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APRESENTAÇÃOA ISPAA NO BRASIL

Exposições como esta são fruto exclusivo de contatos diretos que 
o Museu de Arte Contemporânea mantém com entidades estran
geiras, concretizadas geralmente não obstante inúmeras dificulda
des de ordem burocrática. No caso presente, uma associação de 
artistas, a ISPAA, sediada em Osaka e com ramificações no Extre
mo Oriente, nos envia obras de seus membros. Nossa esperança na 
intensificação de promoções inter-países e que beneficiem nações 
periféricas como a nossa, reside em boa parte na "Comissão do 
ICOM para as Exposições Internacionais Artísticas". Somente uma 
entidade da importância do "International Council of Museums" 
poderá preencher a função de articuladora mundial da cultura artís
tica e realizar amplamente o que a grande maioria dos museus 
isoladamente não tem condições de fazer.

A mostra que abrimos ao público paulista, e que a seguir será 
enviada a outras capitais do país, inclui artistas japonêses (em 
maior número) e coreanos. Devêmo-la sobretudo ao dirigente da 
ISPAA e participante da mostra, Kenzo Tanaka. Sua característica 
essencial é a predominância de expositores fiéis às tendências 
abstratas (embora nem sempre a atitude seja radical) afirmadas 
solidamente no Japão a partir de 1956/7, como conseqüência mais 
direta de uma manifestação que se tornou célebre: a Exposição 
Internacional de Arte Moderna", organizada em Tóquio com a 
presença conjunta de 47 artistas ocidentais e 59 locais. A reno
vação artística do país do sol nascente fôra insuflada pela Europa, 
essencialmente, através das formas de expressão abstrata mas pron
tamente os artistas japonêses souberam elaborar com seu espírito 
nacional uma contribuição original.

Um complexo fundo civilizatório que sabe reavivar e recolocar seus 
símbolos nas situações novas de um mundo revolucionado pela 
tecnologia transparece na linguagem diversificada dos pintores e 
escultores da ISPAA. Entre outras, as imagens ambíguas impressos 

pintadas por Ono, as manchas produzidas pelos solventes no 
espaço geométrico-lírico de Tanaka, o informalismo de Nanbada, 
os relevos em madeira de lei e o aproveitamento visual de seus 
veios em Kageyama, a voluptuosidade matérica de Takeda e os 
refinamentos tonais de Kodama assim como os universos féericos 
do pintor coreano Se Duk Lee e de seus compatriotas, os gravadores 
Hak Chong Kin e Sang Yu Kin, são exemplos categorizados da 
permanência da visão interior neste final de década. Reduzida mas 
significativa é a presença da escultura, nos estranhos sêres extraí
dos da madeira, de Hirano, material bem talhado também por Ueki 

volumes antropomórficos e ainda na expressão arcaizante 
de Nozaki, realizada no bronze e na peça em aço do mais secreto 
dêles todos: o surrealizante Shindo Tsuji.

Quando a guerra insensata e opressiva terminou e o homem voltou 
à sua vida normal, foi sobretudo a cultura que passou a interessá-lo.

E nesse momento êle sentiu melhor e de maneira mais profunda 
o quanto a arte enriquece a vida, especialmente o quanto a lite
ratura, a música e as artes plásticas são necessárias à vida humana.

Logo que cessou o conflito mundial, o govêrno japonês declarou 
que iria reconstruir o Japão como nação cultural. Mas foi muito 
difícil concretizar-se êsse desejo pois a reconstrução da cultura era 
julgada menos urgente que a da indústria. Foram os artistas, em 
particular, que pràticamente contribuiram para a reconstrução da 
cultura. Na reação à guerra sua paixão demonstrou uma violência 
nunca vista.
mundo nunca antes descoberto, e a pintura tomou nôvo rumo.

Realizaram-se exposições internacionais e iniciou-se um intercâm
bio de artes plásticas com todo o mundo. Mas a reconstrução indus
trial absorvera nossas autoridades públicas a ponto de não terem 
tempo para se ocupar das artes. Foram os grupos jornalísticos de 
grande poder e compreensão que substituiram o govêrno nessa 
tarefa. Somente quinze anos depois do término da guerra é que 
êste veio associar-se às manifestações internacionais.

A ISPAA é constituída por um grupo de artistas de vanguarda e 
recebe a colaboração de colegas de longínquas nações orientais 
lizando um trabalho de projeção internacional.

