período, por uma maior abertura do ambiente, e 
por outras razões, começam a configurar-se 
comportamentos criativos mais afinados com o 
movimento internacional. A par da reformulação dos 
Salões do Museu de Arte de Belo Horizonte e das 
propostas inovadoras do Palácio das Artes.

superficialidade chega ao paroxismo 
provocam delírio; a proliferação de galerias 
rejuvenescimento dos marchands, na mesma faixa 
etária dos colecionadores e dos artistas; a exuberância 
do desigrr, a expansão e o sucesso da industria da 
moda; o recrudescimento do rock e o culto do video, 
as influências provenientes dos Estados Unidos, da 
Alemanha e da Itália - eis aí uma série de fatores 

caminhos dos 80".

e o

A Escola Guignard põe em prática o seu Núcleo 
Experimental, sob orientação de Amílcar de Castro. 
Nesse espaço, reúnem-se artistas de diferentes 
gerações para a prática experimental e a reflexão da arte.

Aí se esboçam os caminhos de uma "nova pintura" 
que abre mão do "bem-fazer" em favor de uma maior 
liberdade de ação e expressão. Essas experiências 
com a pintura do Núcleo se conectam com o trabalho 
ainda mais aberto desenvolvido nos Festivais de Inverno 
da UFMG, onde se reúnem críticos, professores,

decisivos quanto aos

Se tais circunstâncias favoreceram, por um lado a 
proliferação de uma pintura de efeito, vazia, subaltern , 
por outro ajudaram a viabilizar, profissionalmente> 
carreira de artistas sérios, cuja obra passa a ter trans 
no circuito local e em outros grandes ce^tros; J; 
escolha desses seis artistas tem a intenção precisa
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Rio Grande do Sul - Anos 80
A pintura no 
Evelyn Berg

rrresssis
lugar à abstração na pintura (Ibere Camargo) embora 
se mantenha a presença do Pop (Milton Kurtz) do 
Realismo (Mário Rohneldt e Alfredo ^a'e^sks/.]' 
do Neo-Expressionismo (Karin Lambrecht e Magliam) 

tendências que dificilmente se encaixam 
pintura que é praticada por 

Romanita Disconzi. A

de exemplificar este aspecto tão relevante, 
demonstrando, por meio deles, a qualidade e a forca 
da produção mineira da década 
significativos em que operam.

Embora perfeitamente sintonizados com as tendências 
dominantes nos grandes centros, é de se notar como 
estes e outros artistas mineiros inventaram caminhos 
proprios, reforçaram certas características - 
subjacência do desenho na pintura é uma delas - 
mantiveram a tonalidade do humor, o prazer do ioqo 
(ate enquanto desconstrução de estruturas ou da 
historia da arte, em suas citações), fazendo prevalecer 
uma capacidade de elaboração conceituai e técnica 
sem contudo eliminar a possibilidade poética e da 
intuição.

É assim

„ de 80 quando os centros hegemônicos
A déoaíl /estender seu olhar até o Brasil gerando
comeí ntes mostras internacionais, projeta no Sul 
importantes m autocentrad0í apesar das tentativas

em incursionar rumo

Os últimos trabalhos retornam a um princípio longínquo, 
a pintura como instalação sob um suporte convencional 
de um código, pelo qual busca a chave da decifracão 
de seu universo: Minas e o Mundo

e os campos mais

um perfil mais ,
realizadas pelos artistas gaúchos 
ao centro do País.Para Paulo Henrique Amaral a pintura é, antes de 

tudo, uma possibilidade de revelação. Se por um lado 
utiliza-se da pintura para criar imagens do mundo - 
no caso ampliando aspectos banais do cotidiano para 
levar a uma percepção mais profunda da realidade -, 
por outro lado nela se insere um outro tema, o da cor 
e da pintura em si. Quer sejam condutos de sentidos 
e sentimentos, enquanto dão substância às imagens, 
quer pela força de sua presença enquanto "matéria" 
organizada. Suas pinturas são, assim, um movimento 
para tocar o sentido da natureza como da natureza 
da arte. A pintura de Ana Horta - considerada sob a 
perspectiva de seu precoce desaparecimento - constitui 
um breve mas luminoso "relato de sua passagem 
pela terra". O sentido de festa e urgência de que está 
marcada sua pintura lhe confere a idéia de uma 
experiência antecipada. O mecanismo gestual, 
impulsionado por energias que detonam além da 
racionalidade, faz com que a artista trabalhe a tela 
como um espaço sem fronteiras, pronto para 
impregnar-se desse fantasma-cor, e onde se vão 
gravar as tensões e as emoções de um mundo 
crise. Dele, a artista queria recuperar apenas 
era liberdade e festa.

e de outras 
nos "ismos", como a 
Maria Tomaselli Cirne Lima e 
pintura sai dos limites do chassis, ocupando espaços 
cada vez maiores. 0 suporte (papel ou tela) expande-se 

renovada variedade: papelao, madeira, plástico, 
tecido e até mesmo tinta sobre tinta (Frantz). Ao 
abandonar os chassis, junto com a chamada geraçao 
serrote", a pintura perde os limites, invadindo^o 
espaço e vindo a configurar-se como instalaçao e 
objeto (Pasquetti e Lia Menna Barreto), obedecendo 
assim a uma tendência mais pluralista e universal das

No deflagrar dos anos 80, que se convencionou 
hamar "os anos de pintura", retorna após longa 

ausêncte o filho pródigo - Iberê Camargo, pintor entre 
OS Pintores representante maxl™ ^°JeS 
expressionista que vai impregnar a década.

e a

em

encontrar no Sul um ambiente conservador, 
com uma maioria de artistas figurativos. As lingua93n3 
mais afinadas com os movimentos internacionais advem 
do grupo Nervo Óptico, que Vera Chaves Barcellos 
fundara, nos anos 70, com uma postura
experimentalista.

Iberê vai

com Marco Túlio Resende. Sua pintura (e o 
desenho) tem uma feição de "diário do fazer" registros 
de impulsos prontamente reelaborados, reconstituição 
de signos, quando, trazidos à luz desde a mais profunda 
região, revelam-se, ampliam-se,

artes.

importância, no período.Outras mídias crescem em

dinamismo que se encontra na tapeçaria (Zorávia 
Bettiol), a presença sempre marcante da gravura 
(Danúbio Gançalves) e da escultura (Stockinger e 
Vasco Prado).

Instituto de Arte da0 ambiente sofre mudanças:
Universidade Federal do Rio Grande do Sul opera-se 
uma reestruturação, resultante da mudança de geraçao 
dos professores. Novas linguagens vão aportando 
através de artistas que fazem sua formaçao no exterio 
e, no retorno, exercem função didática. E o caso e 
Carlos Pasquetti, que completa seu mestrado no Art 
Institute of Chicago; de Luiz Gonzaga, que vai a 
Facultad de Bellas Artes Complutente de Madnd 
primeiramente para realizar seu mestrado, mais tarde 
em busca do doutorado; Fernando Baril (que passa 
temporada na Espanha e no final da década muda-se 
para Nova Iorque); de Karin Lambrecht e Renato 
Heuser, que passam longa temporada na Hochschule 
der Kunst, em Berlim. Isto só para referir os 
professores/artistas.

no
. recortam-se e, 

contaminando-se de sua própria força, restabelecem 
o principio de sua própria significação.

Benjamim reforça na pintura o sentido de reconstrução 
do universo popular, a experiência infantil do jogo e 
dos sonhos, como restauração da liberdade. Os objetos 
que ele constroí retornam ao amplo espaço da pintura, 
onde pode expandir-se como forma e história. A pintura 
de Benjamim, matéria rica, surpreendente, pele dos 
mitos, reconstrução de natureza, expande e 
desdobra-se: não-figuras, cenários, compartimentos 
de tintas e cores escarificadas, e, nas sombras desse 
fazer, a vida ruminante, profunda de Minas.

Dessas mesmas minas de Minas, a pintura de Fernando 
Lucchesi se alimenta, mas de uma outra maneira e 
com outras forças.

Primeiro, sua obsessiva organização de signos 
pontuando em cores, ritmos, sobre panos, extensos 
muros da cidade. Desses panos, construiu capelas 

cenários para festas da alma" (Walter Sebastião).’ 
tm Lucchesi reside a compulsiva necessidade de 
pintar, a pintura como forma de ação, de modificação 
do mundo, e ele age assim sobre toda e qualquer' 
matéria, o mundo é o suporte da pintura (muros, 
objetos, armários, tudo se impregna dessa forca’ não 
devastadora, mas reconstrutora).

em Nasoutras áreas da cultura, há igualmente interessantes
desenvolvimentos. Em torno do Festival de Cinema
de Gramado floresce uma nova e .brllhante; 9®raÇad° 

na área do patrimomo o Rio Granae 
Missões como Patrimônio

o que

As construções em papel de Ricardo Homen reforçam 
uma tendência bastante praticada em Minas nos últimos 
anos: o interesse pela questão da materialidade.

de cineastas, e 
do Sul vê reconhecidas as 
da Humanidade pela Unesco.

Depois de experiências com as matérias do papel 
dobrado e colado, reforçando uma trama/grade, que 
impunha um programa a essa matéria e à cor, Ricardo 

omen passou a "construir", sobre extensos suportes 
de papel, séries de colunas torças que se decompõem 
ate a irnsao de um barroco denso ao rococó desmedido. 
Seus quadros iluminados por fragmentos de papel de 
seda e cores estranhas vão construindo o espaço em 
camadas superpostas que se acumulam, se destroem 
e se reconstroem, até um momento em que matéria 
e imagem encontram um focus comum e o signo se 
impõe, demarcando o limite do feito e do a fazer.

Se as Missões (cujo tricentenário se comemorou nesta

fim da ditadura militar e as eleições diretas para a 
Presidência da República.

Filhotes da mostra que abriu a .
Laqe Rio de Janeiro, esta Geração 80 deixou-se 
influenciar pelo teórico italiano Bonito Olivel e viu 
eclodir em toda gama de cores o prazer de P«nta • 
A pintura desloca seu eixo de interesse Pesando de 
meio a fim: não mais o veiculo para £. rep^entaçao, 

a pvDressão em si mesma. A gestualidade uvre 
m3 gesto ^também político: enquanto o povo va, as

Importantes exposições nacionais e internacionais 
chegam a Porto Alegre trazendo informação mais 
substanciosa, especialmente sobre a 
contemporaneidade alemã. Professores e artistas do 
centro do País atualizam esta informação com mostras 
de arte contemporânea e respectivo aprofundamento 
crítico. Há um aquecimento do mercado de arte do 
Sul, com a consolidação do papel das galerias que 
divulgam as linguagens dos anos 80 em plano nacional. 
O Museu de Arte do Rio Grande do Sul, cujo acervo 
praticamente estagnara na década de 50, ganha fôlego 
novo através de uma agenda dinâmica que vai da 
reflexão teórico-crítica às exposições de cunho histórico 
e às que investigam novas questões e linguagens.

década no Parque

é um
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Paraná e Santa CatarinaGeração 80 - 
Adalice Araújo

costumes; a evolução técnica e cientifica; o amor 
pela velocidade e pela diversidade imagetica que leva 
à experimentação de diversos campos das artes 
plásticas - justificando por que muitos criadores passam 
da pintura ao objeto ou praticam paralelamente desenho, 
gravura, pintura, objeto e escultura.

ruas comemorar o direito de voto, a matéria da pintura 
se adensa e o gesto se alarga.

0 Rio Grande do Sul assiste a este adensamento 
pictórico guiado por Iberê Camargo, e vê a liberdade 
no tratamento do suporte que Karin Lambrecht 
protagoniza. As manifestações expressamente políticas 
no entanto, só vão aparecer alguns anos mais tarde * 
por intermédio da pintura no espaço público. Enquanto 
cidadaos, no entanto, os artistas se fazem ouvir, tanto 
em grupos (como o Movimento Gaúcho pela Cultura 
conduzido pela Associação de Artistas Plásticos Chico 
Lisboa) como através da voz singular e cáustica de 
Ibere Camargo.

técnica muito pessoal desfia histórias de sua história 
Onírica ala de uma cidade do interior, Passo Fundo 
cujo folclore adivinha e recupera para o mundo da
teóricaT qUalqUer preocuPa^o com escolas ou linhas

Estados do Paraná e de Santa Catarina 
acentuada independência 

característica
Embora os
mantenham entre si uma 
pm seu processo cultural, possuem a

de terem vivido o seu próprio movimento de 
de forma autônoma, sem qualquer vinculo 

de Arte Moderna de São Paulo

comum 
integração 
direto com a Semana 
(1922).

Alfredo Nicolaiewsky é também essencialmente um 
desenhista que vai se encaminhando, perto do final 
do período, para uma pintura de referências arquetípicas 
onde o tempo imprime sua pátina e desvela 
materialidade. Com acentuado interesse na fiqura 
humana e no Pattern, faz com que seus temas se 
deixem impregnar pela matéria da tinta, sem contudo 
perder a identidade que o singulariza.

Em termos nacionais deve-se levar em conta que esta 
é uma geração que vive o esplendor da sua ]uventude 

país que, gradativamente, mergulha em uma 
recessões econômicas da sua história e~

naufrágio das poucas instituições 
No âmbito local, finaliza a

Se até a década de 70 é Curitiba que assume a liderança 
cultural no Paraná, só passando a dividi-la com 
Londrina e Maringá nos anos 80, nao resta duvida 
que desde a década de 60 pelo menos tres grandes 
nólos culturais - Florianópolis, Blumenau e Joinville 
P razões diversas, mas em igualdade de condiçoes 

esta mesma liderança em Santa Catarina.

em um 
das piores
que assiste, agora, ao

década convivendo com afeita de verdadeiras lideranças 
estéticas, com a falência da política cultural exercida 
pelo Estado e com o total descaso em relaçao ao 
ensino universitário. Não é, portanto <de 
alquns dos mais representativos artistas da 
80 - embora estejam, agora, na faixa etária de 30

fazer parte do corpo docente das

por
Enquanto na primeira metade da década o Rio Grande 
assiste a uma combinação de projeto político atrelado 
a ditadura militar, com uma economia que perde 
crescentemente participação no PIB nacional, na 
segunda metade um governo eleito nas urnas assume 
o comando. Na primeira etapa a cultura teve pouco 
amparo oficial; no governo eleito i_ 
demonstrado pela cultura interatua 
mentalidade avessa a aceitar o que vem do centro 
do Pais provocando assim uma produção artística 
auto-referenciada. O Rio Grande ensaia voltar-se aos 
pmses do Prata, provocando um intercâmbio que ainda 
nao frutifica. Com o deliberado afastamento das 
metrópoles do centro do País, a produção, a distribuição 
e o consumo das artes plásticas do Rio Grande se dão 
preferencialmente no próprio Estado, que passa a 
contar com um sistema de artes plásticas autocentrado.

- exerceríam
Kcirin Lambrecht, que participa da mostra Como Vai

GerT° 80?' d° Parque La9e- e pouco deP°is S tf D T CC!m0 convídada ™ Bienal Internacional 
de Sao Paulo, alia uma atividade didática
ateliê em Porto Alegre com uma forte presença na 
cena nacional e internacional. Representante-síntese 
da Geraçao 80 no Sul, Karin faz uso dos signos 
propostos pelo misticismo religioso e desenvolve 
linguagem simbólica de alta densidade. Com seus 
pigmentos puros e a lona como suporte, caminha do 
Expressiomsmo para uma linguagem própria que se 
nutre da arte povera, da tendência abstratizante 
uma forte dose de lirismo com que a Geração 80 
desagua no mar revolto e dissonante dos anos 90.

ainda, observar que o Paraná e Santa Catarina 
carisma de seus poetas eDeve-se,

têm outro traço comum: o
capacidade de definir a estetica e as mais 

profundas verdades de seus Estados de origem. Se 
pela força poética de Lindolf Bell reconhece-se, em 
nível nacional, o Movimento Barriga-Verde na ' 
capacidade de engolir esperança, em contrapartida 
ainda está por ser descoberta a profunda identificação 
entre Paulo Leminski e a Geração 80 no Parana. 
entrada real da arte paranaense na contemporaneidade 
só se dá na década de 70, longe da política oficial. 
Um grupo de professores do curso de Pintura da

Belas-Artes do Paraná, na tentativa

em seu a sua unK^ers^da^esfocais. Em contrapartida, pref^ma^ar 
em cursos livres - pnncipalmente na órbita da Fundaçao 
Cultural -, que são os únicos, em Curitiba, que 
conseguem manter um bom nível.

o interesse 
- com uma

sua

norte do Estado do Paraná.e de

Uma das mais interessantes características que ocorre 
no Paraná, ao longo da década de 80 e a f°^apa0 
de grupos: Convergência, Bicicleta, Moto Contini , 
Sensibilizar, PH4 (Curitiba), O Gato Morreu (Mannga) 
e Sucateando (Ponta Grossa), que têm em comum 
reagir contra a apatia, a msolvência e a alienaçao da 
cultura local. Em Londrina, por sua postura vanguardista, 
sobressai-se o Grupo Ateliê Letícia Faria.

Escola de Música e 
de reciclar o método de ensino local, promove os 
Encontros de Arte Moderna, que mantêm um carater 
renovador de 69 a 74. Os frutos não tardariam em 
se fazer sentir, surgindo um grupo de artistas que 
passa a trabalhar com arte emergente e toda uma 
série de processos experimentais.

Na virada da década, o respiradouro: cresce a circulacão 
de obras e artistas, o Instituto de Artes qualifica 
trabalho gerando um mestrado próprio, e um volume 
maior de informações opera mudanças 
da pintura no Rio Grande do Sul

o seu

no panorama A Geração 80, no Paraná, vem conseguindo manter 
postura de total independência face à política 

cultural, não se deixando, por outro lado, corromper 
pela marchandise local. É impossível explicar o 
fenômeno desta geração como uma simples releitura 
do que se passa no eixo Rio/São Paulo ou na jovem 
pintura italiana ou alemã. Se existem poucos parâmetros 
para absorver a linguagem de um Enzo Cucchi ou de 
um Jiri Dokoupil, em contrapartida é inegável que 
existem características comuns, vivenciadas por toda 
a Geração 80, em nível internacional. Entre elas 
podemos citar: a síndrome do final de milênio; a 
ameaça da destruição nuclear; a descrença nas religiões 
oficiais - gerando duas reações antagônicas: a 
construção de mitos individuais ou o total niilismo com 
todas as suas consequentes fugas; a liberação dos

Osinski Leila Pugnaloni, Letícia Faria, Grace Arraba , 
Izabella Zanchi e Annette Skarbek. Florianópolis mante 
uma liderança cronológica face aos demais polos 
culturais catarinenses. Tudo começa corn a cdegadam 
de Martinho de Haro, em 1939. FI°nan°P°'da de 70 
intacto seu processo mitomagico ate a década de • 

ruidoso Grupo de Artistas Plásticos de 
ânsia de renovaçao,

uma
Carlos Pasquetti, egresso do grupo NO, realiza 
importante trabalho didático no Instituto de Artes 
enquanto se afirma como desenhista. Vai se 
aproximando mais e mais do gesto pictórico: ao cobrir 
totalmente o suporte com sua técnica mista (pastel 
pigmento, conté e crayon), inventa um desenho-pintura 
que rompe os limites formais da bidimensionalidade 
invadindo o espaço com objetos que configuram a ' 
presença da instalação.

Mesmo o
Florianópolis (58), com sua 
consegue quebrar o seu sagrado silencio

nãoVindo da experiência naif, Ruth Schneider 
pintura de carga expressionista

realiza uma 
em que através de
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como Trunfo 
Telles

A Pintura 
Cláudio

A produção da região, apresentando características 
de peculiaridades visual e cultural, busca assumir 
caráter universal em diálogo constante com as 
conauistas que lhe são contemporâneas. Mas, 
certamente, é na reconfortadora liberdade de conviver 

jao particularidades que esta o seu vigor O 
escolhido é representativo da região também 

reflete dificuldades e percalços
desenvolve fora 

Selma Parreira e

O panorama só muda nos anos 80 com a criação do 
Centro Integrado de Cultura e com a presença de 
Harry Laus como diretor do Museu de Arte de Santa 
Catarina. Este acerta os ponteiros do relógio, colocando 
a p astica local no compasso vertiginoso do século 

„No camPO da pintura faz-se sentir a viqorosa 
influencia de Rubens Oestroem, de Blumenau 
de uma corrente internacionalista. O elo mágico 
permanece na obra de Janga, consciência mágica 
da ilha que revive nas 
raízes açorianas.

Nas décadas de 60 e 70, graças a Elke Hering 
Blumenau afirma-se como um dos mais dinâmicos 
centros da plástica catarinense.

Vinte anos depois o fenômeno repete-se, em ordem 
inversa: Rubens Oestroem vai estudar na Alemanha 
e nos anos 80 traz para Santa Catarina o fogo sagrado 
dos jovens berl.nenses, que modificaria todo o conceito 
plástico do Estado. Se Elke Hering nacionaliza a plástica 
catarinense, Rubens Oestroem a internacionaliza com 
a torça de seu gestualismo abstrato de cunho 
neo-expressionista.

Também nos anos 60 Joinville notabiliza-se graças a 
Juarez Machado, seu humor e sua verve altamente 
requintados. Joinville é, em realidade, o grande parque 
industrial de Santa Catarina. Por sua aproximação 
geográfica, mantém uma estreita relação com Curitiba 
onde estudaram muitos de seus artistas, como o 
propno Juarez, Edson Machado e Luiz Henrique 
Schwanke.

Nos anos 70, sobressaem-se em Joinville Nilson Delai 
Antonio Mir, Indio Negreiros e Hamilton Machado.
Ja a plastica dos 80 seria dominada pelas vigorosas 
RucSk°na 'dadeS ^ LUIZ Henrique Schwanke e Marcos

i à qnlicitacão do Instituto Cultural Itaú para 
Atfprionar seis artistas que representem a pintura da 
a P,da na região de Goiás e do Distrito Federal obrigou 
a adoçlo de critérios de escolha. O grupo de expos, ores, 
f • Mauro e Selma Parreira (GO), Eduardo Cabral, 
Hder Rocha Filho, Galeno e Sônia Paiva (DF) representa 
E 0 novíssima geração surgida na metade da década, 
Tendo ao longo destes poucos anos consohdado sua 
nosicão São artistas que pela sua juventude na 
nar rtharam de dúvidas impostas por uma relaçao de 
conflito com a criação artística, e trabalharam a pintura 
acreditando plenamente nas possibilidades que esta 
hnquaqem pode proporcionar. Sem conviver com 
anseios ou culpas, conseguem apresentar trabalho 
onde lidam acima de tudo com o prazer de esta 
realizando.

com suas 
grupo
na medida em que
inerentes ao processo artístico que se 
dos tradicionais núcleos produtores. ■
Eduardo Cabral apresentam obras que encontram 
suas referências no mundo circundante, Galenoe 
Elder Rocha Filho trabalham 'ma9ens que t 
relações com a memória das coisas. Soma Paiva, 
através da redundância, e Luiz Mauro, da construção 
de composições inusitadas, trafegam em situações 
nlásticas limite. Cada um deles vem criando um 
repírtório com características individuais de linguagem, 
sePdistinguindo como elemento criativo e ao mesmo 

fazendo compreender como valor coletivo. 
Todos lutam para através da arte dimensionar seu 
papekromo ser humano, e aí reside o seu traço essencial.

porta-voz uma

suas pinturas e instalações as

nesta década de

8SÍESSU3 SíSSíSS
várias outras mídias.

tempo se
com a pintura, que como
S^We^dplos recursos —s 

fez com que obras contemporâneas, justamente por 
ultrapassar determinadas fronteiras, viessem a ser 
obrigatoriamente incluídas neste gênero. Atendendo 
ao fazer artístico, a pintura passou a ser abrigo de

mais diversas, redimensionou o seu 
novas questões damanifestações as 

campo de domínio, absorveu as 
arte. Criou, assim, condições para acabar com qualquer 
timidez em relação a poder ser apreciada. Agora, sem 
nenhum temor de estar contra as tendências, po e 
ser declarada a paixão pela pintura.

Impondo mudanças sociais profundas a nosso pais, 
a década de 80 obrigou nossos artistas a assumir _ 
um comportamento totalmente novo perante ai con içao 
de produtor cultural. Não há nenhuma possibilidade 
de romantismo ou ideossincrasia, cada um tem que 
desempenhar da melhor maneira possível o seu pape 
profissional e colocar de forma exemplar o seu traba o. 
Os artistas jovens têm demonstrado grande capacida e 
de absorver estas novas injunções, obtendo com 
facilidade conquistas que lhes são muito proveitosas. 
Os artistas de Goiás e Brasília, vivendo numa região 
geográfica que se impôs em nível nacional nesta 
década, são também um fato novo no panorama 
cultural. Os de Brasília aprenderam a se agrupar e 
realizar exposições que têm levado seu trabalho a 
diferentes cidades brasileiras, principalmente Rio e 
São Paulo, e mesmo a importantes centros no exterior. 
Os de Goiás conseguiram se fortalecer em um mercado 
dinâmico.
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:
A Efervescência dos Anos 80
Aracy Amaral

Seria simples aludir ao delírio da pintura jovem que 
surge nos primeiros anos da década de 80 para a Alemanha e Itália, ou para a Escola de Nova 

Iorque, em raros casos, o ápice da tendência gestual, 
dramatica, veloz destas pinturas-atuacões culminou 
na Bienal de 1985.

A partir de então, muitos artistas, que se tinham 
apresentado e estreado em São Paulo com Arte na 
Rua ou Pintura como Meio ou nos Salões Paulistas 
ou Nacional de Arte Moderna, passaram por uma
auto-revisão, como uma rejeição do gestualismo visto 
em toda parte.

nnma Pintura irônica e fundada na religiosidade. 
Honesta sem dúvida, mas incomodando-nos essa 

mutável como a moda em suas fases a nos 
questão: é possível a maturidade. Ou, o 

maturação num artista?

■U falar na "crise da representação", outros de 
fora do Brasil ao ver nossa arte se assombram pelo 
distanciamento entre a dramaticidade dos problemas 

agridem a nação e a não-visibilidade dessa realidade 
P obras de nossos artistas. O propno Habermas

perplexidade curiosa, ao visitar em 
no MAC há

. com uma
geraçao nova, que desponta em São Paulo sobretudo 
a partir da FAAP (talvez a única exceção a confirmar 
a regra tenha sido Paulo Pasta, que vem da ECA 
que curiosamente não dá frutos). Talvez seja também 
necessário fazer referência ao mercado, alerta, 
interessado, e que acompanha com entusiasmo esta 
gente jovem que vem com um vocabulário novo 
alguns poucos (como os da Casa 7) atentos ao ' 
expressionismo abstrato e as suas consequências, 
mas em geral com os olhos postos na Europa, em 
particular na Alemanha e Itália. Mas o mercado é 
fenômeno forte nesta década e por certo foi inovador 
no século para o Brasil que uma geração seja festejada, 
solicitada e adquirida como obra, em seu lançamento!

busca
levantar a

vem a ser aque

nas
demonstrou essa
São Paulo a exposição de Paulo Pasta

ano. Para mim é mais clara essa 
, ou do "real", o que traria implícito 

de maneira mais óbvia.

