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Apresentação / Foreword

Marcelo Mattos Araújo
Diretor da Pinacoteca do Estado de São Paulo
Fábio Luiz Borgatti Coutinho
Diretor do Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli

A parceria é hoje um caminho 
fundamentai para o fortalecimento 
dos museus. A Pinacoteca do Estado 
de São Paulo e o Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul Ado Malagoli, mais 
uma vez, unem-se para a realização de 
uma exposição que apresenta ao 
público brasileiro uma faceta menos 
conhecida da produção de um dos 
mais densos artistas brasileiros 
contemporâneos: Arthur Luiz Piza.

Radicado em Paris desde os anos 
1950, Arthur Luiz Piza tem tido uma 
atuação decisiva na divulgação da arte 
brasileira na Europa. Em seus quase 
sessenta anos de carreira, registra 
participações nas Bienais de São Paulo, 
Paris, Veneza, Tóquio, Havana, Porto 
Rico e Cracóvia, na Documenta de 
Kassel, além de numerosas mostras 
individuais em destacadas instituições 
nas Américas, Ásia e Europa. Na 

essência de sua criação, estão ainda os 
laços que o unem à sua cultural natal. 
Piza admite-se um artista 
"garimpeiro", que experimenta uma 
gama de cores, formas e materiais, 
cujo resultado é um corpo de obras 
que incitam ao tato e convidam a um

O

olhar mais aprofundado.

At a time when partnerships 
appear as a fundamental course for 
museum development, the Pinacoteca 
do Estado de São Paulo and the 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Ado Malagoli - MARGS once again 
come together, this time to present to 
the Brazilian public a little-known facet 
of the work by one of the most 
consequential Brazilian contemporary 
artists: Arthur Luiz Piza.

Ever since he settled in Paris, 
in the 1950s, Arthur Luiz Piza has 
played a decisive role in 
disseminating Brazilian art in 
Europe. During his career of almost 
sixty years, he has shown in biennials 
(São Paulo, Paris, Venice, Tokyo, 
Havana, Puerto Rico and Krakow) and 
the Kassel Documenta, as well as 
numerous solo exhibitions at 
leading institutions in America, Asia 
and Europe. However, his Creative 
work takes root in his original 
culture. Piza admits to be somewhat 
of a "prospector" who experiments 
with a range of colors, shapes and 
materiais, resulting in a body of 
work that is tactile and invites close 
scrutiny.

164, 1983 
Relevo i 
sobre sisal 
30x17
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Apesar de ser mais comumente 
identificado com a gravura, Piza é 
autor de uma obra que se estende 
por numerosas linguagens. Esta 
exposição, com a curadoria sempre 
precisa de Paulo Sérgio Duarte, 
apresenta pela primeira vez uma 
visão retrospectiva dos relevos 
criados pelo artista ao longo de sua 
carreira, reunindo cerca de 180 
trabalhos provenientes de coleções 
brasileiras e francesas. A mostra 
constitui-se, portanto, em 
oportunidade única para a 
apreciação destas delicadas 
construções, sínteses de todas as 
questões estéticas que marcam a 
obra deste grande artista 
brasileiro.

Em Porto Alegre, a Fundação 
Iberê Camargo, dando continuidade 
ao legado de seu patrono, grande 
mestre da gravura, integra-se ao 
projeto, produzindo uma tiragem 
especial de uma gravura de Piza, 
especialmente criada para esta 
oportunidade.

A Pinacoteca do Estado e o 
MARGS guardam afinidades em seus 
acervos, prédios e em suas próprias

Although he is mostly known as 
an engraver, Piza's art production 
covers several different art 
languages. This exhibition of some 
180 works from Brazilian and 
French collections, curated by the 
ever-precise Paulo Sérgio Duarte, is 
the first to take a retrospective 
view of Piza's reliefs throughout his 
career. Therefore, this show 
provides viewers with a unique 
opportunity to appreciate the 
subtle constructions synthesizing 
all the aesthetic issues that have 
informed this great Brazilian artist's 
output.

century. In 2002, the exchange 
program involving both institutions 
has yielded the Livros (Books) 
exhibition, featuring works by 
Waltercio Caldas, another major 
personality in Brazilian art.

The retrospective ARTHUR Luiz 
Piza - Reliefs 1958-2002 is 
another important step on the road 
to consolidate this partnership and 
overcome geographical and cultural 
barriers. In this endeavor, we have 
relied on the assistance of many 
contributors to whom we extend 
our gratitude. Firstly, we wish to 
acknowledge Arthur Luiz Piza, for 
his encouragement and his 
confidence in the project; then, 
Paulo Sérgio Duarte and Raquel 
Arnaud, our colleagues in the 
design and development of this 
entire project; the collectors who 
loaned works, and, most surely, the 
sponsors that have made the 
exhibition possible. We thank them 
all for enabling us to further pursue 
the enhancement of our museums 
as spaces for social inclusion, 
creativity, fruition, knowledge and 
reflection.

histórias, desenvolvidas ao longo do 
século XX. Em 2002, o intercâmbio 
entre as duas Instituições permitiu a 
apresentação da mostra Livros, de 
Waltercio Caldas, outra grande 
referência da arte brasileira.

A exposição Arthur Luiz Piza - 
Relevos de 1958 a 2002 é mais uma 
passo importante neste percurso, 
consolidando uma parceria capaz de 
superar barreiras geográficas e 
culturais. Nesta empreitada, 
contamos com numerosas 
colaborações, que não podemos 
deixar de registrar e agradecer. Em 
primeiro lugar, a Arthur Luiz Piza, 
pela confiança e estímulo. A Paulo 
Sérgio Duarte e a Raquel Arnaud, 
nossos companheiros no 
desenvolvimento de todo este 
projeto, aos colecionadores que 
cederam suas obras e aos 
patrocinadores que viabilizaram a 
exposição, nossos maiores 
agradecimentos. Graças a todos eles 
torna-se possível prosseguir no 
objetivo de aprimoramento de nossos 
museus como espaços de inclusão 
social, criatividade, sensibilização, 
conhecimento e reflexão.

As part of its mission to 
continuously develop the legacy of 
Iberê Camargo, its patron and
renowned engraver, Porto Alegre- 
based Fundação Iberê Camargo has 
made its contribution to this project 
in the form of printing a special 
edition of a Piza engraving 
especially created for the occasion.

Pinacoteca do Estado and 
MARGS boast certain shared 
features in their collections, 
buildings, and their own histories, 
which developed during the 20th



A Intimidade Absurda
Paradoxical Intimacy

Paulo Sérgio Duarte

"Art Informel" 
and Constructivism:
A Disconcerting Encounter

Informalismo
E CONSTRUTIVISMO:
Um Encontro Desconcertante

Engraving stands as a major feature 
of Arthur Luiz Piza's oeuvre and a 
language that he has exploited with a 
degree of refinement rarely equaled in 
its six-century-long history. This 
dominance has precluded the analysis 
and subsequent recognition of the 
poetics of his reliefs - a poetics that is 
just as sensitive as it is effective in 
conveying subtle issues. We shall 
attempt to identify herein the reasons 
behind this overshadowing.

In the 1940s, Piza's early training as a 
painter under the guidance of Antônio 
Gomide, soon followed by his devotion 
to graphic works, established for him 
the stereotyped image of a painter- 
engraver. The aesthetic identification of 
his work with a figuration informed by 
the post-surrealism of "art informei" of 
the early 1950s, the time when he 
moved to Paris and was tutored by 
Friedlaender, coincided with his 
enduring devotion to aquatint, 
aquafortis, and the burin. His innovative 
work with metal engraving, his

Na obra de Arthur Luiz Piza, o 
espaço ocupado pela gravura, uma 
linguagem explorada pelo artista com 
requinte poucas vezes igualado na 
história de seis séculos dessa técnica, 
inibiu a análise e o conseqüente 
reconhecimento da poética - tão 
delicada quanto portadora de sutis 
problemas - presente em seus relevos. 
Podemos tentar encontrar as razões 
do eclipse.

A formação de pintor, no início, sob 
a orientação de Antônio Gomide, nos 
anos 1940, logo seguida da dedicação 
aos trabalhos gráficos, fixa um 
estereótipo do artista como pintor- 
gravador. Sua identificação estética 
com a figuração marcada pelo pós- 
surrealismo da "arte informal" do início 
dos anos 1950, quando se muda para 
Paris e recebe a orientação de 
Friedlaender, coincide com uma 
permanente dedicação às águas-tintas, 
águas-fortes e buris. A renovação da 
linguagem da gravura em metal, sua 
inteligência cromática, o padrão de

A 83, 1984 
Relevo em metal 
sobre sisal 
30x25
Catálogo N°2

cm
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excelência alcançado, tudo contribuiu 
para que a crítica se fixasse no Piza 
gravador em detrimento do Piza 
escultor.1

Antes de a obra inventar os relevos, 
que marcam um momento da arte, no 
seu aparecimento, a partir de 1958, o 
trabalho sofreu a pressão da história.
De uma dupla história da arte: aquela 
que se constituía no Brasil, país de 
origem do artista e aquela 
contemporânea da França, seu país de 
adoção. Dupla pressão inevitável 
porque a obra de Piza pertence a esses 
dois mundos. Desde o início dos anos 
1950, havia artistas brasileiros lutando 
contra o dogma da figura, à margem da 
moda do informalismo abstrato, e estes 
constituíam uma pequena mas poderosa 
vertente construtivista responsável por 
uma nova densidade da arte no Brasil, 
com conseqüências estratégicas em 
todo seu desenvolvimento posterior.
Sem o mesmo peso de uma arte em 
constituição numa nação jovem e de 
periferia, a França e diversos países 
europeus assistem às mesmas 
polarizações: a cena amplamente 
dominada pela arte informal (o 
tachismo), na qual se destacam obras 
como as de Wols - morto precocemente 
em 1951, Hartung, Soulages, Vedova e o 
grupo Cobra, é contrabalançada por 
uma arte construtiva tardia, derivada 
do programa de 1936, propagado por 
Van Doesburg no manifesto Arte 
Concreta. São muitas as semelhanças 
entre a arte concreta européia e o 
movimento que começaria a germinar

chromatic genius, and the high 
standards of excellence he attained for 
his work, all contributed to the critics' 
view of Piza as an engraver to the 
detriment of [the importance of] his 
work as a sculptor.1

Before the first reliefs marked a new 
stage in his oeuvre in 1958, the forces of 
a dual history of art had already 
influenced his work: one of his 
homeland, Brazil, and the other of 
France, his country by adoption. This 
twofold pressure was inevitable, since 
Piza's work belongs to both these 
worlds. From the early 1950s, Brazilian 
artists had been struggling against the 
dogma of the figure and, although 
somewhat on the sidelines of 
fashionable abstract informalism, they 
constituted a small but influential 
Constructivist trend that lent new 
weight to art in Brazil, with strategic 
consequences for its entire 
development subsequently. France and 
several other European countries 
experienced the same polarization, 
though without the same impact of a 
body of art being constituted in a young 
and peripheral nation. The art scene 
thoroughly dominated by Art Informei 
(Tachisme) - and particularly by artists 
such as Wols (who died young in 1951), 
Hartung, Soulages, Vedova and the 
Cobra group - counterbalanced by a 
late version of Constructivism derived 
from the 1936 program that Van 
Doesburg published in his Art Concret 
manifesto. There were many similarities 
between European Concrete art and the

cr
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A126, 1964
Relevo, mosaico e areia 
sobre madeira 
34,3 x 27,3 cm
Catálogo N°3

65, 1962 
Reíevo sobre tela 
34 x 23 cm
Catálogo N°4

-

movement that initially germinated in 
São Paulo and went on to attract sup- 
porters in Rio de Janeiro.2

Throughout this period, however, 
Piza explored engraving with the use of 
a language that was still strongly 
influenced by post-surrealist figuration.3 
Beginning in 1957, his work began to 
incorporate a synthesis of the 
dichotomy involving "art informei" and 

constructivism. This synthesis was 
certainly an unusual and disconcerting 
one, imperceptible even for observers 
whose aesthetic judgment was informed 

by pre-established doctrines. The 
refinement, beauty and elegance of his 
engraving do not conceal his attempt to 
reach a compromise between the 
demands of rationalism and the notion 
of freedom that was so dear to him from 

his figurative experience and the

em São Paulo para logo ganhar a 
adesão de artistas do Rio de Janeiro.2

Ora, durante todo esse período Piza 
explora a gravura numa linguagem 
ainda fortemente marcada pela 
figuração pós-surrealista.3 E a partir de 

1957, que uma síntese do conflito 
informalismo versus construtivismo 
começa a tomar corpo na sua obra. 
Síntese, sem dúvida, rara e 
desconcertante, e mesmo imperceptível 
àqueles que submetem o juízo estético a 
doutrinas previamente estabelecidas. O 
requinte, a beleza e a elegância da sua 
gravura não escondem a tentativa de 
encontrar uma solução de compromisso 
entre a liberdade, tão estimada desde a 
experiência figurativa quando, à 
distância, estavam presentes as 
influências confessadas de Miró e Klee,4 
e as exigências do racionalismo. Se as

1312



recognized, although remote, influences 
of Miró and Klee.4 Even though to date 
his engravings bear memories of this 
point in his development, it was in his 
reliefs that a new poetics acquired 
independence and materialized in the 
clearest coexistence between freedom 

and the need for order.
One might be aware of the risks 

involved in connecting a broader 
historical picture with specific aesthetic 
features. However, specific issues of art 

not to be understood by isolating 
them in a presumed monad where - in 
the name of their autonomy - forms are 
rendered immune to the broader 
history around them. Any attempt to 
evince relations between history and art 
through banal determinism and pre- 
conceived mechanical schemes, even 
when wrapped in academic rhetoric, is 
wrong. There will always be a risk if we 

fali into the temptation of eliminating 
the mediations required to understand 
the interaction between art forms and 
history. These mediations require that 
we not only move across political, 
economic, social and cultural instances, 
but also that we switch between

gravuras guardam até hoje a memória 

desse momento do trabalho, é nos 
relevos que uma nova poética torna-se
autônoma e se 
convivência entre liberdade e exigência
de ordem.

