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No decorrer dos últimos vinte anos, a gravura tornou-se uma importante forma de 
atividade artística nos Estados Unidos. Os meios de gravação já não são considerados como 
formas artísticas de segunda classe, mais adequadas a artesãos e técnicos do que a pintores e 
escultores. Chegamos ao reconhecimento de que as gravuras^são tão convincentes e dinâmicas 
como os artistas que as produzem. As técnicas de gravação são instrumentos que 
podem ser postos a serviço dos mais elevados padrões visuais e ambições artísticas. 0 que faz 
com que as gravuras sejam levadas a sério é a maneira séria de encará-las. 0 fato é que os 
artistas norte-americanos de todos os gêneros voltaram-se para a gravação nas décadas mais 
recentes —pintores e escultores de reputação internacional, bem como grande número de jovens 
artistas que estão firmando suas reputações e que moldarão o futuro.

Como tudo isto aconteceu? Para entendermos, precisamos levar em conta a explosão do 
interesse pelas artes visuais, principalmente pelas artes de nosso próprio país, que tomou conta 
dos norte-americanos durante o final da década de 1950 e que persiste até hoje. Estou falando 
de um período em que a desarticulação causada pela Segunda Guerra Mundial parecia 
verdadeiramente ter chegado ao fim. Naquela época, a aspiração, a prosperidade e a 
autoconsciência norte-americanas deram novo impulso a todas as nossas artes. As artes visuais 
eram, talvez, as beneficiárias mais diretas do nosso espírito em ascensão. A pintura e a escultura 
norte-americanas iniciaram, nos anos imediatos ao pós-guerra, a manifestar o que parecia então 
uma nova medida e atividade norte-americanas adequadas à vivência pátria, ao ritmo da vida 
norte-americana, e à grandeza e diversidade do panorama urbano e rural do país. Havíamos



— segundo sentíamos —atingido a maioridade e nos libertado da orientação européia, senão de 
sua influência. Não apenas nossas classes mais educadas passaram a interessar-se pelo que 
nossos artistas estavam fazendo, mas verificava-se uma curiosidade similar no estrangeiro. A arte 
norte-americana de vanguarda tornou-se, naqueles anos, um importante produto cultural de 
exportação, influenciando jovens artistas de muitas nações.

A evolução que estou descrevendo não foi simplesmente de natureza espiritual ou estética. 
Criava-se um mercado sem precedente para a arte contemporânea norte-americana. Colecionar 
arte, que sempre foi uma característica de cultura, democratizou-se nesses anos de pós-guerra, 
quando uma nova geração de colecionadores começou a surgir, uma geração cujos interesses 
concentravam-se no presente, no novo. Os artistas norte-americanos também afastavam-se, 
conscientemente, do passado. A liberação introduzida pelos Expressionistas Abstratos Norte- 
-Americanos, com sua ênfase sobre a atividade dos artistas como o conteúdo real da arte, 
parecia dar validade à experiência. Ao mesmo tempo, muitos artistas mais jovens tomaram 
posições que eram essencialmente de crítica às liberdades expressionistas abstratas. Este 
período foi testemunha da "op" arte, arte "pop”, trabalhos telúricos, abstrações líricas, foto- 
-realismo, minimalismo, "copy art", arte cinética, "happenings" e outros movimentos e atitudes 
que contribuem para um diálogo vivaz.

O interesse aumentado pelas artes deu origem a um "establishment" artístico maior —maior 
número de colecionadores, negociantes, críticos, museus, escolas de artes, curadores, 
periódicos — e despertou um novo interesse em um público de não-colecionadores —um público 
que poderia desejar possuir obras artísticas, torná-las parte de sua vida, sem a intenção de 
colecionar ou investir com vistas a lucros. Possivelmente, a ampliação generalizada deste 
público contribuiu para provocar um renascimento da gravura nos EUA, pois se trata de uma 
forma de arte relativamente acessível e pode ser,intrinsecamente,tão satisfatória como 
uma pintura ou uma escultura. Muitos artistas na linha de frente da admiração do público viram 
o potencial da gravação. As gravuras tornavam suas imagens conhecidas, moldavam gostos, 
iniciavam novos compradores nas delícias de possuírem obras artísticas e abriam novos rumos 
de expressão.

Porém, havia também razões mais fundamentais para alguns compromissos com a tipografia. 
Esta foi, por exemplo, intrínseca para as atitudes e conceitos da arte "pop”.