Na segunda metade da década, assim, ao lado do 
conceituai, em artistas que trabalham no tridimensional 
surge na pintura a curtição da superfície, a 
experimentação de materiais, os mais diversos 
adensando a matéria (como

pouco mais de um
rejeição do"nosso"

Na verdade, na fuga do questionamento da problemática 
local está também uma forma de explicitar o horror 
do cotidiano. Voltamos à tese do,"homem cordial 
de Sérgio Buarque de Hollanda. E menos difícil sair 
numa escola de samba, no Rio, depredar ombus ou 
quebrar garrafas no gramado de um estádio de futebo 
em São Paulo que tentar participar da solução de 
problemas infra-estruturais aparentemente insolúveis 
na presente conjuntura.

Implícito aí um risco, e na periculosidade do risco o 
olho a desafiar o futuro nem sempre certo de todos 
que se apresentaram no Brasil e exterior. Mas a 
solicitação no decorrer do tempo veio não apenas do 
Brasil como de fora. E nunca artistas nossos tão jovens 
tiveram a oportunidade de

. , . cera, pigmento puro,
entretela, objetos os mais diversos, fragmentos do 
universo industrializado etc.), e a audácia das dimensões 
agigantadas, que não está desvinculada, 
do fenômeno de mercado. Por outro lado 
de composição, a matéria pela matéria, 
da intensidade cromática,

a nosso ver, 
, a ausência 

o prazer visual 
parece ter cedido lugar, 

pouco a pouco, a uma poética, uma sensualidade, 
que são visíveis nas pinturas suntuosas, a emanar do 
clima litúrgico presente em Flávia Ribeiro (tato, olfato 
visão), na amplidão dos territórios pictóricos de 
Fábio Cardoso de Almeida, de um Paulo Pasta, 
parece produzir carícias com resultados por vezes 
metafísicos na superfície de suas telas, em Marco 
Gianotti, que une o sensual ao poético. 0 clima onírico 
e (mais uma vez devemos repetir o termo) metafísico 
e uma constante nos trabalhos, da segunda metade 
da década, de Geórgia Creimer. O dionisíaco cede 
passo ao apolíneo em Nuno Ramos, Paulo Monteiro 
e Rodrigo Andrade, na pintura, o vigor agressivo por 
vezes visível na voluptuosidade da superfície manipulada 
com aparente rusticidade, a intuição de Monteiro 
substituída por uma racionalidade evidente 
e Rodrigo, mais distante em Fábio Miguez

se apresentar fora do país.

Difícil foi organizar uma exposição-síntese da geração 
emergente nos anos 80 com tão reduzido número de 
nomes e somente a partir da pintura. Porque 
pintura foi o traço a diferenciá-los da geração 

conceituai" dos anos 70, na segunda metade da 
década o objeto, a escultura, a instalação foram 
marcantes. Daí ser parcial, a meu ver, este levantamento 
quando omitimos a produção de Paulo Monteiro no ' 
desenho e na escultura, de um Romagnolo, de Jac 
Leirner, de Artur Lescher, de Guto Lacaz, de Nina 
Moraes, de Ana Maria Tavares, entre tantos outros. 
Nosso critério então foi o de selecionar artistas 
demonstrativos de tendências ocorridas na década 
artistas que tiveram um trabalho ininterrupto na área 
do bidimensional. Parcial este levantamento, também 
pelas dificuldades óbvias de não incluir aqui as 
contribuições de artistas trabalhando na Europa, como 
Cristina Barroso e Julio Villani, ativos hoje na Alemanha 
e em Paris, respectivamente.

se a artístico contraditório do Brasil,A resultante, no meio 
é esta colheita farta de jovens vocações de elevado 
nível num meio ambiente onde não se oferece sequer 
a possibilidade regular de expor realizações artísticas 
de todo o mundo por nossas carências museológicas. 
O estímulo do meio cultural, pode-se dizer, vem dos 
artistas, e não de uma política cultural estadual 
federal, inexistente. São Paulo ainda pode apresentar 
uma iniciativa privada que relativamente se ativa em 
publicações e promoções. Sem mencionar que falar 
em anos 80 em São Paulo torna também obrigatória 
a referência a uma nova geração de críticos, oriundos 
da filosofia, que acompanham os artistas surgidos na 
década, pontilhando o aparecimento de exposições • 
com seus textos em catálogos e periódicos.

um
que

ou

em Nuno

s artistas moços mudam muito, se inquietam, buscam 
alterar sua linguagem, estão buscando uma tendência 
que mais se adapte a sua personalidade ou momento 
pode-se dizer.

Quais as principais características desta pintura que 
surge nos 80? Alguns artistas de nosso meio, como 
Leda Catunda, Zerbini, Cozzolino e Guto Lacaz, parecem 
ser singulares ao cultivar um veio neo pop, o ambiente 
meio decadente pós-industrial, com humor e 
inventividade, os mass media e um frescor juvenil a 
iluminar suas tiradas, como ocorrería também com o 
carioca Barrão. Se o começo da década apontava

Exemplar dessas permanentes idas e vindas é o 
trabalho deJVIônica Nador, obsessiva e quase conceituai 
na reiteração de sua gestualidade sóbria em início da 
ecada, em branco e negro, a seguir projetando suas 

duvidas sobre a umcidade da imagem pictórica, 
posteriormente assumindo a decoração como temática
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Rio de Janeiro: Prazer e Reflexão
Frederico Morais

pedras e ilhas em cristais e diamantes. Na paisagem 
neste instante da janela de minha casa, emEntre a Mancha e a Figura (Museu de Arte Moderna 

do Rio de Janeiro, 1982) foi a primeira tentativa de 
se fazer um levantamento das raízes da nova pintura 
brasileira dos anos 80. Entre os expositores estava 
Luiz Aquila, que ao lado de outros artistas-professores 
da Escola de Artes Visuais, como Charles Watson e 
John Nicholson, resistiu bravamente à anunciada 

morte da pintura”, estimulando assim os seus alunos 
e futuros artistas a seguirem pintando. Estava também 
Jorge Guinle, duble de artista e crítico de arte, 
dos pintores mais brilhantes e também a vítima 
notória de uma geração que defendeu 

dos pilares da ideologia do prazer.

dimensão simbólica. Afinal, a Geraçao 80 nasceu 
escolas de arte e desenvolveu-se a partir delas^ 
artistas cariocas que participaram da mostra 

a própria escola do Parque Lage, 1/ 
nassaram pelos diversos cursos do Museu de Arte 
Moderna, outros 17 pelas oficinas de gravura e escultura 
do Inqá, em Niterói. Dos paulistas presentes a mostra, 
uma parte veio da Fundação Armando Alvares Penteado, 
outra frequentou, nos anos 70, a Escola Brasil. Os 
mineiros marcaram ponto na Escola Guignard e também 
na Escola de Belas-Artes da Universidade Federal de 
Minas Gerais, indicando que mesmo as escolas oficiais 
procuraram se renovar a partir dos anos 70. Mas, sem 
dúvida, a Escola de Artes Visuais do Parque Lage e 
o melhor exemplo, no Brasil, de um ensino livre e 
alternativo, possuindo um astral altamente positivo 
que envolve a todos, professores e alunos, numa 
atmosfera de descontração criativa quase anarquica.

Mas a exposição-marco da década passada foi mesmo 
Como Vai Você, Geração 80?, que reuniu nada 
menos que 123 artistas. Foi ela, afinal, que gerou o 
conceito (melhor seria dizer a griffe) Geração 80, hoje 
aplicada à produção brasileira do período’ Quais as 
razões do seu sucesso?

A mostra, como se sabe, não se restringiu à pintura, 
incluindo também escultores e objetistas como Barrão, 
Maurício Bentes e Frida Baranek, desenhistas como 
Ester Grinspun, artistas high tech como Eduardo Kac 
e grupos^ de performers como Rádio Novela, etc. Por 
que, então, ela se tornou um símbolo da nova pintura?

Uma primeira explicação pode estar no próprio título 
da mostra. A interrogação contida no título indica, 
de saída, que seus organizadores não pretendiam' 
explicar, de forma arrogante e autoritária, a arte que 
se estava produzindo no Brasil naquele momento. 
Como vai você...? é quase uma saudação, um início 
de diálogo - olá, como vai? -, uma amizade possível, 
uma troca de afetos. A troca mais intensa de experiências 
e as reflexões conjuntas viriam a seguir, na forma de 
ateliês, mostras conjuntas, revistas etc.

Santa Teresa, recrio as telas de Chico Cunha. Chove 
muito e em breve será noite. Uma espécie de sfumato 
leonardesco faz desaparecer aos poucos a enorme 
pedra que tenho a minha frente. Mas no pé da 
montanha o branco dos edifícios canta na paisagem 
nevoenta, como desenhos guignardianos.

uma
nas
Dos
frequentaram

A nova geração de pintores cariocas parece ter 
redescoberto Guignard e, simultaneamente, o Barroco 
mineiro, como se pode ver nas telas de Beatriz Milhazes 
e Adriana Varejão. O que atraiu Beatriz em Guignard 
não foram as paisagens ouro-pretanas, as 
naturezas-mortas ou retratos, mas esta faceta que a 
crítica tem renegado no pintor, a decoração, o pincel 
livre e amoroso. Da mesma maneira, o que ela vê nos 
retábulos das igrejas não é a hierarquia hagiográfica 

i delicada musicalidade do arabesco. 
lhe interessa hoje, na pintura de todos

, um 
j mais 

o corpo comoum

No catálogo da exposição, Áquila dizia não se importar 
de cair na lata de lixo do outro lado do muro a que 
chegou a pintura e, depois, fazer do lixo pintura”. 
Guinle, por sua vez, me dizia, em entrevista, que 

queria colocar tudo dentro do quadro até que ele 
caísse como um fruto podre no chão”. Para ele, a 
pintura era também objeto olfativo, pois é quando o 
fruto está podre, como a goiaba bichada, que ele 
cheira mais. E quem conheceu o ateliê de Guinle, 
em Copacabana, pôde sentir o forte odor de pintura 
envolvendo todo o ambiente, assim como patinou por 
sobre camadas de tinta que iam se acumulando no 
chão, sobras de suas telas, que ele, em seu ímpeto 
criador, costumava pintar diretamente com os dedos, 
numa relação gozosa com os materiais da pintura.

dos temas, mas a
Enfim, o que l... - ,
os tempos, é o detalhe desprezível que se esconde
sob a imagem principal.

Se Beatriz Milhazes valoriza o detalhe insignificante 
em seu propósito de trazer a pintura a primeiro plano, 
também Daniel Senise transfigura o objeto banal - 
uma hélice de avião, por exemplo, situando-o em 
um contexto novo, que tem algo de teatral ou 
cenoqráfico. De início, ainda sob a influência do 
Neo-Expressionismo alemão, estes objetos isolados, 
fraqmentos de corpos ou restos de arquitetura 
formavam, no dizer de Wilson Coutinho, um teatro 
de sensações mutiladas”. Matéria áspera, grossa, 
densa, criando uma atmosfera pesada e soturna, 
expressionista enfim. Hoje sua pintura esta mudando, 
ganhando uma aura religiosa ou metafísica. A matéria 
está mais elaborada, requintada mesmo, de uma 

lembrar a ação do tempo. A

Finalmente, Como Vai Você, Geração 80? aconteceu 
no Rio de Janeiro e não em São Paulo, Porto Alegre 
ou qualquer outra capital brasileira. E o Rio continua 
sendo, apesar do esvaziamento econômico, a principal 
caixa de ressonância da vanguarda artística brasileira.

natureza exuberante, o Rio

De início, portanto, tratava-se apenas de 
de pessoas com interesses

um encontro 
comuns, a pintura, por 

exemplo. Algo assim como ir a uma festa ou a um 
comício. Depois de uma década de arte assexuada, 
hermética e fria, que tinha sua correspondência em 

discurso crítico que de certa forma introjetara o 
autoritarismo da vida brasileira, e em face, portanto, 
da própria evolução política interna - anistia, eleições 
para governadores em 1982, campanha das Diretas-já, 
trazendo o povo de volta às ruas - e das novas 
tendências da arte internacional - Transvanguarda, 
Neo-Expressionismo, Nova Imagem, Pattern -, a 
expectativa em relação à nova geração de artistas 
brasileiros era muito grande. E, confirmando esta 
expectativa, a mostra foi uma grande festa. Uma festa 
que a Escola de Artes Visuais, então dirigida por 
Marcus Lontra, procurou estender ao máximo através 
de mostras como Rio Narciso, Território Ocupado 
Velha Mania, ou eventos como Rio de Cor e shows 
de rock.

Lindo como é, com uma
de forma até inconsciente a arte que eleimpregna 

cria. É tema e linguagem.Esse caráter dionisíaco e opulento da pintura de Guinle 
Aquila, José Roberto Aguilar e Ivald Granato tinha 
como contraponto, na mostra citada, a pintura sombria 
de Ibere Camargo, então retomando dramaticamente 
a figura, a fase negra de Ivan Serpa e as matérias 
requintadíssimas de Flávio Shiró

um

É, portanto, difícil para o artista carioca fugir da
obra. Em Cristina

luminosidade
presença da paisagem em sua 
Canale, o Rio aparece dissimulado 
do colorido e na sensualidade das matérias. Sua pintura, 
inicialmente tendendo à geometria, é hoje efusão lírica. 
Também o colorido mudou. A melancólica monocromia 
de sua paleta anterior está sendo substituída por azuis, 
rosas, violetas, verdes. Claro, a artista não se põe 
diante da natureza para pintá-la, mas ela está presente 
em suas telas. A contemplação de suas pinturas se 
dá, aliás, em dois tempos. No primeiro, a matéria farta

diálogo tátil. Num

na

leveza arcaizante, a 
imagem emerge de dentro da tela, tensionando a 
superfície, pedindo não a tradução, mas o silencio 
da contemplação.

Entre a Mancha e a Figura expunha, portanto uma 
pintura a flor da pele, ou da tela, como escreví então 
indicando que a arte dos anos 80, sem perder de vista 
suas qualidades específicas, seria mais emocional do 
que a das décadas anteriores. Para Sheila Leirner 
esta mostra foi o zeitgeist da pintura brasileira.

0 Rio está presente, também, na pintura de Luiz 
Zerbini, nascido em São Paulo, através da paisagem 

ele capta da varanda de sua casa, na Gávea: 
piscina, aquário, Cristo Redentor, Regina Casé, 
carioquíssima, e, por extensão, imagens de um Brasil 
tropical, com araras, onças, azulejos e estatuas,

betoneira, candomblé e

e faustosa pede como que 
segundo tempo, quando nos distanciamos da tela, 
percebemos a profundidade e diversidade dos planos

um
queEsta exposição foi seguida muito de perto por outra 

realizada no Centro Empresarial Rio (1983), denominada 
3.4 - Grandes Formatos, que pôs toda ênfase 
agigantamento das telas, em sua maior parte 
apresentadas sem moldura e chassis. Um ponto a 
favor de ”3.4...” foram os textos estampados no 
catalogo da mostra, indicando uma postura radicalmente 
nova da crítica de arte diante da nova pintura.

Outra razão pode residir justamente aí, na Escola de 
Artes Visuais, escola que se tornou, simultaneamente 
um foco de resistência da pintura (a partir da gestão' 
Rubem Breitman) e um ativo centro cultural atuando 
no vácuo deixado pelo incêndio do Museu de Arte 
Moderna do Rio de Janeiro.

no
A paisagem do Rio caracteriza-se pelos vastos

observam dos Gauquin in Rio, o cais 
motocicletas. Enfim, um décor kitsch envolto em azuis 
dufvnianos, a beleza selvagem de um David Lynch 
mesclada com o piano de Tom Jobim. Realismo e

e a
horizontes, pelas distâncias que se 
pontos mais altos de sua geografia. Sua beleza reside 
no encontro das águas do mar com as nuvens que 
ondulam ao longe, os raios solares transformando
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Da Figuração à Construção 
GalvãoRoberto

Com resultados que aparentam mais ligações do artista 
as inspirações urbanas, com o grafite de parede, 

desenho de calçada onde o traço, o risco, a 
marca são elementos importantes, temos, em 
Pernambuco, Rinaldo. É um trabalho onde a emoção 
é presente em todos os cantos e recantos do quadro 
conferindo à obra, pela liberdade de execução, um 
certo toque abstracionista.

Numa outra variante estilística, mas ainda no grupo 
da figuração expressionista, temos ainda a paraibana
Alice Vinagre.

No seu trabalho, a
É apenas um elemento, um
construção poética. Sua pintura e uma grafia, e um 
discurso descontínuo de imagens e gestos que falam 
da atualidade, dos seus paradoxos dentro de visões 
ternas ou irônicas, mas sempre carregadas de 
revelações.

Anrendemos com Arnold Hauser que as obras de ar e 
^o otoosTnalcançáveis e que cada geração os contemp a 
ao nersoectivas diferentes, vendo-os com novos olhos, 
tm que isso queira dizer que o ponto de vista posterior 
seja o melhor. Cada ponto de visão tem suas limitações
e insuficiências.

fantasia. "Minhaspinturas", dizZerbim, "sãoalegorias 
e a atmosfera de delírio é usada em qualquer situação. 
Percorro as cidades, vejo tevê e encho os olhos com 
paisagens que passam por minha janela, paisagens 
livres e complexas como na mitologia grega e nas 
lendas indígenas, onde o imaginário e o real convivem 
lado a lado."

exposição. Não fossem as limitações do espaço e a 
necessidade de realizar uma exposição espaçosa e 
museologicamente atraente, e poderiam estar aqui 
15, 20 ou mais artistas. E em todos eles estaria a 
diversidade da paisagem física, social e psicológica 
do Rio de Janeiro, bem como do brasileiro e do 
internacional que integram sua cultura.

com 
com o

Olhar para uma década que mal terminou e pmçar 
Hpstaaues é uma tarefa difícil e ousada. E necessário 
a humildade de reconhecer a existência de limitações. 
Os ângulos de visão não são límpidos para que se

percepcão de modo claro das tendências 
desenhando na historia

Diferentemente de Jorge Duarte, que fez da pintura 
um espaço para citações e reflexões sobre a história 
da arte, Zerbini diz que seu vocabulário plástico tem 
origem no seu cotidiano. "A história da arte", ele 
garante, "é divertida, mas existe um diálogo emocional 
com a pessoa que vê meu trabalho que me interessa 
mais." Jorge Duarte disseca o corpo da arte, realizando 
em suas telas e objetos trocadilhos verbicovisuais, 
citações de Duchamp, Magritte, Man Ray. Interroga 
continuamente a pintura: tela, imagem, suporte, 
técnicas, estilos, ismos. Chegou mesmo a recortar 
suas telas isolando partes para melhor observar o 
fenômeno da pintura. Aproximando-se da arte 
conceituai, não deixa, entretanto, de fazer pintura.

Porém, um maior número de artistas não mudaria 
fundamentalmente o retrato que se pretendeu traçar 
da arte brasileira nesta e nas demais exposições que 
compõem o evento BR/80, ou seja, o retrato de uma 
pintura que, sem deixar de ser reflexiva, inteligente e 
renovadora, não abandonou o que sempre foi o 
fundamento de toda criação artística, a beleza que 
emociona e dá prazer.

tenha uma 
que, cotidianamente, vão se 
das artes de um povo.

figura já não é o centro da obra.
símbolo a serviço de uma

produção pictórica dos artistas do Nordeste 
década de 80 mostra sinais de um fato 
determinante: uma abertura de canais 

centros internacionais

Todavia, a
brasileiro na 
que pode ser

í, “
mundo, tem mais laços Já o baiano Sérgio Rabinovitz usa a figura apenas 

como um pretexto ou estímulo para fazer a sua arte 
para expressar-se. Suas pinturas são apenas reflexos 
do olhar, uma transposição livre do que ® t
captou e que a sua mão foi capaz de emocionalmente 
grafar 0 resultado, por vezes, é ambíguo. O limite 
entre a abstração e a figuração.

olhar mais voltado para o
com a Europa e mais consciência de sua condição 
de cidadão do mundo.

um

Jorge Guinle terá sido o artista mais culto de sua 
geração. Tinha um olho treinadíssimo, resultado de 
uma vasta vivência internacional da pintura. Mas esta 
erudição pictórica não resultava em citações explícitas 
da história da arte. Transparecia diretamente no modo 
como enfrentava o ofício da pintura, no fazer. A 
contemplação de suas telas pede, portanto, como 
observou Ronaldo Brito, "um olhar furioso, mas 
extremamente culto, com uma vasta memória 
moderna"

até com uma certa nitidez,Nessa ambiência nota-se 
a existência de dois pólos catalisadores que 
sobressaem-se em um verdadeiro mar de tendências 
e estilos que deságuam nas artes nesses tempos 
pós-modernos. Nota-se também a existência e um 
fio condutor que serve de ligação de um polo a outro

Seguindo o fio condutor e transpondo a fronteira' 
separaria os figurativos dos abstratos, cairemos no 
outro pólo que gostaria de destacar: o que congrega 
os artistas cujas obras são elaboradas corn a intenção 
de realizar um trabalho de construção e desconstruÇão 
no espaço bidimensional, sem preocupações figurativas.

-i os interesses 
resultados de

Um dos pontos para onde convergiram 
de uma quantidade de artistas, com i 
qualidade no Nordeste, foi a tendência que permeou 
a cabeça de jovens pintores de todo o mundo - a 
figuração de caráter expressionista.

0 Rio que está nas telas de Victor Arruda não é apenas 
aquele representado por seu principal ícone natural, 
o Pão de Açúcar, que aparece metamorfoseado em 
boca dentada ou ancas. É, antes de tudo, a face 
sórdida e suja da cidade grande, a gráfica marginal 
dos banheiros públicos, o graffiti obsceno, o desenho 
direto e simples de Carlos Zéfiro. Como diria Victor, 
na voz de seus intérpretes, sou Copacabana, Central 
do Brasil, subúrbio, Lagoa, sou erotismo em estado 
puro, coletivo, sou a contraface do Brasil grande, do 
Brasil que pretende ingressar no Primeiro Mundo, sou 
a libido liberada, mas sou também o medo e a solidão 
na selva dos edifícios, mil olhos me olhando, droga, 
sexo, crime, voyerismo, o assunto proibido, memória 
e sonho, fantasmas pessoais, alucinações.

O primeiro a citar, por aparentar maior apr0X|maça° 
do grupo figurativo, é o pernambucano Alexandre 
Nóbrega. Apesar do seu trabalho preocupar 
visivelmente com a matéria pictórica, com 9 
com a cor, com a elaboração de uma arquitetura 
orgânica, o resultado é ambíguo No Proce^° d 
construção e desconstrução das formas surgem 
etementos que. de algum modo, remetem o observador 
a um imaginário figurativo.

Apesar dessa maneira de fazer arte ter se transformado 
numa verdadeira moda internacional, alguns ar is a 
nordestinos conseguiram superar o simples modismo 
e produziram trabalhos de forte poética pessoa e 
qualidade plástico-formal excelente.

Um exemplo é Eduardo Eloy, cuja obra reflete a força 
e a luz da região em que vive. A sua arte é agreste 
o gesto é nervoso e carregado de vigor e, contrariamen e 
à sua fatura rústica, o universo temático e envolto 
por uma poética de recordações dos tempos da 
infância e de fantasias que são próprias do seu povo, 
mesmo quando retrata os problemas do mundo 
contemporâneo.

Mais ou menos na mesma linha, o paraibano Rodolfo 
Athayde é mais explícito no processo e demonstra 
claramente, através da fatura a lutaAs formas ocupam^urrijugar na tela^partiq^pa
espaço, 
do todo, mas não são o

0 melhor da Geração 80, no Rio de Janeiro, não se 
restringe apenas aos artistas que integram esta
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Participantes

Karin Lambrecht 

Leda Catunda 

Leonilson 

Letícia Faria 

Lincoln Guimarães Dias 

Luiz Henrique Schwanke 

Luiz Mauro 

Luiz Zerbini 

Marco Giannotti 

Marco Túlio Resende 

Marcos Coelho Benjamim 

Maurício Coutinho 

Mônica Nador

Nortton Dantas de Medeiros

Nuno Ramos

Paulo Henrique Amaral

Paulo Pasta

Ricardo Homen

Rinaldo Silva

Rodolfo Athayde

Rodrigo Andrade

Rubens Oestroem

Ruth Trelha Schneider

Selma Parreira

Sérgio Rabinovitz

Sonia Paiva

Thetis Selingardi

Victor Arruda

São apenas testemunhos dos estágios que 
passou, sinais de que aquela superfície já 
outras conformações, outra arquitetura.

a pintura 
possuiu Adir Sodré 

Alexandre Nóbrega 

Alfredo Nicolaiewsky 

Alice Vinagre 

Ana Horta 

Áurea Katsuren 

Beatriz Milhazes 

Carlos Pasquetti 

Chico Cunha 

Cristina Canale 

Daniel Senise 

Eduardo Cabral 

Eduardo Eloy 

Elder Rocha Filho 

Emmanuel Nassar 

Fábio Cardoso 

Fernando Lucchesi 

Flávia Ribeiro 

Galeno

Geórgia Creimer 

Geraldo Leão 

Gervane de Paula 

Hilal Sami Hilal 

Ivanilde Brunow 

Jair Jacqmont 

Jorge Duarte 

Jorge Guinle 

José Guedes

Já nas pinturas de Maurício Coutinho, do Ceará a 
forma, apesar de realizada, em cor muito próxima da
cor do fundo, destaca-se para criar uma composição 
insólita, mstigante, numa geometria muito mais ligada 
ao sensitivo que à matemática.

Por fim citaremos o exemplo do cearense José Guedes 
que elabora construções com um colorido e um desenho 
de forte inspiração da cultura popular, dos brinquedos 
de feiras e das fachadas das casas do sertão nordestino.

, o espectador
tera a oportunidade de ver o nível que atingiu a pintura 
nordestina no período em foco. Mas, além da qualidade 
também terá a possibilidade de perceber alguns pontos 
importantes.

0 primeiro seria a diluição das fronteiras entre a pintura 
figurativa e a abstrata. Hoje, existe um complexo diálogo 
entre os dois pólos, uma certa harmonia que aparenta 
seguir uma regência velada que orienta no sentido 
da busca de resultados gráficos, tanto entre os 
figurativos como entre os abstratos.

Um segundo tópico seria a preocupação com a 
expressividade. Não a expressividade dos conflitos e 
problemas sociais, e sim o drama mais íntimo. Até a 
angústia do próprio fazer pictórico tem sido expressada, 
e mesmo os artistas de construção mais rigorosa, 
geométrica, têm essa preocupação.

Por fim, vale ressaltar o desejo que aparenta ser comum 
a toda essa geração de artistas: o desejo de ser artista 
do mundo sem perder os laços com a terra e a cultura 
nordestina fornecedora de poética pessoal.

Na mostra Pintura Brasil Década 80
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Notas Técnicas

Cada obra reproduzida nesta publicação é acompanhada 
de informações extraídas do Banco de Dados 
Informatizado do Instituto Cultural Itaú, módulo 
Pintura - Setor Pintura no Brasil, organizadas da 
seguinte forma:

Título, código no Banco de Dados ICI. 
Técnica/suporte, dimensões (vert. 
ano de produção.
Coleção.