No campo das artes plásticas desenvolveu-se um

rea-

Embora o estilo ou a forma variem de um expositor ao outro, todos 
êles possuem ânimo jovem por trás do qual sentimos o sangue 
japonês fluindo.

ou
Sua atividade é positiva. Mas sem a compreensão e a boa vontade 
das galerias estrangeiras, a promoção internacional é muito difícil. 
Afortunadamente, desta vez, por cortesia do Museu de Arte Con
temporânea da Universidade de São Paulo, êsses artistas podem 
realizar uma exposição no lado oposto da terra. Se considerarmos 
êsse fato, nos sentimos comovidos por esta boa acolhida encon
trada no mundo. Não podemos avaliar o quanto um convite esti
mula os artistas. Quando há uma programação às expensas do 
govêrno, os participantes são selecionados pelos críticos. Para esta 
manifestação as obras foram escolhidas e enviadas pelos próprios 
expositores. Espero que esta seja uma mostra diferente das demais 
de caráter internacional.

nos seus

YosHinobu Masuda
(da Associação Internacional 
de Críticos de Arte)

Walter Zanini
Diretor do Museu de Arte Contemporânea 
da Universidade de São Paulo



ADACHI, Shindo

Nasceu em Kobe em 1932. Graduou-se no Colégio Municipal de 
Arte de Kioto. Participou da Exposição da ISPAA Coreana e fêz 
várias mostras individuais (1965-67).

Suas obras (pinturas murais)_se encontram em vários edifícios im
portantes de cidades do Japão e também na índia.

ARTISTAS JAPONÊSES
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Com o maior prazer temos conhecimento de que a Exposição de 
Arte Contemporânea Japonêsa e Coreana, organizada pelos mem
bros da ISPAA, será apresentada êste mês, sob os auspícios do 
Museu Nacional de Arte Moderna, no Museu de Arte Contempo
rânea da Universidade de São Paulo, Brasil.

Vinte e cinco obras participantes da mostra são de autores japo- 
nêses e representam a arte contemporânea do país. Sentir-se-ão 
honrados não só os artistas como todos os japonêses ligados ao 
campo
vários meses pelos museus do Brasil.

Esperamos que esta promoção, organizada com a calorosa coopera
ção do Museu de Arte Contemporânea da USP, obtenha pleno êxito.

Atsuo Imaizumi
Diretor do Museu Nacional de Arte Moderna 
Kioto, Japão

das artes plásticas pois esta exposição circulará durante

1 — FOLK MYTHOLOGY A, 1967
Óleo t/ tela — 100,5 x 116,3

2 — FOLK MYTHOLOGY B, 1967
Óleo $/ tela — 100,5 x 116,3



KAGEYAMA, MitsuyoshiHIRANO, Hidekazu

Nasceu em Aki-Kochi em 1910. É membro da Associação de Arte 
Moderna, do Clube de Arte Internacional e da Liga de Artistas 
Japonêses. Fêz várias exposições individuais e participou da Expo
sição da ISPAA em Seoul.

Obras em coleções no Japão e Estados Unidos.

Nasceu em Kioto em 1931. Graduou-se no Colégio Municipal de 
Arte de Kioto, no Departamento de Escultura (1953). É membro 
da Sociedade Nika de artistas. É também gravador.

Exposições no Japão e obras em coleções jaDonêsas.

4
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3 _ TRANSFIGURATION I, 1967 
Madeira — 45 x 50 x 45

5 — GATE, 1967
Relêvo em madeira — 81,3 x 81,3

6 — STRUCrURE, 1967
Relêvo em madeira — 81,3 x 100,5

4 _ TRANSFIGURATION II, 1967 
Madeira — 35 x 50 x 35



KUBOTA, MasuhiroKODAMA, Masao

Nasceu em Wakayama em 1931. Membro da Associação de Arte 
Moderna e da Liga de Artistas Japonêses. Participou de várias 
exposições e como membro da ISPAA, na mostra realizada em 
Seoul (1965).

Obras em coleções japonêsas.

Nasceu em Osaka em 1927. É membro da Liga dos Artistas Aq 
relistas do distrito de Kansai. Participou de algumas exposições, 
inclusive da mostra da ISPAA em Seoul (1965).
Obras em coleções no Japão.
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7 _ WORK 43C-18. 1967

Óleo %/ tela — 81,3 x 116,3
9 — FORMATIVE I. 1967

Relevo em madeira — 81,3 x 81,3

10 — FORMATIVE 2, 1967

Relâvo em madeira — 81,3 x 81,3

8 _ WORK 43C-19, 1967

Óleo s/ tela — 81,3 x 116,3



NANBADA, Tatsuoki NOZAKI, Kazuyoshi

Nasceu em Kioto em 1923. Graduou-se pela Universidade de Arte 
de Tóquio. Tomou parte da 7 a Exposição Kodo-Bijutsu obtendo 
um prêmio em 1952, e o grande prêmio em 1954. Participou de 
exposições do Clube da Arte, do Grupo de Escultura Moderna 
(1962), da VIII Exposição Internacional de Mainichi (1965) e do 
Movimento de Arte Moderna. Realizou mostras individuais em 
países da Europa, Ásia e América.