Sabe-se o quanto é arriscado 
articular planos de um quadro histórico 

mais amplo com particularidades 
estéticas, mas não se entenderão as 
questões específicas da arte isolando-as 

numa suposta mônada onde as formas, 
de sua autonomia, se

materializa na mais clara

areem nome
engendrariam imunes à história maior
que as cercam 
autonomia. O erro será tentar explicitar 

as relações entre história e arte por 
determinismos banais e mecanicismos 
panfletários, ainda que disfarçados por 

retóricas acadêmicas. O risco sempre 
existirá se cairmos na tentação de 
eliminarmos as mediações necessárias

em nome de sua

entendimento das interaçõespara o
entre formas artísticas e história. 
Mediações que não passam apenas pelo 

trânsito entre as instâncias política.
econômica, social e cultural, mas
também pelo tráfego entre os pontos 
de vista, seja o histórico, seja o
fenomenológico. Conscientes deste risco historical and phenomenological 
examinemos as hipotéticas interações standpoints. Bearing th.s risk in mind, let 
entre a arte e o ambiente social no qual us proceed to examine the hypothetical

interactions between art and the socialse inscreve.
Tanto o construtivismo, e suas 

derivações, quanto o informalismo 
surgem, em momentos distintos, como 
desdobramentos da experiência cubista, 
ponto culminante da crise da 
representação na arte ocidental e, ao

context in which it is inscribed.
Both Constructivism and its 

derivations, and Art Informei emerged 
at different times as developments of 
the Cubist experience, as the pinnacle of 
the representation crisis in Western art,

66, 1963 
Relevo sobre tela 
33 x 24 cm
Catálogo N" 5
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mesmo tempo, sua resolução. São duas and at the same time as the resolution of 
this crisis. Two experiences in painting 
took to an extreme the exploration of

experiências que, na pintura, levam ao 
extremo a exploração da verdade 
planar, o fim da ilusão de profundidade 
ditada pela perspectiva e a plena posse illusion of depth dictated by 
da real bidimensionalidade da tela.

one-dimensional truth, the end of the

perspective, and the full possession of 
the real two-dimensionality of the 

canvas. On the one hand, U.S. abstract 
expressionism freed this investigation 
from restraints and took it to new and

O expressionismo abstrato norte- 
americano emancipa esta investigação e 
a coloca em patamares inéditos. O 
informalismo europeu sofre, ainda, o 

peso da tradição, permanecendo unprecedented leveis. On the other 
contido numa escala doméstica e tímida, hand, European informalism continued 

com conseqüências formais aquém dos to stoop under the weight of tradition
limites, quando comparado aos desafios and remained on a timid and domestic 
decididamente públicos e expansivos 
dos artistas do outro lado do Atlântico.

scale. This circumstance had formal 
consequences within these limits when 
compared to the bluntly public and 
expansive challenges posed by artists 
across the Atlantic.

While Constructivism appreciated 
the notion of project and technical 
rationality as poetic sources capable of 
disseminating aesthetic values in 

consonance with progress in life and in 
the world, Art Informei believed in a 
paradoxical order, heir to the lessons of 
psychoanalysis and surrealism, and to 
improvised interventions already 
emphasized by the great art form of jazz 
music. Moreover, Art Informei viewed 
the triumphant rationalism in the world 
of capital and labor as an enemy of the 
full and free exercise of aesthetic inquiry.

In Brazil, a country dominated by 
contradictory and politically archaic 
elites, Art informei bore nothing of the 
attitude of revolt, criticism, or libertarian 
claims associated with it in postwar 
Europe or the United States. Apparently

Enquanto o construtivismo valoriza 
a idéia do projeto e da racionalidade 
técnica como fontes poéticas capazes 
de disseminar na vida e no mundo 
valores estéticos solidários com o 
progresso, o informalismo acredita 
numa ordem paradoxal, herdeira das 
lições da psicanálise e do surrealismo, 
das intervenções improvisadas - já 
valorizadas pela grande arte do jazz -, 
e, sobretudo, vê no racionalismo 
triunfante no mundo do capital e do 
trabalho um adversário ao pleno 

exercício livre da investigação estética.
No Brasil, dominado por elites 

contraditórias e politicamente arcaicas, 
o informalismo não trazia o índice de
revolta, de crítica e de reivindicações 
libertárias da Europa e dos Estados
Unidos do pós-guerra. Aparentemente 
"informe" espelhava a própria situação 
das classes dominantes dessa

7, 1958 
Aquarela i 
e cera sobre 
^ 7 x 11 cm 
Catálogo N°6

recortada 
papelnaçao - 

e comainda eminentemente agrária
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"without form," it seemed to mirror the 
situation of the Brazilian ruling classes in 
a country still predominantly agrarian, 
with over half the population living in 
rural areas and depending on coffee for 
its import substitution policy. In those 
days, Brazil was a country in which so- 
called "progressive" artists such as Di 
Cavalcanti and Portinari came out 
openly against abstraction. Unlike other 
countries, the practice of Art Informei in 
Brazil was associated with a certain 
"avant-garde conformism" attuned to 
the confused policy of the authoritarian 
elites. Rationalism in Brazil had not been 
dented by the ascent of Nazism and its 
catastrophic consequences in the 
homeland of Leibniz, Kant, and Hegel.

In the Brazilian context, certainly, 
there was point in expounding the 
ambiguities of Reason, and much less its 
impotence in the face of major 
historical-social conflicts. In the 1950s, 
late Constructivism thrived as the 
aesthetic trend seeking modernity of a 
kind appropriate to a country lacking in 
rational procedures. South of the 
equator, Art Informei held no attraction 
for people who saw the power of 
Constructive rationalism as an ally in the 
effort to improve matters. This 
'crossbreed' or 'crossover' between 
artistic currents has to be assessed in 
order to understand the cultural 
backdrop for Piza's abstract work in the 
Paris of the late 1950s. His aesthetic 
choices were the result of a Creative 
synthesis of the conflict generated by his 
direct experience with the two histories

mais da metade de sua população 
residindo em áreas rurais dependente 
sobretudo de um produto agrícola, o 
café, para sua política de substituição 
de importações. Um país no qual 
artistas ditos progressistas - como Di 
Cavalcanti e Portinari - se batiam 
abertamente contra a abstração. Ao 
contrário, ser um informal no Brasil 
parecia apontar para um certo 
"conformismo de vanguarda" em 
sintonia com a política confusa de elites 
autoritárias. O racionalismo não tinha 
sofrido, no Brasil, o golpe da ascensão 
do nazismo e suas conseqüências 
catastróficas na terra de Leibniz, Kant
e Hegel.

No contexto brasileiro, certamente.
não era o caso de expor as 
ambigüidades da Razão, muito menos 
sua impotência diante de grandes 
conflitos histórico-sociais. O 
construtivismo tardio viceja, nos anos 
1950, como vertente estética que 
procura a modernidade adequada a um 
país carente de procedimentos 
racionais. Abaixo do equador, para 
quem via na força da razão construtiva 
uma aliada para por as coisas nos eixos 
o informalismo não tinha graça 
nenhuma. É nesse cruzamento de 
correntes artísticas que se deve pensar 
o pano de fundo cultural sobre o qual 
emergem as abstrações de Piza, em 
Paris, no final dos anos 1950. Suas 
escolhas estéticas são o resultado de 
uma síntese produtiva do conflito 
gerado pela experiência imediata das 
duas histórias da arte - a européia e a

Sem título, déc. 1980 
Kelevo em metal
sobre sisal 
30x25 cm
Catálogo N" 7
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brasileira, nas suas vertentes informal e 
construtiva. Solução coesa para os 
impulsos libertários e críticos do 
racionalismo - embutidos na arte 
informal - e as lições de organização e 
método do construtivismo; realização 
poética das mais difíceis e, no entanto, 
presente com clareza na obra do 
artista.

of art, i.e., the European and the 
Brazilian, in their Art Informei and 
Constructivist strains. It was a coherent 
solution for libertarian and criticai 
of rationalism incorporated in Art 
Informei, as well as for the Constructivist 
lessons of organization and method.
This extremely difficult poetic 
accomplishment was nevertheless 
clearly present in Piza's work.

Around 1958, the artisfs

urges

O abandono da figuração pós- 
surrealista por uma linguagem abstrata 
coincide com o momento em que 

começam a surgir os relevos, a partir de figuration in favor of an abstract 
1958. Estes mantêm um intenso diálogo language coincided with his first reliefs.

abandonment of post-surrealist

com as gravuras, conversa esta, ainda They engaged in intense dialogue with 
que menos estreita, se mantém até hoje engravings - a conversation that is still
em trabalhos mais recentes. A técnica present in his more recent works, 

although less intensively than before. 
The engraving technique Piza then 
developed entails sculptural work with 
copper templates to attain the carefully 
wrought results of his poetics. The 
elements of this poetics resulted from 
the shape of the artist's instrument itself 
and were dominated by a lyrical power 
far removed from the doctrinaire lines of

de gravura desenvolvida por Piza, 
naquele momento, solicita um manejo 
escultórico das matrizes de cobre para 
alcançar os resultados esmerados de 
uma poética cujos elementos são o 
resultado da própria forma do 
instrumento de trabalho, e estão 
dominados pela força lírica que os 
afastam das linhas doutrinárias do
construtivismo então em voga no Brasil: 
o artista exige chapas de cobre mais

the Constructivism in vogue in Brazil at
the time. Piza required thicker copper

espessas, deixa de lado os instrumentos plates and had special tools made to 
tradicionais como o buril, encomenda replace traditional instruments such as 

the burin. He also used a small 
goldsmith's hammer to sculpt low reliefs 
that became high reliefs when printed 
on paper, and he modified the 
traditional method of engraving on 
metal to meet the needs of his language 

poetics. His impressive artistic results 
that pinpointed and revealed a cross 
between antipodal currents - informal

ferramentas especiais e faz uso do 
pequeno martelo de ourives para 
esculpir os baixos-relevos que se 
transformariam em altos-relevos sobre 
papel quando impressos. A "cozinha" 
tradicional da gravura em metal é 
alterada pelas solicitações poéticas da 
linguagem. Os resultados artísticos 
surpreendentes, que isolam e expõem

A Torre / The Tower, 1997 
Chapas de aço 
temperadas com cobre 
502 x 200 x 150 cm 
Av. Águas Espraiadas 
São Paulo
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um cruzamento de correntes antípodas - 
abstracionismo lírico informal e 
geometria construtiva -, são inibidos 
pela refinada qualidade técnica, cuja 
discussão dos detalhes é sempre 
privilegiada por gravadores e seu 
público em detrimento da reflexão 
estética.5

E hora de suspendermos, por um 
momento, o interesse justamente 
despertado pela gravura de Piza, 
inclusive pela sua técnica, e fixarmos 
nossa atenção nos relevos. Essa

lyrical abstraction and constructivist 
geometry - were inhibited by the 
refined technical quality, which 
engravers and those who appreciate 
engraving always Champion in their 
discussion of technical details, rather 
than aesthetic analysis.5

However, let us turn for a moment 
from the interest that Piza's engraving 
understandably arouses, particularly 
his technique, and move on to look at 
his reliefs. This exhibition deliberately 

omits all the artist's powerful graphic 
exposição, excluindo de propósito toda a work and seeks to build an

m m • f ,• *#• ■ - m * m É *
#

Sem título / Untitled,
déc. 1980 
Relevo em metal 
sobre sisal 
30 x 25 cm
Catálogo N”8poderosa obra gráfica, procura construir observation field for the public, 

um campo de observação para o público, 
artistas, historiadores e críticos, a partir 
de uma amostra representativa desse
corpus de obras que se estende de 1958 1958 to the present (2002).
até agora em 2002.

artists, historians, and critics, taking 
for basis a representative sample of 
this corpus of works produced from

D 9, 1983 
Relevo em metal 
sobre sisal 
85 x 75 cm 
Catálogo N°9

in sequence-planes, whose form isseqüência, cuja forma é a própria 
apresentação sincrônica, simultânea, do the actual synchronic, simultaneous 
filme inteiro: todos os elementos e suas presentation of the entire footage:

Mais-Relevo Igual a Mais-Espaço More-Relief Equals More-Space all its elements and their space 
relationship alternatives - 
encounters and distancings.

alternativas de relações espaciais - 
encontros e distanciamentos. Se

A contaminação entre os trabalhos 
gráfico e escultórico se desdobra

The contamination or mutual comparados com as gravuras, vemos 
que as células geométricas dos relevos Compared with the engravings, we

see that the geometric cells of Piza's
influences between graphic and

numa busca de soluções espaciais que 
os trabalhos impressos sobre papel não for the spatial Solutions that works 
podiam resolver devido aos limites

sculptural works unfolds into a search crescem e não há limite para sua 
expansão, como testemunham suas 
esculturas públicas. As cunhas, 
especialmente fabricadas por um 
artesão nova-iorquino, são 
responsáveis pela forma resultante dos 
elementos gravados / esculpidos nas

reliefs can grow without limits to 
their expansion, as seen in his public 
sculptures. Wedges especially 
manufactured by a New York artisan 
are responsible for the resulting 
form of engraved / sculpted 
elements of the copper templates: 
for each form, Piza designed a

printed on paper could not provide 
due to the material limits of themateriais da própria superfície do

suporte. As esculturas surgem na busca support surface. Sculptures emerged 
desse mais-relevo que as gravuras não 
podiam dar, por isso se lançam na 
procura do mais-espaço. Nascem, 
então, esculturas sem corpo ou volume, 
baseadas exclusivamente no jogo de 
planos, numa espécie de cinema 
abstrato de fotogramas geométricos 
que se individualizam em planos-

in the search for this "more-relief"
that engravings could not offer, and 
so they moved to the quest for 
"more-space." These sculptures had 
no body or volume. They were based 

exclusively on the play between 
planes, in a kind of abstract film of 
geometric photograms individualized

matrizes de cobre: para cada forma 
uma cunha projetada pelo artista.
Trabalho suado e paciente, que guarda particular wedge. In this painstaking

labor, all the modem relationshipna sua artesania toda a relação 
moderna com a melhor arte do with the best art of the past is
passado, resultando em superfícies que incorporated into artisan work to
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create surfaces that look like organic 
fabrics under a microscope. But 
organic imagination goes further: 
this abstract body of cells virtually 
has most of the qualities of 
tridimensionality printed on paper, 
so all it needs to do is bring up 
distances and space before our eyes.