Nome artístico e código do pintor do Banco de Dados ICI. 
Local e data de nascimento/local e data da morte 
Dados curriculares sumários.

x horiz., em cm)

000691
Adir Sodré

Rondonópolis/MT, 1962

000691/0033
Divine on the Bird
Acrílica sobre tela, 157 x 140 cm, 1990. 
Coleção artista.

Referencial de Escala

As reproduções das obras vêm acompanhadas das 
especificações técnicas e de uma escala gráfica 
proporcional à figura humana. Essa informação visual 
e uma tentativa de possibilitar melhor percepcão de 
sua dimensão real.

Estudos: Pintura com Humberto Espíndola 
^“sSTsSoNatúon.d^—casIBd 
(1981/82/84/85/86), Carnegie Institute. Pittsburg/EU '

ErsstjSSSrssssr&ss ££$£&* rséc.
Van Gogh, itinerante/Bras,(1990) BR/80 Gg|erja césar
80, Itaugaleria/Campo JranJ.e ( ^ASP (1986). Galeria
Aché/RJ (1983), Mult, Arte/GO <1^985p»en^AnS^llery/Nova |0rque,

AÒTpatce/fôouio (19881. Subdis.ri.o Comercial de 
Arte/SP (1988/1990).
The
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Sem Título
Acrílica sobre tela. 200 x 200 cm, 1988 
Coleção artista.

001241Alfredo Nicolaiewsky
Porto Alegre/RS, 1952

Alexandre IMóbrega
Recife/PE, 1961

002103/0003 001241/0004002103 Sem Título
Acrílica sobre tela, 150 x 190 cm, 1990 
Coleção artista.

Urbanismo da UFRGS. Arte 
Ateliê Livre da Prefeitura 

Mário Rohnelt

Estudos: Faculdade de Arquitetura e 
no Festival de Inverno de Ouro Preto
?MiC Sass3sP .1983) e oam

híacícxiafde Arte^Plás^cas/RJ^^SSri^?)  ̂Expo^ç3odeB^as-^rtes

Tm^Pressere^Atel^Livre^^Prefeitura/pórto Alegre e Galeria 
Macunaíma/RJ (1984).

Autodidata. Coletivas: Arte Xerox Brasil, Pinacoteca do Estado 
de Sao Paulo (1984), Salão de Arte Contemporânea de
r;tMÍn?n119881' Bienal de Arte Contemporânea de 

Manha/SP (1990), BR/80 Pintura Brasil Década 80, Salão
Nobre - Palácio da Abolição/Fortaleza (1991). Individuais: Sala 
Corpo/Belo Horizonte (1985), Galeria Pasárgada/Recife (1990)

e no
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000847Sem Título
Acrílica sobre tela, 150 x 300 cm, 1990. 
Coleção artista.

Ana Horta
Bom Despacho/MG, 1957 - Belo Horizonte/MG, 1987

00847/0033Alice Vinagre
João Pessoa/PB, 1950

001983/0006 Sem Titulo
Acrílica sobre tela, 120 x 120 cm, 1987 
Coleção José Israel Abrantes.

001983

Estudos: Gravura na Escola de Belas-Artes da Universidade de
Minas Gerais. Coletivas: Brasil/Pintura, Pdác.o das A tes/Bek> 
Horizonte (1983), Salão Nacional de Artes p ásticas/RJ (198 _ ■
Salão Nacional de Arte de Belo Horizonte 1984) Como Vai^Voce 
Geração 80? (1984) e Velha Mama (1985) Escola dia Ai- es 
do Parque Lage, Exposição de Belas-Artes Brasil-Japao (19^>- 
Bienal Latino-Americana de Arte sobre Papel/Buenos Aires MoS‘ 
dc^Desenho Brasileiro/Curitiba (1986), BR/80 Pintura Brasil Década 
80, Núcleo de Informática e Cultura/Belo Hor^onte (199^ 
Individuais: Galeria Sérgio Milliet/RJ Museu de A te de Belo

Estudos: Escola de Belas-Artes da Universidade Federal do Rio de
mfií/RR fim1'.35'' S.a?° dS ArtSS Plásticas de Pernambuco/Recife 
(iy8z/85/86). Exposição de Belas-Artes Brasil-Japão (1983) Salão

I198?' Salã0 Nac,onal de Artes Plásticas/RJ 
(1985/1986), Salao Arte-Pará/Belém (1987), Salão de Arte
Contemporânea de Pernambuco/Recife (1987/1988), Salão Nacional 
cie Arte/Belo Horizonte (1987). Workshops: Berlin-in-São Paulo 
neqfií|rtlSlPlítiCOS Paraibanos, Galeria Gamela/João Pessoa 
n988) BR/80 Pintura Brasil Década 80, Salão Nobre - Palácio 
da Abohçao/Fortaleza (1991). Individuais: Galeria Gamela/João 
Pessoa, Oficina Guaianases/Olinda (1987). Gráfico (1986/1989)

#■ ■HS
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000881Beatriz Milhazes
Rio de Janeiro/RJ, 1960

Por uma Identidade Ameríndia 000881/0013Áurea Katsuren

Campo Grande/MS, 1956

001973/0001 Foi Bom Te Encontrar
Acrílica sobre tela, 180 x 180 cm, 1988. 
Coleção artista.

001973
rosso do Sul.

Pintura Pintura, Fundação Casa de .^V6^033‘^f^geiTs^ola 
Vai Você, Geração 80? (1984), Terntono Ocupado 986>' E^° a 
de Artes Visuais do Parque Lage, Univers.ade, Kobe Japao < 1985 . 
Subindo a Serra, Palácio das Artes/Belo Horizonte 988), B e 
He Cuenca/Equador (1989: Referencia Especial do Jun), Projeto 

Fundição Progresso/RJ, Prêmio Brasília de Artes Plásticas. 
Museu de Arte de Brasília (1990). Arte Brasileira: NovaGeraçao, 
Museu de Belas-Artes/Caracas, BR/80 Pmtura Brasil Dec d 80. 
Fundarão Casa Franca Brasil/RJ (199D- Individuais: Galerias Cesar 
Aché/RJ (1985/87), Suzana Sassoun/SP (1988). P^ár|^daGReCl ' 
Saramenha/RJ (1990), Subdistnto Comercial de Arte/SP e Gesto
Gráfico/Belo Horizonte (1991).

Coletivas: Exposição de Belas-Artes Brasil-Japão (1981) Salão 
de Artes Plásticas de Mato Grosso do Sul/Campo Grande (1987), 
Por una Identidad Ameríndia/Bolívia e Paraguai (1988), BR/80 
Pintura Brasil Década 80, Itaugaleria/Campo Grande (1991) 
Individuais: Galeria Macunaíma/RJ (1980), Centro Cultural/Campo 
Grande Museu de Arte e Cultura Popular do Mato Grosso/Cuiabá, 
Galeria M. Kassel/Alemanha (1988). Arqueos

%I

1

43
42



001192

300 x' São" 30 cTl989e ^ S°bre PaPe'' 
Coleção artista.

Chico CunhaCarlos Pasquetti
Bento Gonçalves/RS, 1948

001192/0013
001977 Sem Titulo ,níin

Óleo e encáustica sobre tela, 140 x 160 cm, 199 Rio de Janeiro/RJ, 1957
Coleção artista.

Plásticas (1983/85/86/87), Como Vai Você, Geraçao U 

Museu de Arte do Rio Grande do 8ul'P°rt,° B^nia (1990) BR/80

KSSS»!SS&«@àr si»sssasssssias.'«.ii«~
Horizonte (1990).

Estudos: Pintura no Instituto de Artes Plásticas da UFRGS. 
os-graduação na Escola de Belas-Artes do Instituto de Arte de 

Chicago. Um dos criadores do grupo Nervo Óptico (1976). Coletivas: 
balao de Artes Visuais do Rio Grande do Sul (1 °, 3o e 4o: Grande 
remio), Exposição Jovem de Arte Contemporânea (1970/1971) 

Mostra do Desenho Brasileiro/Curitiba, Salão de Goiás, Artistas’
nXSnqaS P|aranf ,1981)' Arte Gaúcha Hoje/Brasília e São Paulo 
(1982/1983), Los Angeles Art Fair (1986/1988), BR/80 Pintura
B;aaQS D,ecada 80' Casa de Cultura Mário Quintana/Porto Ale 
(1991) Individuais: lAB/Porto Alegre (1971/1973), MARGS
ARr6M???/o?a,eía Tina Presser/Porlo Alegre (1982/1985), Espaço 
ABC, MAM/RJ e Centro Cultural São Paulo (1983), Bolsa de Arte 
de Porto Alegre (1989).

gre
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000700Sem Título
Óleo sobre tela, 210 x 250 cm, 1990. 
Coleção artista.

Daniel Senise
Rio de Janeiro/RJ, 1955

Cristina Canale
Rio de Janeiro/RJ, 1961

001173/0009 000700/0041Coração
Acrílica sobre tela, 230 x 190 cm, 1985. 
Coleção Rubem Breitman.

001173

Estudos: Escola de Artes Visuais do Parque Lage <1980/84) 
Coletivas: Pintura Pintura, Fundação Casa de Ru, Barbosa (II983>- 
Como Vai Você, Geração 80? (1984), Rio Narc.so (1985) e 
Território Ocupado (1986), Escola de Artes Visuais do Parque 
Lage, Arte Brasileira Atual, Museu Histór,co/RJ, ExP°^â0 
Be Ias-Artes Brasil-Japão/Prêmio Viagem ao Japao Salao Nacio 
de Artes Plásticas/Prêmio Viagem ao País H984) Cammhos d 
Desenho Brasileiro, MARGS, Tnenal da lnd'a 986^Ra"°ra™ 
de Arte Atua, Brasileira. MAM/SP (1986/89) ModernidadeArte 
Brasileira do Séc. XX, MAM/Par,s, Missões 300 Anos A Visa 
do Artista, Teatro Nacional/DF (1987), U-ABC Stede >) 
Museum/Amsterdã (1989), Viva Brasil V.va L.Ijevalchs 
Konsthall/Estocolmo, Arte Brasileira. Nova Geraçao Museu 
Belas-Artes/Caracas (1991), Bienais de Sao Paulo 
Havana, Cali, Buenos Aires/Med. de Ouro (1986)Rrnsn/Rj 
BR/80 Pintura Brasil Década 80, F^aRç.®°.^
(1991). Individuais: Centro Empresarial Rl° {]9f p , 1985/87) 
Cândido Mendes (1985), Subdistrito Com. de Ar e/SP 1985/8 , 
Thomas Cohn/RJ (1986/89). Espaço Cap.tal/DF (1988K M 
Vidal/Paris (1988/1991), Tina Zappoh/RS <1989), Pasa 9 
(1990), Engstrom/Estocolmo, MAC/Chicago (199 >■

Estudos: Escola de Artes Visuais do Parque Lage (1980/1983).
Como Vai Você- Geração 80? (1984) e Velha Mania 

(1985), Escola de Artes Visuais do Parque Lage, Salão Nacional 
\PáSl'CaS (1985)- N°vos Novos, Centro Empresarial Rio 

(1987), Novos Valores da Arte Latino-Americana, Festival 
Latino-Americano de Arte e Cultura/DF (1989), Viva Brasil Viva 
Liljevalchs Konsthall/Estocolmo, BR/80 Pintura Brasil Década 80 
Fundação Casa França Brasil/RJ (1991). Individuais: Galeria 
Contemporanea/R'0 de janeiro (1985), Centro Empresarial Rio 
(1987), Pasárgada/Recife (1989), Galeria São Paulo (1990)
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001937Eduardo Eloy001937/0008Eduardo Cabral
Goiânia/GO, 1955

001559/0006 A Caça É da Casa
Acrílica sobre tela, 156 x 164 cm, 1990. 
Coleção Carlos Aquiles Siqueira.

Titulo g5x 111 cm, 1990 
■^'sta sobre 'eia'Nogueira 
coieçào ljaimaf

001559 Fortaleza/CE, 1955

Estudos: Centre Calouste Gulbenkian. Escola de, fogf/coTedvÍs-
Parque Uge e MAM/RJ^Fundou o grupo íFranaie(a9ig82jig85K

Salão dÕTaará H982) Salão Nacional||, Pcícuito Se Artes 
(1982/1985). Salão de Pernambuco (1983/19841 L

Atual Brasileira, MAM/SP (1989). Papel AirHtes^aJ."a da
Latina, Centro Cultural/UFMG Busca a ®"^FCE ('1990), BR/80 
Abolição/Fortaleza, Artes^ias^ábnt^s^NMC/UFCE^19^o/|_'^rta|eZa

nglTbSidu^G^rí Rodrigo MP de Andrade,RJ (1983! .
Contemporânea/Montevidéu (1987).

Autodidata. Coletivas: Salão Nacional de Artes Plásticas 
Centro-Oeste/Brasilia (1986), Salão de Arte de Brasília (Prêmio de 
Viagem a Nova Iorque), Arte Atual de Brasília, Museu de Arte 
Brasileira da Fundação Armando Álvares Penteado/SP (1987) Arte 
3 Roma e Madr, (1988), Os Onze de Brasília, Itaugalena/Brasília, 
Brasilienses/Lisboa e Madri (1989), 8 Artistas de Brasília Museu 
de Arte Moderna de São Paulo (1990), BR/80 Pintura Brasil 
Década 80, Itaugaleria/Brasília (1991) Individuais: Biblioteca da 
Universidade Nacional de Brasília (1986), Galeria Espaço 
Capital/Brasília (1989).
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000852Emmanuel NassarSem Título 001388/0009
Acrílica e tempera vinílica sobre tela, 120 x 120 cm, 1990 
Coleção artista.

Elder Rocha Filho 000852/0036001388
pintada, 40 cm (diâmetro), 1990.Objeto em madeira e lata 

Coleção artista.
Capanema/PA, 1949Goiânia/GO, 1961

Universidade Federal do Pará.Autodidata. Estudos: Arquitetura na nqan/1984-
Coletivas: Salão Nacional de Artes Plásttcas/RJ 0980n984_ 
Prêmio de Viagem ao País). Salão Paranaense/Curmba. Sajao 
Nacional de Arte de Belo Horizonte, Panorama de> Arte; Atua 
Brasileira, MAMISP 119801, Pintora e Desenho do Pará Galer^

"nlái^^u^IDêcada

Saramenha/RJ 0988), tuiza Strina/SP. Pulitzer/Ams.erdâ 09891 
e Nalepa/Berlim (1990).

Estudos: Instituto de Artes da Universidade Nacional de Brasília. 
Mestrado em Artes como bolsista do British Council/Londres. 
Coletivas: Salão Nacional de Artes Plásticas, Centro-Oeste/Brasília 
(1986), Salão de Arte de Brasília (1987), Arte Atual de Brasília, 
Museu de Arte Brasileira da Fundação Armando Álvares Penteado/SP 
(1988), Brasilienses/Lisboa e Madri, Os Onze de Brasília 
Itaugaleria/Brasília (1989), BR/80 Pintura Brasil Década 80, 
Itaugaleria/Brasília (1991). Individuais: Cultura Inglesa/Brasília 
(1983/1984), Galeria Felix/Goiânia (1986), Centro Cultural da Caixa 
Econômica Federal e Galeria Espaço Capital/Brasília (1988).
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000812Fernando Lucchesi
Belo Horizonte/MG, 1955

000812/0007Africae
Óleo sobre tela, 280 x 340 cm, 1989. 
Coleção artista.

Fábio Cardoso Sem Título
Acrílica sobre tecido, 120 x 120 cm, 1989. 
Coleção artista.

000851/0022 000851

São Paulo/SP, 1958

MAC/USP, Bienal de São Paulo (1985), Modernidade - Arte 
Brasileira do Século XX, Museu de Arte Moderna de Paris (198/), 
Escultura e Objeto em Minas Gerais, Palácio das Artes/Selo 
Horizonte (1988), Iluminações, Centro Cultural da Universidade 
Federal de Minas Gerais/Belo Horizonte (1989) BR 80 Pintura 
Brasil Década 80, Núcleo de Informática e Cultura/Belo Horizonte 
(1991). Individuais: Centro Cultural Cândido Mendes/RJ d9Bb), 
Galeria Cidade/Belo Horizonte (1990).

Coletivas: Salão Paulista de Arte Contemporânea (1982), Trama 
do Gosto, Fundação Bienal de São Paulo (1987), Salão Nacional 
de Artes Plásticas/RJ, São Paulo Arte Contemporânea: Perspectivas 
Recentes, Centro Cultural São Paulo (1989), BR/80 Pintura Brasil 
Década 80, Itaugaleria/SP (1991) Individuais: Cooperativa de 
Artistas Plásticos/SP (1981), Galeria Bonfiglioli/SP (1983) e Subdistrito 
Comercial de Arte/SP (1985/1988).

:
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001222GalenoFlávia Ribeiro 000887 001222/0008000887/0021 Casa Popular
Óleo sobre madeira recortada, 150 x 90 cm, 1985. 
Coleção Maria Karla Osório.

Sem Título
Asfalto e encáustica sobre tela, 218 x 186 cm, 1989.

Parnaíba/PI, 1957São Paulo/SP, 1954Coleção Joaquim Millan.

Estudos: Centro de Criatividade da Fundação Cultural do Distrito 
Federal. Coletivas: Salão de Arte, cidades-satéhtes/Brasíha Salão 
do Ceará (1980), Salão Nacional de Artes Plásticas/RJ (1981 986 , 
Documento de Arte Contemporânea do Centro-Oeste/DF(1982 , 
Salão Nacional de Goiás (1984/1985), Itinerário 1 /Brasil (1984/1985), 
Bienal de Goiás (1988), Novos Valores da Amér-ica Lat,na Museu 
de Arte de Brasília (1989), 8 Artistas de Brasília, MAM/SP (1990), 
Viva Brasil Viva, Liljevalchs Konsthall/Estocolmo, BR/80 Pintura 
Brasil Década 80, Itaugaleria/Brasília (1991). Individuais: Fundação 
Cultural do Distrito Federal (1980/1984), Espaço Cultural ECT/Brasilia 
(1982/1985), Galeria Anna Maria Niemeyer/RJ (1986/1988 , Espaço 
Capital/DF (1987/1989), Sala Corpo/Belo Horizonte (1988), Galeria 
Documenta/SP (1989).

Estudos: Slade University College/Londres (1978/1980). Coletivas: 
Salão Nacional de Artes Plásticas/RJ (1985 e 1988), Trama do 
Gosto, Fundação Bienal de São Paulo (1987), Salão Paulista de 
Arte Contemporânea (1987/1988: Sala Especial), Bienal de São 
Paulo, Arte Contemporânea de São Paulo: Perspectivas Recentes, 
Centro Cultural São Paulo (1989), Brazil Projects, Galeria de Arte 
Municipal/Los Angeles, Panorama de Arte Atual Brasileira, MAM/SP 
(1990), BR/80 Pintura Brasil Década 80, Itaugaleria/SP (1991). 
Individuais: Galerias MilIan/SP e Macunaíma/RJ (1988).
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001965Geraldo LeãoSem Título
Óleo sobre tela, 147 x 285 cm, 1989. 
Coleção Mario Gallo.

Geórgia Creimer
São Paulo/SP, 1964

001038/0013 001965/0008001038 Sem Título
Acrílica sobre tela, 150 x 
Coleção artista.

150 cm, 1990. Morretes/PR, 1957

Estudos: Desenho e Pintura na Escola de Música e Belas-Artes 
do Paraná. Coletivas: Salão Nacional Universitário de Artes 
Plásticas/Florianópolis (1979), Mostra Universitária de Formas 
Contemporâneas/Curitiba (1981), Salão Nacional de Artes de Belo

Estudos: Fundação Armando Álvares Penteado. Coletivas: Salão 
Paulista de Arte Contemporânea (1985), A Nova Dimensão do 
Objeto, MAC/USP (1986), Bienal de São Paulo (1987), Zwang 
Dorotheergasse/Viena (1988), Real, Instituto dos Arquitetos do’ 
Brasil/SP, Oral, Dorotheergasse/Viena, Sessenta Dias do Museu 
Austríaco do Século XXI/Viena (1989), BR/80 Pintura Brasil 
Década 80, Itaugaleria/SP (1991). Individuais: Mônica Filgueiras 
Galeria de Arte/SP (1985), Galeria Merz, Linz/Áustria (1990), Galeria 
Schnittpunkt, Steyn/Áustria, Galeria Eugen Lendl, Graz/Áustria 
MAM/SP (1991).

SSS" de Arte Brasileira da Fundação Armando 
Álvares Penteado/SP (1984). Artistas Paranaenses Museu Guido 
Viaro/Curitiba (1985) Pinacoteca do Estado/SP (1986), Paço das 
Artes/SP (1987) I

„Z), Pinacoteca do Estado/SP (1986), Paço das 
loolw, , ,_7), BR/80 Pintura Brasil Década 80 Casa de Cultura 

Mário Quintana/Porto Alegre (1991) Individuais: G.a)®"a 
Banestado/Curitiba (1984), Museu Guido Viaro/Curitiba (1986), 
Arte Corrêa/Curitiba (1988).
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001352Hilal Sami HilalO Turista e o Tamanduá
Acrílica sobre tela, 153 x 174 cm, 1987 
Coleção artista.

001352/0009
Grafite, gesso, pastel seco, acrílica, acrylon e papel artesanal 
sobre tela de polipropileno, 72 x 130 cm, 1988.
Coleção artista.

Gervane de Paula
Cuiabá/MT, 1961

000840/0019 Sem Título000840
Vitória/ES, 1952

Papéis do Papel, Funarte/RJ, Salão Nacional de Artes Plasticas/RJ 
Panorama de Arte Atual Brasileira, MAM/SP (1984), Salao Nacional 
de Belo Horizonte. Papel do Brasil, MAC/Campinas, Papel Artesanal, 
Oficina Guaianases/Olinda, Núcleo de Arte Contemporanea/Joao 
Pessoa (1987), Um Código 7, Galerias Álvaro Conde/Vitoria e 
Theodoro Braga/Belém (1988), BR/80 Pintura Brasil Década 80.

^ípí3Srms‘ís »rsiiB89,:

Estudos: Ateliê Livre da Fundação Cultural do Mato Grosso. 
Coletivas: Primitivos do Mato Grosso, MASP (1980), Brasil/Cuiabá: 
Pintura Cabocla, MAM/RJ e MAM/SP (1981), Salão Nacional de 
Artes Plásticas/RJ (1982), Como Vai Você, Geração 80? Escola 
de Artes Visuais do Parque Lage (1984), Universidade: Arte 
Forma de Conhecimento, Museu de Arte Brasileira da FAAP/SP 
(1986), A Mão Afro-Brasileira, MAM/SP (1988), Introspectives 
Contemporary Art by Americans and Brazilian of African 
Descent/Los Angeles (1989), BR/80 Pintura Brasil Década 80, 
Itaugalena/Campo Grande (1991). Individuais: Galeria César Aché/RJ 
(1983), Galeria Macunaíma/RJ (1985), Museu de Arte e Cultura 
Popular do Mato Grosso/Cuiabá (1988) e Itaugaleria/Campo Grande 
(1990).

como
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001009Jair Jacqmont
Manaus/AM, 1954

Ivanilde BrunowSem Título
Vinílica, pigmentos, ceras e resinas sobre tela, 90 x 240 cm 
(díptico), 1988/1989.
Coleção artista.

001009/0009001602/0004 Vegetação/Água
Acrílica sobre tela, 100 x 150 cm, 1990. 
Coleção artista.

001602

Itaguaçu/ES, 1945

Estudos: Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Coletivas: 
Salão Nacional de Artes Plásticas/RJ (1981/1985). Panorama de 
Arte Atual Brasileira, MAM/SP (1983/1984), Bienal de Valparaiso 
(1983), Salão Nacional de Arte de Belo Horizonte (1984), Como 
Vai Você, Geração 80? (1984) e Velha Mania (1985), Escola de 
Artes Visuais do Parque Lage, Salão Paranaense (1985), Brasil 10: 
Works on Paper, itinerante/Estados Unidos (1986), Artistas 
Contemporâneos da Amazônia, Museu de Arte Brasileira da 
Fundação Armando Álvares Penteado/SP (1989), Olhar Van Gogh, 
itinerante/Brasil (1990), BR/80 Pintura Brasil Década 80, 
Itaugaleria/Campo Grande (1991). Individuais: Galerias Rodri9° 
Melo Franco de Andrade/RJ (1983), Afrânio Castro/Manaus (1986) 
e ELF/Belém (1987).

Estudos: Letras na UFES, Pintura com Abelardo Zaluar, Aluísio 
Carvão, Maria Trancoso e João Quaglia. Coletivas: Salão de Artistas 
Plásticos Capixabas (1983), Salão de Pernambuco/Recife 
(1983/84/86), Mostras de Arte Capixaba, MAB/FAAP (1985), 
MNBA/RJ e Itaugaleria/Vitória (1987), Salão Estadual de Artes 
Plásticas do Espírito Santo (1986), Bienal de Arte de Goiás/Goiânia 
(1988), Um Código 7, Galerias Álvaro Conde/Vitória e Theodoro 
Braga/Belém (1988), BR/80 Pintura Brasil Década 80, 
Itaugaleria/Vitória (1991). Individuais: Centro de Artes Homero 
Massena/Vitória (1980/82/85), Galeria de Arte e Pesquisa da 
Universidade Federal do Espírito Santo/Vitória (1987/1988).
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000650Jorge Guinle
Nova Iorque, 1947/1987

Titã Jorge Duarte
Itapiruçu/MG, 1958

000931/0016 000650/0030The Year of the Dragon
Óleo sobre tela, 220 x 140 cm, 1986. 
Coleção Marco Rodrigues.

000931Acrílica sobre tela, 205 x 245 cm, 1984. 
Coleção Fábio Settini.

Autodidata. Coletivas: Salão Nacional de Artes Plásticas (1981 /1985. 
Prêmio de Viagem ao Exterior), Brasil Pintura, Palácio das Artes/Belo 
Horizonte (1983), Bienal de São Paulo (1983/1985: Sala Especial), 
Como Vai Você, Geração 80?, Escola de Artes Visuais do Parque 
Lage, Arte Brasileira Atual, Museu Histórico do Rio de Janeiro/Niterói 
(1984), Transvanguarda e Culturas Nacionais, Museu de Arte 
Moderna/Rio de Janeiro (1985). BR/80 Pintura Brasil Década 80, 
Fundação Casa Franca Brasil/RJ (1991). Individuais: Galerias Anna 
Maria Niemeyer (1980/1990), Andréa Sigaud (1980), Jorge'- de 
Souza/Brasília (1981), Luiza Strina (1982/84/86), Saramenha (1985).

Maeder/Munique (1985), Usina/Vitória (1986), Galeria Sao 
Paulo (1988).

Estudos: Escola Nacional de Belas-Artes (1978/1983). Coletivas: 
Salão Nacional de Artes Plásticas (1982/83/84), Arte Brasileira 
Atual, Museu Histórico do Rio de Janeiro/Niterói (1984), Bienal 
de Paris, Bienal de São Paulo, Trienal de Desenho de Nuremberg 
(1985), Como Vai Você, Geração 80? (1984) e Rio Narciso (1986), 
Escola de Artes Visuais do Parque Lage, Subindo a Serra, Palácio 
das Artes/Belo Horizonte (1988), Projeto Arqueos, Fundição 
Progresso/Rio de Janeiro (1990), BR/80 Pintura Brasil Década 
80, Fundação Casa França Brasil/RJ (1991). Individuais: Galerias 
César Aché/RJ (1984), Irene Maeder/Munique (1985), Saramenha/RJ 
(1987), Subdistrito Comercial de Arte/SP (1988). Irene
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001001Karin Lambrecht
Porto Alegre/RS, 1957

Paisagem Sertânica
Acrílica sobre tela, 100 x 160 cm, 1990. 
Coleção Mareio Ary.