Um elemento importante desse renascimento foi o surgimento de técnicos e 
oficinas capazes de atender as minuciosas exigências de complexos projetos tipográficos e de 
lidar com a criatividade de muitos artistas norte-americanos contemporâneos de gêneros 
diversos. No setor da litografia, fundou-se em Los Angeles a Oficina Tamarind, voltada para o 
treinamento de mestres impressores e publicação de litografias de artistas convidados. A idéia 
foi da artista June Wayne, que acreditava que a arte da litografia estava em declínio nos Estados 
Unidos por causa do desaparecimento gradativo de impressores qualificados, a Fundação Ford 
custeou o projeto de treinamento e publicação da Oficina Tamarind. Em dez anos de atividades

(1960-1970) a Tamarind concedeu 103 doações a artistas, produziu litografias de 66 artistas e 
custeou o treinamento de 71 impressores. Foram publicados, ao todo, 2.900 trabalhos 
litográficos.

A Oficina Tamarind incentivou artistas a dispensarem séria consideração à litografia e 
treinou-os em suas técnicas. Os colecionadores também sentiram-se estimulados e 
influenciados. Porém, a maior realização da Tamarind foi o treinamento de Mestres Impressores 
que partiram em busca de trabalho e foram trabalhar em impressoras espalhadas por todos os 
Estados Unidos. A "Flollander Graphic Workshop", de Nova York, a "Cirrus Editions” e 
"Gemini G.E.L.", de Los Angeles, a "Collectors Press", de São Francisco, a "Landfall Press", 
de Chicago, a "Tyler Graphics Ltd.", em Bedford Village, Nova York, o "Graphicstudio", da 
Universidade da Florida Meridional, em Tampa, estavam, todas, diretamente ligadas à Tamarind, 
ou contrataram pessoal treinado ali.

Outras influências atingiam a maturidade. No ramo da gravação, constatava-se a influência de 
Stanley William Hayter, que transferiu seu bem sucedido Atelier 17 de Paris para Nova York, em 
1940. Seus estudantes e os artistas consagrados que com ele trabalhavam levaram a arte da 
gravação a todo o país. O renomado artista Maurício Lasansky, que trabalhara com Flayter, foi 
para a Universidade de lowa em 1945 onde fundou sua oficina de impressão que foi, durante 
muitos anos, a principal fonte de impressores e professores de gravação contemporânea.
Quando as universidades, além das escolas de arte, introduziram a arte gráfica em seus 
currículos a importância dos meios de impressão na arte norte-americana viu-se assegurada. De 
costa a costa, de Gabor Peterdi, em Yale, a Glen Alps, na Universidade de Washington, em 
Seattle, há ensino de qualidade em arte gráfica e um compromisso com padrões totalmente 
profissionais em sua natureza.

Um nome mágico no renascimento da gravura nos EUA é o de Tatayana Grossman, 
fundadora da "Universal Limited Art Editions", (ULAE), em West Islip, Nova York. A Sra. 
Grossman exige nada menos do que perfeição. Não se poupam esforços para levar os projetos 
dessa oficina exclusiva aos mais elevados níveis de criação artística. Desconhecem-se pressões 
comerciais, assim pode-se dedicar muitos anos a projetos individuais. Robert Rauschenberg, 
Jasper Johns e Larry Rivers iniciaram suas carreiras de gravadores na ULAE. Publicou 
importantes trabalhos de Fritz Glarner, Jim Dine, Barnett Newman, James Rosenquist, Robert 
Motherwell, Claes Oldenberg e Helen Frankenthaler.

Uma característica do renovado interesse pela gravura foi sua adaptação a novas 
tecnologias. Os artistas puderam passar a trabalhar com papéis e tecidos foto-sensíveis, tintas 
florescentes, lâminas de metal, plásticos e processos tais como formação de vácuo e relevo em 
metal. Durante a década de 1960 o mundo industrial acorreu à gravura, promovendo 
experiências e permitindo aos artistas trabalharem em dimensões e com materiais até então 
desconhecidos da arte gráfica. Encontravam-se à disposição meios ilimitados, e projetos de 
grande complexidade podiam ser empreendidos quando os orçamentos permitiam. Isto deu



de ensino estão tão difundidos que os artistas-professores, os artistas-administradores e os 
artistas que trabalham em museus são lugares comuns.