Obras em edifícios e monumentos públicos em várias cidades do 
Japão.

Nasceu em Asahikawa em 1905. É diretor da Liga dos Artistas 
Japonêses e membro do Clube de Arte. Principais exposições: Exi
bição de Arte Abstrata do Japão e da América em 1955, Exposição 
da Arte de Hoje no Mundo, "Arte Japonêsa Internacional", Expo
sição de Arte Circulante por vários países em 1956.

Obras no Museu de Arte Moderna, em Tóquio.
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11 — COMPOSITION BLUE A. 1967 
Óleo s/ tela — 81,3 x 116,3

12 — COMPOSITION BLUE B, 1967 
Óleo s/ tela — 81,3 x 116,3 13 — CEREMONY, 1967

Bronze — 73 x 77 x 33
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ONO, Tadahiro SAKATA, Harumichi

Nasceu em Kakogawa em 1928. Graduou-se pelo Colégio Munici
pal de Artes Plásticas de Kioto.

Estudou com Chikyo Ono e Kunitaro Suda. Expôs na Associação 
de Arte Bijutsu Bunka e na Associação Nova Seisaku-ha (1952-3). 
Em 1950 organizou um grupo da Associação de Designers e em 
1964 o Grupo "Ningen". Realizou várias exposições individuais 
Japão.

Obras em coleções japonêsas.

Nasceu em Fukui em 1913. Principais exposições: Confronto Inter
nacional de Escultura em Londres (1953); 15 membros de Van- 
guarda-Arte, Museu Nacional de Arte Moderna, Tóquio (1957); 
V Bienal de São Paulo, III Bienal de Veneza, Nova Arte Contem
porânea organizada por Tapié (1960).

Obras em Museus e coleções japonêsas e estrangeiras.
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14 — CLOUD OF STAR A

(YOU MAKE MY DRESS), 1967

Ôleo e tintas plásticas s/ tela — 116,3 x 116,3

15 — CLOUD OF STAR B

(YOU MAKE MY DRESS), 1967

Ôleo e tintas plásticas s/ tela — 116,3x 116,3

16 — WORK I, 1967

Aquarela — 81,3 x 81,3

17 — WORK 2, 1967

Aquarela — 81,3 x 81,3



TANAKA, KenzoTAKEDA, Nagatoshi

Nasceu em Osaka em 1918. Membro da Liga de Artistas Japonê- 
ses, participou de várias exposições, em particular das mostras da 
Jiyu Bijutsu (1938-59), do Clube de Arte (1962-65), da ISPAA 
em 1963, 1965 e 1966, além de outras no Museu Nacional de Arte 
Moderna do Japão, em 1954 e no Museu de Arte Moderna em 
Buenos Aires.

Obras (esculturas, óleos, pinturas, murais) em numerosas coleções 
japonêsas.

Nasceu em Kochi em 191 1. É membro da Associação de Arte Mo
derna, da Liga dos Artistas Japonêses e do Grupo Formativo d'e 
Artistas. Participou das seguintes exposições: Exposição de Arte 
Independente, Exposição de Arte na Cidade de Sakai onde obteve 
o primeiro prêmio, Exposição da Associação Jiyuu Bijitsu e da Asso
ciação de Arte Moderna (1° prêmio de Osaka). Participou ainda 
da Exposição da ISPAA em Seoul, Coréia.

Obras em numerosas coleções particulares no Japão. J

í
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18 — WORK EF. 127 — 1967
Ôleo s/ tela — 116,3 x 100,5

20 — HEIGHT, 1967
Ôleo s/ tela — 116,3 x 116,3

21 — IOW, 1967
Óleo s/ tela — 116,3 x 116,3

19 — WORK EF, 128 — 1967
Ôleo %/ tela — 116,3 x 100,5



TSUJI, Shindo UEKI, Sigeru

Nasceu em Kioto em 1910. Principais exposições: IV Bienal de 
São Paulo, XXIX Bienal de Veneza, "Esculturas e Desenhos de 
7 escultores", no Museu Guggenheim (Nova York), 1961; Exposi
ção Internacional de Pittsburgh, 1961; Pintura e Escultura do Nôvo 
Japão, no Museu de Arte Moderna de Nova York, 1966; III Expo
sição Internacional de Escultura Contemporânea no Museu Rodin 
(Paris), 1966.

Obras no Carnegie Institute (Pittsburgh), na Coleção de John D. 
Rockfeller (Nova York) etc.

Nasceu em Satsuporo em 1913. Participou de várias exposições 
nacionais e internacionais destacando-se as seguintes: III Bienal de 
São Paulo, XXVIII Bienal de Veneza, "Obras primas de Arte Mo
derna nestes últimos 10 anos", Tóquio, 1958; "Exposição Japão- 
Itália" (patrocinada pelo Jornal Asahi), 1959.