001001/0003José Guedes001275/0021 A Garganta
Acrílica, pigmento, massa plástica sobre tela e metal, 
240 x 250 cm, 1987.
Coleção Ruth Milmann.

001275

Fortaleza/CE, 1958

Estudos: Ateliê Livre da Prefeitura Municipal de Porto Alegre 
Gravura e Desenho no Instituto de Artes da Universidade Federal, 
do Rio Grande do Sul. Hochschule der Kuenste-Berhn. Coletiv • 
Salão Nacional de Artes Plásticas/RJ (1983/84/85), Como Vai 
Você Geração 80?, Escola de Artes Visuais do Parque Lage (1984). 
Bienal de São Paulo (1985/1987), Panorama de Arte Atual Brasi e*ra 
MAM/SP (1989). BR/80 Pintura Brasil Década 80 Casa de Cultura 
Mário Quintana/Porto Alegre (1991). Individuais: Subdistnto 
Comercial de Arte/SP, Thomas Cohn/RJ. Usina/ES Petrus 
Kirsche/Berlim, MAC/Curitiba (1985), Espaço Capita D , na 
Presser/Porto Alegre (1986), Espaço 542/RS e Tina Zappoli (19 •

Autodidata. Coletivas: Salão do Ceará/Fortaleza (1980/1982), Salão 
de Abril/Fortaleza (1981/1982), Salão do Piauí/Teresina (1981), 
Salão de Pernambuco/Recife (1982), Salão Nacional de Artes 
Plásticas, Região Norte/Belém (1982/1986), Prêmio Pirelli/SP 
(1983/1985), Artistas do Ceará, Desenbanco/Salvador (1984), 
Salão Arte-Pará/Belém, Salão Paulista de Arte Contemporânea 
(1985); Galeria Ignez Fiuza/Fortaleza (1986/88/90), BR/80 Pintura 
Brasil Década 80, Salão Nobre-Palácio da Abolição/Fortaleza 
(1991). Individuais: Galerias Chroma/SP (1984/85/88), Duailibe 
(1985), Ignez Fiuza/Fortaleza (1986), Espaço Cultural Pallon/Recife 
(1990).

I
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000864Leonilson000864/0033Leda Catunda Leo Não Consegue Mudar o Mundo
Acrílica sobre lona, 150 x 90 cm, 1989 
Coleção artista.

Vedação Branca
Acrílica sobre tecido, 225 x 300 cm, 1983. 
Coleção Luiz Villares.

000835/0036 000835

Fortaleza/CE. 1957
São Paulo/SP, 1961

Estudos: Fundação Armando Álvares Penteado. Coletivas: Como 
Vai Você, Geração 80?, Escola de Artes Visuais do Parque_Lage 
(1984), Bienais de São Paulo e Paris (1985), Nova Dimensão do 
Objeto’, MAC/USP, Exposição Internacional de Esculturas 
Efêmeras/Fortaleza (1986), Modernidade - Arte Brasileira do 
Século XX, Museu de Arte Moderna de Paris (1987), U-A.BC, 
Stedelijk Museum/Amsterdã (1988), Brasil Já, Leverkusen, Hannover 
e Stuttgart (1988/1989), Prêmio Brasília de Artes Plásticas (1990), 
Viva Brasil Viva, Liljevalchs Konsthall/Estocolmo, BR/80 Pintura 
Brasil Década 80, Itaugaleria/SP (1991). Individuais: Galerias Luiza 
Strina/SP (1983/85/87/89), Tina Presser/RS (1983), Thomas 
Cohn/RJ (1983/85/88/91), Espaço Capital/DF (1985/1989). 
Kunstforum/Munique, Usina/ES (1987), Gesto Gráfico/Belo Horizonte 
(1989). Expôs com Albert Hien nas Galerias Walter Stormis/Mumque 
(1986) e Pulitzer/Amsterdã (1988).

Estudos: Fundação Armando Álvares Penteado Coletivas: Pintura 
como Meio, MAC/USP (1983), Bienal de São Paulo 
(1983/1985/videotexto), Arte na Rua/SP, Pintura/Brasil, Palácio 
das Artes/BH (1983), Como Vai Você, Geração 80?, Escola de 
Artes Visuais do Parque Lage (1984), Salão Nacional de Artes 
Plásticas/RJ, Today's Art of Brazil, Hara Museum/Tóquio, Nueva 
Pintura Brasilena, Centro de Arte y Comunicación/Buenos Aires 
(1985), Transvanguarda e Culturas Nacionais, MAM/RJ (1986), 
Modernidade - Arte Brasileira do Séc. XX, MAM/Paris, Pintura 
Fora do Quadro, Espaço Capital/DF (1987), Arte Híbrida, Dimensão 
Planar, Funarte/RJ (1988), U-ABC, Stedelijk Museum/Amsterdã, 
Panorama de Arte Atual Brasileira, MAM/SP (1989), Prêmio Brasília 
de Artes Plásticas (1990), BR/80 Pintura Brasil Década 80, 
Itaugaleria/SP (1991) Individuais: Galeria Thomas Cohn/RJ 
(1985/1989), Espaço Investigação, MARGS (1986), Luiza Strina/SP 
(1987), MAC/Americana, Galerias São Paulo/SP e Pasárgada/Recife 
(1990).
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Lincoln Guimarães Dias 004353
004353/0009Letícia Faria Sem Título

Vinílica e jornal sobre tela, 75 x 150 cm, 1988 
Coleção artista.

Tele-Visão
Acrílica sobre tela, 130 x 200 cm, 1989. 
Coleção artista.

001172/0006 001172
Cachoeiro de Itapemirim/ES, 1962

Uberlândia/MG, 1953

Estudos: Artes Plásticas na Universidade Federal do Espírito Santo, 
Pintura com Karin Lambrecht (1988), Carlos Fajardo (1989), 
Loio-Pérsio (1990) e Cláudio Feijó (1991). Coletivas: Novos Valores 
da Pintura Capixaba, Galeria Álvaro Conde/Vitória (1987/1990), 
Pintura/Objeto, Galeria de Arte e Pesquisa da Universidade Federal 
do Espírito Santo/Vitória (1988), Galeria Macunaíma/Rio de Janeiro 
(1989), BR/80 Pintura Brasil Década 80, Itaugaleria/Vitória (1991). 
Individuais: Espaço Universitário da Universidade Federal do Espirito 
Santo/Vitória (1988) e Itaugaleria/Vitória (1989/1990).

Estudos: Desenho e Plástica na Universidade de Ribeirão Preto. 
Coletivas: Salão Paranaense (1980/81/83/84/87), Salão Nacional 
de Artes Plásticas/RJ (1983/1986), Mostra do Desenho 
Brasileiro/Curitiba (1984), Salão de Ribeirão Preto (1984), Salão 
de Pernambuco (1984/1986), Salão Paulista de Arte Contemporânea 
(1985/1986), Mostras de Arte Paranaense, Paço das Artes/SP 
(1985), FAAP (1986), Galeria do IBEU/RJ (1986), Salão Baiano 
de Artes Plásticas (1988), Exposição de Belas-Artes Brasil-Japão/SP 
(1988), 20 Artistas Paranaenses, Museu de Arte Himeji/Hyogo 
(1989), BR/80 Pintura Brasil Década 80, Casa de Cultura Mário 
Quintana/Porto Alegre (1991). Individuais: CCBEU/Curitiba (1980), 
Itaugalerias: Brasília (1981), Ribeirão Preto e Belo Florizonte (1982), 
Sala Miguel Bakun/Curitiba (1985), Casa de Cultura de Florianópolis 
(1986), MASC (1986), Teatro Guaíra/Curitiba (1987) e Fundação 
Mokiti Okada/SP (1989).
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Luiz Mauro 001029E Enquanto Isso...
Colagem e óleo sobre tela, 140 x 150 cm, 1990. 
Coleção Júlio José Fratus.

Luiz Henrique Schwanke

Joinville/SC, 1951-1992

001029/0005000936000936/0014Sem Título
Guache sobre tela encerada, 240 x 260 cm, 1985 
Coleção artista.

Goiânia/GO. 1968

Autodidata. Coletivas: Salão de Goiás/Goiânia 11984/1985), Salão 
Nacional de Arte Jovem, Centro Cultural Brasil-Estados Unidos/Santos 
(1985), Salão de Arte Contemporânea/Santo André (1987), Bienal 
de Goiás/Goiânia (1988), Prêmio Brasília de Artes Plásticas (1990), 
BR/80 Pintura Brasil Década 80, Itaugaleria/Brasília (1991) 
Individuais: Museu de Arte Contemporânea de Goiânia (1990), 
Galeria Marina Potrich/Goiânia (1991).

Estudos: Comunicação Social na UFPR Coletivas: Salão Paranaense 
(1985/1988), Salão de Pernambuco (1985/1986), Salão de Goiás 
(1985), Salão Nacional de Arte de Belo Horizonte (1985: Grande 
Prêmio), Salão Paulista de Arte Contemporânea (1986), Salão 
Nacional de Artes Plásticas/RJ (1986/1988), Caminhos do Desenho 
Brasileiro, MARGS (1986), Bienal Latino-Americana de Arte Sobre 
Papel/Buenos Aires (1986), Cada Cabeça uma Sentença, UFJF 
(1988), Bienal de São Paulo (1991), BR/80 Pintura Brasil Década 
80, Casa de Cultura Mário Quintana/Porto Alegre (1991) Individuais: 
Galeria Sérgio Milliet/RJ (1980), MAC/Curitiba, Sala Miguel 
Bakun/Curitiba (1986), Galeria Arco/SP, Museu de Arte de Joinville 
(1989) e Escola de Artes Visuais do Parque Lage (1990).

J/J
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Marco Giannotti 001347001347/0003Luiz Zerbini Wahnsee 2
Mista sobre entretela, 140 x 220 cm, 1988. 
Coleção Galeria Paulo Figueiredo.

Sem Título
Acrílica sobre tela, 208 x 337 cm, 1985. 
Coleção Kim Esteve.

000673/0026 000673

São Paulo/SP, 1966São Paulo/SP, 1959

Estudos: Gravura com Sérgio Fingermann. História da Arte no 
Metropolitan Museum de Nova Iorque. Estética na Universidade 
de São Paulo. Coletivas: Salão Nacional de Artes Plásticas/RJ 
(1986/1989), Bienal de Cuenca/Equador (1987/1991), Panorama 
de Arte Atual Brasileira, MAM/SP (1989/1990). O Pequeno Infinito 

Grande Circunscrito, Galeria Arco/SP, Arte Contemporânea 
São Paulo: Perspectivas Recentes, Centro Cultural São Paulo 
(1989), Brazil Projects, Galeria de Arte Municipal/Los Angeles, 
Prêmio Brasília de Artes Plásticas (1990), BR/80 Pintura Brasil 
Década 80, Itaugaleria/SP (1991). Individuais: Espaço Alternativo 
da Funarte/RJ (1988), Galerias Paulo Figueiredo/SP (1988/1991) 
e Pasárgada/Recife (1990).

Estudos: Curso de Pintura com José Van Acker. Artes Plásticas 
na Fundação Armando Álvares Penteado. Coletivas: Como Vai 
Você, Geração 80? (1984), Velha Mania (1985) e Rio Narciso 
(1986), Escola de Artes Visuais do Parque Lage, Nova Dimensão 
do Objeto, Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São 
Paulo (1986), Salão Nacional de Artes Plásticas (1985/1986), 
Bienal de São Paulo (1987), BR/80 Pintura Brasil Década 80, 
Fundação Casa França Brasil/RJ (1991). Individuais: Casa do 
Brasil, Madri/Espanha, Subdistrito Comercial de Arte/SP, 
(1985/88/90), Escola de Artes Visuais do Parque Lage (1988).

e o
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Marcos Coelho Benjamim
Nanuque/MG, 1952

000713
000713/0011Marco Túlio Resende 000903 Sem Título

Acrílica sobre tela, 100 x 100 cm, 1990. 
Coleção Mareio Teixeira.

000903/0006
Acrflica sobre madeira recortada, 160 x 100 cm, 1985. 
Coleção artista. Belo Horizonte/MG, 1950

Autodidata Coletivas: Salão Nacional de Arte Moderna/RJ (1980: 
Prêmio Viagem ao Exterior/81 /82/861, Salão de Humor de Piracicaba 
(1980/ 1981), Notícias da Terra, Palácio das Artes/Belo Horizonte 
(1980), Salão Global de Inverno/Belo Horizonte (1981/1983), Projeto 
Arco-Íris, Funarte/RJ, Salão de Pernambuco/Recife, Mostra do 
Desenho Brasileiro/Curitiba (1981), Salão Paranaense/Curitiba (1982: 
Grande Prêmio), Brasil/Desenho e Brasil/Pintura, Palácio das 
Artes/Belo Horizonte (1983), Velha Mania, Escola de Artes Visuais 
do Parque Lage, Trienal de Desenho de Nuremberg/Alemanha 
(1985) Bienal de São Paulo (1989: Prêmio Itamarati), Semana de 
Cultura Brasileira/Quito (1990), Notícias da Terra Dez Anos Depois: 
da Forma à Forma, com Marco Túlio Resende, Palacio das Artes 
(1990), BR/80 Pintura Brasil Década 80, Núcleo de Informática 
e Cultura/Belo Horizonte (1991) Individuais: Galeria César Aché, 
lAB/Belo Horizonte (1983), Galerias Anna Maria Niemeyer/RJ e 
Pulitzer/Amsterdã (1990).

Estudos: Escola Guignard. Mestrado na Escola de Belas-Artes do 
Instituto de Arte de Chicago. Bolsa da Fullbright Commission 
(1975/1978). Bolsa na Alemanha do Instituto Goethe (1990). 
Coletivas: Notícias da Terra, Palácio das Artes/BH (1980), Salão 
Nacional de Arte de Belo Horizonte (1980/1987), Mostra de Desenho 
Brasileiro/Curitiba (1981), Dez Artistas Mineiros, MAC/USP (1984), 
Velha Mania, Escola de Artes Visuais do Parque Lage (1985), 
Panorama de Arte Atual Brasileira, MAM/SP (1986), Salão Paulista 
de Arte Contemporânea (1987), Descendo a Serra, Centro Cultural 
Cândido Mendes/RJ (1988), Salão Nacional de Artes Plásticas/RJ 
(1988: Prêmio Viagem ao País), Notícias da Terra Dez Anos 
Depois: da Forma à Forma, com Marcos Benjamim, Palácio das 
Artes/BH, Aspectos da Arte Latino-Americana, Freiburg (1990), 
BR/80 Pintura Brasil Década 80, Núcleo de Informática e Cultura/BH 
(1991). Individuais: Galeria Macunaíma/RJ, Palácio das Artes 
(1982), Gesto Gráfico e Sala Corpo/BH (1986), Galerias Oscar 
Seraphico/DF (1987), Manoel Macedo/BH e Galeria A. M. 
Niemeyer/RJ (1988).

7574



Maurício CoutinhoSem Título
jêmpera sobre cartão, 64 x 48 cm, 1990 
Coleção Leonardo Cabral Teixeira.

001936/0007 Mônica Nador 000927000927/0006001936 Um Bom e Velho Monocromático (She Ha) 
Mista sobre tela, 200 x 200 cm, 1988. 
Coleção Mario Gallo.Fortaleza/CE, 1960 Ribeirão Preto/SP, 1955

Estudos: Fundação Armando Álvares Penteado. Coletivas: Bienal 
de São Paulo (1983: videotexto). Arte na Rua/SP, Como Vai Você, 
Geração 80?, Escola de Artes Visuais do Parque Lage, 
Brasií/Desenho, Palácio das Artes/Belo Horizonte (1984), Salão 
Paulista de Arte Contemporânea, Seis Artistas, MAC/USP, Caligrafias 
e Escrituras, Funarte/RJ (1985), Salão Nacional de Artes Plásticas/RJ 
(1985/1986), Bienal de Cali/Colômbia (1986), Arte Híbrida (1988), 
BR/80 Pintura Brasil Década 80, Itaugaleria/SP (1991) Individuais: 
MAC/USP (1983), Galeria Luiza Strina/SP (1987), Casa Triângulo/SP, 
Espaço Cultural RSD/Porto Alegre (1990).

Autodidata Coletivas: Salão do Ceará/Fortaleza (1982), Circuito 
de Artes Plásticas do Nordeste, Museu de Arte da Universidade 
do Ceará/Fortaleza (1983), Salão de Pernambuco/Recife (1983/1989), 
Panorama de Arte Atual Brasileira, Museu de Arte Moderna de São 
Paulo (1984/1987), Salão Paulista de Arte Contemporânea (1986: 
Prêmio de Viagem, 1987: Sala Especial), Salão Baiano de Artes 
Plásticas/Salvador (1987), BR/80 Pintura Brasil Década 80, Salão 
Nobre-Palácio da Abolição/Fortaleza (1991) Individuais: Estação 
das Artes (1983), Arte Galeria/Fortaleza (1987).
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Corpo e Alma r -
Acrílica sobre hardboard, 74 x 37 cm (díptico), 199o" 
Coleção artista.

Nortton Dantas de Medeiros
Rio de Janeiro/RJ, 1966

000784Nuno Ramos001950/0005 000784/0027Sem Título
Mista, 260 x 340 x 60 cm, 1990. 
Coleção artista.

001950

São Paulo/SP, 1960

Estudos: Filosofia na Universidade de São Paulo. Integrou o grupo 
Casa 7 Coletivas: Salão Paulista de Arte Contemporânea (1984), 
Salão Nacional de Artes Plásticas/RJ (1984: Prêmio de Viagem ao 
Exterior), Casa 7, MAC/USP e MAM/RJ (1985), Bienal de Sao 
Paulo (1985/1989), Bienais da Índia/Nova Delhi e Havana, 12 
Artistas Paulistas, Subdistrito Comercial de Arte/SP (1986), 
Modernidade - Arte Brasileira do Século XX, Museu de Arte 
Moderna de Paris (1987), Brasil Já, Leverkusen, Hannover e 
Stuttgart (1988/1989), Prêmio Brasília de Artes Plásticas (1990), 
BR/80 Pintura Brasil Década 80, Itaugaleria/SP (1991) Individuais: 
Galeria Sérgio Milliet/RJ (1987), MAC/USP (1988), Galeria Raquel 

Arnaud/SP e Centro Cultural São Paulo (1990).

Estudos: Artes Plásticas na Universidade Federal do Espírito Santo 
Desenho e Pintura com Marco Túlio Resende, Ralph Gehre, Fernando 
Bani, Lucia Py (1987) e Karin Lambrecht (1988) Coletivas: Galeria 
Álvaro Conde/Vitória 11987), Museu e Galeria Homero Massena/Vila 
Velha e Vitória (1988/1989), Galeria de Arte e Pesquisa da 
Universidade Federal do Espírito Santo/Vitória (1989), Mostra de 
Arte e Cultura Capixaba/Pintura, Espaço Universitário da UFES/Vitória 
(1990), BR/80 Pintura Brasil Década 80, Itaugaleria/Vitória (1991) 
Individuais: Itaugaleria/Vitória (1989), Espaço Universitário da 
UFES/Vitória (1990), Itaugaleria/Goiânia (1991).

7978



Paulo Pasta 000886Paulo Henrique Amaral
Belo Horizonte/MG, 1953

Piscina
Óleo sobre aglomerado, 114 x 121 cm, 1981. 
Coleção Constantino Amaral.

001304/0004 000886/0011001304 Sem Titulo
Óleo e cera sobre tela, 190 x 220 cm, 1989. 
Coleção artista. Ariranha/SP, 1959

Estudos: Escola de Comunicações e Artes da USP Gravura com 
Evandro Carlos Jardim e Regina Silveira e Pintura com Donato 
Ferrari e Carmela Gross. Coletivas: Artistas Jovens, Galeria 
DHL/SP (1984), Salão Paulista de Arte Contemporânea (1985/1988), 
Prêmio Pirelli e Jovem Pintura (1985), Salão Nacional de Artes 
Plásticas/RJ (1986), Workshop Berlim/São Paulo (1988), Panorama 
de Arte Atual Brasileira, MAM/SP (1989), Prêmio Brasília de Artes 
Plásticas (1990), Brasil: A Nova Geração, Museu de 
Belas-Artes/Caracas, BR/80 Pintura Brasil Década 80, Itaugaleria/SP 
(1991). Individuais: Centro Cultural Cândido Mendes/RJ (1988), 
MAC/USP (1989).

Estudos: Escola de Belas-Artes da Universidade Federal de Minas 
Gerais. Coletivas: Salão Nacional de Arte de Belo Plorizonte 
(1981 /83/85/86), Mostra da Gravura Brasileira/Curitiba (1982/83/88), 
Mostra do Desenho Brasileiro/Curitiba (1983), Natureza e 
Construção, Como Vai Você, Geração 80?, Escola de Artes Visuais 
do Parque Lage (1984), Palácio das Artes/Belo Florizonte (1985), 
Artistas Mineiros, mostra inaugural do Espaço Cultural Cemig/Belo 
Florizonte, Litografia em Minas Gerais/Belo Florizonte e Juiz de 
Fora (1986), BR/80 Pintura Brasil Década 80, Núcleo de Informática 
e Cultura/Belo Florizonte (1991). Individuais: Gesto Gráfico/Belo 
Horizonte (1981/1986), Macunaíma/RJ (1987).
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Rinaldo Silva 001611Passeio Sobre Rodas do Observador
Acrílica sobre tela, 190 x 100 cm, 1990. 
Coleção artista.

001611/0011Ricardo Homen 001433001433/0012Sem Título
Pigmento e colagem sobre papel, 170 x 100 cm, 1990. 
Coleção artista.

São Paulo/SP, 1961Belo Horizonte/MG, 1961

Estudos: Educação Artística na Universidade Federal de Pernambuco. 
Coletivas: Salão dos Novos, MAC/Olinda (1982/1983), Centro 
Cultural Luiz Freire/Olinda (1981), Salão Nacional de Artes Plásticas, 
Norte/Nordeste: João Pessoa (1983), Salão de Pernambuco 
(1984/85/86), Salão Nacional de Arte de Belo Horizonte; Mostras 
da Oficina Guaianases, Espaço Cultural Cemig/Belo Horizonte 
(1986), Galeria Álvaro Conde/Vitória; Grupo Carasparanambuco, 
MAC/Olinda (1987), Centro Cultural Adalgisa Falcão/Recife, Novos 
Valores da Arte Latino-Americana, Museu de Arte de Brasília 
(1989), BR/80 Pintura Brasil Década 80, Salão Nobre-Palácio da 
Abolição/Fortaleza (1991). Individuais: Galeria Metropolitana/Recife 
(1984), Rodrigo MF Andrade/RJ (1985), Forum/Olinda, Galeria de 
Arte da Universidade Federal Fluminense, Itaugaleria/Goiânia (1988).

Estudos: Escola Guignard. Coletivas: Salão de Ribeirão Preto/SP, 
Pernambuco/Recife (1986), Salão Nacional de Arte de Belo Horizonte 
(1986/88/89: Grande Prêmio), Salão Paulista de Arte Contemporânea, 
Salão Paranaense/Curitiba (1987), Salão Nacional de Artes 
Plásticas/RJ (1988/1989), Salão do Pará/Belém (1988: Grande 
Prêmio), Tridimensional, lAB/Belo Horizonte, Na Fábrica, Espaço 
Mascarenhas/Juiz de Fora (1988), Bienal de Arte de Goiás/Goiânia 
(1989), Mostra do Desenho Brasileiro/Curitiba (1989: Grande 
Prêmio), Poética do Acaso, Museu de Arte de Belo Horizonte, 
Construção Selvagem, Palácio das Artes/Belo Horizonte, Panorama 
de Arte Atual Brasileira, MAM/SP (1990), BR/80 Pintura Brasil 
Década 80, Núcleo de Informática e Cultura/Belo Horizonte (1991 )• 
Individuais: Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Recife. :

8382



Rodrigo Andrade
São Paulo/SP, 1962

000775000775/0017
Esmalte sintético, lâminas de alumínio e óleo sobre madeira, 
260 x 320 cm, 1989.
Coleção artista.

Sem TítuloRodolfo Athayde 001349001349/0005Sem Título
Acrílica sobre tela, 152 x 260 cm, 1990. 
Coleção artista. João Pessoa/PB, 1952

Estudos: Gravura com Sérgio Fingermann e no Studio of Graphic 
Art/Glasgow. Escola de Belas-Artes de Paris como aluno livre. 
Integrou o Casa 7. Coletivas: Salão Nacional de Artes Plásticas/RJ 
(1981 /82/83/89I, Salão Paulista de Arte Contemporânea (1982/1984), 
Arte.na Rua/SP (1984), 12 Artistas Paulistas, Subdistrito Comercial 
de Arte/SP, Casa 7, MAC/USP e MAM/RJ, Bienal de São Paulo 
(1985), Bienais de Cali, Havana e Buenos Aires (1986), Prêmio 
Brasília de Artes Plásticas, BR/80 Pintura Brasil Década 80, 
Itaugaleria/SP (1991). Individuais: Galeria Rodrigo MF Andrade/RJ 
(1989), Centro Cultural São Paulo (1990).

Estudos: Arte com Pere Cara e Cézar Szornio/Barcelona. Coletivas: 
Talles Leonardo da Vinci/Barcelona (1981), Salão de Artes Plásticas 
de Pernambuco/Recife (1985/1986), Salão Nacional de Arte de 
Belo Horizonte (1986/1987), Novos Artistas Paraibanos, Oficina 
Guaianases/Olinda (1986), Salão Nacional de Artes Plásticas/RJ 
(1986: Prêmio Aquisição), Salão Paulista de Arte Contemporânea 
(1987), Salão Paranaense/Curitiba (1988), BR/80 Pintura Brasil 
Década 80, Salão Nobre-Palácio da Abolição/Fortaleza (1991). 
Individuais: Espaço Cultural/João Pessoa (1985), Galeria 
Macunaíma/RJ (1986), Galeria Gamela/João Pessoa (1987).
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Ruth Trelha Schneider 001124Rubens Oestroem 001124/0010Sem Título
Acrílica sobre tela, 210 x 340 cm, 1990. 
Coleção artista.

001184/0013 Fino do Grosso
Acrílica e óleo sobre hardboard, 91 x 140 cm, 1989. 
Coleção artista.

001184

Passo Fundo/RS, 1943Blumenau/SC, 1953

Estudos: Ateliê Livre da Prefeitura e Ateliê de Fernando Baril, 
ambos em Porto Alegre. Coletivas: Jovem Arte Sul-América/Porto 
Alegre (1984), Salão de Jovens Artistas/Porto Alegre (1985), Salão 
Nacional de Artes Plásticas do Sul/Porto Alegre, Salão Nacional 
de Arte de Belo Horizonte, Caminhos do Desenho Brasileiro, 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul (1986), Salão de Arte 
Contemporânea de Pernambuco (1987), Salão Paranaense 
(1987/1988), Salão Paulista de Arte Contemporânea (1988), BR/80 
Pintura Brasil Década 80, Casa de Cultura Mário Quintana/Porto 
Alegre (1991) Individuais: Galeria Art Brut/SP (1984) e Espaço 
Cultural Fernando Corona/UFRGS.