Let us focus on the detail of the 
reliefs for a moment. There is a will of 
order in the small geometric 
individual pieces that rise above the 
surface. Accurate and clear, many are 
triangles, others quadrilaterals, 
usually showing subtle unevenness. 
They belong in the universe of 
Reason that one day intended to 
emancipate them and raise them to 
the category of a visual Esperanto, 
i.e., abstract signs capable of 
reaching a high communicative levei 
regardless of cultural context. They 
are offspring of one of the last 
aesthetic Utopias of the West in the 
20th century: the ideal of a universal 
art, historically inscribed in the world 
of Science and technique. What we 
see then are not lonely beings of the 
early world of ideas, but a small 
crowd sharing the same territory.
They may be organized in families or 
clans: metallic or paper. Metallic 
pieces are painted in black or white 
industrial lacquer, watercolor when 
on black or white paper, sometimes 
in the untreated natural color of the 
material itself. Orders and classes are 
heralded that individualize Arthur 
Luiz Piza's sensitive geometry, as the

parecem tecidos orgânicos examinados 
ao microscópio. Mas a imaginação 
orgânica não pára aí. Trata-se de um 
corpo abstrato de células que 
virtualmente já possuía todas as 
qualidades da tridimensionalidade 
quando impressos sobre papel. Faltava 
fazer saltar as distâncias e o espaço 
aos nossos olhos.

Ousemos o excesso de nos 
fixarmos, por um momento, no detalhe 
dos relevos. Há uma vontade de ordem 
nos pequenos indivíduos geométricos 
que se elevam sobre a superfície. 
Nítidos e precisos, grande parte são 
triângulos, outros quadriláteros, quase 
sempre de uma sutil irregularidade. 
Pertencem ao universo da razão que, 
um dia, pretendeu emancipá-los à 
categoria de um esperanto visual, 
signos abstratos capazes de atingir 
uma elevada média comunicativa 
independente do contexto cultural. São 
filhos de uma das últimas utopias 
estéticas do Ocidente no século XX: o 
ideal de uma arte universal, 
historicamente inscrita no mundo da 
ciência e da técnica. Mas os que temos 
diante dos olhos não são seres 
solitários do princípio do mundo das 
idéias, já nascem como uma pequena 
multidão convivendo no mesmo 
território. Seria possível organizá-los 
em famílias ou clãs: os metálicos e os 
de papel. Brancos e negros, ora são 
pintados em laca industrial, quando 
metálicos, ora são coloridos em 
aquarela quando em papel branco ou 
negro, outras vezes estão in natura,

i
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u
quando vale a cor do próprio material. 
Ordens e classes que se anunciam, 
individualizando a delicada geometria 
de Arthur Luiz Piza, quando o olho

Cartesian eye is artificially detained 
in the analysis of details.

If we leave aside the analysis of 
isolated elements, we perceive play

cartesiano se detém, artificialmente, na and movement configured in the
totality of each relief. The small order 
of geometric individuais combines

;

análise dos detalhes.
Se abandonarmos o artifício da 

análise dos elementos isolados. and coexists with the sometimes
percebemos o jogo e o movimento que almost chaotic freedom of 
se configuram na totalidade de cada directions, as in music full of 
um dos relevos. A pequena ordem dos dissonances and deliberate clashes.
indivíduos geométricos combina-se e Suddenly, they appear in repetitive 

rhythm, like a Minimalist march that 
occupies the surface in disciplined 
fashion. Others gather and cluster in 
the center of the surface, back to 
back, forming a mass of 
quadrilaterals and triangles.

This whole movement, that

convive com a liberdade das direções, 
às vezes quase caótica, como numa 
música carregada de dissonâncias e 
desencontros propositais. De repente, 
surgem num ritmo repetitivo, como 
uma marcha minimalista ocupando 
disciplinadamente a superfície. Existem 
também os que se amontoam, no 
centro da superfície, uns contra os 
outros, formando uma massa de 
quadriláteros ou triângulos.

Todo esse movimento, que quer 
contrariar a vontade de ordem

attempts to counter the will of order 
found in each isolated geometric 
individual even when the elements
are randomly distributed, asserts a 
cohesive system of configurations. 
At times gregarious, they appear

residente em cada indivíduo geométrico united and then are counterposed in 
isolado mesmo quando os elementos a productive conflict; at times, they 

are slightly spaced apart to keep the 
necessary "breathing space." In this 
movement, some of the reliefs 
constrict space, while others expand 
it. Despite the similarity perceived in 
the geometric pieces, they not only 
function as modules, but also have 

something of serialization or 
repetitions at the same time that 
they deny the system. They belong 
to a precise visual lexicon from 
which, simultaneously, they free

estão distribuídos aleatoriamente, 
afirma um sistema coeso de 
configurações. Às vezes gregários, 
apresentam-se unidos e se contrapõem 
num conflito produtivo; outras vezes, 
ligeiramente afastados uns dos outros, 
guardam a distância necessária para 
"respirarem". Nesse movimento, 
existem os relevos que contraem e os 
que expandem o espaço. Apesar da 
semelhança apontada nos entes 
geométricos, não funcionam somente

A 88, 1995 
AÇrílica, colag
e incisões sob 
153 x 103 cm 
Catálogo N° 11
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como módulos, têm algo da série e da 
repetição, e, ao mesmo tempo, 
desmentem o sistema. Pertencem a

themselves, refusing to relate to any

*
preconceived grammar. Perhaps it 
would be going too far, but I would

léxico visual preciso e, simultaneamente, risk saying that the systole and 
dele se emancipam não se prendendo a

um

diastole of the geometric figures that 
add movement to space in the reliefs 
built on rough surfaces of plant fiber 
rugs particularize a poetic of Piza 
that is intimately connected to 
human existence. Without falling into 
the temptation of trite

nenhuma gramática previamente 
estabelecida. Talvez seja ir longe demais, 
mas arrisco dizer que a sístole e a 
diástole das figuras geométricas que 
movimentam o espaço nos relevos 
construídos sobre as superfícies ásperas 
dos tapetes de fibras vegetais, 
particularizam uma poética de Piza

*

>

4T v

communicability, these movements 
lend dignity, into form, to the triad of

intimamente ligada à existência humana. isolation / aggregation / conflict -
always assuming a collectivity sharing 
a territory.

The texture of the field - the 
surface of the sisal mat over which

Sem título / Untitled,
2001/2002 
Aquarela e colagem 
sobre papel 
36 x 28 cm
Catálogo N"12

A 95, 1994 
Incisões e colagem 
sobre papel 
37,5 x 29 cm 
Catálogo N°13

Sem cair na tentação de uma
comunicabilidade banal, dignificam, na 
forma, a tríade isolamento / agregação / 
conflito, pressupondo sempre uma 
coletividade dividindo um território. the geometric elements seem to 

A textura do campo - a superfície do hover - plays an active role in the
capacho de sisal -, sobre a qual parecem 
flutuar os elementos geométricos, tem

contrast replicates a subtle play of 
shadows that loses its sharpness 
when projected on the sisal surface. 
Photographers are familiar with the 
difficulty involved in appropriately 
capturing multiple reliefs that vary 
accordingly to how light is cast on 

them.

a um terreno inóspito, materialmente 
pobre, que indica um grau mínimo de 
agressividade. Essa oposição plástica 
multiplica um sutil jogo de sombras que 
perde nitidez quando projetado na 
superfície de sisal. Os fotógrafos 
conhecem a dificuldade de registrar 
adequadamente a múltipla existência dos 
relevos que variam conforme a luz que 
recebem.

perception of each of these works. 
We see reliefs over relief: the painted 
rough field - white, grayish or black - 
and the thousands of fibers fixed into 
it are a micro-relief contrasted to the 
sharply-outlined geometric figures. 
This "support" is incorporated 
esthetically and manages to present 
a clever technical solution in which 
the more unwary "participation" 
enthusiasts may devise their own 
compositions - obviously at the cost 
of destroying the singular poetics of 
each original ordering. We then see 
these clear, well-defined, geometric 
entities rise up and master the 
inhospitable and materially poor 
terrain, which indicates a minimum 
degree of aggressiveness. This visual

uma participação ativa na percepção de 
cada uma dessas obras. Vemos que são 
relevos sobre relevo: o campo áspero 
pintado - branco, acinzentado ou negro - 
e suas milhares de fibras espetadas é 
microrrelevo e opõe-se à nitidez bem 
recortada das figuras geométricas. Esse 
"suporte" está esteticamente 
incorporado e consegue ser uma 
astuciosa solução técnica, em que os 
mais atrevidos, ávidos de "participação", 
poderão realizar suas próprias 
composições, ao preço - é claro - da 
destruição da singular poética de cada 
ordenação original. Observamos, então, 
que os entes claros, bem definidos, 
geométricos, se elevam e se sobrepõem

um

The Sensitive Dwelling of 
Color and Obstacles to its 
Perception

A Delicada Morada da Cor e 
Os Obstáculos à Sua 
Percepção

The reliefs derived from paper 
cuts and cutouts are part of a different 
poetics. They are joyful expressions of 
a modern revelry, of an art that still

Os relevos nascidos dos cortes e 
recortes de papel fazem parte de uma 
outra poética: são alegres 
manifestações de uma festa moderna.
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chromatic attributes of his engravings 
were already celebrated. Colors 
reappear in his reliefs and small 
collages. Ail painters are familiar with 
the particular problem of watercolors 
that ooze beyond intended limits, 
showing no respect for adjacent 
colors, and then boast of transparency 
without density in this unruly 
expansionism. Watercolors strive to 
paint along with the painter, but this 
difficult technique finds a special 
dwelling place in Piza's reliefs.

Let us observe the artist's small 
watercolor collages and discover the 
nuances of his palette. These discreet 
reliefs could have sought to play with 
sharply contrasting colors. The cutout 
surfaces function as effective 
delimiters of areas, creating the linear 
designs not allowed by watercolor 
when the wash drawing spreads over 
the paper surface. However, Piza 
prefers traveling through the nuances 
of ocher, orange, green, and blue, 
usually in light hues. The elegance and 
good taste of these small pieces 
contrast with the brutality of today's 
world - and with many of the 
responses to this world from 
contemporary art. The fact of doing 
works like this today brings to mind 
Brecht's line on 'speaking of trees' 
being 'almost a crime in these times.' 
On their small scale, they pose values 
in the present that we would rather 
see as past, such as the contemplative 
approach. They call for more careful 
perception than picking out the

qualidades cromáticas de suas 
gravuras. As cores reaparecem nos 
relevos e em pequenas colagens. Todo 
aquele que pinta sabe do problema 
particular à aquarela: o difícil controle 
do médium que se espalha além dos 
limites do desenho imaginário e não 
respeita cores adjacentes, gabando-se 
de sua qualidade de transparência sem 
espessura nesse espalhar-se 
indisciplinado. A aquarela quer pintar 
tanto quanto o pintor - técnica difícil 
que encontra nos relevos de Piza uma 
morada peculiar.

Observemos as pequenas colagens 
aquareladas para descobrir as nuances 
da palheta. São relevos discretos que 
poderíam jogar com violentas 
oposições de cores. As superfícies 
recortadas funcionam como fortes 
delimitadores de áreas, desenhos 
lineares, não permitidos pela aquarela 
quando a aguada se espalha na 
superfície do papel. Piza prefere as 
passagens pelas nuances dos ocres, 
laranjas, verdes, alguns azuis, quase 
sempre tons claros. A elegância dessas 
pequenas peças, seu bom gosto, está 
em desacordo com a brutalidade do 
mundo presente e boa parte das 
respostas que este mundo recebe da 
arte contemporânea. Realizar essas 
obras, hoje, é quase uma falta como 
eram as conversas sobre árvores no 
poema de Brecht. Na sua pequena 
escala, instauram, no presente, valores 
que queríamos ultrapassados, como a 
atitude contemplativa. Solicitam uma 
percepção mais atenta que aquela que

Olho de Boi / Bull's Eye, 1963 
Relevo sobre madeira 
Diâm. 67,5
Catálogo N° 14

cm

de uma arte que ainda acredita no 
homem lúdico. Estão longe de qualq 
alusão societária com seus tentáculos, 
às vezes longos, formando elipses sob 
a ação da gravidade, outros curtos.

believes in homo ludens. They are far 
from containing any allusion to society 
with their tentacles, some of them

uer

long ones forming ellipses under the 
force of gravity, while others are short 

quase se encostando à superfície, como and almost lean against the surface,
folhas sem caule. Alvos like stemless leaves. Some are black orou negros - 
trazendo o papel in natura -, outros white and made of untreated paper, 

others are painted. In them, we see the 

painter resurface in the sculptor. The

pintados. Neles vemos ressurgir o 
pintor no escultor. Já eram famosas as
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escuta o p/cco/o no meio da orquestra 
junto a um iongo soar das trompas.

As experiências com cores sem

piccolo in an orchestra amidst a 
prolonged sounding of trumpets.

