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OS MARINHEIROS DE COLOMBO

”11 fallut que Colomb partit avec des fous pour 
découvrir 1’Amerique. Et vous voyez come cette 
folie a pris corps, et duré ...” ANDRÉ BRE- 
TON, ”Manifeste du Surrealisme”, 1924.

A exposição que ora trazemos ao Rio Grande do Sul, que reune 
Cinco Pintores de Vanguarda, de São Paulo, não é, nas suas linhas ge
rais, uma mostra ”POP”. Nas obras dêstes artistas brasileiros con- 
fluem elementos de linguagem plástica cuja procedência pode-se bus
car no Dadaismo (Suiça, 1916), no Surrealismo (França ‘1919), como no 
recente movimento concretista e também no atual ”Pop Art” norte- 
americano. Se os nossos artistas aproveitam êstes elementos, por as
sim dizer tradicionais da arte moderna, sua solução formal como suas 
intenções artísticas, no entanto, diferem muito da dos movimentos ci
tados. A liberdade com que jogam e constroem com êsses elemen
tos introduz em suas obras algo original, reflexo talvez de um espírito 
brasileiro, que se apresenta como a descoberta de novos continentes da 
sensibilidade e que sómente a ousadia da juventude tem coragem de 
empreender.

Os nossos marinheiros não são, portanto, loucos como os da fra
se de Breton. Êles sabem que para encontrar as riquezas do desco
nhecido é preciso enfrentar o mar tempestuoso de muitos preconceitos. 
Sua primeira intenção combate preconceitos artísticos que datam des
de o século 16. Daí certa nota chocante (para quem não está familha- 
rízado com o movimento modernista) que se encontra nas suas obras. 
Elas têm um caráter predominantemente crítico, irônico e as vêzes até 
mordaz, mas não ocultam o fluxo de poesia que mana, em alguns 
casos; de raízes inconcientes. Seus temas como seus matérias pictó-
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va utilífíad:ê'qué, riátlíraimente, só pedo ser uma espécie, formativa ou 
simbólica; !Òs -bb]etds tornam-se, áo mesmo tempò, símbolos de 
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Estas ir.tensões t?,o pelo famdsb lriíicó1 si-virí^n

para caracterizar tímtó o popi-alt;c3mb' ó trabalho ÍSFf$Éií artistas 

que participam desta mestra Há novidade no eritanto nós seus' qua- 
dros. .Nos de Übirajara Ribeiro cnns&ftaos v.fr.a Ceia ' pólSca;’ cheia 

de humor e mordacidade, que lembra imediatamente as invenções de 
Paul Klee. Sua crítica visa a moralidade moderna, mas a qualidade 
da sua pintura, sua inventividade arrojada supera, o tom desabiido que 
por vezes aparece na sua linguagem. Já Sérgio Ferro e Maurício No-

. ZfUi/.m.: ■ ri ■ ■-*
queira Lima se unem quanto a intenção participante da sua obra.

forma expressiva é completamente diferente. O primeiro apresenta 
caráter mais propriamente pictórico, mesmo em suas colagens, com 
côres profundas e transparentes. Suas experiências se dirigem 

mais para a côr e a textura do que para o elemento gráfico que cons
titui o interêsse maior de Nogeira Lima. Realmente, os quadros dês- 
te são experiências em paginação e montagem, onde busca uma comu
nicação direta e acessíveh com o espectador. Quanto a Sílvio Oppenheim, 
trata- se de um abstracionista lírico, compondo grandes espaços 
uma côr luminosa. Utiliza a colagem mais como elemento formativo 
que simbólico, considerando principalmente as qualidades plásticas e 
não as significativas. Por fim, Spiegel é o que mais se aproxima do 
'’pop-Art” americano. Aqui trata-se de suprimir qualquer mediação 
entre a representação e o objeto. Muitas vêzes, o objeto aparece êle 
mesmo na composição. Neste sentido o ”Pop-Art” é um realismo ex
tremo. Não teria êla maior interêsse não fosse o seu caráter de crí
tica violenta, que parece estar nas intenções do jovem pintor brasileiro.