Estudos: Arte com Kurt Boerger e Elke Hering/Blumenau. Gravura 
e Pintura na Academia de Artes de Dusseldorf (1976). Escola 
Superior de Artes de Berlim. Fundou a Casa do Artista/Florianópolis. 
Coletivas: Berlim/Alemanha (1982 a 1986), Oslo/Noruega (1982), 
Bienal de São Paulo (1985), Perspectiva Catarinense, Museu de 
Arte de Santa Catarina (1986), BR/80 Pintura Brasil Década 80, 
Casa de Cultura Mário Quintana/Porto Alegre (1991). Individuais: 
Quergalerie/Berlim (1982), Galeria Artwork/Berlim (1983/1985) e 
Museu de Arte de Santa Catarina (1986).
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Sérgio Rabinovitz
Satvador/BA, 1955

001195001195/001 1Selma Parreira Melancia
Vinil e acrílica sobre cartão, 70 x 100 cm, 1989. 
Coleção artista.

Liquidificador
Acrílica sobre tela, 63 x 63 cm, 1985. 
Coleção artista.

001221/0005 001221

Buriti Alegre/GO, 1955

Estudos: Wesleyan University/Connecticut e Cooper Union Arts 
School/ Nova Iorque Coletivas: Salão Nacional de Artes Plásticas/RJ, 
Mostra do Desenho Brasileiro/Curitiba (1981), Five From Bahia, 
Galeria Kouros/Nova Iorque (1983), Mostra de Gravura 
Pan-Americana/Curitiba (1984), Panorama de Arte Atual Brasileira, 
MAM/SP (1984/1986), Caligrafias e Escrituras, Funarte/RJ, Velha 
Mania, Escola de Artes Visuais do Parque Lage, O Popular como 
Matriz, MAC/USP, Bienal de Valparaíso/Chile (1985), Salão Baiano 
de Artes Plásticas (1988), BR/80 Pintura Brasil Década 80, Salão 
Nobre-Palácio da Abolição/Fortaleza (1991). Individuais: MASP 
(1980), Galerias Paulo Figueiredo/SP (1981 e 1986), MAB/Salvador 
(1983), Serendipity/SP (1988), Frente e Verso/Salvador (1989), 
MAM/Salvador (1990).

Estudos: Desenho e Artes Plásticas na Universidade Federal de 
Goiás. Gravura em Metal em Guanajuato/México Coletivas: 
Exposição de Belas-Artes Brasil-Japão (1982), Salão de Goiás/Goiânia 
(1984), Sete Artistas Goianos, Brasil Inter Art Galeria/Paris, Artistas 
de Goiás/Goiânia, Dijon e Paris/França (1989), Solon 1990/Paris, 
BR/80 Pintura Brasil Década 80, Itaugaleria/Brasília (1991). 
Individuais: Galeria Paulo Figueiredo/Brasília (1985), Multiarte/Goiânia 
(1986), Paulo Cunha/RJ (1987), Espaço Capital/Brasília (1988), 
Marina Potrich/Goiânia, Performance Galeria de Arte/Brasília (1991).
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Sonia Paiva Thetis Selingardi
Campo Grande/MS, 1953

001972Aquário - Bolacha Vermelha
Acrílica sobre hardboard recortado, 120 cm de diâmetro, 1989. 
Coleção artista.

001913/0010 001972/0005001913 Pedaços de Mim
Acrílica sobre tela, 130 x 150 cm, 1990. 
Coleção artista.Rio de Janeiro/RJ, 1960

Estudos: Cursos de Pintura da Associação Mato-Grossense de 
Artes/AMA Coletivas: Panorama de Artistas Plásticos (1971: 
Referência Especial), Artistas de Mato Grosso do Sul, Funarte/RJ 
(1981), Salão de Arte Contemporânea de Pernambuco/Olinda, Salão 
Nacional de Arte de Belo Horizonte, Documento de Arte 
Contemporânea Centro-Oeste/Brasília (1982), Salão Nacional de 
Artes Plásticas/RJ (1985), Salão de Artes Plásticas do Mato Grosso 
do Sul/Campo Grande (1987), BR/80 Pintura Brasil Década 80, 
Itaugaleria/Campo Grande (1991) Individuais: Fundação Cultural 
do Distrito Federal/Brasília (1984), Casa de Cultura/Cuiabá (1988) 
e Galeria Art-Con/Campo Grande (1989).

Estudos: Instituto de Artes da Universidade Nacional de Brasília. 
Coletivas: Salão Nacional de Artes Plásticas, Centro-Oeste/Brasília 
(1986), Arte Atual de Brasília, Museu de Arte Brasileira da Fundação 
Armando Álvares Penteado/SP (1988), Brasilienses/Lisboa e Madri, 
Os Onze de Brasília, Itaugaleria/Brasília (1989), BR/80 Pintura 
Brasil Década 80, Itaugaleria/Brasília (1991) Individuais: Fundação 
Cultural do Distrito Federal/Brasília (1987), Performance Galeria 
de Arte/Brasília (1991).

ili
A
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Relação das Obras Expostas

000852

000852/0034
Emmanuel Nassar

Recepcor, objeto em madeira, 42 x 32 cm, 
1982. Coleção artista

Arraial, acrílica sobre papel, 19,5 x 23,5 cm, 
1984. Coleção artista.

Serra, objeto em madeira e lata pintada,
40 cm (diâmetro), 1990. Coleção artista.

Vitória
001352

001352/0007
Hilal Sami Hilal

Sem Título, acrílica e papel artesanal sobre 
tela de polipropileno, 140 x 400 cm, 1987. 
Coleção artista.
Sem Título, grafite, pigmento, acrílica, acrylon 
e papel artesanal sobre tela de polipropileno, 
212 x 190 cm, 1988. Coleção artista.

Sem Título, grafite, gesso, pastel seco, acrílica, 
acrylon e papel artesanal sobre tela de 
polipropileno, 72 x 130 cm, 1988.
Coleção artista.

000852/0035

000852/0036
001352/0008

000840

000840/0019
Gervane de Paula

O Turista e o Tamanduá, acrílica sobre tela, 
153 x 174 cm, 1987. Coleção artista.

O Lobo, acrílica sobre tela, 120 x 147 cm, 
1985. Coleção artista.

As Filhas do Fazendeiro, óleo sobre tela, 
132 x 147 cm, 1983. Coleção artista.

001352/0009

000840/0020

000840/0021001602

001602/0003
Ivanilde Brunow

Sem Título, acrílica e óleo sobre tela,
120 x 150 cm, 1988. Coleção artista.

Sem Título, vinílica, pigmentos, ceras e resinas 
sobre tela, 90 x 240 cm (díptico), 1988/89. 
Coleção artista.

Sem Título, vinílica, pigmentos e ceras sobre 
tela, 90 x 240 cm (díptico), 1990. Coleção artista.

001009

001009/0010
Jair Jacqmont

Capim/Água, óleo sobre hardboard,
92 x 110 cm (díptico), 1984. Coleção artista.

Vegetação/Água, acrílica sobre tela,
100 x 150 cm, 1990. Coleção artista.

001602/0004

001009/0009
001602/0005

001972

001972/0004
Thetis Selingardi

Geometria do Corpo, acrílica sobre tela, 
130 x 150 cm, 1985. Coleção artista.

Pedaços de Mim, acrílica sobre tela,
130 x 150 cm, 1990. Coleção artista.

004353

004353/0009
Lincoln Guimarães Dias

Sem Título, vinílica e jornal sobre tela, 
75 x 150 cm, 1988. Coleção artista.

Sem Título, vinílica e jornal sobre tela, 
165 x 200 cm, 1990. Coleção artista.

001972/0005
004353/0010

001950

001950/0004
Nortton Dantas de Medeiros 

Transi-To, acrílica sobre tela, 65 x 96 cm, 1988. 
Coleção artista.
Corpo e Alma, acrílica sobre hardboard,
74 x 37 cm (díptico), 1990. Coleção artista.

O Equilibrista, acrílica sobre tela,
72 x 135 cm, 1989. Coleção artista.

Belo Horizonte
Victor ArrudaO Casamento

Acrílica sobre tela, 81 x 64 cm, 1981. 
Coleção artista.

000777/0029 000777
000847

000847/0033
Ana Horta

Sem Título, acrílica sobre tela, 120 x 120 cm, 
1987. Coleção José Israel Abrantes.

Branco, acrílica sobre tela, 120 x 120 cm, 
1984. Coleção José Israel Abrantes.

Cuiabá/MT, 1947 001950/0005

000847/0039001950/0006
Estudos: Faculdade de Museologia da UniRio. Coletivas: Velha 
Mania (1985) e Território Ocupado (1986), Escola de Artes Visuais 
do Parque Lage, Transvanguarda e Culturas Nacionais, Museu 
de Arte Moderna/Rio de Janeiro, Caminhos do Desenho Brasileiro, 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul/Porto Alegre (1986), Bienal 
de Cuenca/Equador (1989), BR/80 Pintura Brasil Década 80, 
Fundação Casa França Brasil/RJ (1991). Individuais: Galeria Anna 
Maria Niemeyer (1981 / 85/86/89/91), Fundação Cultural do Distrito 
Federal/Brasília, Escola de Artes Visuais do Parque Lage (1986), 
Galeria Época/Salvador, Galeria Tina Presser/Porto Alegre (1987), 
Sala Corpo/Belo Horizonte (1987/89), Studio d'Arte Giuliana de 
Crescenzo/Roma (1988), Galeria Performance/Brasília (1991).

000812

000812/0006
Fernando Lucchesi

Sem Título, acrílica sobre tecido,
100 x 120 cm, 1988. Coleção Pace Arte Galeria.

Sem Título, acrílica sobre tecido,
120 x 120 cm, 1989. Coleção artista.

Campo Grande

000691

000691/0012
Adir Sodré

Sexóloga II, acrílica sobre tela, 188 x 180 cm, 
1988. Coleção artista.

Turista no Museu, óleo sobre tela,
70 x 60 cm, 1982. Coleção artista.

Divine on the Bird, acrílica sobre tela,
157 x 140 cm, 1990. Coleção artista.

Áurea Katsuren

Por uma Identidade Ameríndia, acrílica sobre 
linho, 100 x 120 cm, 1987. Coleção Fundação 
Cultural do Mato Grosso do Sul.

Composição, acrílica sobre linho,
105 x 130 cm, 1988. Coleção Fundação Cultural 
do Mato Grosso do Sul.

000812/0007

000903
000903/0006

000691/0032 Marco Túlio Resende

Arco, acrílica sobre madeira recortada,
160 x 100 cm, 1985. Coleção artista.

Sem Título, acrílica sobre madeira recortada, 
220 x 80 cm, 1989. Coleção artista.

Marcos Coelho Benjamim 
Inquilino, têmpera sobre madeira, 96 x 66 cm, 
1984. Coleção Sônia Pena.
Sem Título, acrílica sobre tela, 100 x 100 cm, 
1990. Coleção Mareio Teixeira.

000691/0033
000903/0007

001973

001973/0001 000713

000713/0010

001973/0002 000713/0011

9392



000835/0037A Praia, pintura sobre madeira e areia,
90 x 109,5 cm, 1990. Coleção Mario Gallo.

Leonilson

Estádio, acrílica sobre tela, 157 x 152 cm, 
1983. Coleção Thomas Cohn.

Leo Não Consegue Mudar o Mundo, acrílica 
sobre lona, 150 x 90 cm, 1989. Coleção artista.

Marco Giannotti

Wahnsee 2, mista sobre entretela,
140 x 220 cm, 1988. Coleção Galeria Paulo 
Figueiredo.

Sem Título, metal e pigmento sobre madeira, 
110 x 110 cm, 1986. Coleção artista.

001222

001222/0007
paulo Henrique Amaral 

Piscina óleo sobre aglomerado, 114 x 121 cm, 
Iaai- Coleção Constantino Amaral.

7fiTveBo Rua S- Romão' óleo s°bre tela, 
Vaiada-2 ^ 1984' Coleção Maria José

Ricardo Homen

Galeno
Quadro Saindo para Pescar, óleo sobre madeira 
recortada, 160 x 90 cm, 1988. Coleção artista.

Casa Popular, óleo sobre madeira recortada,
150 x 90 cm, 1985. Coleção Maria Karla Osório.

Droga, óleo sobre madeira, 130 x 80 cm, 1987. 
Coleção artista.

Luiz Mauro
E Enquanto Isso..., colagem e óleo sobre tela, 
140 x 150 cm, 1990. Coleção Júlio José Fratus.

Sem Título, colagem e óleo sobre tela,
140 x 150 cm, 1990. Coleção Flávio Isac.

Sem Título, colagem e óleo sobre tela,
120 x 110 cm, 1988. Coleção artista.

Selma Parreira
Tesoura, acrílica sobre tela, 50 x 100 cm, 1988. 
Coleção artista.
Liquidificador, acrílica sobre tela, 63 x 63 cm, 
1985. Coleção artista.
Sem Título, acrílica sobre tela, 80 x 80 cm, 
1989. Coleção artista.

Sônia Paiva
Aquário - Bolacha Vermelha, acrílica sobre 
hardboard recortado, 120 cm de diâmetro,
1989. Coleção artista.

Aquário, acrílica sobre madeira, 41 x 56 cm,
1990. Coleção artista.
Deita e Rola VI, acrílica e óleo sobre papel,
115 x 75 cm, 1987. Coleção artista.

001172

001172/0006
001304
001304/0004

Letícia Faria

• Tele-Visão, acrílica sobre tela, 130 x 200 cm, 
1989. Coleção artista.

• Ceia, acrílica sobre tela, 130 x 150 cm, 1984. 
Coleção artista.

• Havaiana Verde-Água, acrílica sobre tela,
200 x 260 cm (díptico), 1990. Coleção artista.

000864

000864/0008001222/0008
001304/0005 001172/0009

res. 000864/0033001222/0009
001172/0010

001433 
001433/0011* pi9™"t0 e cola9em sobre papel,

lb0 x 250 cm- 1988. Coleção artista.

001347

001347/0003
001029

001029/0005
000936
000936/0012

Luiz Henrique Schwanke,

• O Impresso, óleo e letraset sobre papel,
48 x 99 cm, 1980. Coleção artista.

• Sem Título, plástico sobre madeira, 160 cm de 
diâmetro, 1990. Coleção artista.

• Sem Título, guache sobre tela encerada,
240 x 260 cm, 1985. Coleção artista.

• Sem Título, pigmento 
170 x 100 e colagem sobre papel, 

cm, 1990. Coleção artista.
001433/0012

001029/0011
000936/0013 001347/0014

Porto Alegre 001029/0012
000936/0014

000927

000927/0006
Alfredo Nicolaiewsky

* Titul°' m'sta sobre papel 
1984. Coleção artista.

Mônica Nador
Um Bom e Velho Monocromático (She Ha),
mista sobre tela, 200 x 200 cm, 1988. Coleção 
Mario Gallo.

001241

001241/0002
001221
001221/0004

001184

001184/0011
Rubens Oestroem

• Amazonas I, acrílica sobre tela, 140 x 180 cm, 
1981. Coleção artista.

• O Grande Salto, óleo sobre tela,
200 x 288 cm, 1985. Coleção artista.

• Sem Título, acrílica sobre tela, 210 x 340 cm, 
1990. Coleção artista.

- 70 x 100 cm,

Sem Título, acrílica sobre 
100 x 100 sucata de papel, 

cm, 1989. Coleção artista.
* mn1 Títul0' acrílica sobre tela,

Iy90. Coleção artista.

001241/0003 001221/0005 000784

000784/0026
Nuno Ramos

Sem Título, óleo sobre papel kraft,
250 x 200 cm, 1984. Coleção artista.

Sem Título, mista, 260 x 340 x 60 cm, 1990. 
Coleção artista.

001184/0012
150 x 190 cm, 001241/0004 001221/0006

001184/0013
000784/0027

Carlos Pasquetti 001977

001977/0001
001913
001913/0010

* cnm/ítUl0' mista' desenho com pigmento
156 x'?nnV°n 6 P3Stel S0bre papel-9 
56 x 2oo cm espessura 30 cm. 1986. Coleção

001124

001124/0008
Ruth Trelha Schneider

• Aida, acrílica sobre hardboard, 91 x 122 cm, 
1983. Coleção artista.

• Cassino da Maroca, acrílica e óleo sobre papel 
e hardboard, 91 x 122 cm, 1987. Coleção artista.

• Fino do Grosso, acrílica e óleo sobre hardboard, 
91 x 140 cm, 1989. Coleção artista.

000886

000886/0011
Paulo Pasta

Sem Título, óleo e cera sobre tela,
190 x 220 cm, 1989. Coleção artista.

Sem Título, óleo sobre tela, 120 x 80 cm, 
1987. Coleção artista.

Rodrigo Andrade
Sem Título, esmalte sintético, lâminas de 
alumínio e óleo sobre madeira, 260 x 320 
1989. Coleção artista.

Sem Título, esmalte sintético sobre papel kraft, 
250 x 220 cm, 1985. Coleção artista.

001977/0002 001124/0009 001913/0013 000886/0020

001124/0010 001913/0014
• Sem Título, mista, desenho, 

sobre papel, ferro
000775
000775/0017

pigmento e pastel
„ e madeira, 300 x 660 rm
espessura 30 cm, 1989. Coleção artista.

001977/0003

Brasília e Goiânia cm.
São PauloGeraldo Leão

* ^qooTítu|°, acrílica sobre tela, 
Iy«6. Coleção IBM Brasil Ltda.

Sem Título, acrílica sobre tela 100 
ídiptico), 1989. Coleção artista.

* ?n^Títul°' acrílica sobre tela 
1990. Coleção artista.

001965

001965/0006
001559
001559/0005

Eduardo Cabral

• A Partida, acrílica sobre tela, 59 x 70 cm, 1986. 
Coleção artista.

• Sem Título, mista sobre tela, 95 x 111 cm, 
1990. Coleção Ijalmar Nogueira.

• Sem Título, acrílica sobre tela, 145 x 135 cm, 
1990. Coleção artista.

000775/0018000851

000851/0022
Fábio Cardoso

Africae, óleo sobre tela, 280 x 340 cm, 1989. 
Coleção artista.

Flávia Ribeiro
Sem Título, asfalto e encáustica sobre tela, 
150 x 189 cm, 1988. Coleção Joaquim Millan.

Sem Título, asfalto e encáustica sobre tela, 
218 x 186 cm, 1989. Coleção Joaquim Millan.

110 x 155 cm,

x 200 cm 001965/0007 001559/0006
Rio de Janeiro000887

000887/0008150 x 150 cm, 001965/0008 001559/0007 000881 
000881/0011

Beatriz Milhazes
Colunas, acrílica sobre tela, 180 x 170 cm, 
1985. Coleção César Aché.

Sem Título, acrílica sobre tela, 175 x 189 cm, 
1990. Coleção artista.
Foi Bom Te Encontrar, acrílica sobre tela,
180 x 180 cm, 1988. Coleção artista.

Kann Lambrecht

sóbreteia'
pfu;rFeonSec°aX 34°Cm‘,ríP,iC01-1985'

000887/0021001001
001001/0002

001388

001388/0007
Elder Rocha Filho

• Sem Título, encáustica e óleo sobre tela,
80 x 80 cm, 1986. Coleção Beatriz Rocha Lima.

• Sem Título, óleo e folha de prata sobre 
hardboard, 80 x 80 cm, 1990. Coleção Sonia 
Paiva.

• Sem Título, acrílica e têmpera vinílica sobre 
tela, 120 x 120 cm, 1990. Coleção artista.

000881/0012

001038

001038/0012
Geórgia Creimer

Sem Título, acrílica sobre tela recortada,
70 x 260 cm, 1985. Coleção Mario Gallo.

Sem Título, óleo sobre tela, 147 x 285 cm, 
1989. Coleção Mario Gallo.

Leda Catunda
Vedação Branca, acrílica sobre tecido,
225 x 300 cm, 1983. Coleção Luiz Villares.

000881/0013
001388/0008

' massa plás,ica

Ruth Milmann.

001001/0003
1987. Coleção

L>o Outro Lado do Horizonte, acrílica rnm
~°Verra' arpila' ooma-laca ara™
r!fdej3 sobre tela- 300 x 520 cm, 1990 Coleção 
Casa de Cultura Mário Quintana. ?

001192

001192/0012

001038/0013 Chico Cunha
Sem Título, óleo e encáustica sobre tela, 
200 x 155 cm, 1990. Coleção Anna Maria 
Niemeyer.

001388/0009

001001/0004
000835

000835/0036

95
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001611/0011Passeio Sobre Rodas do Observador, acrílica 
sobre tela, 190 x 100 cm, 1990. Coleção artista.

Riso Engodo, acrílica sobre tela,
150 x 100 cm, 1986. Coleção artista.

Sem Título, óleo e encáustica sobre tela, 
140 x 160 cm, 1990. Coleção artista.

Nine Sinatra Songs, óleo sobre tela,
120 x 120 cm, 1986. Coleção Anna Maria 
Niemeyer.

001192/0013 O Casamento, acrílica sobre tela, 81 x 64 cm, 
1981. Coleção artista.

Expectativa, acrílica sobre tela, 132 x 195 cm, 
1989. Coleção Fábio Settini.

000777/0029

001611/0012001192/0014 000777/0037

001349

001349/0004
Rodolfo Athayde

Sem Título, acrílica sobre tela, 152 x 260 cm, 
1990. Coleção artista.

Sem Título, acrílica sobre tela, 152 x 260 cm, 
1990. Coleção artista.

Estrela 3, acrílica sobre tela, 120 x 120 cm, 
1987. Coleção artista.

FortalezaCristina Canale

Vera Cruz, óleo sobre tela, 210 x 160 cm, 
1986. Coleção Oswaldo Corrêa Costa.

Sem Título, óleo sobre tela, 200 x 350 cm, 
1990. Coleção artista.

Sem Título, óleo sobre tela, 210 x 250 cm, 
1990. Coleção artista.

001173

001173/0007
Alexandre Nóbrega

Sem Título, acrílica sobre tela, 150 x 150 cm, 
1990. Coleção artista.

Sem Título, acrílica sobre tela, 150 x 150 cm, 
1989. Coleção artista.

Sem Título, acrílica sobre tela, 200 x 200 cm, 
1988. Coleção artista.

002103 001349/0005
002103/0001001173/0008

001349/0006
002103/0002001173/0009

001195

001195/0010
Sérgio Rabinovitz

Natureza-Morta, vinil, acrílica e tecido sobre 
tela, 75 x 110 cm, 1990. Coleção artista.

Melancia, vinil e acrílica sobre cartão,
70 x 100 cm, 1989. Coleção artista.

Grafitti, vinil e tecido sobre madeira,
59 x 49,5 cm, 1983. Coleção artista.

002103/0003
Daniel Senise

Coração, acrílica sobre tela, 230 x 190 cm, 
1985. Coleção Rubem Breitman.

Cone, mista sobre tela, 210 x 190 cm, 1986. 
Coleção artista.

Sudário, mista sobre tela, 316 x 222 cm, 1989. 
Coleção Afonso Henrique Costa.

000700

000700/0041
Alice Vinagre

Sem Título, acrílica sobre tela, 150 x 300 cm, 
1990. Coleção artista.

Sem Título, acrílica sobre tela, 160 x 260 cm, 
1990. Coleção artista.

Sem Título, acrílica sobre tela, 130 x 180 cm, 
1987. Coleção artista.

001983

001983/0006
001195/0011

000700/0042
001195/0012

001983/0007000700/0043

001983/0008
Jorge Duarte

Morcego, acrílica sobre tela, 100 x 200 cm, 
1984. Coleção César Aché.

Eléphant Blanc, óleo sobre tela,
270 x 200 cm, 1989. Coleção artista.

Titã, acrílica sobre tela, 205 x 245 cm, 1984. 
Coleção Fábio Settini.

000931

000931/0014
Eduardo Eloy

Teatro Belicoso, acrílica sobre tela,
157 x 188 cm, 1990. Coleção artista.

A Caça É da Casa, acrílica sobre tela,
156 x 164 cm, 1990. Coleção Carlos Aquiles 
Siqueira.

Sem Título, acrílica sobre tela, 150 x 150 cm, 
1987. Coleção L. M. Escritório de Arte.

001937

001937/0007000931/0015

001937/0008000931/0016

Jorge Guinle

O Desbravador, óleo sobre tela,
140 x 140 cm, 1986. Coleção Marco Rodrigues.

The Year of the Dragon, óleo sobre tela,
220 x 140 cm, 1986. Coleção Marco Rodrigues.

Summer Interlude, óleo sobre tela,
160 x 260 cm, 1986. Coleção Eduardo Guinle.

Rock Dreams, óleo sobre tela, 200 x 200 cm, 
1985. Coleção Marco Rodrigues.

Sem Título, óleo sobre tela, 150 x 110 cm, 
1980. Coleção Marco Rodrigues.

000650

000650/0024

001937/0010

José Guedes

Paisagem Sertânica, acrílica sobre tela,
100 x 160 cm, 1990. Coleção Mareio Ary.

Paisagem Sertânica, acrílica sobre tela,
100 x 160 cm, 1990. Coleção artista.

Sem Título, acrílica sobre tela, 120 x 150 cm, 
1988. Coleção Silvio Mesquita.

001275

001275/0021
000650/0030

000650/0049
001275/0022

000650/0055
001275/0023

000650/0056
Maurício Coutinho

Sem Título, têmpera sobre cartão,
64 x 48 cm, 1990. Coleção Leonardo Cabral 
Teixeira.

Sem Título, têmpera sobre cartão,
64 x 48 cm, 1990. Coleção Leonardo Cabral 
Teixeira.

Sem Título, têmpera sobre cartão,
55 x 78 cm, 1989. Coleção artista.

001936

001936/0006Luiz Zerbini

Cais, acrílica sobre tela, 160 x 330 cm, 1987. 
Coleção Oswaldo Correia da Costa.

Sem Título, participação especial: Leda Catunda, 
acrílica sobre tela, 170 x 270 cm, 1990. Coleção 
artista.

Sem Título, acrílica sobre tela, 208 x 337 cm, 
1985. Coleção Kim Esteve.

000673

000673/0024

001936/0007
000673/0025

001936/0008
000673/0026

Rinaldo Silva

Diálogo Torto de Observadores, acrílica sobre 
tela, 190 x 100 cm, 1990. Coleção artista.

001611

001611/0010
Victor Arruda

Díptico Para Não Ser Explicado, acrílica sobre 
tela, 205 x 154 cm, 1986. Coleção artista.