Experiments with colors with no 
sharp chromatic clashes, a praise of 
sensitivity emphasized in the

oposições cromáticas violentas, o 
elogio da delicadeza, realçada nas 

operações de corte e recorte do papel, operations of cutting and sectioning 
e os inúmeros exercícios com aquarelas paper, and the innumerable 
são os desdobramentos alegres, livres 
de maiores angústias, de soluções 
formais encontradas pelo artista que 
sabe, como poucos, sofrer a pressão da one of the very few artists able to feel 
história e dos movimentos artísticos.

watercolor exercises: such are the
joyful developments free of any major 
anxiety in Piza's formal Solutions. He is

the pressure of history and art 
movements while maintaining his owr 
independence and a high degree of 
individuality in his language, at a time 
when the death of modernity is 
decreed everyday. The modern being 
and his contradictions dwell in and

mantendo a independência e um 
elevado grau de individualidade da sua 
linguagem, numa época em que 
diariamente se decreta a morte da 
modernidade. O ser moderno e suas
contradições vivem e dominam
absolutos a obra de Piza. De que modo absolutely dominate Piza's work. How
esta obra pode se fazer presente no 
mundo contemporâneo e seus traços 
de hipermodernidade que já apontam 
para uma pós-humanidade?

Obras como as de Arthur Luiz Piza

can this work play a role in the 
contemporary world and its 
hypermodern features that already 
point to post-humanity?

Works such as Arthur Luiz Piza's
nos colocam diante do conhecido 
problema moderno, apenas 
exacerbado no mundo contemporâneo: 
o da convivência de múltiplas e 
diferentes práticas artísticas 
desenvolvidas a partir de postulados 
culturais muito diversificados e por 
meio de diferentes recursos e 
linguagens. Este traço moderno tem 
apenas se expandido e provoca uma 
acumulação intensa de diferentes 
experiências para o receptor da obra 
de arte. Será esta obra acessível ao 
jovem freqüentador das bienais com 
suas instalações, vídeos, recursos

place us face to face with the familiar 
problem of modernity that has merely 

been exacerbated in the 
contemporary world: the coexistence 

of multiple and different artistic 
practices developed on the basis of 
very diversified cultural premises and 

through different resources and 
languages. This modern feature has 
merely expanded, provoking an 
intense accumulation of different 
experiences for the reception of 
artworks. Will this work be accessible 

to young visitors at biennial art 
exhibitions with their installations,

75, 1962
Relevo sobre tela 
145 x 114 cm 
Catálogo N° 15

32



videos, digital resources, and 
interactive works, nearly always 
resorting to a public and urban scale? 
To what extent do its themes become 
visible in this hypermodern universe if 
they entail precisely the conservation 
of acquired experiences that may now 
be in complete disuse due to the 
advent of renditions that make 
intensive use of advertising, electronic 
and cybernetic media, and boisterous 

work as the norm?
Aesthetic experiences, such as 

those posed by Piza's work require
whose frontiers between the

digitais, trabalhos participativos, quase 
sempre fazendo uso de uma escala 
pública e urbana? Em que medida suas 

questões tornam-se visíveis nesse 
universo hipermoderno se implicam 
justamente na conservação de 

experiências adquiridas mas que 
podem estar em completo desuso com 
o advento de manifestações que fazem 

intensivo dos recursos do reclameuso
publicitário, dos meios eletrônicos e 
cibernéticos, do espalhafato como
regra de produção?

Experiências estéticas, como as 
suscitadas pela obra de Piza, exigem o 
receptor que não teve violentadas suas 
fronteiras entre o íntimo e o público e 
que conserva acesa a virtude de saber 
contemplar sozinho a obra de arte num 
mundo que todo dia recalca essa 
atitude. O trabalho pede a fruição 
delicada de sua própria delicadeza: 
uma intimidade absurda. No interior do

viewers
intimate and the public have not been 
breached, and who maintain the virtue 
of knowing how to contemplate a 
work of art alone in a world that 
suppresses this approach daily. The 
work demands the sensitive fruition of 
its own sensitivity: a paradoxical 
intimacy. Within the brutality and 
violence of everyday life, perhaps its 
intelligent lesson is to reveal that, as 
early as now, it is possible to build a 
world with values and rules others than 

those being imposed on us.

mX:>0.

jogo brutal e violento do cotidiano, sua 
inteligente lição talvez seja esta: 
mostrar, desde já, que seria possível 
construir um mundo com valores e 
regras diversos deste que nos está 
sendo imposto.

Rio de Janeiro, June 2002.Rio de Janeiro, junho de 2002

Paulo Sérgio Duarte, crítico e professor de história 
da arte, é pesquisador do Centro de Estudos 
Sociais Aplicados / Cesap, da Universidade 
Cândido Mendes, no Rio de Janeiro.

Paulo Sérgio Duarte, critic and Art History 
teacher, is a researcher at the Center of Ap
plied Social Studies (Cesap), Universidade 
Cândido Mendes, Rio de Janeiro.

J09, 1963 
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Notas Notes

1 Deve-se logo lembrar o preconceito do meio de 
arte com relação às obras sobre papel e suas 
exigências de conservação; preconceito que se 
potencializa no que diz respeito ao caráter múltiplo 
da gravura e seu índice de socialização amplificado. 
Acarretando valores muito mais baixos de mercado 
quando comparados com as de obras únicas, a 
gravura é estigmatizada no mundo da mercadoria.

1 One should bear in mind that there is much 
prejudice in artistic circles in relation to works on 
paper and their requirements in relation to
conservation. This prejudice is even stronger in 
relation to the multiple character of engraving and 
its accessibility to a broader public. Engravings are 
at the low end of the market compared with uniqu( 
works and are stigmatized as commodities.

Se gravadores destroem matrizes após a tiragem de Engravers destroy templates after a certain number 
um certo número porque estas, depois do uso, não of impressions but for practical reasons in relation
garantem a mesma qualidade das obras impressas, 
hoje, chega-se ao absurdo de artistas que trabalham 
com fotografia destruírem seus negativos para 
assegurarem o valor de mercado de suas tiragens. 
Sabe-se que um negativo - bem revelado e 
conservado em condições corretas - tem 
durabilidade praticamente infinita, ao contrário do 
que ocorre com as matrizes de gravura, vítimas do 
desgaste físico durante o uso. São inacreditáveis as 
submissões contemporâneas aos interesses do 
mercado e suas conseqüências perniciosas.

to print quality. Today, we have reached the
preposterous point where artists working with 
photography destroy their negatives to boost the 
value of their limited editions. A negative - when 
properly developed and conserved - will last 
practically forever, unlike engraving templates, 
which are worn out by physical attrition. 
Contemporary submission to the interests of the 
market and its pernicious consequences has gone 
to incredible lengths.

2 Purely anecdotally, I recall that François 
Morellet, one of the most important and 
interesting French Constructivists carne to Brazil 
twice and spent time in Rio de Janeiro and São 
Paulo, in 1950 and 1951. He visited Max Bill's 
retrospective at the Museu de Arte Moderna, in 
São Paulo, and became a friend of Almir 
Mavignier, who was to design the pôster for his 
first exhibition in Germany. Serge Lemoine 
described these events as "decisive" for his 
artistic development. Lemoine, Serge. François 
Morellet. Collection contemporaine, La. Paris: 
Flammarion, 1996, p. 16.

2 Apenas como uma anedota, lembro que François 
Morellet, um dos mais importantes e interessantes 
construtivistas franceses, passa dois períodos no 
Brasil, no Rio de Janeiro e São Paulo, em 1950 e 
1951, toma contato com a retrospectiva de Max Bill 
no Museu de Arte Moderna de São Paulo, e torna- 
se amigo de Almir Mavignier, que será o autor do 
cartaz de sua primeira exposição na Alemanha. Para 
Serge Lemoine, esses eventos serão 
"determinantes na sua evolução artística." Lemoine, 
Serge. François Morellet. Collection contemporaine, 
La. Paris: Flammarion, 1996, p. 16.

3 V. Masrour, K. P/za - Catalogue général de 1'oeuvre 
gravé. Paris: Art Moderne International, 1989.

3 V. Masrour, K. P/za - Catalogue général de 1'oeuvre 
gravé. Paris: Art Moderne International, 1989.

4 Arthur Luis Piza: Ia gravure d'abord. Propos 
recueillis par Gérard Sourd. In: Nouvelles de 
l'Estampe. N° 159. Paris: juillet 1998.

4 Arthur Luis Piza: Ia gravure d'abord. Propos 
recueillis par Gérard Sourd. In: Nouvelles de 
I'Estampe. N° 159. Paris: July 1998.

5 Talvez só entre ceramistas exista tanto interesse 
por minudências quanto entre gravadores; a 
reflexão artística, seus juízos de valor e o real papel 
da técnica na arquitetura poética se diluem nesses 
textos e conversas.

5 Only among potters, perhaps, would one find a 
parable interest in minutiae. Artistic analysis ancom

value judgments, or the real role of technique in 
poetic architecture are relegated to second place 'n 
their texts and discussions.
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Relevo e colagem em e^^eir3

61 x 50 cnj
Catálogo NíZU

86, 1962
Relevo em papel sobre madeira 
70 x 62 cm 
Catálogo N°19

e areia
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t3l1963
34 *23 cmm°SaÍCO e areia<***>*£

62, 1962 
Relevo sobre lixa 
de papel e tela 
35 x 24 cm
Catálogo N°21
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7 e99, dé 
^e|evo sobre 
madeira 
30 x 20.....
Catálog0 N" 24

98,1964 
Mosaico e areia 
sobre madeira 
23 x 24 cm 
Catálogo N°23

C. 1960

Pintada
cm
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7 75,1964
Relevo e areia sobre tela Relevo e areia^re
35 x 27 cm

Catálog0Catálogo N°25
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Rei 1963 
61 x 38
Catálogo N°28

84, 1962
Relevo de papel sobre madeira 
50 x 42 cm
Catálogo N°27

O e areia sobre tela
cm
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A 243, 1976 
Relevo sobre papel 
40 x 30 cm 
Catálogo N°29

Sem título / Untitled, déc. ^70 
Relevo em gesso sobre PaP a 27 x 34 cm

Catálogo N” 30

52



285. 1$

Relev°«?ÍtíSem títu/o / Untitled, déc. 1970 
Relevo sobre papel 
56 x 38 cm
Catálogo N°31
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1975/S0

79 x 29 cm Papel Sobre tela
C»tál°go ^34

Sem título / Untitled, déc. 1970
Relevo em papel sobre tela 
30 x 30 cm
Catálogo N°33
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sobre tela
°9«N*36Sem título / Untitled, 1975/80 

Relevo em gesso sobre tela 
114 x 146 cm
Catálogo N°35
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Sem título / Untitled, 1975/80 
Relevo em papel sobre tela 
34 x 27 cm
Catálogo N°37

Relevo em

60



312, déc. 1980 
Relevo em papel sobre tela 
34 x 27 cm 
Catálogo N°39

Relevo em

Catalogo

62
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313, déc. 1980
Relevo em papel sobre tela
34 x 27 cm
Catálogo N°41

307, de,c- tfllaI sobre te»
37 x28 cmRelevo em pape

n=42Catálogo

64
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Sem título / Untitled, 1979 
Relevo em gesso 
sobre tela e madeira 
40 x 30 cm 
Catálogo N°43

Sem título / Untitled, déc. 1970
Relevo em gesso 
sobre papel e madeira
24 x 19 cm
Catálogo N°44

Sem título / Untitled, déc.
Relevo em 9es 

sobre «ebe^

Catálogo N"45
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Sem título / Untitled, déc- jsa| 

Relevo em metal sobre^ ^
catálogo^47

Sem título / Untitled, déc. 1980 
Relevo em metal sobre sisal 
30 x 25 cm
Catálogo N“4ó
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A 29, 1982
metal sobre 

30 x*Relevo em metal sobre sisal Relevo em
30 x 25 cm Catálog0
Catálogo N°48
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198 0A 37, 1983
Relevo em metal sobre sisal 
30 x 25 cm
Catálogo N° 50

Sem título / Untitled, dec.
Relevo em metal sob ^sisa'

N'51Catálogo
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Sem título / Untitled, déc. 1980 
Relevo em metal sobre sisal 
30 x 25 cm
Catálogo N° 52

A 62, 1983
Relevo em metal sobre sisal 
30 x 25 cm
Catálogo N°53

A 36, 1982tal so^t30 x 25 crn
Catálogo N*

Relevo em me

76



I

'

I
I

i

Sem título / L/nírt^. 1J$8a|
Relevo em metal sobr^ ^

Catálogo N-'54

A 111, 1981
Relevo em metal sobre sisal 
30 x 25 cm 
Catálogo N°55

78«



##

ü

«■

D 10, 1983
Relevo em metal sobre sisal 
87 x 71,5 cm
Catálogo N°57

Sem título / Untitled, déc. 1980 
Relevo em metal sobre sisal 
87 x 71,5 cm 
Catálogo N°58

Sem título / Untitled, déc-1' 
Rejev^rrejetai sobr^ ^

Catalog0
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C 2, 1982
Relevo em metal sobre sisal 
102 x 82 cm 
Catálogo N°60

Sem título / Untitled, déc. 1980 
Relevo em metal sobre sisal 
30 x 25 cm
Catálogo N° 61

Relevo em metal sob^ ^
Catálogo

82
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Só, 1982
Relevo em metal sobre sisal 
55 x 55 cm 
Catálogo N°63

A 28, 1982
Relevo em metal sobre^sa

Catálogo N"64
II

84»

■



Sem título / Untitled, 1982 
Relevo em metal sobre sisal 
102 x 82 cm 
Catálogo N°65

C3, 1982
Relevo em metal sobre sisal 
102 x 82 cm 
Catálogo N°66

D 7, 1983
Relevo em metal sobre sis 

86 x 66 crn
C.n:alogoN”67

86
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A 34, 1982
Relevo em metal sobre sisal 
30 x 25 cm 
Catálogo N°68