Sua obra está presente em museus e coleções particulares do Japão 
e do estrangeiro.

24
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23 — TORSO I, 1967
Madeira — 70 * 44 x 20

22 — CAT-CLOCK, 1967
Aço — 60 x 40 x 10

24 — TORSO 2, 1967
Madeira — 70 x 44 x 20



WANI, Soroku

Nasceu em Hakodate em 1932. Graduou-se pela Universidade de 
Arte de Tóquio em 1957. Realizou exposições individuais no Japão 
entre 1959 e 1967. Participou de exposições da ISPAA na Galeria 
Osaka, Museu Honma na cidade de Sakata e em Seoul, 1965. Obras 
em coleções japonêsas e estrangeiras.

ARTISTAS COREANOS

A arte moderna coreana começou a se desenvolver e a adquirir 
popularidade logo depois da II Guerra Mundial e da Guerra Civil 
em 1950.

Embora a Coréia tenha uma longa história e lastro em tôdas as 
esferas, foi nos tempos atuais que ela surgiu no cenário mundial 
participando de promoções internacionais. Sua primeira presença 
deu-se na Bienal de São Paulo, quando de sua sétima realização. 
Nosso país tem realizado grandes progressos na área da industria
lização superando os fatores de subdesenvolvimento e transfor
mando seu povo num dos mais calmos e civilizados do Oriente. 
Tive o maior prazer ao tomar conhecimento da apresentação da 
mostra da ISPAA no Brasil organizada pelos próprios artistas par
ticipantes e venho externar meus agradecimentos ao Dr. Walter 
Zanini, por sua cooperação, ao Sr. Kazuo Wakabayashi e aos 
demais membros japonêses da ISPAA. Creio firmemente que esta 
é a oportunidade que se apresenta para estreitar os laços de ami
zade entre os dois países e espero que no futuro próximo o Brasil 
possa mostrar sua arte em Seoul.

Se Duk Lee

Seoul — CORÉIA
25 — BLUE LANDSCAPE, 1967

Ôleo »/ t«la — 81,3 x 110,5



LEE, Se Duke YOO, Young Kook

Nasceu em Seoul, 1921. Estudou em Tóquio e em Paris. Em 1957 
expôs na World House Gallery, Nova York; em 1960, na Gallery 
Cercle Volney, Paris. Em 1962 tomou parte na Exposição Interna
cional de Manila e Saigon, e, de 1965 a 1967, na VIII Bienal de 
São Paulo, na National Gallery, Kuala Lumpur, na exposição da 
ISPAA, tendo exposto individualmente na Nihonbashi Gallery de 
Tóquio.

Obras na Embaixada do Brasil de Seoul e em museus estrangeiros.

Nasceu na Coréia em 1916. Estudou na Bunka Gakuin, em Tóquio. 
Exibiu-se na Exposição Jiyoo em Tóquio, na Exposição de Arte Mo
derna de Seul, na VII Bienal de São Paulo e IX Bienal de Tóquio.

29
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26 — ANCIENT TALE — 68-A, 1968 
Óleo s/ tala — 81,3 x 81,3

27 — ANCIENT TALE — 68-B, 1968 
Óleo s/ feio — 81,3 x 81,3

29 — MOUNTAIN I, 1967
Óleo s/ feia — 81,3 x 81,3

30 — MOUNTAIN II, 1967
Óleo s/ feio — 81,3 x 81,3

28 — ANCIENT TALE — 68-C, 1968 
Óleo s/ tela — 81,3 x 81,3



KIM, Chong Hak KIM, Sang Yu

I

Nasceu em Anzoo, Coréia, em 1926. Realizou uma exposição indi
vidual em Seoul, 1963. Participou de exposições da ISPAA, de 1964 
a 1967, em Osaka, Seoul, da exposição do Clube de Gravuras da 
Coréia, em 1964 e da Exposição de Arte Contemporânea em Seoul, 
1968.

Nasceu na Coréia em 1937. Formou-se na Escola de Artes Plás
ticas da Universidade de Seul e participou da IV Bienal de Paris, 
na IX Bienal de Tóquio e recebeu um prêmio na V Bienal de Gra
vura de Tóquio.
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33 — KOREA FANTASY A, 1967 
Técnica mista — 66 * 40

34 — KOREA FANTASY B, 1967 
Técnica mista — 64 x 38

35 — KOREA FANTASY C, 1967 
Técnica mista — 69 x 40

31 _ WORKS A, 1966

Técnico mista — 92 x 61,2
36 — KOREA FANTASY D, 1967 

Técnica mista — 69 x 39

32 — HISTORY D, 1966

Xilogravura — 90 x 56,5
37 — KOREA FANTASY E, 1967 

Técnico mista — 68 x 39
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