000777

000777/0004
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Referências Cronológicas

Estas Referências Cronológicas apresentam um cenário 
histórico-cultural, sem caráter exaustivo, organizado por natureza 
de eventos e por anos da década, incluindo informações relativas 
ao ano antecedente, 1980.

i

Consultores

Selma Torres Munhoz - Política e Economia
Luciano Bernini - Arquitetura
Wilton Azevedo - Design
Renato Lemos - Música
Cássia Navas - Dança
Frederico Morais - Artes Plásticas
Artur Matuck - Arte e Tecnologia
José Hamilton Ribeiro - Mídia
Mirella Martinelli e Roberto Moreira - Cinema
Rubens Fernandes Júnior - Fotografia
Waldomiro de Castro Santos Vergueiro - Quadrinhos e Humor 
Heitor Ferraz - Literatura 
Mariangela Alves de Lima - Teatro

Plásticas Literatura
Teatro

Mídia
Cinema
Fotografia
Quadrinhos

Política
Economia

Arquitetura
Design

Dança
Música

19801980
Fernando Gabeira: ”0 que é isso, 

companheiro?"; Lygia Bojunga Nunes:"0 
sofá estampado"; Mary França e Eliardo 
França:"0 vento"; Sérgio Buarque de 
Holanda:"Tentativas de mitologia". 
"Autores Africanos" (ed. Ática, Prêmio 
Jabuti/Melhor Coleção), "Literatura 
Comentada" (Abril) e "Primeiros Passos" 
(Brasiliense), coleções.
Vinicius de Morais, morte (n 1913).

Globo Rural. Programa de TV que dá origem 
à revista de mesmo nome (1985), precursor 
da moda country no País.
TV Tupi. Falência da primeira tentativa de 
criação de rede nacional televisiva.

Mato Grosso * Aline Figueiredo:' 'Artes plásticas 
I, no Centro-Oeste".
Minas Gerais - Núcleo Experimental, Amílcar 

de Castro, Museu de Arte de Belo Horizonte. 
A Cidade Faz/Salão Nacional de Arte, 
Museu de Arte de Belo Horizonte.
Salão Nacional do Conselho Estadual de 
Cultura.
Notícias da Terra, Palácio das Artes.

3araíba - Número único de AlmaNac - 
publicação da UFP.

Paraná - I Encontro Nacional de Críticos de 
I Arte da Associação Brasileira de Críticos 

de Arte, Museu Guido Viaro - Documento 
contra a censura.
Sala Miguel Bakun - inauguração com 
retrospectiva de Miguel Bakun.

Rio de Janeiro - Hélio Oiticica, morte (n 1937). 
Galeria Banerj - inauguração.
Espaço Arte Brasileira Contemporânea/

| Funarte.
Santa Catarina - Salão Catarinense de Novos 

Artistas.
Caos e Criação (Grupo Nha-ú), MASC. 
Quatro Damas da Arte Catarinense, MASC 

São Paulo - Arte em São Paulo, revista - 
lançamento.

Janeiro - 0 ministro da Fazenda, Carlos Rischbieter, pede 
demissão, e para o cargo é indicado Ernane Galvêas, então 
presidente do Banco Central.

Fevereiro - O ministro Ernane Galvêas diz que o Brasil conseguiu 
apenas US$ 2 bilhões dos US$ 12 bilhões que precisava para 
fechar o balanço de pagamentos em 1980.

Março - Dentro do programa Proálcool começam as vendas de 
carros movidos a álcool a particulares. O Conselho Nacional 
do Álcool fixa em 14 bilhões de litros a produção do combustível 
para a safra 87/88.

Abril - Os metalúrgicos do ABC e de várias cidades do Estado 
de São Paulo entram em greve.
O Tribunal Regional do Trabalho julga ilegal a greve, fazendo 
com que o ministro do Trabalho, Murilo Macedo, intervenha 
nos sindicatos do ABC, afastando de seus cargos os líderes 
do movimento.

Maio - Após 41 dias de greve, os metalúrgicos de São Bernardo 
do Campo retornam ao trabalho.
0 Conselho Monetário Nacional dá permissão para o setor 
público contratar empréstimos externos até o limite de 
US$ 50 milhões.

Novembro - Após 15 anos de pleitos indiretos, o Congresso 
Nacional aprova as eleições diretas para governador a partir 
de 1982.
O ministro do Planejamento, Delfim Netto, anuncia as primeiras 
mudanças na política monetária do País para 1981: a correção 
monetária não será mais tabelada, as taxas de juros serão 
mais flexíveis e a poupança interna será incentivada.

Dezembro - O ministro da Secretaria de Comunicação Social, 
Said Farhat, pede demissão, e o presidente João Figueiredo 
extingue a Secom.

Campus da Universidade do 
Amazonas, Manaus. 1973- 
Arquitetos: Severiano Porto e 
Mário Emílio Ribeiro.
Cidade Primavera, SP, 1980- 
Arquitetos: Divisão de Arquitetura 
e Urbanismo da CESP.
Edifícios de escritórios, Av. Eng. 
Luís Carlos Berrini, São Paulo, 
1975- . Arquiteto: Carlos Bratke.

Endança é fundado e recebe 
subvenção da UnB, Brasília.

Ariola, gravadora alemã, entra 
mercado fonográfico brasileiri 
LPs com gravação digital são 
lançados no mercado 
Boca Livre, disco independer 
do conjunto vocal de mesmo 
nome, vende 80 mil cópias. 
Música Para Brincar e Canta 
disco do Bloco da Palhoça 
(Continental).
Pro-Memus/Projeto Memória 
Musical Brasileira, Instituto 
Nacional de Música, Funarte 
(1979- ).

Os Anos JK, Uma Trajetória Política, de 
Sílvio Tendler; A Estrada da Vida, Milionário 
e José Rico, de Nélson Pereira dos Santos; 
Eu te Amo, de Arnaldo Jabor; Gaijin, de 
Tizuka Yamazaki; O Homem que Virou 
Suco, de João Batista de Andrade; A Idade 
da Terra, de Glauber Rocha; Pixote, A Lei 
do Mais Fraco, de Héctor Babenco.
Filmes produzidos no ano: 102
Salas de exibição existentes no Brasil: 2.365

Abajour Lilás, de Plínio Marcos, dir. Fauzi 
Arap; Calabar, de Chico Buarque de Holanda 
e Ruy Guerra, dir. Fernando Peixoto (São 
Paulo); Foi no Belo Sul de Mato Grosso, 
de Cristina Mato Grosso, dir. Américo 
Calheiros (GUTAC, Campo Grande); Rasga 
Coração, de Oduvaldo Vianna Filho, dir. 
José Renato (São Paulo).
Aspectos da Cenografia e do Figurino no 
Teatro Paulista do Início do Século à 
Década de 40, Casa das Retortas, e 
Cenografia e Indumentária no TBC, TBC, 
São Paulo, exposições.
Peter Brook realiza conferência no Teatro 
Ruth Escobar, São Paulo.
Augusto Boal: "200 exercícios e jogos para 
o ator e o não-ator com vontade de dizer 
algo através do teatro"; Augusto de Freitas 
Lopes Gonçalves: "Dicionário histórico e 
literário do teatro no Brasil"; Chaké Ekizian, 
Fanny Abramovich e Márcia Mathias; 
"Teatricina".
Nelson Rodrigues, morte (n. 1912).

Cadeira Dinamika, de Oswaldo 
Mellone, L'Atelier, São Paulo

Prêmio Esso de Fotografia: Juca Martins.
I Trienal de Fotografia, MAM/SP.
Gabinete Fotográfico da Pinacoteca do 
Estado e Galeria Álbum, São Paulo - 
inaugurações.
Boris Kossoy: "Origens e expansão da foto
grafia no século XIX"; João Sócrates de 
Oliveira: "Manual prático de preservação 
fotográfica".

VII Salão Internacional de Humor de Piracicaba.
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Política
Economia

Literatura
Teatro

Arquitetura
Design

Mídia
Cinema
Fotografia
Quadrinhos

Dança
Música

Artes Plásticas

19811981
Ana Maria Machado: "De olho nas penas", 

Prêmio Casa das Américas, Cuba; Ignácio 
de Loyola Brandão: "Não verás país 
nenhum"; Pedro Nava: "Gaio-das-trevas". 
Novos Estudos, revista do Cebrap/Centro 
Brasileiro de Análise e Planejamento - 
lançamento.

Videocassete (VHS). Grande produção de 
cópias de filmes, óperas e concertos. 
Telejornalismo. Dominância do videoteipe 
em substituição a filmagens.
SBT/Sistema Brasileiro de Televisão - 
abertura da rede. Desenvolve programação 
predominantemente popular.

Bahia - Núcleo de Arte do Desenbanco - 
inauguração com Primórdios da Arte 
Moderna na Bahia.

Goiás - I Salão Regional de Arte, Goiânia. 
Minas Gerais - Festival de Inverno, sediado 

em Ouro Preto desde 1967, itinerante por 
várias cidades mineiras.

Paraná - Exposição do Grupo Convergência, 
Sala Exposição Senac.
Exposição do Grupo Caixa de Lixo, Fundação 
Cultural de Curitiba.
I Jovem Arte Sul América/Sul, Teatro Guaíra. 

Pernambuco - I Exposição Internacional de 
Arte em Out-door/Art-door.

Rio de Janeiro - Galeria de Arte do IAB/RJ - 
inauguração com exposição-síntese de Franz 
Weissmann.
Dupla Especializada: Alexandre Dacosta e 
Ricardo Basbaum.
Brasil-Cuiabá: Pintura Cabocla, MAM/RJ. 

Santa Catarina - Memória Joinville, Museu 
de Arte de Joinville.
Oficinas de Arte do MASC.

São Paulo - Cooperativa dos Artistas Plásticos 
de São Paulo - fundação.
XVI Bienal de São Paulo - Sala Especial 
Arte Incomum.
Grupo Tupinãodá: Carlos Delfino, Ciro 
Cozzolino e José Carratu.

Fevereiro - O Banco Central intervém no mercado financeiro. A 
Tieppo S/A tem decretada sua liquidação extrajudicial.

Março - Por Cr* 115 bilhões, o governo do Estado de São Paulo 
adquire com a Eletrobrás o patrimônio da Light S/A, de São 
Paulo, constituindo a Eletropaulo.

Abril - O ministro do Planejamento, Delfim Netto, firma contratos 
de financiamento alemães, destinados à Nuclebrás e à 
Companhia Vale do Rio Doce.
O Banco Mundial concede ao Brasil um empréstimo de 
US* 250 milhões para aplicação no Proálcool.

Maio - 0 BNDE libera o maior financiamento de sua história.
Cr* 60,3 bilhões, à Companhia Vale do Rio Doce para aplicação 
no Projeto Ferro Carajás.

Junho - Figueiredo cria o Pró-Várzeas - Programa Nacional de 
Várzeas Irrigáveis - com recursos de Cr* 15,3 bilhões aplicáveis 
em pequenas e médias propriedades.
A dívida externa do Brasil alcança US* 56,15 bilhões, com 
crescimento de 8,9% sobre igual período de 1980.

Julho - O presidente assina decreto fixando diretrizes para 
transferência de empresas estatais à iniciativa privada, mas 
somente a grupos nacionais.

Setembro - Figueiredo sofre enfarte, assumindo o cargo o vice, 
Aureliano Chaves, por quase dois meses.

Novembro - O presidente reassume o cargo e rompe com os 
partidos de oposição enviando ao Congresso Nacional o pacote 
de reforma da legislação eleitoral, que obrigava o eleitor a votar 
em um único partido em 1982: Voto Vinculado.

Dezembro - O Senado Federal aprova o projeto do Governo 
elevando o Território de Rondônia à categoria de Estado.

Nova Itá, Santa Catarina, 1981- 
Arquitetos: Equipe Técnica da 
Divisão de Urbanismo do 
Departamento de Edificações da 
Eletrosul, Florianópolis.

Balé da Cidade de São Paulo é
criado a partir do Corpo de Baile 
Municipal.

Orquestra de Câmara de Blumenau
é formada, sob direção de Norton 
Morozowicz.
Trem azul, show e disco de Elis 
Regina.
Projeto Pixinguinha (Funarte) 
comemora cinco anos.

Museu do Cartaz, Fundação Cultural 
de Curitiba - inauguração.
Nanni Movelaria, de Fulvio Nanni 
Junior, São Paulo - abertura. 
Tesoura Kortafácil, de José Carlos 
Bornancini e Nelson Ivan Petzold, 
Zivi S.A. Cutelaria, Porto Alegre.

O Beijo da Mulher Aranha, de Manuel Puig, 
dir. Ivan de Albuquerque, Rio de Janeiro; 
Escuta Zé!, de Marilena Ansaldi (adaptação 
do livro de Wilhem Reich), dir. Celso Nunes, 
São Paulo.
Nelson Rodrigues: "Teatro completo", org. 
Sábato Magaldi (ed. Nova Fronteira). 
Abigail Maia, morte (n. 1887); Ruggero 
Jacobbi, morte (n. 1920).

Deu Pra Ti, Anos 70, de Giba Assis Brasil e 
Nelson Nadotti; Eles Não Usam Black-tie, 
de Leon Hirszman; O Olho Mágico do 
Amor, de ícaro Martins e José Antonio 
Garcia.
Glauber Rocha, morte (n. 1939).

Photographie Lateinamerika von 1860 bis 
heute, exposição, Zurique, Suíça.
I Encontro de Fotografia e Memória e 
inauguração da Sala Hercules Florence, 
MIS/SP. ’
Luis Humberto: "Brasília, sonho do Império, 
Capital da República"; Orlando Brito: "Perfil 
do poder".
II Colóquio Latino-Americano de Fotografia, 
realizado no México.

Millôr Fernandes: "Desenhos".
I Salão de Humor do Piauí, Teresina. 
Nico Rosso, morte (n. 1910).

19821982
Ana Cristina Cesar: "A teus pés"; Ana Maria 

Machado: "Bisa Bia Bisa Bel"; Marcelo 
Rubens Paiva: "Feliz ano velho".
Prêmio Hans Christian Andersen, 
IBBY/International Board on Booksfor Young 
People: Lygia Bojunga Nunes.
I Bienal Nestlé de Literatura Brasileira. 
Monteiro Lobato (1882-48), centenário. 
Sérgio Buarque de Holanda, morte (n. 1902).

A Farra da Terra, roteiro e dir. de Hamilton 
Vaz Pereira, São Paulo; Os Reis Vagabundos, 
roteiro de Maria Helena Lopez, Grupo Tear, 
Porto Alegre; As Relações Naturais, de 
Qorpo Santo, dir. e bonecos de Álvaro 
Apocalypse, Grupo Giramundo Teatro de 
Bonecos, Belo Horizonte; Traições, de 
Harold Pinter, dir. José Possi Neto, São Paulo. 
Victor Garcia, morte (n. 1934).

Folha de S. Paulo revoluciona jornalismo diário. 
Jornalismo corporativo. Grande 
desenvolvimento, sobretudo nas entidades 
sindicais.
Imprensa alternativa desaparece.
Rádios FM multiplicam-se. Voto de pesar 
da APCA pela transformação de 
programações de FM em "vitrolão". 
Telejornalismo é reforçado pelo ingresso 
de profissionais da imprensa escrita.

Amazonas - Interpretação de Macunaíma, 
Rita Loureiro.

Distrito Federal - IV Documento Arte do 
Centro-Oeste.

Mato Grosso - Bené Fonteles realiza trabalhos 
com xerox na Rodoviária de Cuiabá 
O MAC instala uma oficina de 
experimentação.
Itaugaleria Campo Grande - inauguração. 

Minas Gerais - Brasil/Desenho, Palácio das 
Artes.
Retrospectiva Nello Nuno, Palácio das Artes. 

Paraná - Coletiva do Grupo Bicicleta, Curitiba. 
Pernambuco - II Simpósio Nacional de Artes 

Plásticas/Materiais de Pintura, Olinda.
II Exposição Internacional de Arte em 
Out-door/Art-door.
José Cláudio: "Artistas pernambucanos". 
Brigadas Artísticas: Pintura Eleitoral.
Salão dos Novos, MAC/Olinda.

Rio de Janeiro - Entre a Mancha e a Figura, 
MAM/RJ.

Rio Grande do Sul - Artis, revista - lançamento. 
Santa Catarina - Centro Integrado de Cultura 

- inauguração.
Salão Jovem Arte Sul América/Sul, MASC. 
Fundação Cultural de Joinville - inauguração.

Janeiro - A Comissão Nacional de Energia fixa em 750 mil 
barris/dia o limite de importação de petróleo para consumo 
interno no primeiro quadrimestre de 82.
Um grupo de empresários brasileiros assume o controle do 
Projeto Jari, no Estado do Pará, pertencente ao milionário 
norte-americano Daniel Ludwig.
0 projeto de reforma eleitoral do Governo é aprovado por 
decurso de prazo. O "pacote" proíbe as coligações partidárias 
e estabelece a vinculação total dos votos nas eleições de 
novembro.
0 Senado Federal aprova o projeto substitutivo das 
inelegibilidades, permitindo a candidatura dos dirigentes sindicais 
afastados de seus cargos e condenados, cuja pena não 
impusesse sua inelegibilidade.

Março - A Comissão Nacional de Energia adota medidas de 
incentivo para a venda de veículos a álcool.

Maio - 0 ministro dos Transportes, Eliseu Rezende, deixa o cargo 
para concorrer ao governo de Minas Gerais.
O ministro da Previdência, Jair Soares, deixa o cargo para ser 
candidato (vitorioso) ao governo do Rio Grande do Sul.

Agosto - Figueiredo empossa novos ministros de Estado. 
Setembro - 0 presidente discursa na abertura da 37a Assembléia 

Geral da ONU (é a primeira vez que um presidente brasileiro 
fala na Assembléia da ONU).

Novembro - 0 grande acontecimento do mês são as eleições 
gerais no País. Ao final das apurações o PDS elege 12 
governadores, o PMDB, 9, e o PDT, 1. O PT não elege nenhum 
de seus candidatos a governador.

Dezembro - O presidente dos EUA, Ronald Reagan, vem ao 
Brasil e anuncia um empréstimo de curtíssimo prazo ao País.
A inflação permanece em dois dígitos, encerrando o ano em 
99,7%. O maior índice é registrado em junho (8%).

Conjunto Habitacional do Cafundá,
Rio de Janeiro, 1978-82. 
Arquitetos: Sérgio Ferraz 
Magalhães, Ana Luiza Petrik 
Magalhães, Sílvia Pozzana de 
Barros, Clóvis Silvestre de Barros 
e Rui Rocha Velloso.

Antonio Meneses, violoncelista, 
medalha de ouro no Concurso 
Tchaikovsky, Moscou.
Música do Século XX, concertos. 
Orquestra Sinfônica Brasileira 
executa obras de Marlos Nobre, 
Murilo Santos, Ronaldo Miranda 
e Edino Krieger.
Arca de Noé 2, disco com músicas 
de Fagner, Tom Jobim e Toquinho, 
poemas de Vinícius de Morais 
(Barclay).
Taba: histórias e músicas 
brasileiras, série de 40 fascículos 
e discos (Abril Cultural).
Elis Regina, morte (n. 1945).

O Design no Brasil: história e 
realidade, exposição, org. P. M. 
Bardi e Alexandre Wollner, Sesc 
Fábrica Pompéia, São Paulo. 
Cadeira Estrela, de Carlos Motta.

Coisas Eróticas, de Raffaele Rossi (1 0 filme 
brasileiro de sexo explícito); Inocência, de 
Walter Lima Jr.; Pra Frente Brasil, de 
Roberto Farias; Tabu, de Julio Bressane.

I Semana Nacional de Fotografia, Núcleo de 
Fotografia/Funarte, Rio de Janeiro.
Pierre Verger: "50 anos de fotografia".

AQC-ESP/Associação de Quadrinhistas e 
Caricaturistas do Estado de São Paulo é 
criada.
Gibiteca de Curitiba, Fundação Cultural de 
Curitiba, e Gibiteca do Sesc Fábrica Pompéia, 
São Paulo - inaugurações.
Alex Solnik e Paulo Caruso: "Ecos do 
Ipiranga"; Eva Furnari: "A Bruxinha 
atrapalhada"; Joaquim Marinho (org.): "A 
arte sacana de Carlos Zéfiro"; Lilia Moritz 
Schwarcz e Miguel Paiva: "Da Colônia ao 
Império"; Otacílio d'Assunção: "0 quadrinho 
erótico de Carlos Zéfiro".
O Metalúrgico, com tiras semanais de Paulo 
Monteiro, Santo André/SP.
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19831983
Carlos Drummond de Andrade: "Nova 

reunião”; Eva Furnari: "Filó e Marieta"; 
Paulo Leminski: "Caprichos e relaxos". 
Ciranda de Livros, Hoechst/Fundação 
Roberto Marinho/FNLIJ.
Ruth Rocha, 24 títulos e um milhão de livros 
vendidos.
Prêmio Vértice, Coimbra/Portugal: Plaroldo 
Maranhão.
I Encontro Nacional de Poetas Independentes, 
Juiz de Fora.
José Saramago faz palestras no Brasil 
Ana Cristina Cesar, morte (n. 1952).

TV Manchete - inauguração. Desenvolve 
novelas em cenários naturais do País. 
Rádios Piratas surgem discutindo a concessão 
de canais e sua utilização.
Informatização das redações, rádio e TV.

Ceará - Circuito de Artes Plásticas do Nordeste, 
Museu de Arte da UFC, Fortaleza.

Distrito Federal - Resumo 83 - Jovens Artistas 
de Brasília.

Minas Gerais - Brasil/Pintura, Palácio das Artes. 
Criação e Precariedade/ Salão Nacional 
de Arte, Museu de Arte de Belo Horizonte. 

Paraná - Jovem Arte Sul América/Sul, Teatro 
Guaíra.

Rio de Janeiro - Galeria de Arte do Centro 
Empresarial Rio - inauguração.
Galeria Thomas Cohn - inauguração com 
exposição de Carlos Vergara.
A Modernidade em Guignard, Solar 
Grandjean de Montigny/PUC.
À Flor da Pele - Pintura & Prazer, Centro 
Empresarial Rio.
3.4 - GranJes Formatos, Centro Empresarial

Janeiro - Os presidentes do Brasil e da Argentina assinam um 
contrato entre a Eletrobrás e a Aguas y Energia

Fevereiro - A substituição dos ministros da área econômica e 
uma reorientação do programa econômico do País são 
reivindicadas em São Paulo por passeata de dirigentes sindicais, 
com repercussões em outros Estados.

Março - No dia 15, tomam posse os novos governadores de 
Estado, eleitos em novembro do ano anterior.

Abril - Por alguns dias, São Paulo é abalada por uma onda de 
vandalismo nascida de manifestações de protesto contra o 
desemprego. Cerca de duas mil pessoas realizam saques no 
bairro de Santo Amaro e, em passeata, tentam invadir o Palácio 
dos Bandeirantes.

Maio - Em Brasília, o inimigo n° 1 da Revolução de 1964, Leonel 
Brizola, é recebido no Palácio do Planalto pelo presidente, um 
fato inimaginável na época.

Julho - 0 presidente João Figueiredo viaja para os Estados 
Unidos para se submeter a cirurgia do coração. Aureliano 
Chaves assume interinamente o cargo, adotando um estilo 
diferente de Figueiredo, recebendo políticos até da oposição.

Agosto - Figueiredo reassume suas funções governamentais com 
um vigoroso discurso em defesa da soberania nacional.

Outubro - Cerca de 300 pessoas montam acampamentos no 
Parque do Ibirapuera, junto ao gabinete do prefeito, para 
protestar contra o desemprego.

Novembro - Morre uma das principais figuras do Parlamento 
brasileiro: o ex-senador Teotônio Vilela, político veemente 
defensor da ordem institucional.
A Petrobrás anuncia ter atingido a cota de 400 mil barris/dia 
de petróleo. Para 1984, a meta é 500 mil.

Bombril Nordeste, Paratibe/PE, 
1981-83. Arquitetos: Acácio Gil 
Borsoi, Janete Costa e Rosa 
Aroucha.
Centro de Proteção Ambiental 
de Balbina, AM, 1983-88. 
Arquitetos: Severiano Porto e 
Mário Emílio Ribeiro.
Complexo Habitacional Alfabarra, 
Rio de Janeiro, 1983-88. 
Arquitetos: Iso Milman, João José 
da Silva Costa, Juan Carlos Di 
Fillippo, Leonardo Stuckert Fialho, 
Luiz Paulo Fernandez Conde, 
Mauro Neves Nogueira, Sandra 
Muylaert e Sérgio Ferraz 
Magalhães.
Escolas em Argamassa Armada,
Abadiânia/GO, Salvador etc., 
1983- . Arquiteto: João Filgueiras 
Lima (Lelé).

Balé da Cidade de São Paulo passa 
a ser dirigido por Klauss Vianna.

Prêmio Shell de música erudita: 
maestro Radamés Gnatalli. 
Música do Século XX, concertos. 
Apresenta obras dos compositores 
brasileiros Almeida Prado, Cláudio 
Santoro, Guerra Peixe, Guilherme 
Bauer, José Siqueira e Ronaldo 
Miranda.

Menino do Rio, de Antonio Calmon; Nunca 
Fomos tão Felizes, de Murilo Salles; 
Sargento Getúlio, de Hermano Penna; 
curtas-metragens Os Chapeleiros, de Adrian 
Cooper, e Mato Eles?, de Sérgio Bianchi.

O Tempo do Olhar - Panorama da Fotografia 
Brasileira Atual, exposição, MNBA/RJ e 
MASP.
América Latina, exposição de Sebastião 
Salgado, Funarte/RJ e MASP.
Brésil des Brésiliens, exposição. Centro 
Georges Pompidou, Paris.
II Semana Nacional de Fotografia, Brasília. 
Carlos Eugênio Marcondes de Moura: 
"Retratos quase inocentes"; Cláudio 
Edinger: "Chelsea Hotel"; José Oiticica 
Filho: "A ruptura da fotografia nos anos 
50"; Luis Humberto: "Universos & 
Arrabaldes; Pedro Vasquez: "D. Pedro II e 
a fotografia no Brasil".

Bailei na Curva, roteiro e dir. de Júlio Cé
sar Conte, Grupo Do Jeito que Dá, Porto 
Alegre.
Jardel Filho, morte (n. 1927).

Rio.
Pintura Pintura, Fundação Casa de Rui 
Barbosa.
Galeria de Arte da UFF, Niterói - inauguração. 
Grupo Seis Mãos: Alexandre Dacosta, 
Ricardo Basbaum e Jorge Barrão.

Rio Grande do Sul - Galeria Tina Presser - 
inauguração.
II Encontro Nacional de Artistas Plásticos 
Profissionais.

São Paulo - Pintura como Meio, MAC/USP. 
Arte na Rua I, organizada pelo MAC/USP.

Eliseu Visconti e a Arte Decorativa,
exposição, Solar Grandjean de 
Montigny da PUC/RJ.
Proposta para um Neo-Design, 
exposição de Luciano Deviá, 
Galeria Artescultura, São Paulo. 
Gráfica, revista editada por 
Oswaldo Miranda (Miran), Curitiba 
- lançamento.

Eva Furnari: "A Bruxínha encantadora e seu 
secreto admirador, Gregório"; Lilia Moritz 
Schwarcze Angeli: "Cai o Império! República 
vou ver!; Luis Fernando Veríssimo e Edgar 
Vasques: "0 Analista de Bagé em 
quadrinhos"; Paulo Caruso e Rafic Jorge 
Farah: "As origens do Capitão Bandeira".