Sem título / Untitled, déc. 1980 
Relevo em metal sobre sisal 
30 x 25 cm
Catálogo N°69

1980
Sem título / Untitled, déc.

Rejevoemmetd sobr^ ^sisal

N‘70Catálogo

88
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Sem título / Untitled, déc. 1980 
30 *25 Sm metal s°bre sisal
Catálogo N° 73

Sem título / Untitled, déc. 1980 
Relevo em metal sobre sisal 
30 x 25 cm
Catálogo N° 74

A 1, 1982
Relevo em metal sobre sisal 
30 x 25 cm 
Catálogo N° 71

D 3, déc. 1980
Relevo em metal sobre sisal
85 x 70 cm
Catálogo N° 72

cm

9190
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B 8, 1982
ReíevcftU,° 7 Untitled- déc- 1980
55 x 55

Relevo em metal sobre sisal 
55 x 55 cm em metal sobre sisal

cmCatálogo N°75
C^álogo N°76

92



A 57, 1983

gi!|v^jjyjj^I°bxr25SI<:m
A 92, 1983
Relevo em metal sobre sisal 
30 x 25 cm
Catálogo N°77 N'78Catálogo

94
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J

Sem título / Untitled, déc- ^ 
Relevo em metal sobm, ^

Sem título / Untitled, déc. 1980 
Relevo em metal sobre sisal 
30 x 25 cm
Catálogo N°79

!
Nc80CatálogoI

I
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G 151, déc. 1980/90
30x 28 6 incisões so^re papel
Catálogo N°82

82, 1985
Acrílica e incisões sobre papel 
55 x 46 cm
Catálogo N°81

100 101



C1 6, déc. 1980/90
Acrílica e incisões sobre papel
57 x 46 cm
Catálogo N°84

G1 2, déc. 1980/90
Acrílica e incisões sobre papel
57 x 46 cm
Catálogo N°83

67, 1985
sobre pfâ

55 x 46 ciJ
Catálogo N"85

el
Acrílica e incisões

Â102
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C181, déc. 1980/90 
Acrílica e incisões sobre papel 
29 x 30 cm
Catálogo N°87

C1 4, déc. 1980/90
Acrílica e incisões sobre papel
57 x 46 cm
Catálogo N°86

B H1 déc. 1980/90 
8 Acrílica, inClS°®pe| 

colagem sobre P$ cn1

Catálogo N°88

104 kl
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A94, 1994

Acrílica' *nCj5°apel
colagem so r P? cm 

•i/'3 N"90

114, déc. 1980/90 
Acrílica, incisões e 
colagem sobre papel 
105 x 75 cm 
Catálogo N°89

I

Catálogo

i

.
108



AP 98, 1995A 221, 1995
Incisões e colagem sobre papel 
28,5 x 18,5 cm
Catálogo N°91

Acrílica, incisões e
colagem sobre papel
28,5 x 18,5 cm

. 237, déc. 1980/90
Acrílica, incisões e 

sobre pap®^ 27X19 cm

Catálogo N°92
A

i colagem!
N'93Catálogo

I

1.
110
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23.10, 1999
„ Sobre pap^ 
16,5 x 12-5nS

Catálogo N 95

23.8.8, 1999
Aquarela e colagem sobre papel 
16,5 x 12,5 cm
Catálogo N°94

Aquarela e colagem

i 112



6.98, 1998
co.gen^ob^ 

Catálogo N 97

22.10, 1999
Aquarela e colagem sobre papel 
16,5 x 12,5 cm 
Catálogo N°96

Aquarela ei:
J

114



*P■-

•;V

Sem título / Untitled, 2°°1/2002 
Aquarela e colagem sobre ^g

Catálogo N°99

598, 1999
Aquarela e colagem sobre papel 
16,5 x 12,5 cm
Catálogo N°98

116
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Relação de obras
SELECTED WORKS

1 10
164,1983
Relevo em metal sobre sisal 
Metal reliefor sisal 
30 x 17 cm
Acervo Pinacoteca do Estado de São Paulo

76,1962
Colagem em papel e areia sobre madeira 
Collage on paper and sand on wood 
37 x 25,5 cm
Coleção Particular / Private Collection, Paris

2 11
A 83,1984
Relevo em metal sobre sisal 
Metal reliefon sisal 
30 x 25 cm
Coleção Particular / Private Collection, São Paulo

A 88,1995
Acrílica, incisões e colagem sobre papel 
Acrilic, incisions and collage on paper 
153x103 cm
Coleção Particular / Private Collection, Paris

3 12
126,1964
Relevo, mosaico e areia sobre madeira 
Relief, mosaic and sand on wood 
34,3x27,3 cm
Coleção / Collection Pierre Bosc, Paris

Sem titulo / Untitled, 2001 / 2002 
Aquarela e Colagemm sobre papel 
Watercolor and collage on paper 
36 x 28 cm
Coleção Particular / Private Collection, Paris

4 13
65,1962
Relevo sobre tela 
Reliefon canvas 
34x23 cm
Coleção Particular / Private Collection, Paris

A 95,1994
Incisões e colagem sobre papel 
Incisions and collage on paper 
37,5x29 cm
Coleção Particular / Private Collection, São Paulo

5 14
66,1963
Relevo sobre tela 
Reliefon canvas 
33 x 24 cm
Coleção Particular / Private Collection, Paris

Olho de boi / Bull's eyes, 1963 
Relevo sobre madeira 
Relief on wood 
Diâm, 67,5 cm
Fundação José e Paulina Nemirovsky, São Paulo

6 15
7,1958
Aquarela recortada e cera sobre papel 
Cutout watercolor and wax on paper 
17x11 cm
Coleção Particular / Private Collection,Paris

75,1962
Relevo sobre tela 
Reliefon canvas 
145x 114 cm
Coleção / Collection Bernard Gheerbrant, Paris

7 16
Sem titulo / Untitled, déc. 1980 
Relevo em metal sobre sisal 
Metal reliefon sisal 
30 x 25 cm
Coleção / Collection Ricard Akagawa, São Paulo

109, 1963
Relevo e colagem em tecido sobre tela 
Relief and collage on fabric on canvas 
61 x50cm
Coleção Particular / Private Collection, Paris

8 17I
Sem título / Untitled, déc. 1980 
Relevo em metal sobre sisal 
Metal reliefon sisal 
30 x 25 cm
Coleção / Collection Ricard Akagawa, São Paulo

32,1962
Relevo sobre aglomerado 
Reliefon pasteboard 
48,5x58,5 cm
Coleção / Colletion Bernard Gheerbrant, Paris

t 9 18
09,1983
Relevo em metal sobre sisal 
Metal reliefon sisal 
85x75 cm
Coleção / Collection Raquel Arnaud, São Paulo

26,1962
Relevo de mosaico e areia 
Mosaic and sand relief 
97 x 80 cm
Coleção Particular / Private Collection, Paris

Sem título / Untitled, 2001/2002 
Aquarela e colagem sobre papel 
36 x 28 cm 
Catálogo N°100

118 119



52 6341 7430 85 %19 Sem título / Untitled, déc. 1980 
Relevo em metal sobre sisal 
Metal relief or sisal 
30x25 cm
Coleção / Collection Ricard Akagawa, São Paulo

313, déc. 1980 
Relevo em papel sobre tela 
Paper relief on canvas 
34 x 27 cm
Coleção / Collection Oscar Segall, São Paulo

B6,1982
Relevo em metal sobre sisal 
Metal relief on sisal 
55 x 55 cm
Coleção / Collection Rômulo Fialdini, São Paulo

Sem título / Untitled, déc. 1980 
Relevo em metal sobre sisal 
Metal relief on sisal 
30 x 25 cm

Sem titulo / Untitled, dec. 1970 
Relevo em gesso sobre papel 
Plaster relief on paper 
27x34 cm
Coleção / Collection Raquel Arnaud, São Paulo

67,1985
Acrílica e incisões sobre papel 
Acrilic and incisions on paper 
55 x 46 cm

Coleção / Collection Ricard Akagawa, São Paulo Coleção Particular / Private Collection, Paris

22.10, 1999
Aquarela e colagem sobre papel 
Watercolor and collage on paper 
16,5x12,5 cm
Coleção / Collection Andréa e José Olympio Pereira, SãoPaulo

86,1962
Relevo em papel sobre madeira 
Paper relief on wood 
70x62 cm
Coleção Particular / Private Collection, Paris

5342 64 7531 86 9720 A 62,1983
Relevo em metal sobre sisal 
Metal relief on sisal 
30 x 25 cm
Coleção Particular / Private Collection, São Paulo

307, déc. 1980 
Relevo em papel sobre tela 
Paper relief on canvas 
37 x 28 cm

Coleção Particular / Private Collection, São Paulo Coleção / Collection Oscar Segall, São Paulo

A 28,1982
Relevo em metal sobre sisal 
Metal relief on sisal 
30x25 cm
Coleção Particular / Private Coillection, São Paulo

Sem título / Untitled, déc. 1970 
Relevo e Colagem em entretela e areia sobre madeira Relevo sobre papel 
Relief and crinoline and sand collage on wood 
61 x 50 cm
Coleção Particular / Private Collection, Paris

8 8,1982
Relevo em metal sobre sisal 
Metal relief on sisal 
55 x 55 cm
Coleção / Collection Clô Orozco, São Paulo

Cl 4, déc. 1980/90 
Acrílica e incisões sobre papel 
Acrilic and incisions on paper 
57 x 46 cm

6.98,1998
Aquarela e colagem sobre papel 
Watercolor and collage on paper 
16,5x12,5 cm

Coleção Particular / Private Collection, São Paulo Coleção / Collection Andréa e José Olympio Pereira, São Paulo

105,1964

Relief on paper
56 x 38 cm

54 6543 7632 87 9821 A 36,1982
Relevo em metal sobre sisal 
Metal relief on sisal 
30 x 25 cm
Coleção Particular / Private Collection, São Paulo

Sem título / Untitled, 1979 
Relevo em gesso sobre tela e madeira 
Plaster relief on canvas on wood 
40 x 30 cm
Coleção / Collection Raquel Arnaud, São Paulo

Sem título / Untitled, 1982 
Relevo em metal sobre sisal 
Metal relief on sisal 
102x82 cm
Coleção Particular / Private Collection, São Paulo

Sem título / Untitled, déc. 1980 
Relevo em metal sobre sisal 
Metal relief on sisal 
55 x 55 cm
Coleção / Collection Romulo Fialdini, São Paulo

285,1976 
Relevo sobre tela 
Relief on canvas 
56 x 46 cm
Coleção Particular / Private Collection, Paris

G 181, déc. 1980/90 
Incisões sobre papel 
Incisions on paper 
29 x 30 cm
Coleção / Collection Raquel Arnaud, São Paulo

598,1999
Aquarela e colagem sobre papel 
Watercolor and collage on paper 
16,5x12,5 cm
Coleção / Collection Andréa e José Olympio Pereira, São Paulo

62,1962
Relevo sobre lixa de papel e tela 
Relief on sandpaperand canvas 
35 x 24 cm
Coleção Particular / Private Collection, Paris

5544 66 7733 88 9922 A 111,1981
Relevo em metal sobre sisal 
Metal relief on sisal 
30x25 cm
Coleção / Collection Raquel Arnaud, São Paulo

Sem título / Untitled, déc. 1970 
Relevo em gesso sobre papel e madeira 
Plaster relief on canvas on wood 
24 x 19 cm

C 3, 1982
Relevo em metal sobre sisal 
Metal relief on sisal 
102x82 cm
Coleção Particular / Private Collection, São Paulo

A 92,1983
Relevo em metal sobre sisal 
Metal relief on sisal 
30x25 cm

Sem título / Untitled,déc. 1970 
Relevo em papel sobre tela 
Paper relief on canvas 
30 x 30 cm
Coleção Particular / Private Collection, São Paulo Coleção / Collection Raquel Arnaud, São Paulo

8 111, déc. 1990 
Incisões e colagem sobre papel 
Incisions and collage on paper 
105x75cm

Coleção Particular / Private Collection, São Paulo Coleção Particular / Private Collection, São Paulo

Sem título / Untitiled, 2001/2002 
Aquarela e colagem sobre papel 
Watercolor and collage on paper 
36 x 28 cm
Coleção Particular / Private Collection, Paris

43,1963
Relevo de mosaico e areia 
Mosaic and sand relief 
34x23 cm
Coleção / Collection Galerie Jeanne-Bucher, Paris

56 6745 7834 89 10023 Sem titulo / Untitled, 1982 
Relevo em metal sobre sisal 
Metal relief on sisal 
30x25 cm
Coleção Particular / Private Collection, São Paulo

Sem titulo / Untitled, déc. 1970 
Relevo em gesso sobre tela e madeira 
Plaster relief on canvas on wood 
64 x 54 cm
Coleção / Collection Raquel Arnaud, São Paulo

D7,1983
Relevo em metal sobre sisal 
Metal relief on sisal 
86 x 66 cm
Coleção Particular / Private Collection, São Paulo

A 57,1983
Relevo em metal sobre sisal 
Metal relief on sisal 
30x 25 cm

282,1975/1980 
Relevo em papel sobre tela 
Paper relief on canvas 
29 x 29 cm
Coleção / Collection Raquel Arnaud, São Paulo

114, déc. 1990
Acrílica, incisões e colagem sobre papel 
Acrilic, incisions and collage on paper 
105x75 cm

Sem título / Untitiled, 2001/2002 
Aquarela e colagem sobre papel 
Watercolor and collage on paper 
36 x 28 cm

Coleção Particular / Private Collection, São Paulo Coleção Particular / Private Collection, São Paulo Coleção Particular / Private Collection, Paris

98,1964
Mosaico e areia sobre madeira 
Relief, mosaic and sand on wood 
23 x 24 cm
Coleção / Collection Pierre e Sylvie Bosc, Paris

57 6846 7935 90 10124
010,1983
Relevo em metal sobre sisal 
Metal relief on sisal 
87x71,5 cm
Coleção Particular / Private Collection, São Paulo