ricos êles vão buscar na vida da grande metrópole moderna, apressada 
e gananciosa, que desperdiça quase todos os seus momentos de beleza 
sem lhes dar atenção, porque está obsecada pela mentira de valores 
feitos e indiscutidos. Êlas combatem, portanto, esta mentira utilizan
do nas suas composições o desperdício das cidades, papéis de embru
lho, lataria, madeiras carcomidas, ferro velho, recortes de revista e tu
do o mais que seria abandonado como lixo, para traze-los à luz do aten
to olhar artístico, emprestando-lhes uma dignidade nova,

V ■ '.5si mes-

O que a êsse eespeito diz o eminente critco de arte norte-ameri
cano Gillo Dorfles esclarece ainda melhor o sentido desta utilização 
de materiais extranhos à linguagem tradicional na pintura: mas

sua
um

’’Junto, em quase contraste, com o hábito, o impulso de atirar 
fora, de eliminar os objetos que nos cercam depois de terem sido com
pletamente usados, tornando-os lixo e desperdício, desenvolve-se hoje 
uma profunda necessidade de atezourar o efêmero, de coletar e apre
ciar o transitório. Neste sentido dois dos mais típicos fenômenos da 
nossa época estão associados: o da natureza efêmera das coisas, de 
sua rápida e incessante destruição e o da possibilidade de salvá-las a- 
través de um uso diferente, desta vez mais simbólico do que 
utilitário. Então, compreende-se a determinação de muitos pintores 
que, da posse de novos meios de expressão, degradam os meios tra
dicionais, para surpreender e mesmo chocar pelo uso de elementos total
mente tomados da nossa vida diária e para isso é ainda mais impor

tante - satisfazer a necessidade de fixar o mutável, para estancar o 
contínuo de vir da forma, através da criação do 'objeto artístico que 
pode ser mais duradouro - ao menos assim se espera - do que objetos 
utilitários e funcionais, É assim que êstes objetos - sejam êles encon
trados ou inventados, manipulados ou combinados - ganham uma no-

suas
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É bem possível que muitos dos que visitarem esta exposição saiam 
chocados pelas audácias destes Cinco Fintores de Vanguarda.



A intenção do Museu de Arte do Rio Grande do Sul ao reali
zá-la foi duas: primeira a de atualizar o nosso público com formas de 
expressão arrojadas, que em todos os países civilizados do Ocidente 
são apresentadas, discutidas e até apreciadas; segundo a de demonstrar 
que o fundamento da Arte Contemporânea está na liberdade do artis
ta. que já não deixa confinada sua criação a meios e preceitos tradi
cionais mas que busca levar a inventividade a seus extremos limites.

MAURÍCIO NOGUEIRA LIMA - pintor, arquiteto e artista gráfico nasceu em 
recife em 1930 e reside em são paulo desde 1932,
estudos: instituto de belas artes de porto Alegre, instituto de arte contemporânea do 
de arte de são paulo, escola de propaganda e faculdade de arquitetura mackenzie. 
atividades: participante desde o início do movimento de arte concreta de são paulo, 
cutou trabalhos de comunicação visual, marcas e cartazes; stands promocionais residências 
edifícios e obras para o governo do estado.
professor de composição na faculdade de arquitetura mackenzie, participou várias vezes da 
comissão organizadora e dos juris de seleção e premiação de pintura e arquitetura 
lõcs de arte moderna de são paulo, possue trabalhos de pintura na pinacoteca do estado 
e em várias coleçoes particulares.

exposições

coletivas: If.°, III.0, IV." e IX.» salões paulistas de arte moderna, III.", IV.° VI.0 bienais 
de são paulo. arte concreta em teresópolis em 1954. nacional de arte concreta 
paulo e ministério da educação e saúde do rio em 1956 e 1957, “arte moderna do brasil” 
em buenos aires, rosário, santiago, lima, munique e diversas capitais da europa em 1957 e 
1960. comemorativa de arte concreta em zurich em 1960 grupo concreto de são paulo no 
museu de arte moderna do rio em 1960. inagural da galeria de arte do club dos artistas 
de são paulo em 1962. Inagural da galeria novas tendências em 1965. "“arquitetos pintores" 
no 1AB de são paulo em 1964.
individuais: galeria da folha em 1959 e 1960 e galeria aremar em campinas 1962.

