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N o encerramento das comemorações

dos seus sessenta anos, o Instituto

Brasil-Estados Unidos apresenta uma 

exposição de renomados artistas norte- 

americanos: Helen Frankenthaler,

Roy Lichtenstein, James Rosenquist 

e Frank Stella.

t the dose of the commemorative 

festivities surrounding its sixtieth anniversary, 

the Instituto Brasil-Estados Unidos presents 

an exhibition by widely acclaimed North 

American artists Helen Frankenthaler,

Roy Lichtenstein, James Rosenquist 

and Frank Stella.

O Instituto tem uma reconhecida tradição no 

mundo das artes plásticas neste país.

Em nossa galeria já expuseram muitos dos 

grandes artistas nacionais e estrangeiros e 

alguns aqui fizeram sua primeira exposição.
The Institute has established an 

acknowledged tradition in the visual arts of 

this country, and many of the finest Brazilian 

and foreign artists, some of whom held their 

first exhibitions here, have shown their work in

Hoje, temos o prazer de apresentar 

uma coletiva selecionada entre o que 

há de melhor nas artes plásticas 

dos Estados Unidos.our galleries.

Today we are pleased to offer a selection of 

work by some of the most distinguished 

artists in the United States.

Murillo Bastos Belchior 
Presidente

Murillo Bastos Belchior 
President
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SIS Brazil is greatful to IBEU Rio de 

Janeiro for the opportunity to share with the 

Casa Thomas Jefferson in Brasilia and the 

Brazil-U.S. Cultural Institutes in Fortaleza, 

Porto Alegre, and Salvador this important 

collection of works by artists from the United 

States. The individual visions and

USIS Brasil agradece ao IBEU Rio de 

Janeiro a oportunidade de compartilhar com a 

Casa Thomas Jefferson (Brasília), o Instituto 

Brasil-Estados Unidos no Ceará (Fortaleza), 
Instituto Cultural Brasileiro Norte-Americano 

(Porto Alegre) e a Associação Cultural Brasil- 
Estados Unidos (Salvador) este importante 

conjunto de gravuras de artistas dos Estados 

Unidos. As visões e expressões individuais 

de Helen Frankenthaler, Roy Lichtenstein, 
James Rosenquist e Frank Stella são 

essenciais para a compreensão do cenário 

artístico contemporâneo da América e suas 

obras fazem parte de um longo e rico diálogo 

entre os artistas dos nossos dois países, 

especialmente aqueles cujos trabalhos 

ganharam destaque durante a segunda 

metade do século XX. Em várias ocasiões, 

galerias e museus brasileiros têm realizado 

exposições de trabalhos de cada um desses 

artistas mas nunca a significância coletiva de 

sua arte foi tão evidente quanto nesta mostra. 
Aproveitem!

expressions of Helen Frankenthaler, Roy 

Lichtenstein, James Rosenquist and Frank 

Stella are central to understanding America's 

contemporary art scene, and their individual 

pieces form part of a rich and longstanding 

dialogue between and among artists in our 

two countries, particulary those whose works 

have come to prominence during the second 

half of the twentieth century. Over the years, 

severaI Brazilian venues have featured works 

by each of these artists, but never before has 

the collective gravity of their art been as 

abundantly evident as in the present 

exhibition. Enjoy! John P. Dwyer 

Diretor, USIS BrasilJohn P. Dwyer 
Director, USIS Brazil



0A Instituto Brasil-Estados Unidos sente-se 

profundamente feliz em ter trazido ao Brasil, 

depois de muitos meses de negociação, a exposição 
dos quatro artistas norte-americanos: Helen 

Frankenthaler, Roy Lichtenstein, James Rosenquist e 

Frank Stella. O sucesso desta exposição foi realmente 
extraordinário.

E foi com muito prazer que o IBEU recebeu a 

solicitação dos Institutos - Casa Thomas Jefferson 

(Brasília), IBEU-Ce (Fortaleza), CULTURAL (Porto 

Alegre) e ACBEU (Salvador) - para compartilhar com o 

nosso Instituto a oportunidade de poder também 

receber esta exposição.

É evidente que o Instituto recebeu com muita satisfação 

esta solicitação, pois somos todos um mesmo Instituto 

com o objetivo comum de aproximação cultural do Brasil 
com os Estados Unidos.

Infelizmente, quatro das obras enviadas tiveram que 

ser devolvidas à Tyler Graphics, proprietária dessas 
obras.

As obras em circulação mostram, sem a menor dúvida, 

o valor e a excelência da atual arte norte-americana.