Sem título / Untitled, déc. 1980 
Relevo em metal sobre sisal 
Metal relief on sisal 
30 x 25 cm

Coleção / Collection Andréa e José Olympio Pereira, São Paulo Coleção / Collection Ricard Akagawa, São Paulo

A 34,1982
Relevo em metal sobre sisal 
Metal relief on sisal 
30 x 25 cm
Coleção Particular / Private Collection, São Paulo

Sem título / Untitled, 1975/1980 
Relevo em gesso sobre tela 
Plaster relief on canvas 
114x 146cm

Sem título / Untitled, déc. 1980 
Relevo em metal sobre sisal 
Metal relief on sisal 
30 x 25 cm

A 94,1994Ovo / Egg, déc. 1960 
Relevo sobre madeira pintada 
Relief in painted wood 
30 x 20 cm
Coleção / Collection Adolpho Leirner, São Paulo

38,1961
Relevo em papel sobre madeira 
Paper relief on wood 
33 x 25 cm

Coleção / Collection Ricard Akagawa, São Paulo Coleção / Collection Paula e José Antonio de Casiro, São Paulo Coleção Particular / Private Collection, Paris

Acrílica, incisões e colagem sobre papel 
Acrilic, incisions and collage on paper 
37,5x29 cm

58 6947 8036 91 10225
Sem título / Untitled, dec. 1980 
Relevo em metal sobre sisal 
Metal relief on sisal 
87x71,5 cm

Coleção / Collection Ricard Akagawa, São Paulo Coleção Particular / Private Collection, São Paulo

Sem título / Untitled, déc. 1980 
Relevo em metal sobre sisal 
Metal relief on sisal 
30 x 25 cm
Coleção / Collection Ricard Akagawa, São Paulo

Sem título / Untitled, déc. 1980 
Relevo em metal sobre sisal 
Metal relief on sisal 
30 x 25 cm

Sem título / Untitled, 1975/1980 
Relevo em papel sobre tela 
Paper relief on canvas 
29x29 cm
Coleção / Collection Clô Orozco, São Paulo

Sem título / Untitled, déc. 1980 
Relevo em metal sobre sisal 
Metal relief on sisal 
30 x 25 cm

Coleção / Collection Ricard Akagawa, São Paulo Coleção Particular / Private Collection, Paris

A 221, 1995 Sem título / Untitled, 1962 
Relevo em mosaico sobre papel 
Mosaic relief on paper 
41 x 50 cm
Coleção / Collection Maria Antonietta Dente, São Paulo

115,1964
Relevo e areia sobre tela 
Relief and sand on canvas 
35 x 27 cm
Coleção Particular / Private Collection, Paris

Incisões e colagem sobre tela 
Incisions and collage on canvas 
28,5x18,5 cm

59 7048 8137 9226 103
Sem título / Untitled, dec. 1980 
Relevo em metal sobre sisal 
Metal relief on sisal 
30 x 25 cm

Coleção Particular / Private Collection, São Paulo Coleção / Collection Ricard Akagawa, São

Sem título / Untitled, déc. 1980 
Relevo em metal sobre sisal 
Metal relief on sisal 
30x25 cm

Coleção Particular / Private Collection, São Paulo

A 29,1982
Relevo em metal sobre sisal 
Metal relief on sisal 
30x25 cm

Sem título / Untitled, 1975/1980 
Relevo em papel sobre tela 
Paper relief on canvas 
34x27 cm
Coleção / Collection Raquel Arnaud, São Paulo

82,1985
Acrílica e incisões sobre papel 
Acrilic and incisions on paper 
55 x 46 cm
Coleção Particular / Private Collection, Paris

AP 98, 1995

Acrílica, incisões e colagem sobre tela 
Acrilic, incisions and collage on canvas 
28,5 x 18,5 cm
Coleção Particular / Private Collection, Paris

111,1964
Relevo e areia sobre tela 
Relief and sand on canvas 
35 x 27 cm
Coleção Particular / Private Collection, Paris

130, 1964
Relevo em mosaico e areia sobre tela 
Mosaic and sand relief on canvas 
22x16 cm
Coleção Particular / Private Collection, Paris

Paulo

716049 8238 9327 104
C 2,1982
Relevo em metal sobre sisal 
Metal relief on sisal 
102 x 82 cm
Coleção Particular / Private Collection, São Paulo

Al, 1982
Relevo em metal sobre sisal 
Metal relief on sisal 
30 x 25 cm

Coleção Particular / Private Collection, São Paulo

A 40,1983
Relevo em metal sobre sisal 
Metal relief on sisal 
30 x 25 cm

Coleção Particular / Private Collection, São Paulo Coleção / Collection Raquel Arnaud, São Paulo

G 151, déc. 1980/90 
Acrílica e incisões sobre papel 
Acrilic and incisions on paper 
30 x 28 cm

Coleção Particular / Private Collection, São Paulo Coleção Particular / Private Collection, São Paulo

309, déc. 1980 A 237,1999
Acrílica, incisões e colagem sobre papel 
Acrilic, incisions and collage on canvas 
27 x19 cm

84, 1962
Relevo de papel sobre madeira 
Paper relief on wood 
50 x 42 cm
Coleção / Collection Bernard Gheerbrant, Paris

113,1964
Relevo em mosaico e areia sobre tela 
Mosaic and sand relief on canvas 
35x28 cm
Coleção Particular / Private Collection, Paris

Relevo em papel sobre tela 
Paper relief on canvas 
34x27 cm

726150 8339 9428 105
Sem título / Untitled, dec. 1980 
Relevo em metal sobre sisal 
Metal relief on sisal

0 3, déc. 1980 
Relevo em metal sobre sisal 
Metal relief on sisal 
85x70 cm

Coleção Particular / Private Collection, São Paulo

A 37,1983
Relevo em metal sobre sisal 
Metal relief on sisal

G1 2, déc. 1980/90 
Acrílica e incisões sobre papel 
Acrilic and incisions on paper 
57 x 46 cm
Coleção / Collection Raquel Arnaud, São Paulo

312, déc. 1980 
Relevo em papel sobre tela 
Paper relief on canvas 
34 x 27 cm
Coleção Particular / Private Collection, São Paulo

23.8.8,1999
Aquarela e colagem sobre papel 
Watercolor and collage on paper 
16,5x12,5 cm

A 253,1963 
Relevo e areia sobre tela 
Relief and sand on canvas 
61 x38cm
Coleção Particular / Private Collection, Paris

117, 1964 
Relevo sobre tela 
Relief on canvas 
33 x 24 cm

Coleção / Collection Andréa e José Olympio Pereira, São Paulo Coleção Particular / Private Collection, Paris

30x25 cm 30x25 cm
Coleção Particular / Private Collection, São Paulo Coleção / Collection Ricard Akagawa, ao

736251 8440 9529 106
Sem título / Untitled, déc. 1980 
Relevo em metal sobre sisal 
Metal relief on sisal 
30x25 cm

Coleção / Collection Ricard Akagawa, São Paulo

A 87,1983
Relevo em metal sobre sisal 
Metal relief on sisal

Sem título / Untitled, déc. 1980 
Relevo em metal sobre sisal 
Metal relief on sisal

C1 6, déc. 1980/90 
Acrílica e incisões sobre papel 
Acrilic and incisions on paper 
57 x 46 cm

Coleção Particular / Private Collection, São Paulo Coleção / Collection Andréa e José Olympio Pereira, São Paulo Coleção Particular / Private Collection, Paris

308, 1981
Relevo em papel sobre tela 
Paper relief on canvas 
34 x 27 cm
Coleção Particular / Private Collection, São Paulo

23.10,1999
Aquarela e colagem sobre papel 
Watercolor and Colagem on paper 
16,5 x 12,5 cm

A 243,1976 
Relevo sobre papel 
Relief on paper 
40 x 30 cm
Coleção Particular / Private Collection, Paris

110,1964 
Relevo sobre tela 
Relief on canvas 
35 x 27 cm30x 25 cm 30x25cm

Coleção / Collection Ricard Akagawa, São Paulo Coleção Particular / Private Collection,
Paulo

120 121



162 173140 184129118107 Sem título/ Untitled, 1991 
Relevo em metal sobre sisal 
Metal reliefon sisal 
200x371 x17cm
Programa Metrópolis - TV Cultura, São Paulo

A 85,1999 
Relevo em papel 
Paper relief 
58x77 cm

Coleção Particular / Private Collection, Paris

Sem título / Untitled, déc. 1990 
Relevo em papel e aquarela sobre papel 
Paper relief and watercolor on paper 
16,5x 12,5 cm
Coleção Particular / Private Collection, São Paulo

Sem título / Untitled, 1983 
Relevo em metal sobre sisal 
Metal reliefon sisal 
30 x 25 cm
Coleção Particular / Private Collection, São Paulo

Sem título / Untitled ,2002 
Relevo em papel e aquarela sobre papel 
Paper relief and watercolor on paper 
33 x 36 cm
Coleção Particular / Private Collection, Paris

Sem título / Untitled, 1982 
Relevo em metal sobre sisal 
Metal reliefon sisal 
30 x 25 cm

Sem título, Untitled, déc. 1970 
Porcelana 
Porcelain 
diâm. 28,8 cm
Coleção / Collection Athaly P. Figueiredo, São Paulo Coleção Particular / Private Collection, São Paulo

Bienal de Paris 1965, 1965
Colagem com areia sobre tela 
Sand collage on canvas 
60 x 46 x 5
Coleção / Collection Fabio Faisal, São Paulo

152 163 174 185141130119108 1612, 1983
Relevo em metal sobre sisal 
Metal reliefon sisal 
30x17 cm
Acervo Pinacoteca do Estado de São Paulo

GT3,1999
Relevo em papel e aquarela sobre papel 
Paper relief and watercolor on paper 
36 x 28 cm
Coleção Particular / Private Collection, Paris

Sem título / Untitled, déc. 1990 
Relevo em papel e aquarela sobre papel 
Paper relief and watercolor on paper 
16,5x12,5 cm
Coleção Particular / Private Collection, São Paulo

A 63,1983
Relevo em metal sobre sisal 
Metal reliefon sisal 
30 x 25 cm
Coleção Particular / Private Collection, São Paulo

GT 37, 2002
Relevo em papel e aquarela sobre papel 
Paper relief and watercolor on paper 
36 x 28 cm
Coleção Particular / Private Collection, Paris

A 26,1982
Relevo em metal sobre sisal 
Metal reliefon sisal 
30x25 cm

Sem título / Untitled, déc. 1970 
Porcelana 
Porcelain 
20x22x2,5 cm

Collection Maria Antonietta Dente, São Paulo Coleção / Collection Athaly P. Figueiredo, São Paulo Coleção Particular / Private Collection, São Paulo

Sem título / Untitled, déc. 1960 
Relevo em papel 
Paper relief 
29 x 30 cm
Coleção /

164 175 186142131120109 A 87,1996 
Relevo em papel 
Paper relief 
58 x 77 cm
Coleção Particular / Private Collection, Paris

223, 1999
Relevo em papel sobre papel 
Paper relief on paper 
27x19 cm
Coleção / Collection J. e M. Erin, São Paulo

Sem título / Untitled, déc. 1990 
Relevo em papel e aquarela sobre papel 
Paper relief and watercolor on paper 
16,5x12,5 cm
Coleção Particular / Private Collection, São Paulo

A 67,1983
Relevo em metal sobre sisal 
Metal reliefon sisal 
30x25 cm
Coleção Particular / Private Collection, São Paulo

GT 22, 2002
Relevo em papel e aquarela sobre papel 
Paper relief and watercolor on paper 
36 x 28 cm
Coleção Particular / Private Collection, Paris

A 35,1982
Relevo em metal sobre sisal 
Metal reliefon sisal 
30 x 25 cm
Coleção Particular / Private Collection, São Paulo

Vaso Clélia / Clélia Vase, déc. 1970
Porcelana
Porcelain

30x61 x20cm
Coleção Particular / Private Collection, São Paulo

A 238,1970 
Relevo em papel 
Paper relief 
35x28 cm
Coleção Particular / Private Collection, Paris

154 165 176 187143132121110 Sem título / Untitled, 1998 
Relevo em papel e aquarela sobre papel 
Paper relief and watercolor on paper 
16,5x12,5 cm

Sem título / Untitled, déc. 1990 
Relevo em papel e aquarela sobre papel 
Paper relief and watercolor on paper 
16,5x12,5 cm

Coleção / Collection Ana Maria e Paulo Vasconcelos, São Paulo Coleção Particular / Private Collection, São Paulo Coleção Particular / Private Collection, Paris

A 267,2000 
Relevo em papel 
Paper relief 
153 x 103 cm

GT 21,2002
Relevo em papel e aquarela sobre papel 
Paper relief and watercolor on paper 
36 x 28 cm
Coleção Particular / Private Collection, Paris

A 59, 1983
Relevo em metal sobre sisal 
Metal relief on sisal 
30x25 cm
Coleção Particular / Private Collection, São Paulo

A 21,1982
Relevo em metal sobre sisal 
Metal reliefon sisal 
30x25 cm
Coleção Particular / Private Collection, São Paulo

A 32,1982
Relevo em metal sobre sisal 
Metal reliefon sisal 
30 x 25 cm
Coleção Particular / Private Collection, São Paulo

A 239,1970
Relevo em papel sobre madeira 
Paper relief on wood 
35 x 27 cm
Coleção Particular / Private Collection, Paris

155 166 177 188144133122111 Sem título / Untitled, 1998 
Relevo em papel e aquarela sobre papel 
Paper relief and watercolor on paper 
16,5x 12,5 cm

Sem título / Untitled, déc. 1990 
Relevo em papel e aquarela sobre papel 
Paper relief and watercolor on paper 
16,5x12,5 cm