19841984
João Ubaldo Ribeiro: "Viva o povo brasileiro"; 

Luis Aranha: "Coktails" (org. Nelson Ascher 
e Rui Moreira Leite); Rubem Fonseca: "A 
grande arte".
Prêmio Juca Pato de "Intelectual do Ano": 
Cora Coralina - primeira mulher a recebê-lo. 
Jorge Luís Borges faz palestra para 11 mil 
pessoas em São Paulo.
José Mauro de Vasconcelos, morte (n. 
1920); Pedro Nava, morte (n. 1903)

A maior rede de televisão do Brasil, sob 
pressão da sociedade, divulga a campanha 
pelas eleições diretas para presidente da 
República.

Amazonas - I Seminário sobre Artes Visuais 
na Amazônia/Funarte, Manaus.

Bahia - Artistas do Ceará, Núcleo de Artes 
do Desenbanco.

Espírito Santo - Semana de Arte, diversas 
cidades capixabas - promovida pela UFES. 

Goiás - I Salão Nacional de Goiás, Goiânia. 
Minas Gerais - Sala Manuel da Costa Ataide, 

Museu da Inconfidência, Ouro Preto.
Casa da Gravura Largo do Ó, Tiradentes. 

Paraná - Grupo Sensibilizar - Arte na Rua.
Rio de Janeiro - Projeto Arte nos Muros/Funarte. 

Grupo Rádio Novela, PUC.
Como Vai Você, Geração 80?, Escola de 
Artes Visuais do Parque Lage.
As Artes da Arte, performance, Noites 
Cariocas.

Rio Grande do Sul - Espaço Investigação, 
MARGS.
Sala de Exposições do Teatro São Pedro 
com acervo Sul América Seguros - 
inauguração.
Cia. lochpe de Participações - inicia com 
Vasco Prado série de publicações de livros 
sobre artistas gaúchos.
Artistas Pró-Diretas, movimento com cartazes 
e folhetos nas ruas de Porto Alegre.

São Paulo - Tradição e Ruptura, Fundação 
Bienal de São Paulo.
Arte Xerox Brasil, PESP.

Janeiro - O comício do dia 25 na Praça da Sé, em São Paulo, 
a favor do estabelecimento das eleições diretas para Presidência, 
traz ao cenário político a presença de milhões de eleitores do 
País. Alguns canais de TV procuram boicotar o acontecimento. 
Os presidenciáveis formalizam suas candidaturas. É a primeira 
vez em duas décadas que civis postulam a Presidência da 
República.
O Banco Central decreta liquidação extrajudicial de 17 empresas 
do Grupo Delfim.

Fevereiro - O secretário de Estado americano, George Schultz, 
encontra-se com o chanceler Saraiva Guerreiro e assinam 
documento propondo transferência de tecnologia militar 
americana para o parque industrial brasileiro.
No Rio de Janeiro, milhares de pessoas participam do comício 
em favor das eleições diretas.
Em Belo Horizonte, 300 mil pessoas reúnem-se para o "Grande 
Comício de Minas pelas Diretas".

Março - A Auditoria da Justiça Militar em Manaus absolve o 
presidente nacional do PT, Luís Inácio Lula da Silva, e quatro 
sindicalistas, todos processados com base na Lei de Segurança 
Nacional.

Abril - Cerca de um milhão de pessoas ocupam, no dia 16, 
grande parte do centro velho de São Paulo, mobilizando a 
opinião pública em favor das diretas.
Dois dias depois, Figueiredo decreta a adoção de medidas de 
emergência, pelo prazo de 70 dias, no Distrito Federal e em 
dez municípios de Goiás.

Agosto - Paulo Maluf e Tancredo Neves iniciam a corrida pela 
conquista dos 686 privilegiados eleitores que escolherão o 
futuro presidente da República.

Novembro - Realiza-se em Brasília a 14a Assembléia Geral da 
Organização dos Estados Americanos - OEA, enfocando os 
conflitos na América Central e a dívida externa.

Aeroporto Internacional de Confins,
Lagoa Santa/MG, 1979-84. 
Arquiteto: Milton Ramos. 
Residência dos Padres 
Claretianos, Batatais/SP, 1982-84. 
Arquitetos: Affonso Risi Jr. e José 
Mário Nogueira de Carvalho Jr.

Música erudita. Utilização de 
estratégias de marketing e 
aparecimento de empresas 
especializadas na promoção destes 
espetáculos.
Sapatinho de Cristal: uma História 
Eterna, disco com músicas de 
Eduardo Dusek, Eduardo Souto 
Neto e Ivan Lins (Philips).
Anton Walter Smetak, morte (n. 
1913).

Bete Balanço, de Lael Rodrigues; Cabra 
Marcado para Morrer, de Eduardo Coutinho; 
Memórias do Cárcere, de Nelson Pereira 
dos Santos.
Salas de exibição existentes no Brasil: 1.553.

Artaud: O Espírito do Teatro, de José Rubens 
Siqueira, dir. Francisco Medeiros; Mão na 
Luva, de Oduvaldo Vianna Filho, dir Aderbal 
Júnior; Nelson 2 Rodrigues, de Nelson 
Rodrigues, dir. Antunes Filho (São Paulo); 
Piaf, de Pam Gems, dir. Flávio Rangel, atriz: 
Bibi Ferreira (Rio de Janeiro).
Rever Espaços, exposição do cenógrafo 
Flávio Império, Centro Cultural São Paulo. 
Serviço Nacional de Teatro se transforma 
no Instituto Nacional de Artes Cênicas. 
Décio de Almeida Prado: "João Caetano e 
a arte do ator"; João Cabral de Mello Neto: 
"Auto do frade"; Maria Thereza Vargas e 
Nanci Fernandes: "Uma atriz: Cacilda 
Becker".
Jorge Andrade, morte (n. 1923).

Infoto/lnstítuto Nacional de Fotografia, 
Concurso Marc Ferrez (Funarte) e 
Abrafoto/Associação Brasileira dos 
Fotógrafos de Publicidade são criados.
III Semana Nacional de Fotografia, Fortaleza. 
Arlindo Machado: "A ilusão especular"; 
Gilberto Ferrez: "O Rio antigo do fotógrafo 
Marc Ferrez”.

Inter Quadrinhos, revista com trabalhos de 
Dagomir Marquezi, Flávio Colin, Mozart 
Couto, Ataide Braz, Roberto Kussumoto, 
Miguel Paiva e Luiz Gê - lançamento.
Alex Solnik e Paulo Caruso: "Bar Brasil"; 
Edgar Vasques: "Abaixo do cruzeiro"; Luiz 
Gê: "Quadrinhos em fúria"; Nani: "Vereda 
tropical".
J. Carlos: Cem Anos, exposição, Solar 
Grandjean de Montigny da PUC/RJ e livro 
(col. Para Todos n.1, Funarte).
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19851985
Ana Cristina Cesar: "Inéditos e dispersos: 

prosa/poesia" (org. Armando Freitas Filho); 
Cremilda Medina: "A posse da terra: escritor 
brasileiro hoje”; Mario Faustino: "Poesia 
completa/poesia traduzida" (org. Benedito 
Nunes); Zulmira Ribeiro Tavares: "O nome 
do bispo".
Póstudo, polêmica entre Augusto de 
Campos e Roberto Schwarz.
II Congresso Brasileiro de Escritores.
Cora Coralina, morte (n. 1889); Dionélio 
Machado, morte (n. 1895); Edgard Braga, 
morte (n. 1897).

Reportagens sobre a agonia de Tancredo 
Neves alcançam maior índice de audiência 
na história da TV brasileira.
Grande Sertão: Veredas, minissérie para TV.

O Beijo da Mulher Aranha, de Héctor 
Babenco; Eu Sei que Vou te Amar, de 
Arnaldo Jabor; A Hora da Estrela, de 
Suzana Amaral; A Marvada Carne, de 
André Klotzel; curta-metragem O Som ou 
Tratado de Harmonia, de Arthur Ornar.

Janeiro - Tancredo Neves é eleito presidente pelo Colégio Eleitoral. 
Fevereiro - O Banco Central decreta intervenção em todas as 

instituições financeiras do Grupo Sulbrasileiro.
Março - Na noite do dia 14, Tancredo é internado às pressas 

no Hospital de Base de Brasília.
Ministério da Cultura é criado por desdobramento do Ministério 
da Educação e Cultura.

Abril - No dia 21, após 38 dias de agonia, o porta-voz Antonio 
Brito lê o último boletim médico: Tancredo está morto. O último 
adeus a Tancredo Neves leva, no dia 22, mais de um milhão 
de pessoas ao cortejo. 0 vice ainda não empossado, José 
Sarney, assume a Presidência.

Maio - Sarney anuncia no 4o Congresso Nacional dos Trabalhadores 
Rurais a "Proposta para a elaboração do 1o Plano Nacional 
de Reforma Agrária da Nova República".

Junho - O lançamento do 1 ° Plano Nacional de Reforma Agrária 
mostra-se precipitado. Ameaças de invasão de propriedades 
rurais caracterizam um clima de tensão no País.

Agosto - Dílson Funaro é indicado para o Ministério da Fazenda. 
Setembro - Sarney discursa na abertura da 40a Assembléia 

Geral da ONU e afirma que o Brasil não pagará a dívida externa 
com recessão, desemprego ou fome.

Outubro - É assinado no dia 10 o decreto instituindo o Plano 
Nacional de Reforma Agrária, que prevê o assentamento de 
1,4 milhão de famílias.

Novembro - Os bancos e as empresas financeiras dos grupos 
Comind, Auxiliar e Maisonnave têm sua liquidação extrajudicial 
decretada pelo Banco Central.
No dia 15, há eleições para prefeito em 201 cidades brasileiras 
em clima de tranquilidade.
Em Fortaleza, é eleita a primeira prefeita, Maria Luiza Fontenelle, 
do PT.

Distrito Federal - Galeria Espaço Capital Arte 
Contemporânea - inauguração.

Minas Gerais - Retrospectiva Celso Renato 
de Lima, Museu Mineiro.
Um Lance de Dadá em Minas, Palácio das 
Artes.
Espaço Cultural Cemig - inauguração.

Pará - Árte-Pará, Belém.
Rio de Janeiro - Caligrafias & Escrituras, 

Funarte.
O Visual do Rock, MAM/RJ.
Ateliê da Lapa: Daniel Senise, Luiz Pizarro, 
João Magalhães e Ângelo Venosa.
Velha Mania, Escola de Artes Visuais.
Rio de Cor, artistas pintam muro do Parque 
Lage.

Rio Grande do Sul - Iberê Camargo: Trajetória 
e Encontros, MARGS.
Arte nas Ruas, outdoors de artistas.

Santa Catarina - Arte na Rua I, Associação 
Catarinense de Artistas Plásticos.

São Paulo - XVIII Bienal de São Paulo - 
Expressionismo no Brasil: Heranças e 
Afinidades e A Grande Tela.
O Popular como Matriz, MAC/USP.
Grupo Casa 7: Carlito Carvalhosa, Fábio 
Miguez, Nuno Ramos, Paulo Monteiro e 
Rodrigo Andrade.
Artecnologia, MAC/USP.

Aeroporto Internacional de São 
Paulo, Cumbica/Guarulhos, 1978- 
85. Projeto: Comissão do Sistema 
Aeroportuário de São Paulo 
(coordenação), lesa, Hidroservice 
e Themag.
Centro Empresarial Itaú 
Conceição, São Paulo, 1980-85. 
Arquitetos: João Eduardo de 
Gennaro, Francisco Javier Judas 
y Manubens e Jaime Cupertino. 
Restauração do Mercado Modelo, 
Salvador, 1984-85. Arquiteto: 
Paulo Ormindo David de Azevedo. 
Restauração do Paço Imperial,
Rio de Janeiro, 1983-85. Arquiteto: 
Glauco Campello 
(SPHAN/Pró-Memória).
Vilanova Artigas, morte (n. 1915).

Prelúdios, coreografia de Rodrigo 
Pederneiras - Grupo Corpo, Belo 
Horizonte.
1 0 ano dos cursos de dança na 
Faculdade da Cidade, Rio de 
Janeiro; PUC/Fundação Teatro 
Guaíra, Curitiba, e no 
Departamento de Artes Corporais 
da Unicamp, Campinas.
Festival Internacional de Dança, 
Rio de Janeiro.

I Quadrienal de Fotografia, MAM/SP.
IV Semana Nacional de Fotografia, Belém. 
Momento Sucessório Brasileiro, Rio de 
Janeiro, e Retrospectiva Walter Firmo, 
MASP, exposições.
I Seminário de Preservação e Conservação 
Fotográfica, Centro de Preservação e 
Conservação Fotográfica (Infoto).
J. B. Scalco, galeria especializada em 
fotojornalismo, Sindicato dos Jornalistas 
do Estado de São Paulo - inauguração. 
Gilberto Ferrez: "A fotografia no Brasil: 
1840-1900"; Mário Cravo Neto: "Os 
estranhos filhos da casa"; Vilém Flusser: 
"Filosofia da caixa preta".

Chiclete com Banana, revista com trabalhos 
de Angeli, Glauco e Laerte - lançamento. 
Agência Funarte distribui tiras nacionais. 
Cássio Loredano: "Nássara desenhista"; 
lotti: "Ted Fagundes e outras histórias de 
sexo, drogas e veranão"; Luis Fernando 
Veríssimo: "Aventuras da família Brasil".

Rock in Rio, grande investimento 
promovendo dez dias seguidos 
de espetáculos.
Concurso Eldorado, ampliação 
do antigo concurso de piano, 
estimula jovens instrumentistas 
de orquestra e oferece bolsas de 
estudos no exterior.
Orquestra Concertgebouwn de 
Amsterdã, sob a regência de 
Bernard Haitink, e John Cage se 
apresentam no Brasil.

Brincando em Cima Daquilo, de Dario Fó, 
dir.Roberto Vignati, atriz: Marília Pera, Rio 
de Janeiro; Ubu: Folias Physicas, 
Pataphysicas e Musicaes, dir. Cacá Rosset, 
São Paulo.
Rofran Fernandes: "Teatro Ruth Escobar: 
20 anos de resistência".
Flávio Império, morte (n. 1935); Francisco 
Pereira da Silva, morte (n. 1918); Rodolfo 
Mayer, morte (n. 1910).

Cadeira: evolução e design,
exposição, Museu da Casa 
Brasileira, São Paulo.
Os Modernos Brasileiros: 
1928-1985, móveis e luminárias 
de Flávio de Carvalho, Gregori 
Warchavchik, John Graz, Lasar 
Segall, Lina Bo Bardi, Paulo 
Mendes da Rocha e Vilanova 
Artigas, lançados pela Nucleon 8, 
São Paulo.
Luminária Naja, de Walter Harasaki 
(Prêmio Philips).
"Embalagem, arte e técnica de 
um povo" (Toga).

19861986
José Paulo Paes: "Um por todos"; Mario 

Quintana: "Baú de espantos".
Manuel Bandeira (1886-68), centenário. 
"Os Sentidos da Paixão", seminário (Funarte) 
e livro (Companhia das Letras, 1987).
Luís da Câmara Cascudo, morte (n. 1898); 
Orígenes Lessa, morte (n. 1903).

Feliz Ano Velho, de Alcides Nogueira Pinto 
(adaptação do livro de Marcelo Rubens 
Paiva), dir. Paulo Betti; A Hora e a Vez de 
Augusto Matraga, adaptação de um conto 
de Guimarães Rosa, dir. Antunes Filho; As 
Lágrimas Amargas de Petra von Kant, de 
Reiner Fassbinder, dir. Celso Nunes (São 
Paulo). Theatro Musical Brazileiro Parte I 
(1860-1914), de Luiz Antonio Martinez 
Corrêa e Marshall Netherland, dir. Luiz 
Antonio Martinez Corrêa (Rio de Janeiro).^ 
Tônia Carrero: "O monstro de olhos azuis". 
Adolfo Celi, morte (n. 1922); Alfredo Mes
quita, morte (n. 1907); Lilian Lemmertz, 
morte (n. 1938); Sadi Cabral, morte (n. 1906).

Antena parabólica permite a captação dos 
sinais de TV em todos os rincões do País.

Cidade Oculta, de Chico Botelho; Com 
Licença, Eu Vou à Luta, de Lui Farias; As 
Sete Vampiras, de Ivan Cardoso; Vera, de 
Sérgio Toledo; curtas-metragens O Dia em 
que Dorival Encarou a Guarda, de Jorge 
Furtado e José Pedro Goulart, e Frankstein 
Punk, de Eliana Fonseca e Cao Hamburger.

Miroir Rebelle e La Photographie Brésilienne 
au Dix-Neuvième Siècle, exposições (Mois 
de Ia Photo/Paris e MAM/RJ); Imagem do 
Corpo Nu, exposição (Infoto).
V Semana Nacional de Fotografia, Curitiba. 
José Medeiros: "50 anos de fotografia .

Circo, revista com trabalhos de Angeli, Laerte 
e Luiz Gê, e Níquel Náusea, de Fernando 
Gonsales, com trabalhos de Spacca e 
Newton Foot - lançamentos.
Sindiluta, com tiras diárias de Paulo Monteiro, 
(Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 
Químicas e Farmacêuticas de São Paulo). 
Álvaro de Moya: "História da história em 
quadrinhos"; Edgar Vasques: "Alô! Nova 
República?: 0 novo Brasil nas histórias do 
Rango"; Hilde Weber: "O Brasil em charge: 
1950-1985".

Fevereiro - Tomam posse os novos ministros do governo José 
Sarney.
Sarney baixa Decreto-Lei para tentar conter a inflação e institui 
o cruzado como nova moeda, implantando-se no País o Plano 
Cruzado, com congelamento de preços e salários.
A Sunab e o Decon acolhem toda e qualquer denúncia anônima, 
com fiscais comandando blitz, distribuindo multas e efetuando 
prisões. Os gêneros alimentícios começam a rarear e a crise 
de abastecimento gera o mercado negro.

Maio - A inicial euforia popular do Plano Cruzado dá sinais de 
desgaste.

Junho - A cinco meses da eleição para governador, candidatos 
buscam os votos de 70 milhões de eleitores.

Julho - Sem saída para controlar a situação criada pelo plano 
de inflação zero, o Governo lança mão de um antigo dispositivo, 
a Lei Delegada n° 4, de 1962, possibilitando a intervenção 
do Estado no domínio econômico.
"Lei Sarney" cria benefícios fiscais na área do Imposto de 
Renda concedidos a operações de caráter cultural ou artístico. 

Agosto - Os comerciantes só conseguem colocar alimentos 
básicos em suas prateleiras pagando ágio. 0 Governo importa 
carne.

Outubro - Com forte aparato militar, são confiscados dois mil 
bois de fazendas de pecuaristas na região sudeste.

Novembro - Com a esmagadora vitória do PMDB nas eleições, 
o deputado Ulysses Guimarães é apontado como forte candidato 
à sucessão de Sarney.
Consolidada a vitória do PMDB nas urnas, o Governo elabora 
o Plano Cruzado II, que possibilitará uma forte arrecadação 
extra com reajustes de preços e tarifas. Os sinais de insatisfação 
popular explodem em Brasília quando milhares de pessoas 
saem às ruas em violentos protestos.

Ceará - Exposição Internacional de Arte 
Efêmera, Parque Cocó, Fortaleza.

Distrito Federal - IX Salão Nacional de Artes 
Plásticas/Centro-Oeste.

Espírito Santo - Galeria Usina - inauguração. 
Realiza até 1988 individuais de Jorge Guinle, 
Hilton Berredo, Hilal Sami Hilal, Leonilson, 
Antonio Dias, Mira Schendel, entre outros. 

Paraná - Mostra Schwanke, Sala Miguel Bakun.
Tradição/Contradição, MAC.

Pernambuco - Painéis, Galeria Artespaço.
Rio de Janeiro - Transvanguarda e Culturas 

Nacionais, MAM/RJ.
Casa de Cultura Laura Alvim - inauguração.
Depoimento de uma Geração -1969/1970, 
Galeria Banerj.
Lygia Clark/Hélio Oiticica, Sala Especial do 
IX Salão Nacional de Artes Plásticas, Paço 
Imperial.
Território Ocupado, Escola-de Artes Visuais 
do Parque Lage.

Rio Grande do Sul - Salão Nacional de Artes 
Plásticas/Sul.
Projeto Releitura, MARGS.
Caminhos do Desenho Brasileiro, MARGS. 
Festival Cidade de Porto Alegre, Ateliê Livre 
da Prefeitura.

Santa Catarina - Perspectivas Catarinenses, 
MASC.

São Paulo - Guia das Artes e Galeria, revistas 
- lançamentos.
A Nova Dimensão do Objeto, MAC/USP 
Waldemar Cordeiro: Uma Aventura da 
Razão, MAC/USP.

Panteão da Pátria, Brasília, 1985- 
86. Arquiteto: Oscar Niemeyer. 
Restauração do Solar dos Leões, 
Curitiba, 1985-86. Arquitetos: 
Jeferson Dantas Novolar, Cleusa 
de Castro, Cláudio Forte Maiolino 
e Cyro lllidio Corrêa de Oliveira Lyra. 
Sesc Fábrica Pompéia, São Paulo, 
1977-86. Arquitetos: Lina Bo 
Bardi, André Vainer e Marcelo 
Carvalho Ferraz.

Curso de pós-graduação/ 
especialização em coreografia, 
Escola de Dança da UFBA, 
Salvador.
V Encontro Nacional de Dança 
Amadora/ENDA, São Paulo.

Projeto Brasil/França realiza uma 
semana de música brasileira com 
Chico Buarque, Gilberto Gil, Luiz 
Gonzaga, Alceu Valença e Fafá 
de Belém, Paris.
Prêmio Shell de música erudita: 
Guerra Peixe.
Carlos Gomes (1836-96), 
sesquicentenário. Apresentação 
das óperas II Guarany e Lo Schiavo 
em turnê nacional.
Koellreutter 70, disco com 
músicas de Cláudio Santoro, 
Gilberto Mendes, Jorge Peixinho, 
Koellreutter, Ricardo Tacuchian, 
Rodolfo Coelho de Souza e Willy 
Corrêa de Oliveira em homenagem 
aos 70 anos do compositor Hans 
Joachim Koellreutter (Funarte).

Prêmio Museu da Casa Brasileira - 
instituído.
Antonio Borsoi: desenhista, 
artesão e decorador, exposição. 
Solar Grandjean de Montigny da 
PUC/RJ.
Companhia dos Tapetes Ocidentais, 
de Gianfranco Vannucchi, Jorge 
Kõnigsberger e Vavi Konigsberger, 
São Paulo - abertura. 
Criado-Mudo Tridzio, de Fulvio 
Nanni Junior (Nanni Movelaria); 
Logotipo da Editora Companhia 
das Letras, de João Baptista da 
Costa Aguiar; Esculturas 
Luminares, de Correra & Gonda; 
Mesas Reinado e Congada, de 
Maurício Azeredo, Pirenópolis/GO. 
Carlos Horcades, Felipe Taborda 
e Nelson Martins: "A tipografia 
na arquitetura do Rio de Janeiro".
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1987 1987
Fevereiro - É instalada a Assembléia Nacional Constituinte. A 

nova Carta, prevista para setembro, sofre atraso inicial 
aprovação do Regimento Interno.
Os juros de crédito ao consumidor chegam a 20% ao mês, 
batendo recorde e provocando a substituição do presidente 
do Banco Central, Fernão Bracher.
O Governo anuncia a moratória, medida que estanca 
temporariamente o escoamento de cerca de US$ 700 milhões 
mensais.

Março - O ministro do Planejamento, João Sayad, deixa o 
Governo após a rejeição de um novo plano contra a inflação. 
No dia 15, 23 novos governadores tomam posse, alterando a 
estrutura do poder num quadro econômico caótico.

Abril - Sarney promove reforma ministerial. Funaro é substituído 
por Bresser Pereira no Ministério da Fazenda.

Maio - O Governo baixa medidas paliativas sem 
Junho - No dia 13, é anunciado o Plano Bresser, que congela 

novamente preços e salários. Há reajustes de tarifas públicas 
e aumentos gerais de preços, com consequente redução do 
poder aquisitivo da população.

Setembro - O ministro do Desenvolvimento e Reforma Agrária, 
Marcos Freire, morre em acidente de avião. Em seu lugar 
assume Jáder Barbalho.

Novembro - Sarney concentra todos os esforços para defender 
os cinco anos de mandato. A Comissão de Sistematização da 
Constituinte se define por eleições diretas para presidente 
1988.

Dezembro - Bresser Pereira deixa a Pasta da Fazenda, oito meses 
depois de assumi-la, substituído por Maílson da Nóbrega, que 
promete uma administração "Feijão-com-arroz".

Angela Lago: "Chiquita Bacana e as outras 
pequetitas", Prêmio NOMA/Runner up, 
Tóquio, Japão; Antonio Cândido: "A 
educação pela noite e outros ensaios”; 
João Carlos Marinho: "Berenice detetive”, 
Prêmio Mercedes-Benz 1988; Paulo Leminski: 
"Distraídos venceremos”.
”0 Olhar”, seminário (Funarte) e livro 
(Companhia das Letras, 1988).
Marshall Berman visita o País.
Carlos Drummond de Andrade, morte 
(n. 1902).

Citicorp Center, São Paulo, 
1983-87. Arquitetos: Croce, Aflalo 
& Gasperini.

Imprensa (ed. Feeling) e Superinteressante 
(ed. Abril), revistas - lançamentos. 
Cremilda Medina (org.): ”0 jornalismo na 
Nova República”.
Cláudio Abramo, morte (n. 1923).

Faculdade de Dança da Universidade 
Santa Cecília dos Bandeirantes, 
Santos.
Corpo de Baile do Teatro Municipal 
do Rio de Janeiro passa a fazer 
parte da Fundação do Teatro 
Municipal do Rio de Janeiro.
I Carlton Dance Festival, Belo 
Horizonte, Rio de Janeiro e São 
Paulo.
I Festival de Dança do Triângulo, 
Uberlândia.
Dançar, revista que comemora 
cinco anos, São Paulo.

Ceará - Roberto Galvão: "Uma visão da arte 
do Ceará".

Distrito Federal - Salão de Artes de Brasília, 
Fundação Cultural do Distrito Federal.
I Festival Latino-Americano de Arte e Cultura, 
UnB.
Pintura Fora do Quadro, Galeria Espaço 
Capital.

Espírito Santo - Projeto Pintura 
Brasil/Tendências, Funarte. Individuais de 
Maria Tomaselli, Carlito Carvalhosa, Carlos 
Zílio, Fábio Miguez, Lando e Ivanilde Brunow, 
entre outros.
Novos Valores da Pintura Capixaba, Galeria 
Álvaro Conde.

Minas Gerais - Espaço Mascarenhas, Juiz 
de Fora - inauguração.
Iluminação, Centro Cultural da Universidade 
de Minas Gerais.
Ana Horta, morte (n. 1957).

Pernambuco - Grupo Carasparanambuco, 
MAC/Olinda.

Rio de Janeiro - Novos Novos, Centro 
Empresarial Rio.
Grupo A Moreninha - Viagem à Ilha de 
Paquetá.
Perspectivas Recentes de Escultura 
Contemporânea Brasileira, ciclo, Galeria 
Sérgio Milliet, Funarte.
Jorge Guinle, morte (n. 1947).