Foi para nós também um grande prazer tomar 

conhecimento de que o USIS, a quem nos ligam laços 

de tanta amizade, estaria decidido a colaborar na 
extensão do sucesso desta exposição.

fter many months of negotiation, the IBEU is 

very pleased to have been able to bring to Brazil 

the exhibition by American artists Helen 
Frankenthaler, Roy Lichtenstein, James Rosenquist 

and Frank Stella. The show's success has been 

truly extraordinary, and it was with great pleasure 

that the Institute received a request made by the 

Casa Thomas Jefferson (Brasília), IBEU-Ce 

(Fortaleza), CULTURAL (Porto Alegre) and ACBEU 
(Salvador) to share the opportunity of offering the 

exhibition in question. It goes without saying that 

the Institute was delighted to comply with this 

request, as it fully subscribes to a common goal of 
strenthening cultural ties between Brazil and the 

United States.

Unfortunately, fourofthe works which were 

exhibited at IBEU had to be returned to their 

proprietor (Tyler Graphics), although there can be 

no doubt that those in circulation demonstrate the 

value and excellence of contemporary American

art.

Finally, the collaboration of USIS, to whom we are 

joined by ties of great friendship, constituted yet 

another source of great satisfaction and enormous 

contribution to the uncommon success ofthe 

exhibition.

Murillo Bastos Belchior 
PresidenteMurillo Bastos Belchior 

Presidente



frankenthaler

Ariel, 1996 
33,3 x 59 cm, Ed. 45



All About Blue. 1994 
121,9x73,7 cm, Ed.38



Mirabelle, 1990 
76,2x94 cm, Ed.56



Deep Sun, 1983 
76,2x102,9 cm, Ed.54



MadamedePompadour, 1990 
110,5x74,9 cm, Ed.60



lichtenstein

Reflections on Girl, 1990 
114,6x139,1 cm, Ed.68
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American Indian Theme V, 1980 
80,6x104,1 cm, Ed.50
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RedLamp, 1992 
54,6x61 cm, Ed.250



rosenquist

i
f/i . >.fí/ >«uí*é The Light Bulb Shining, 1992 

133,4x106 cm, Ed.50
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Gift Wrapped Doll, 1993 
76,2 x 72,4 cm, Ed. 100



stella

Sanor, 1996 
73,7 cm diâmetro, Ed. 35



*

Egyplosis Relief, 1996 
80,6 x 80,6 x 4,4 cm, Ed. 36



Jundapur, 1996 
73,7 cm diâmetro, Ed. '35



Dubiaxo, 1996 
73,7 cm diâmetro, Ed, 35



Feneralia, 1995 
116,8 x 106,7 cm, Ed. 65



Comissão Cultural IBEU:

Artes Plásticas:
Ary Ferreira de Macedo,
Cezar Antonio Elias,
Esther Emilio Carlos,
Frank Schaeffer,
Franklin Pedroso,
Melvin Leonard Berg 
e Murillo Bastos Belchior

Eventos Culturais:
José Dácio Miranda, Murillo Bastos Belchior, 
Ricardo Cravo Albin e Vasco Mariz

Ficha Técnica:

Textos:
Dr. Murillo Bastos Belchior 
John Dwyer

Tradução:
Stephen Berg

Edição Visual:
Conceito Comunicação Integrada

Impressão:
Maio Gráfica
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7 - 24 Abril, 1998
Casa Thomas Jefferson (CTJ)
SEPS 706/906 Conjunto B
70390-065 Brasília, DF
Tel (061) 443-6588 - Fax (061) 443-8857

2 - 21 Junho, 1998
Museu de Arte do Rio Grande do Sul (MARGS)
Rua Sete de Setembro, 1010 
90010-191 Porto Alegre - RS 
Tel (051)227-2311

5 - 22 Maio, 1998
Instituto Cultural Brasil-Estados Unidos (IBEU-Ce)
Rua Solon Pinheiro, 58 - Centro
60110-140 Fortaleza, Ceará
Tel (085) 252-3633 - Fax (085) 252-1567

26 Junho - 7 Julho, 1998
Associação Cultural Brasil-Estados Unidos 
(ACBEU)
Av. Sete de Setembro, 1883 
40080-002 Salvador, Bahia 
Telefax (071) 337-9233

Todas as obras apresentadas neste catálogo pertencem à coleção da Tyler Graphics Ltd., New York, e a mostra foi 
organizada pelo IBEU em conjunto com o International Cultural Communications em Washington, D.C.