Coleção / Collection Ana Maria e Paulo Vasconcelos, São Paulo Coleção Particular / Private Collection, São Paulo

Sem título / Untitled, 2001 
Relevo em papel e aquarela sobre papel 
Paper relief and watercolor on paper 
32 x 25 cm

Coleção / Collection Lygia e Fabio Carramaschi, São Paulo Coleção / Collection Athaly P. Figueiredo, São Paulo

53,1962
Relevo sobre tela 
Reliefon canvas 
81 x 60 cm

D 2,1983
Relevo em metal sobre sisal 
Metal reliefon sisal 
85 x 72 cm
Coleção Particular / Private Collection, São Paulo

8 6,1982
Relevo em metal sobre sisal 
Metal reliefon sisal 
57 x 57 cm
Coleção Particular / Private Collection, São Paulo

C4,1982
Relevo em metal sobre sisal 
Metal reliefon sisal 
102x82 cm
Coleção Particular / Private Collection, São Paulo

A 121,1970 
Relevo em papel 
Reliefon paper 
105x75,5 cm
Coleção Particular / Private Collection, Paris

156 167 178145134123112 51,1998
Relevo em papel e aquarela sobre papel 
Paper relief and watercolor on paper 
16,5x12,5 cm
Coleção Particular / Private Collection, São Paulo

Sem título / Untitled, déc. 1990 
Relevo em papel e aquarela sobre papel 
Paper relief and watercolor on paper 
16,5 x 12,5 cm
Coleção Particular / Private Collection, São Paulo

Sem título / Untitled, 2001 
Relevo em papel e aquarela sobre papel 
Paper relief and watercolor on paper 
32x25 cm
Coleção / Collection Lygia e Fabio Carramaschi, São Paulo

A 61,1983
Relevo em metal sobre sisal 
Metal reliefon sisal 
30 x 25 cm
Coleção Particular / Private Collection, São Paulo

Sem título / Untitled, 1982 
Relevo em metal sobre sisal 
Metal reliefon sisal 
30 x 25 cm
Coleção Particular / Private Collection, São Paulo

C 1,1982
Relevo em metal sobre sisal 
Metal reliefon sisal 
105x82 cm
Coleção Particular / Private Collection, São Paulo

173,1971
Relevo em papel japonês e mosaico sobre tela 
Reliefon japane se paper and mosaic on canvas 
26 x 20 cm
Coleção Particular / Private Collection, Paris

157 168 179146135124113 27598, 1999
Relevo em papel e aquarela sobre papel 
Paper relief and watercolor on paper 
16,5x12,5 cm

Sem título / Untitled, déc. 1990 
Relevo em papel e aquarela sobre papel 
Paper relief and watercolor on paper 
16,5x12,5 cm

Coleção / Collection Andréa e José Olympio Pereira, São Paulo Coleção Particular / Private Collection, São Paulo

GT12,2001
Relevo em papel e aquarela sobre papel 
Paper relief and watercolor on paper 
36 x 28 cm
Coleção Particular / Private Collection, Paris

Dunas / Dunes, 1984 
Cobre pintado 
Painted copper 
76x 110cm
Coleção Particular / Private Collection, São Paulo

B 7,1982
Relevo em metal sobre sisal 
Metal reliefon sisal 
57 x 57 cm
Coleção Particular / Private Collection, São Paulo

Sem título / Untitled, 1982 
Relevo em metal sobre sisal 
Metal reliefon sisal 
102x82 cm
Coleção Particular / Private Collection, São Paulo

Sem título / Untitled, 1975/1980 
Relevo sobre tela 
Relifon canvas 
29x29 cm
Coleção / Collection Andréa e José Olympio Pereira, São Paulo

158 169 180147136125114 6.10,1999
Relevo em papel e aquarela sobre papel 
Paper relief and watercolor on paper 
16,5x12,5 cm

Sem título / Untitled, déc. 1990 
Relevo em papel e aquarela sobre papel 
Paper relief and watercolor on paper 
16,5x12,5 cm

Coleção / Collection Andréa e José Olympio Pereira, São Paulo Coleção Particular / Private Collection, São Paulo

GT 17, 2001
Relevo em papel e aquarela sobre papel 
Paper relief and watercolor on paper 
36 x 28 cm
Coleção Particular / Private Collection, Paris

Sem Título / Untitled, déc. 1980 
Relevo em metal sobre sisal 
Metal reliefon sisal 
60x32 cm
Coleção Particular / Private Collection, São Paulo

A 69,1983
Relevo em metal sobre sisal 
Metal reliefon sisal 
30 x 25 cm
Coleção Particular / Private Collection, São Paulo

A 4,1982
Relevo em metal sobre sisal 
Metal reliefon sisal 
30 x 25 cm

Sem titulo / Untitled, 1975/1980 
Relevo em gesso e colagem sobre papel 
Plaster relief and collage on paper 
40 x 30 cm
Coleção / Collection Andréa e José Olympio Pereira, São Paulo Coleção Particular / Private Collection, São Paulo

159 170 181148137126115 39-8-8,1999
Relevo em papel e aquarela sobre papel 
Paper relief and watercolor on paper 
16,5x12,5 cm

Sem título / Untitled, déc. 1990 
Relevo em papel e aquarela sobre papel 
Paper relief and watercolor on paper 
16,5 x 12,5 cm

Coleção / Collection Andréa e José Olympio Pereira, São Paulo Coleção Particular / Private Collection, São Paulo

GT 18,2001
Relevo em papel e aquarela sobre papel 
Paper relief and watercolor on paper 
36 x 28 cm
Coleção Particular / Private Collection, Paris

311, déc. 1980 
Relevo em papel sobre tela 
Paper reliefon canvas 
34 x 27 cm
Coleção / Collection Raquel Arnaud, São Paulo

A 99,1983
Relevo em metal sobre sisal 
Metal reliefon sisal 
30x25 cm
Coleção Particular / Private Collection, São Paulo

A 42,1982
Relevo em metal sobre sisal 
Metal reliefon sisal 
30 x 25 cm

294,1975/1980 
Relevo sobre tela 
Reliefon canvas 
29x29 cm
Coleção / Collection Andréa e José Olympio Pereira, São Paulo Coleção Particular / Private Collection, São Paulo

160 171 182149138127116 10.10,1999

Relevo em papel e aquarela sobre papel 
Paper relief and watercolor on paper 
16.5x12,5 cm
Coleção / Collection Andréa e José Olympio Pereira, São Paulo

Sem título / Untitled, déc. 1990 
Relevo em papel e aquarela sobre papel 
Paper relief and watercolor on paper 
16,5x12,5 cm

GT 11,2001
Relevo em papel e aquarela sobre papel 
Paper relief and watercolor on paper 
36 x 28 cm

Coleção Particular / Private Collection, São Paulo Coleção Particular / Private Collection, Paris

Sem título / Untitled, déc. 1980 
Relevo em metal sobre sisal 
Metal relief on sisal 
30 x 25 cm
Coleção / Collection Ricard Akagawa, São Paulo

A 64,1983
Relevo em metal sobre sisal 
Metal reliefon sisal 
30 x 25 cm
Coleção Particular / Private Collection, São Paulo

A 44,1982
Relevo em metal sobre sisal 
Metal reliefon sisal 
30 x 25 cm

Coleção / Collection Hector Babenco, São Paulo Coleção Particular / Private Collection, São Paulo

Sem título / Untitled, déc. 1970 
Gesso sobre tela e madeira 
Plaster on canvas and wood 
64 x 54 cm

161 172 183150139128117 A-215, 1999 Sem titulo / Untitled, déc. 1990 
Relevo em papel e aquarela sobre papel 
Paper relief and watercolor on paper 
16,5x 12,5 cm
Coleção Particular / Private Collection, São Paulo Coleção Particular / Private Collection, Paris

Sem título / Untitled, 2002 
Relevo em papel e aquarela sobre papel 
Paper relief and watercolor on paper 
48 x 38 cm

Sem título / Untitled, déc. 1980 
Relevo em metal sobre sisal 
Metal relief on sisal

30x25 cm .
Coleção / Collection Ricard Akagawa, São Paulo

A 27,1983
Relevo em metal sobre sisal 
Metal reliefon sisal 
30x25 cm
Coleção Particular / Private Collection, São Paulo

A 43,1982
Relevo em metal sobre sisal 
Metal reliefon sisal 
30 x 25 cm

Coleção / Collection Athaly P. figueiredo, São Paulo Coleção Particular / Private Collection, São Paulo

Sem título / Untitled, dec. 1970 
Prata fundida (Christofle)
Cast si/ver

Relevo em papel sobre papel 
Paper reliefon paper
39x27 cm

52x43,5 cm Coleção Particular / Private Collection, São Paulo
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Arthur Luiz Piza
Nasceu em São Paulo em 1928. 
Vive em Paris desde 1951.
Born in São Paulo in 1928.
Has been living in Paris since 1951.
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Trienal Internacional de Gravura da Noruega, Friedrikstads, Noruega 
Salão de Maio, Paris, França
Exposição Internacional de Gravura, Ljubljana, Iugoslávia
Bienal de Cracóvia, Polônia
Escola de Belas Artes, Angers, França
Salão "Réalités nouvelles", Paris, França
Manufatura de Sèvres, Palais du Congrès, Marselha, França
Manufatura de Sèvres, Museu Amos Andersons, Helsinski, Finlande
Salão de Maio, Paris, França
Bienal de Cracóvia, Polônia
Salão de Maio, Paris, França
Salão "Réalités nouvelles", Paris, França
Trienal Internacional de Gravura da Noruega, Friedrikstads, Noruega
Graphik der Welt, Nuremberg, Alemanha
Salão de Maio, Paris, França

1970 Itinerários Brancos, Museu de Arte, St Etienne, França 
Salão "Réalités nouvelles", Paris, França 
Bienal de Cracóvia, Polônia 
Bienal de Menton, França
Exposição Internacional de Gravura, Ljubljana, Iugoslávia
Art vivant, Fondation Maeght, St Paul de Vence, França
Salão "Réalités nouvelles", Paris, França
Bienal de Menton, França
Salão de Maio, Paris, França
Bienal de Cracóvia, Polônia
Exposição Internacional de Gravura de Vancouver, Canadá
Exposição Internacional de Gravura, Ljubljana, Iugoslávia
Bienal de Cracóvia, Polônia
Salão "Réalités nouvelles", Paris, França
Bienal de Veneza, Itália
Salão "Réalités nouvelles", Paris, França
Cinqüenta anos de colagem, Museu de Artes Decorativas,
St. Etienne, França
Cinqüenta anos de colagem, Museu de Artes Decorativas,
Paris, França
Bienal de Paris, França
Museu Kristianstads, Suécia
Salão "Réalités nouvelles", Paris, França
Eco/e de Paris, Galeria Charpentier, Paris, França
Bienal de Paris, França
O Relevo, Galeria do XXe siècle, Paris, França 
Stedeljkmuseum, Amsterdam, Holanda 
Salão "Réalités nouvelles", Paris, França 
Artistas Brasileiros, Museu Bezalel, Jerusalém, Israel 
Documenta, Kassel, Alemanha
Exposição Internacional de Gravura, Ljubljana, Iugoslávia 
Salão de Maio, Paris, França
Exposição Internacional de Gravura, Ljubljana, Iugoslávia

1967
1966
1965
1964
1963

1988
1969
1968

19871962

19861961
1960
1959 1967

19661958

1985 1964Exposições coletivas no Exterior
Group exhibitions abroad

Obras de referência
Reference works

Bénézit, Emmanuel. Dictionnaire des Peintres, Sculpteurs, 
Dessinateurs et Graveurs. Paris: Gründ, 1999.

Petit Larousse de Ia Peinture. Tome II. Paris: Larousse, 1979. 
Petite Encyclopédie Larousse. Paris: Larousse, 1976.
Pontual, Roberto. Dicionário das artes plásticas no Brasil.

Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1969.
Dictionnaire international du bijou. Paris: Editions du 

Regard, 1998.
Seuphor, Michel. La peinture abstraite. Paris: Flammarion, 1962.