prêmios
cartaz para o I.° e VI.* salão paulista de arte moderna, 
sêlo comemorativo do IV.u centenário de são paulo.
aquisição pintura nos 11.°, III.° e IX.° salões paulistas de arte moderna, 
leirner de arte conteporânea 1959,
menção honrosa, medalha de prata e governador do estado na secção de arquitetura dos 
VIII.*, IX.0 e XI.® salões paulistas de arte moderna.
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MAURÍCIO NOGUEIRA LIMA
1 PELÉ
2 NÃO ENTRE A ESQUERDA
3 A NOVELA
4 ELA SOLA
5 COME COM ME
6 O HABITO DE DECORAR
7 COLA GENTE
8 COLA COISAS
9 VOTE EM VAT 69 

10 OPINIÃO
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• a- nasceu em são paulo
arquiteto formado pela í.a.u. da usp - 1900
prof. na fau de história da arte
prof. de desenho na fundação Alvarez penteado
exposições:

individual: 19G3 - galeria são luis 
coletiva 19G4 - iab - galeria mobilinea

nasceu no rio de janeiro em 1936v ' ^
’

-•i.

primeiro prêmio de pintura no VIII salão de artes plás-1958 -
ticas do D.A.F.A.M. i:.:

!"í;

formado pela faculdade de arquitetura da universidade 
mackenzie.

1960 -

siv
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- primeiro prêmio governador do estado do XI salão1962
20 GREVE
21 SISTEMA
22 COMPOSIÇÃO N 1

paulista de arte moderna (secção de arquitetura).
; ^.; . •• ;•v-:;-r- r . •.-•? • *:

1964 - exposição na galeria mobilinea em são paulo
- «•„ • ■

23 N 2
1965 coletiva no i.a.b. são paulo 

Salão essò * museu de arte moderna do rio de janeiro
24 N 34! ■

SILVIO F. OPPENHEIM
11 BANDLIRADA :

nasceu em são paulo em 1941.
cursa a faculdade de arquitetura e urbanismo da u. s. p. 
exposição individual de desenhos no iab de são paulo em 1962. 
mostra coletiva de colagens na galeria são luiz em 1964

12 GRANDE COMENTÁRIO •T

130 OLHO D Ele

14 O CARDÁPIO DÉLE
15 A ESPOSA DÊLE 
10 A CARA DÊLE
17 O CRIME DA MALA
18 HALTERES
19 O FUTURO
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25 PRAÇA.DO CORREIO
26 PALMOUVEj
27 COMPOSIÇÃO N 12
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N 1029
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31 BOLICHE
32 COMPOSIÇÃO N 6- ■ . .



UBIRAJARA RIBEIRO

• nasce em são paulo, completa curso de arquitetura, 
frequenta cursos de pintura no museu da arte de são 
paulo e a.p.b.a, e curso livre de gravura na escola de 
belas artes da bahia. leciona 
tetura da universidade mackenzie.

- exposição artistas modernos da bahia na galeria 
mare, salvador. VI salão baiano de arte moderna de 
são paulo.''prêmio de viagem à europa atribuído pela 
"petit salon" da maison de france, rio de janeiro.

- organiza em viagem exposição individual de desenhos 
no navio "provence', vive em paris.

- prêmio aquisição no X salão paulista de arte moderna:
- coletiva da galeria de arte do clubinho de são paulo.
- leilão de arte em benefício do hospital albert einstein 

em são paulo.

- exposição individual na galeria seta em s. paulo, meda
lha de ouro no xiii salão paulista de arte moderna.

- exposição individual na galeria mobilinea de são paulo

1930

na faculdade de arqui-

195(5 oxu-

1958

1951

1902

1963

1964

1965

33 ROBOT E O CÃO
34 A ESKIZOFRENIA DUM ARCO IRIS
35 A MÃO
3H VISTA DA CIDADE
37 EU NÃO ESTOU FAZENDO NADA
38 A BELA E A FERA
39 FRAGMENTO
40 O DESASTRE
41 DEUS FABRICANDO O TEMPO
42 DRAMA COM BANDEIRA
43 A MÁQUINA
44 O ENGANO
45 VIDA DE ARTISTA

PRÓXIMA EXPOSIÇÃO:
JOVEM GRAVURA NACIONAL
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PÔRTO ALEGRE MAIO DE 1965
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