São Paulo - Olho e óleo, MAM/SP.
A Trama do Gosto, Fundação Bienal. 
Desenovevinte: A Virada do Século, PESP. 
IPAT/Instituto de Pesquisa em Arte e 
Tecnologia - fundação.

na

Prêmio Art Directors Club, Nova 
Iorque: Oswaldo Miranda (Miran). 
Cadeiras Kalanto, de Mauricio 
Klabin (Forma), Rima, de Renato 
Marques de Oliveira, Raffaela 
Peruchi e Runaldo Ferré (Estúdio 
Erre) e São Paulo, de Carlos Motta; 
Computador Portátil Solution 
16 (Prológica), de Luciano Deviá; 
Design de Superfície, de Renata 
Rubim (Porto Alegre); Maçanetas 
das linhas Colors e Soft, de 
Oswaldo Mellone (MHO Design); 
Mesa-Calçada, de Daniela 
Thomas; Supermicro 8000 
(Digirede), de Roberto Brazil 
Sant'Anna; Tapetes, de Paulo 
Segall (Paulo Segall Tapetes 
Contemporâneos).
Design & Interiores, revista, nasce 
como encarte da revista Projeto.
13 Tapetes Ocidentais, de Antonio 
Lizárraga, Antonio Peticov, Carlos 
Fajardo, Cláudio Tozzi, Dudi Maia 
Rosa, Ester Grinspun, Fernando 
Stickel, Gilberto Salvador, Guto 
Lacaz, Ivald Granato, Takashi 
Fukushima, Tomie Ohtake e Wesley 
Duke Lee (Companhia dos Tapetes 
Ocidentais, São Paulo).

Anjos do Arrabalde, de Carlos Reichenbach; 
Anjos da Noite, de Wilson Barros. 
FCB/Fundação do Cinema Brasileiro é 
instituída. Embrafilme/Empresa Brasileira 
de Filmes S.A. - cisão, passando a girar 
sob a denominação de 
Embrafilme/Distribuidora de Filmes S.A. 
Fernão Ramos (org.): "História do cinema 
brasileiro”.
Leon Hirszman, morte (n. 1937); Roberto 
Santos, morte (n. 1928).

Electra com Creta, de Gerald Thomas, São 
Paulo; Estúdio Nagasaki, de Hamilton Vaz 
Pereira, Rio de Janeiro; Meno Male, de 
Juca de Oliveira, dir. Bibi Ferreira, São Paulo. 
Fundacen/Fundação Nacional de Artes 
Cênicas constitui-se por transformação do 
Inacen/lnstituto Nacional de Artes Cênicas. 
I Seminário de Crítica Teatral, org. Décio 
de Almeida Prado e Sábato Magaldi, Teatro 
de Arena Eugênio Kusnet, São Paulo.
Décio de Almeida Prado: "Exercício findo”; 
Sábato Magaldi: "Nelson Rodrigues: 
dramaturgia e encenações”.
Luiz Antonio Martinez Corrêa, morte 
(n. 1950).

sucesso. Compact discs são fabricados pela 
Microservice.
Villa-Lobos (1887-1959), 
centenário.
Villa-Lobos: seleção do guia 
prático, disco com o Coro Infantil 
do Teatro Municipal do Rio de 
Janeiro e Quinteto Villa-Lobos, 
sob regência de Elza Lakschevitz 
(Funarte).

I Foto Centro-Oeste, Cuiabá. I Foto-Norte, 
Belém. VI Semana Nacional de Fotografia, 
Ouro Preto.
Aspectos da Fotografia Brasileira no Séc. 
XIX, exposição, aquisição de 2.500 
fotografias do séc. XIX pelo MAM/RJ. 
Irisfoto, revista, comemora 40 anos.

em
Geraldão, revista de Glauco - lançamento.

R. F. Luchetti e Nico Rosso: ”0 estranho 
mundo de Zé do Caixão”; lotti: "Radicei”. 
INAG/Instituto Nacional de Artes Gráficas 
é criado (Funarte).
Calixto Cordeiro, exposição, MNBA/RJ.
I Seminário de Histórias em Quadrinhos, 
Oficina Cultural Três Rios, São Paulo. 
Jayme Cortez, morte (n. 1926).

1988 1988
Armando Freitas Filho: "De Cor”; Heitor 

Megale: "A demanda do Santo Graal” 
(texto modernizado de um manuscrito do 
séc. XIII); João Cabral de Mello Neto: 
"Museu de tudo e depois"; ”0 menino 
maluquinho”, de Ziraldo, lançado em 80, 
comemora um milhão de exemplares 
vendidos.
"Claro Enigma”, coleção de poesia 
organizada por Augusto Massi (ed. Duas 
Cidades).
I Mostra Internacional de Poesia Visual de 
São Paulo, Centro Cultural São Paulo.

Janeiro - No Congresso, o "Centrão” não consegue aprovar 
plenário o preâmbulo proposto para a Constituição. 

Chega-se, entretanto, a um consenso a respeito da participação 
popular no exercício dos poderes.

Março - A Constituinte mantém o sistema presidencialista de 
governo com mandato de cinco anos.

Setembro - Em Brasília encerram-se os trabalhos do Congresso 
Constituinte. A Constituição faz sentir suas debilidades 
tocante às limitações do poder Executivo e à necessidade de 
trabalhos complementares de leis ordinárias para mais de 100 
artigos.

Outubro - No dia 5, quando o deputado Ulysses Guimarães, 
presidente da Assembléia Nacional Constituinte, assina e 
promulga o texto original, o Brasil tem sua oitava Constituição. 

Novembro - Representantes do Governo, dos empresários e dos 
trabalhadores assinam em Brasília o documento "Compromisso 
Social - Pacto Contra a Inflação”, estabelecendo por um mês 
preços estáveis para a cesta básica.
Os resultados da eleição municipal do dia 15 provam que o 
eleitorado faz um voto de protesto contra a inflação e o Governo 
Federal, escolhendo prefeitos de baixa representatividade eleitoral. 

Dezembro - Aureliano Chaves pede demissão do cargo de 
ministro das Minas e Energia, sendo substituído interinamente 
pelo ministro da Agricultura, íris Rezende.

Censura. Consolida-se o fim da censura prévia. 
Jornalismo. Uso da cor na primeira página 
e ampla utilização da radiofoto colorida.
TV por assinatura, por UHF e a cabo, 
amplia o espectro do dial.
Grande concessão de canais de rádio e TV.

Clube dos Funcionários da 
Petrobrás, Fortaleza, 1984-88 
Arquitetos: Mario Guerra Roque 
e Jayme Leitão.
Palácio Arquiepiscopal, 
Mariana/MG, 1983-88. Arquitetos: 
Éolo Maia, Maria Josefina de 
Vasconcellos e Sylvio Emrich de 
Podestá.
Parque Municipal, Urussanga/SC, 
1987-88. Arquiteto: Manoel 
Coelho.
Retiro Tagaste, Belém, 1987-88. 
Arquiteto: João Castro Filho.
Hugo Segawa (org ): "Arquiteturas 
no Brasil: Anos 80”.

Distrito Federal - Arte Atual de Brasília, Museu 
de Arte de Brasília.

Goiás - I Bienal de Arte de Goiânia.
Galeria Aberta - Pintura em Edifícios, 
Secretaria de Cultura do Estado de Goiás. 

Minas Gerais - Um Espelho no Escuro 
(Concorrência Fiat), Palácio das Artes e 
Espaço Mascarenhas.
Tridimensional, IAB/BH.
Na Fábrica, Espaço Mascarenhas, Juiz de 
Fora.

Paraíba - Dez Artistas Plásticos Paraibanos, 
Galeria Gamela.

Paraná - Adalice Araújo: "Irradiação 
atômica/reflexão estética - o grupo Ateliê 
Letícia Faria”.

Pernambuco - Centro Cultural Adalgisa Falcão 
- fundação.

Rio de Janeiro - Petite Galeria - encerramento 
das atividades com O Eterno é Efêmero. 
Arte Híbrida, Funarte.
Dimensão Planar, Galeria Rodrigo Mello 
Franco de Andrade, Funarte.
Dejeuner sur l'Art - Manet no Brasil, 
Escola de Artes Visuais do Parque Lage. 

Rio Grande do Sul - Missões: 300 Anos - 
A Visão do Artista (mostra e simpósio), 
Centro Cultural da UFRGS.

Santa Catarina - Harry Laus: "Indicador 
catarinense das artes plásticas”.

São Paulo - A Mão Afro-Brasileira, MAM/SP.

Queria que fosse eterno, 13°
espetáculo para cidadãos 
dançantes, de Ivaldo Bertazzo, 
São Paulo.
Projeto Identidade da Dança 
Nacional, de Célia Gouveia, recebe 
bolsa do CNPq, do qual resulta o 
espetáculo Festarola (89); Klauss 
Vianna, Lia Robatto e Rodrigo 
Pederneiras recebem bolsa Vitae 
Cisne Negro Companhia de Dança 
cria programa de 
coreógrafos-visitantes.
Núcleo de Dança, grupo de 
pesquisadores de história e teoria 
da dança, São Paulo.
Shell patrocina o Grupo Corpo. 
Dança Porto Alegre; X Mostra 
de Dança do Festival de Inverno 
de Campina Grande; Movimentos 
de Dança (Sesc Vila Nova, São 
Paulo).

em

A Dama do Cine Shangai, de Guilherme de 
Almeida Prado; Feliz Ano Velho, de Roberto 
Gervitz; Romance, de Sérgio Bianchi. 
Joaquim Pedro de Andrade, morte (n. 1932).

Brasil: Cenários e Personagens, Infoto/Funarte 
(VII Semana Nacional de Fotografia), Rio 
de Janeiro, e Arnaldo Pappalardo, 
exposições, Galeria São Paulo.
I Bienal FotoBahia, Salvador.
Boris Kossoy: "São Paulo 1900”; Evandro 
Teixeira: "Fotojornalismo”; Gilberto Ferrez: 
"Bahia: velhas fotografias 1858-1900”

Megazine (Tchêl), revista com trabalhos de 
Adão Iturrusgarai, Canini, lotti, L. F. Veríssimo 
e Edgar Vasques, Porto Alegre.
Cássio Loredano: "Guevara e Figueroa”; 
Eva Furnari: "Bruxinha 1 e 2”; Jayme 
Cortez: "Saga de Terror”; Luis Fernando 
Veríssimo e Miguel Paiva: "Ed Mort em 
'Com a mão no milhão"'; Millôr Fernandes: 
"Diário da Nova República 3”; Ziraldo: 
"Ziraldo 40/50".
I Encontro Nacional de Quadrinhos de 
Araxá/MG.
Henfil, morte (n. 1944).

no

Debate entre Antunes Filho e Gerald Thomas, 
Auditório Folha de S. Paulo, sobre a questão 
humanismo versus pós-modernidade.
II Seminário de Crítica Teatral, org. Yan 
Michalski, Teatro Glauce Rocha, Rio de 
Janeiro.

Prêmio MOVESP Design de 
Mobiliário - instituído.
Banco Ressaquinha e Mesa Ubá, 
de Maurício Azeredo; Cadeira 
Gaivota, de Reno Bonzon (Oficina 
de Marcenaria, Ubatuba/SP); 
Design têxtil, de Baby Gras (Baby 
Gras Tecidos); Jóias, de Caio 
Mourão; Luminária SSS..., de 
Fabio Falanghe e Giorgio Giorgi 
Jr. (Lumini, São Paulo); Mesa 
Zero, de Fabio Falanghe, Floriano 
Godoy e Giorgio Giorgi Jr, (Objeto 
Não Identificado Design e 
Produtos); Tecidos Jacquard, de 
Eduardo du Pasquier Nunes (Fitesa, 
Porto Alegre); Troféu MTV 1988, 
de Rico Lins.

Ideologia, LP de Cazuza, Show 
percorre o Brasil.
Titãs apresenta-se no Festival de
Montreux (Suíça), gravando LP
ao vivo, Go Back
Revelação do ano: Marisa Monte.
.Cartola comemora 80 anos com
o lançamento do disco Bate outra
vez.
Quero passear, disco do Grupo 
Rumo (Estúdio Eldorado).
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19891989
Angela Lago: "Festa no céu" (ed Gakken, 

Tóquio, Japão).
Marcos Rey: "A sensação de setembro" 
(99° título da col. "Autores Brasileiros", 
iniciada em 1976, ed. Ática).
"0 Desejo", seminário (Funarte) e livro 
(Companhia das Letras, 1990).
I Congresso de Escritores de Língua 
Portuguesa, Lisboa, com a presença de 
Jorge Amado e Lygia Fagundes Telles. 
Oswaldo França Jr., morte (n. 1936); Paulo 
Leminski, morte (n. 1944).

Editora Globo. Modernização e intensificação 
de publicação de revistas mensais. 
IstoÉ/Senhor, revista semanal, fusão e volta 
de Mino Carta à direção.

Distrito Federal - Os Onze de Brasília, 
Itaugaleria.
Novos Valores Latino-Americanos, MAB. 

Espírito Santo - I Festival de Verão de Nova 
Almeida.

Minas Gerais - Festival de Inverno: Arte Pública, 
Belo Florizonte.
Retrospectiva Ana Florta, Palácio das Artes 
e Gesto Gráfico.
Cada Cabeça uma Sentença, UFJF. 

Pernambuco - Ateliê Coletivo, Galeria Viva 
Olinda Vida.
Coletiva Natureza da Pintura, Centro Cultural 
Adalgisa Falcão.
Galeria Pasárgada, Recife - inauguração. 

Rio de Janeiro - Arthur Bispo do Rosário: 
Registros de Minha Passagem pela Terra, 
Escola de Artes Visuais.
Ateliê Alice 1990: Ivo Ito, Analu Cunha, 
Ricardo Basbaum, Ricardo Maurício e 
Roberto Tavares.
IX Salão Nacional de Artes Plásticas: 
Materialidade e Representação.

Rio Grande do Sul - Projeto Artista 
Visitante/Funarte: José Resende, Valtércio 
Caldas, Instituto de Artes da UFRGS.

São Paulo - Instituto Cultural Itaú - Centro 
de Informática e Cultura/l - inauguração. 
Memorial da América Latina - inauguração. 
Arte Híbrida, itinerante em São Paulo, Rio 
de Janeiro e Porto Alegre.
Arte Contemporânea: Perspectivas 
Recentes, Centro Cultural São Paulo.
O Pequeno Infinito e o Grande Circunscrito, 
Galeria Arco.

Janeiro - Os novos prefeitos eleitos tomam posse e prometem 
norte nas despesas e outras medidas de austeridade.
No dia 15, é anunciado o Plano Verão, desindexando a economia, 
congelando preços e salários, elevando juros no over e 
introduzindo nova moeda - o cruzado novo.

Fevereiro - A inflação, divulgada pelo IBGE, é a maior da história 
do Brasil: 70,28%. Dado tecnicamente artificial, acumulando 
futuros aumentos autorizados e compreendendo período de 
51 dias para seu cálculo.

Março - A CUT e a CGT deflagram greve nacional contra o Plano 
Verão. A adesão é de cerca de um terço dos 15 milhões de 
trabalhadores.

Abril - 0 ex-governador de Alagoas, Fernando Collor de Mello 
<PRN), aparece pela primeira vez à frente nas pesquisas eleitorais 
Para a Presidência da República.
0 Governo anuncia o Plano Verão II, restabelecendo a indexação 
da economia. Além disso, antecipa a reposição salarial e 
permite reajuste de produtos e tarifas públicas a cada três meses. 

Julho - 0 ministro da Justiça, Oscar Dias Corrêa, demite-se 
legando discordâncias com a política econômica.
No dia 17, acontece o primeiro debate entre os presidenciáveis 
na TV Bandeirantes.
A Comissão da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro apura 
'Aplicações no caso Nahas; são acusados de manipulação de 
Preços e práticas fraudulentas investidoras, corretoras, 
distribuidoras e bancos.

Novembro - No dia 15, o País vota para presidente, pela primeira 
vez no sistema constitucional de dois turnos. Collor leva 
confortável vantagem e a disputa pela segunda vaga é 
acirradíssima entre Lula e Brizola.
Collor obtém vitória sobre Lula no segundo turno das eleições 
Presidenciais.

Memorial da América Latina, São
Paulo. Arquiteto: Oscar Niemeyer.

Missa do orfanato, coreografia de 
Rodrigo Pederneiras - Grupo Corpo. 
Ballet Stagium comemora 18 anos. 
XI Oficina de Dança 
Contemporânea, UFBA, Salvador.
VII Festival de Dança de Joinville
VIII Mostra Dança Alegre, 
Alegrete, Alegrete/RS.
Antonio Nóbrega, Célia Gouveia, 
Maria Duschenes e Marilena 
Ansaldi recebem bolsa Vitae.

NDI - Núcleo de Desenho Industrial 
da Fiesp/Ciesp comemora 10 anos. 
Mostra Gráfica Brasil 89, MAM/RJ. 
Banco Gangorra, de Marcelo 
Anderson (Studio Domus, 
Campinas/SP); Cadeira Minus, 
de Renato Marques de Oliveira, 
desenvolvimento de Raffaela 
Peruchi e Runaldo Ferré (Estúdio 
Erre); Luminárias Risco, de 
Francisco de Almeida e Paulo 
Milani, e Umecendi, de Guinter 
Parschalk; Móveis 
Desconfortáveis, de Fernando e 
Humberto Campana (A Arquitetura 
da Luz, São Paulo); Tapete Tempo, 
de Gianfranco Vannucchi 
(Companhia dos Tapetes 
Ocidentais, São Paulo).

Festa, de Ugo Giorgetti; Uma Avenida 
Chamada Brasil, de Octávio Bezerra; 
curta-metragem Ilha das Flores, de Jorge 
Furtado.
Filmes produzidos no ano: 76.
Salas de exibição existentes no Brasil: 1.442.

VIII Semana Nacional de Fotografia, Campinas. 
Mecânica do Desejo, exposição de A. 
Saggese, MIS/SP, Prêmio APCA de 
Fotografia.
Cristiano Mascaro, David Zingg, J. R. Duran 
e Nair Benedicto: "As melhores fotos"; 
Joaquim Paiva: "Olhares refletidos: diálogo 
com 25 fotógrafos brasileiros".

VIII Bienal Brasileira de Música 
Contemporânea. O compositor 
Cláudio Santoro (n. 1919), falecido 
em março, é homenageado com 
a execução de sua 14a Sinfonia. 
Discos gravados ao vivo, uma 
opção econômica: entre eles, Sou 
uma criança, de Erasmo Carlos.

Coquetel Clown, de Oswaldo Gabrieli, Grupo 
XPTO; Fragmentos de um Discurso 
Amoroso, de Tereza de Almeida (adaptação 
do livro de Roland Barthes), dir. Ulisses 
Cruz; O Senhor de Porqueiral, de Molière, 
dir. Eduardo Tolentino de Araújo (São Paulo). 
Sábato Magaldi: "O texto no teatro”.
Dina Sfat, morte (n. 1938); Júlio Gouveia, 
morte (n. 1914); Yara Amaral, morte 
(n. 1935).

Mega Quadrinho (Ortiz), novo nome da revista 
Megazine, com Guazelli, Lapi, Marcatti.
Jô de Oliveira: "Um aventureiro do Novo 
Mundo", revista Corto Maltese, Milão. 
Menino Maluquinho, revista de Ziraldo - 
lançamento.
Caulos: "Vida de passarinho"; Miguel Paiva: 
"Radical Chie".
Troféu HQ MIX é criado por Jal e Gualberto. 
"As aventuras de Nhô-Quim", de Ângelo 
Agostini, o primeiro quadrinho produzido 
no País, comemora 120 anos.
Mapa da América Latina, de Gepp e Maia, 
Memorial da América Latina, São Paulo.

19901990
Davi Arrigucci Jr.: "Humildade, paixão e 

morte: a poesia de Manuel Bandeira"; 
Manoel de Barros: "Gramática expositiva 
do chão: poesia quase toda"; Roberto 
Schwarz: "Um mestre na periferia do 
capitalismo: Machado de Assis".
XI Bienal Internacional do Livro recebe 
1.058.000 visitantes.
"Artes e Ofícios da Poesia", ciclo, MASP, 
e livro (Artes e Ofícios, Porto Alegre, 1991). 
Prêmio Camões, Portugal: João Cabral de 
Mello Neto.
Oswald de Andrade (1890-1954), centenário. 
Republicação de sua obra (ed. Globo). 
Rubem Braga, morte (n. 1913).

Plínio Marcos: "A mancha roxa". 
Fundacen/Fundação Nacional de Artes 
Cênicas - extinção.
Aldo Calvo, morte (n. 1906); Henriette 
Morineau, morte (n. 1908); Yan Michalski, 
morte (n. 1932).

Secretaria de Cultura da Presidência da 
República é criada em substituição ao 
Ministério da Cultura. À Secretaria de Cultura 
vinculam-se a Fundação Casa de Rui 
Barbosa, a Fundação Palmares, o 
IBAC/Instituto Brasileiro de Arte e Cultura, 
o Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural 
e a Biblioteca Nacional.
Extinção dos benefícios fiscais para pessoas 
jurídicas previstos na "Lei Sarney".

Transmissões de rádio via satélite permitem 
a formação de redes de tempo real e com 
boa qualidade de áudio.
"Rede Imaginária: Televisão e Democracia", 
seminário, Centro Cultural São Paulo. 
Rá-Tim-Bum, Prêmio Festival Internacional 
de Cinema e TV/Programa Infantil, Nova 
Iorque.
Victor Civita, morte (n. 1907).

Ceará - Busca da Identidade, Palácio da 
Abolição, Fortaleza.
Artes na Fábrica, Museu de Arte da UFC, 
Fortaleza.

Distrito Federal - Prêmio Brasília de Artes 
Plásticas, Museu de Arte de Brasília.

Minas Gerais - Núcleo de Informática e Cultura 
do Instituto Cultural Itaú - inauguração com 
mostra de Celso Renato.
Construção Selvagem, Palácio das Artes. 
Poética do Acaso, Museu de Arte de Belo 
Horizonte.
Notícias da Terra Dez Anos Depois: da 
Forma à Forma, Palácio das Artes.

Rio de Janeiro - Projeto Arqueos, Fundição 
Progresso.
Ateliê Rua Taylor: Celeida Tostes, Mauricio 
Bentes, Ângelo Venosa e Luiz Pizarro. 
Museu de Arte Moderna, Galpão das Artes 
- reinauguração.
Funarte/Fundação Nacional de Artes - 
extinção.

Rio Grande do Sul - I Salão de Pintura de 
Porto Alegre.
I Salão de Arte Contemporânea da UFRGS. 
Casa de Cultura Mario Quintana - 
inauguração.

Santa Catarina - Panorama Catarinense do 
Volume, MASC.
XX Coletiva dos Artistas de Joinville, Museu 
de Arte Joinville.

Fevereiro - Fernando Collor de Mello, então presidente eleito, viaja 
ao exterior. No plano econômico, há transferência de investimentos 
de aplicações a curto prazo para outros ativos de risco.
De volta ao País, Collor anuncia seu Ministério, confirmando 
Zélia Cardoso de Mello para a Economia.

Março - Três dias antes da posse do novo presidente, o Banco 
Central decreta feriado bancário.
Empossado, o presidente entrega ao Senado as 26 medidas 
provisórias do Plano Collor.
0 plano estabelece a reforma monetária, bloqueando 85% da 
moeda circulante, retida no Banco Central em cruzados novos. 
São estabelecidos limites para saques de contas bancárias e 
de poupança em até 50 mil cruzeiros - nova moeda em 
substituição ao cruzado novo. A economia é desindexada, 
congelam-se preços e salários.

Maio - 0 Governo dá início à liberação de preços, reduzindo a 
Fsta de produtos congelados e anuncia sua intenção de demitir 
354 mil servidores federais, fato que não se concretiza.

Junho - Collor completa 100 dias.de governo e lança as diretrizes 
da Política Industrial e de Comércio Exterior.
0 Supremo Tribunal Federal julga inconstitucional a MP 190, 
medição da MP 185, já derrubada pelo Congresso. Com isso, 
as empresas são obrigadas a cumprir os dissídios julgados pelos 
TRTs regionais.

Novembro - No mês das eleições gerais no País, Collor enfrenta 
crises internas com saída de ministros e assessores.
Devido aos rumores de romance entre os ministros Bernardo 
Cabral, da Justiça, e Zélia Cardoso de Mello, da Economia, o 
Presidente demite o ministro e indica Jarbas Passarinho.
D País propõe nova forma de pagar a dívida externa, em 15,
25 e 40 anos, com leilões e juros diferenciados, o que desagrada 
°s credores internacionais.

Dezembro - 1990 encerra-se com recessão programada, 
desemprego e inflação em alta, num clima de ceticismo e 
descrença.

Museu da Escultura, São Paulo, 
1987-90. Arquiteto: Paulo Mendes 
da Rocha.
Restauração do Teatro Municipal 
(São Paulo, 1985-90). Arquitetos: 
Maria Luiza Dutra e Walter Arruda 
de Menezes, coordenação, 
DPH/Secretaria Municipal de 
Cultura.

Retratos da Bahia, do Ballet Teatro 
Castro Alves, Salvador.
La Sylphide, montagem pelo Corpo 
de Baile do Teatro Municipal do 
Rio de Janeiro.

XXVI Festival Música Nova de 
Santos, Teatro Municipal Brás 
Cubas, Santos.

Beijo 2348/72, de Walter Rogério; Os 
Sermões, de Julio Bressane (1o filme 
brasileiro lançado pela TV).
Embrafilme - dissolução. FCB/Fundação 
do Cinema Brasileiro - extinção. 
Longas-metragens prontos, sem perspectiva 
de lançamento nacional: c. 20.

Casa da Fotografia Fuji (exposição O Olhar 
da F4) e Collector's, São Paulo, galerias - 
inaugurações.
Bob Wolfelson: "Fotografias"; Zé de Boni: 
"Chapada Diamantina". Coleção Antologia 
Fotográfica, de Juca Martins, Walter Firmo 
e fotógrafos pioneiros no Rio de Janeiro.

Piratas do Tietê, revista de Laerte - lançamento. 
Prêmio Romano Calisi, Lucca/ltália: Sonia 
Bibe Luyten.
Goida: "Enciclopédia dos quadrinhos"; 
Marcelo Pacheco: "Paieêl"; Moacy Cirne: 
"História e crítica dos quadrinhos 
brasileiros"; Novaes: "Sir Ney: que rei fui 
eu"

I Bienal Brasileira de Design, Curitiba. 
Gráficos Brasileiros, exposições, 
MIS/SP.
Prêmio De Beers, Paris: Bruno 
Dunlop.
Arte vestível, de Eveline Anicet 
(Santa Maria/RS) participa da The 
International Textile Design 
Contest (Tóquio).
Aeroporto Internacional Salgado 
Filho e Casa de Cultura Mario 
Quintana, sinalização ambiental 
de Lara Espinosa e Carlos Alberto 
Gravina (Porto Alegre); Capas de 
disco, de Felipe Taborda (Sigla/Som 
Livre); Luminária Anelli, de Vittorio 
Torchetti (Iluminar, Belo Horizonte); 
Poltronas Maria Bonita, de Gilberto 
Carlos Lima (Recife), e Rádio, de 
Maria Inês Caliari do Amaral e 
Waldir Amaral.
Sylvia Demetresco: "Vitrina: teu 
nome é sedução".
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