Le signe et le marge, Museu, de Arte Moderna Richard
Anacréon, Granville, França
Salão de Maio, Paris, França
Jovem Gravura Contemporânea, Antony, França
Bienal de Sarcelles, França
Bienal de Porto Rico, San Juan, Porto Rico
Salão de Maio, Paris, França
Trienal Internacional de Gravura da Noruega,
Friedrikstads, Noruega
Bienal de Sarcelles, França
Salão de Maio, Paris, França
Jovem Gravura Contemporânea, Antony, França
Mostra Internacional de Artes Gráficas, Museu de Arte da
Cidade de Sakaido, Japão
Salão de Maio, Paris, França
Jovem Gravura Contemporânea, Antony, França
7a Bienal Internacional de Obras sobre Papel, Tolentino, Itália
Salão de Maio, Paris, França
Salão "Réalités nouvelles", Paris, França
Jovem Gravura Contemporânea, Antony, França
Trienal Internacional de Gravura da Noruega,
Friedrikstads, Noruega
Salão de Maio, Paris, França
Trienal das Américas, Maubeuge, França
Peintres-graveurs français, Orangerie du Luxembourg,
Paris, França
Grupo Roularta, Centro de Pesquisa, Zellik, Bélgica 
A Arte da Gravura, Castelo de Reviers, França 
Salão de Maio, Paris, França
Arte da América latina - 1911-1992, Centro Georges
Pompidou, Paris, França
Trienal Internacional de Gravura da Noruega,
Friedrikstads, Noruega
Bienal de Porto Rico, San Juan, Porto Rico
Salão "Réalités nouvelles", Paris, França
Salão de Maio, Paris, França
5a Bienal de Gravuras Contemporâneas, França
Salão de Maio, Paris, França
Jovem Gravura Contemporânea, Antony, França
Mostra Internacional de Artes Gráficas, Freshen, Alemanha
Bienal de Sarcelles, França
Bienal de Porto Rico, San Juan, Porto Rico
Bienal Internacional de Gráfica, Vico Arte, Vico, Itália
Arte Latino-americana, Alemanha
Salão de Maio, Paris, França
Bienal de Niort, França, "Homenagem a Piza"

2002 1884 1963
2001

1962
2000

1983 1961

1999
1960

1959
1982

19571997

Obras em museus
Works in museum collections19811996

Prêmios
Awards

Biblioteca Nacional, Paris
Galeria Nacional de Arte Moderna de Roma
Instituto de Arte de Chicago
Museu Albertina (Graphische Sammlung), Viena
Museu de Arte Contemporânea de São Paulo
Museu de Arte de Lodz
Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli, Porto Alegre
Museu de Arte Moderna da Cidade de Paris
Museu de Arte Moderna de Belgrado
Museu de Arte Moderna de Nova York
Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro
Museu de Arte Moderna de São Paulo
Museu de Arte Moderna de St Etienne
Museu Nacional de Arte Moderna, Paris
Museu de Portland
Museu de Saarland
Museu do Homem, Sarrebruck
Museu Guggenheim, Nova York
Pinacoteca do Estado de São Paulo
Victoria and Albert Museum, Londres

1995

1980
Prêmio de aquisição, 2a Bienal de São Paulo, 1953 
Grande Prêmio Nacional de Gravura, 5a Bienal de São Paulo, 1959 
Prêmio de gravura na 2a Trienal de Grenchen, 1961 
Prêmio de gravura em Havana, Cuba, 1965 
Prêmio de gravura em Santiago, Chile, 1966 
Prêmio David Bright na Bienal de Veneza, 1966 
Prêmio de gravura na 4a Exposição Internacional de Ljubljana, 1967 
Prêmio de gravura, Bienal de S. Juan de Porto Rico, 1970 
Medalha de Ouro na 2a Bienal de Gravura, Florença, 1970 
Menção Especial para o Livro de Arte, Feira do Livro, Nice, 1970 
Prêmio de gravura na 3a Bienal de Cracóvia, 1970 
Prêmio de aquisição em Curitiba, 1978 
Prêmio do júri, Bienal da Gravura, Noruega, 1980 
Prêmio de gravura, 2a Bienal Ibero-americana, México, 1980 
Prêmio de gravura, Bienal de Porto Rico, 1990 
Grande Prêmio APCA Associação Paulista de Críticos de 

Arte, São Paulo, 1994

1994
1993

1979

1978

19761992

1975

1974

1991

1990
1972

1971
1989
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Pinacoteca do Estado de São Paulo Governo do Estado de São Paulo

Programação Visual
Cláudio Nakai

Governador do Estado
Geraldo Alckmin

Diretor técnico
Marcelo Mattos Araújo

Secretaria
Bianca Corazza, Renivaldo do Nascimento Brito

Exposições temporárias
Regina Franco Viesi, Mirian Sasaki, Rita Torquete

Coordenação de montagem
Hiromu Kinoshita, Mário Bibiano

Secretário de Estado da Cultura
Marcos Mendonça

Diretora do Departamento de Museus e Arquivos
Marilda Suyama Tegg

Montagem
Arlindo P. Bezerra, Fábio Augusto T. de Paula,
Flávio da Silva Pires, José Carlos Gabriel, Silas de Castro Gigli Jr.

Assessoria de comunicação
Diógenes Moura

Assessoria de imprensa
Dilson Corrêa Marinho, André Scarcela Bertola

Projeto gráfico
Cláudio Filus

Execução de montagem
Gonçalo Ferreira de Oliveira, Geraldo Santos de Sena, 
Aélio Santiago dos Santos, Joaquim Soares de Oliveira, 
Fábio Jacinto de Oliveira, José Maria Alves de Lima, 
Alexson dos Santos Lima, Cícero Teixeira Peixoto, 
Rudisval Gonçalves dos Santos, Sérgio Franco da Silva

Pinacoteca do Estado

Diretor Técnico
Marcelo Mattos Araújo

Museologia
Maria Luiza Moares, Maria das Graças Raphael Pereira, 
Arleide Prado, Flávia Menezes dos Santos, Lucineide Silva

Elétrica e audiovisual
José Ricardo da Silva, Tadeu Vieira, Erivelto João de Sousa Conselho de Orientação Artística

Antônio Hélio Cabral, Carlos A. Cerqueira Lemos,
José Roberto T. Leite, Marilúcia Bottallo, Odetto Guersoni, 

Paulo Mendes da Rocha, Ruth Sprung Tarasantchi, Sylvio Dworecki
Recepção
Therezinha Paschoal, Joana Baraúna da Silva, Alcides Santos, 
Alvanda Justino Boppré, Andelson da Silva Leite, Cíntia de Souza, 
Edilson de Souza Silva, Edmara S. Oliveira, Edmunda Mello de Medeiros, 
Ednalva S.B. Janeiro, Elizabeth Monteiro, Fabiano Correia Anacleto, 
Francisco Geová, Givaldo Tiago Rodrigues, Joelma Guilherme Silva, 
Jose'Leonildo da Silva, Karina Aparecida M. Freire,
Lindomar Ferreira Lopes, Luciene Souza, Luiz Sérgio Lima,
Luzia Gomes da Silva, Marcelo Luiz Quatrini, Mariana da Silva Marques, 
Maura Emidio, Mirian Jesus, Raquel Astholfo, Robison Silva,
Vilma Calado da Silva Vilela

Biblioteca e documentação artística
Lucila de Sá Carneiro, Rosaly Lourdes Picca,
Sueli Nunes, Alice P. Souza, Claudinei Bortolo Generozo, 
Germínia Rosa Corrêa, leda de Souza Lima,
Leonice A. Cunha, Maria José de Lira

Pesquisa
Gilberto Habib de Oliveira

Associação dos Amigos da Pinacoteca

Diretoria
Carlos Wendel de Magalhães 

Isa Melaragno 
Marcelo Secaf

Laboratório de conservação e restauro
Valéria de Mendonça, Raul Machado Carvalho Jr.,
Teodora Camargo Carneiro, Antônio Carlos Timaco,
Eduardo Tadeu da Silva, João Paulo David do Nascimento, 
Nelson Antonio Garcez, Ricardo Gianella Samelli

Atividades educativas
Milene Chiovatto, Gabriela Aidar, Maria Stella da Silva,
Ana Maria Minici Mínio, Priscila Ribeiro da Silva Pereira, 
Telma Cristina Mõsken, Valdir Alexandre de Oliveira

Administração
Mirian Aparecida Gonçalves, Maria Tereza Grimacio,
Márcia Rodrigues, Neuza Lima, Maria de Lurdes Rodrigues, 
Severino Ramos do Nascimento, Marcelo Costa Dantas,
Ana Maria Karagulian, Laudeci Francisca da Cunha

Manutenção e zeladoria
Ozéias Soares, Francisco Valdivan da Silva, Vera Lúcia Collato, 
Daniel Barbosa de Lima, Joilson de Oliveira Mendes, 
Agnaldo de Oliveira Mendes, Cláudio José dos Santos, 
Genilton dos Santos, Adeildo dos Santos, Luiz Carlos Vergatti, 
Joaquim Soares de Oliveira

Copa
Maria de Lourdes da Silva, Linda S. Cruz

Conselho
Alexandra Periscinoto, Celso Lafer, Denise Aguiar Alvarez Valente, 

Eduardo Morais Passareli, Fernando Teixeira Mendes, 
Horácio Bernardes Neto, José Roberto Marcellino dos Santos, 

Júlio Landmann, Nilo Marcos Mingroni Cecco,Vilma Eid

Limpeza
Angelina S. Mori, Antonio dos Santos, Judite A. Bonfim,
Laurinete Ferreira, Lucia M. Coelho, Lurdes Trevisan,
Maria Aparecida Silva Gonçalves, Maria C. Ferreira,
Marizete A. Santos, Miriam M. Andrade, Rosangela Soares,
Silvana das Graças, Simone Antunes dos Santos, Vanir M. Nascimento Secretaria

Lourdes Esteves
Segurança
Airton Perrini, Astrogildo Aparecido Silva, Carlos W. P. de Carvalho, 
Carlos R. Silva, Damião Ribeiro Baião, Denir Martins de Melo,
Edilson de Souza, Francisco Bernardo Maciel, João S. Cardoso,
José Joaquim Santos, José Orlando da Silva, Julio Ribeiro, Jurantir Reis, 
Laerte Cruz, Luiz Carlos Oliveira, Manoel Rodrigues da Silva,
Nelson O. Almeida, Ney S. Chaves, Rita de Cássia Oliveira,
Rogério A. Santos, Sérgio Oliveira, Valdete Machado

I
PINACOTECA

U
ASSOO AÇÃO 
DOS AMIGOS DA Pinacoteca do Estado de São Paulo

Praça da Luz, n° 2 
CEP 01120-010 - São Paulo - SP 

Fone (11) 229.9844 - Fax (11) 229.9844 R.229 
pinasp@uol.com.br

visitação: de terça a domingo, das 10h00 às 18h00

> PINACOTECA

Loja Mário de Andrade
Sônia Silva, Angela Pombal, Leandro dos Santos Oliveira

GOVERNO DO ESTADO DESECRETARIA DE ESTADO 
DA CULTURA SÃO PAULO
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Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli - MARGS Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Governador do Estado
Olívio Dutra

Diretor
Fábio Luiz Borgatti Coutinho

Núcleo de Acervo
Amílcar de Oliveira Pinto 
Haik Yermia Khatchirian 
Janine Silva Gomes 
Mariana Fraga Antunes 
Ubiratã Braga

Secretário de Estado da Cultura
Luiz Marques

Museu de Arte do

Rio Grande do Sul - Ado Malagoli - MARGS
Núcleo Administrativo
Deborah Terezinha Alves Pereira 
Fabrício Santos de Mattos 
Loriley Domingues 
Luiz Carlos Soares Ramos 
Maria Tereza Heringer 
Péricles Rangel 
Sélvia Corrêa
Solveigue Nascimento Ecos Gonzales 
Seloí de Lima Teixeira

Diretor
Fábio Luiz Borgatti Coutinho

Conselho Consultivo
Ana Maria Albani de Carvalho 

Armindo Trevisan 
Danúbio Gonçalves 

Justo Werlang 
Liana Timm 

Marlene Burtet Pietá 
Nilo Rocha 

Roberto Pandolfo 
Renato Malcon

Núcleo de Comunicação
Cida Golin
Ana Maria Brambilla
Célia Donassolo

Núcleo de Conservação e Restauração
Fernanda de Tartler Matschinske 
Loreni Pereira de Paula 
Naida Maria Vieira Corrêa

Associação dos Amigos do Margs - AAMARGS

Presidente
Justo Werlang

Núcleo de Documentação e Pesquisa
Beatriz Fichtner Marodin 
Cristina Torres de Almeida 
Gilberto Esber Elias 
Marina Bonini Mieli 
Suzana Beatriz Lima Branco 
Vera Regina Luz Grecco

Vice-presidente
Marco Antônio Kõnig de Oliveira

Secretária
Paula Ramos

Tesoureira
Clarice CharneskiNúcleo de Exposição

Ana Bazzo
Leandro Machado dos Santos 
Nelson Rosa

Conselho Fiscal
Moacir Kruchin e Heloísa CroccoApoiadores

Núcleo de Extensão
Eliane Terezinha Castro Cougo
Vera Beatriz Fedrizzi
Vera Lúcia Machado da Rosa

APLAUSOfim HOTEL PLAZA 
m SÃO RAFAEL M R G Sv

em R * v f s 11Cultura

m& ^KlllínõNúcleo de Manutenção
Carlos Alfredo Amaral

MUSEU DE ARTE 
DO RIO GRANDE DO SUL 

ADO MALAGOLI
Praça da Alfândega, s/n°, Centro 
CEP 90010-150- Porto Algre - RS 

Fone (51) 3227.2321 - Fax (51) 3221.2426 
www.margs.org.br 

museu.margs@terra.com.br 
visitação: de terça a domingo, das 10h00 às 19h00

ATIVA CARGASA SERVIÇO DA CIDADE

Limpeza
Higisul

Responsável pela Vigilância
Ten. Paulo Soares Testa

AMARGSOs funcionários do MARGS estudam francês na Aliança Francesa, 
inglês e espanhol no Yazigi.

Os momentos festivos do MARGS são brindados com vinhos Miolo.
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO RIO GRANDE DO SUL

Secretaria da Cultura
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Catálogo / Catalog

Texto crítico
Paulo Sérgio Duarte

Revisão do texto crítico
Sônia Cardoso

Tradução para o inglês
Izabel Burbridge

Projeto e Produção gráfica
Cláudio Filus

Fotografias das obras
Jean Louis Losi e Rômulo Fialdini

Fotografias do artista
José Caparros

Exposição / Exhibition

Curadoria
Paulo Sérgio Duarte

Coordenação na França
Chiara Jaeger

Produção e montagem
Equipe Técnica da Pinacoteca do Estado

Colaboração
Marli Matsumoto

Eduardo Barroso Pereira de Castro

Este catálogo foi composto em tipos
Expo Black SSi e Expo SSI

impresso sobre papel couchê matte 180 gr/mJ

Processamento gráfico e impressão

TflKANO
EDITORA GRAFICA LTDA.

Agosto de 2002

Arthur Luiz Piza: Relevos 1958/2002 / curadoria e texto de Paulo 
Sérgio Duarte. - São Paulo: Pinacoteca do Estado, 2002.

Exposição na Pinacoteca do Estado de São Paulo de 
24.08 a 29.09.2002 e no Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Ado Malagoli, de 10.10 a 17.11.2002.

1. Piza, Arthur Luiz; São Paulo, SP. 1928 - 2. Brasil - Arte 
- séc. XXI 3. Pinacoteca do Estado 4. Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul Ado Malagoli I. Curadoria II. Título

CDD 709.04 Br
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