Os cinco artistas que exporão seus trabalhos na seção norte-americana da Bienal de São 
Paulo são, embora de maneira diversa, característicos da qualidade técnica e visão artística de 
nossa arte gráfica contemporânea. Martin Levine e James Torlakson tiram suas imagens do 
panorama urbano e rural norte-americano, e trabalham com os métodos tradicionais de água 
forte, aquatinta e litografia. Seu trabalho em gravação foi impresso por eles próprios com uma 
sensibilidade e técnica dificilmente encontradas em outros. Minna Resnik lida com a figura — 
sempre a mesma —nas litografias que invocam a misteriosa interação da forma com o espaço. 
Um sentido de realismo e fantasia mescla-se nessas extraordinárias litografias ao mesmo tempo 
tão simples e evocativas. Susan Hamilton e Herb Jackson trabalham em abstração colorida, 
respectivamente em serigrafia e água-forte e aquatinta (embora Jackson já tenha trabalhado 
igualmente em litografia). Suas gravuras partilham uma generosidade de escala —oferecem 
grandes experiências visuais em espaços pequenos. Ambos fazem alusões a formas geométricas 
intemporais e apresentações que se referem ao mundo natural, no caso de Susan Hamilton a 
objetos feitos a mão, e no de Jackson à energia do panorama e da atmosfera. Ambos estão 
comprometidos com um colorido sutil e requintado.

Esses cinco artistas trabalham espaihados pelos Estados Unidos: Levine, em Illinois;
Torlakson, na Califórnia; Resnick, no Colorado; Hamilton, no Texas, e Jackson, na Carolina do 
Norte. Eles simbolizam e concretizam a rica diversidade e substância da arte gráfica 
contemporânea norte-americana.

origem a uma nova onda de editores e empresários gráficos que reuniram técnicos e artistas 
para a invenção e produção de complicados projetos que impulsionaram a gravação além da 
compreensão comum para uma forma artística mista.

À medida em que os projetos gráficos tornaram-se maiores, os preços se elevaram e a 
comercialização tornou-se mais insistente e sofisticada. 0 gravador que trabalhava em 
seu próprio estúdio e imprimia em sua própria oficina começou a ser eclipsado pela publicidade 
que era feita pelos editores, negociantes e impressores comerciais. Durante algum tempo o 
mercado viu-se dominado por essa "grande” impressão altamente divulgada, e os muitos 
artistas em todo o país que não tinham acesso ou meios financeiros suficientes para sua 
divulgação fizeram carreiras locais ou associadas com universidades ou escolas artísticas. Os 
meios de que dispunham para se tornarem conhecidos eram as inúmeras exposições gráficas 
regionais e nacionais, que continuaram a ser apresentadas em uma base anual ou bienal, 
patrocinadas por várias agências. Uma das mais importantes é a exposição "Print National", do 
Museu de Brooklyn, inaugurada em 1947 e atualmente com sua 22a mostra em fase de 
preparativos. Outra é a exposição da Sociedade dos Gravadores de Boston, um concurso 
nacional, atualmente em seu 32° ano de realização. Até o ano passado, a Biblioteca do 
Congresso organizou e apresentou em vários locais sua própria exposição nacional de artes gráficas

A partir de 1970 mais ou menos, verificou-se um certo reajuste no mundo da gravura 
norte-americana. Menos novidades deverão ser apresentadas, bem como menos feitos técnicos 
surpreendentes. Há menos publicidade, menos especulação na arte atual, menos projetos 
grandiosos. É como se, depois das exuberantes experiências e especulações da década de 1960, 
houvéssemos retornado a uma consideração sobre o estado da arte. As atividades de gravação 
e de impressão são atualmente até mais intensas, as escolas de arte e os departamentos de arte das 
universidades continuaram a recrutar jovens para o setor da arte gráfica, mas a ênfase parece 
recair sobre uma arte mais pessoal e, mesmo, mais íntima. Para ser exato, as maiores 
editoras e oficinas continuam a interessar-se por projetos muitas vezes fora do poder 
aquisitivo da maioria dos colecionadores —projetos de qualidade, de complexidade equivalente; 
mas a tendência é distanciar-se do complexo e do grandioso. Talvez estejamos de volta à 
primazia do artista e à subordinação do técnico. Encontram-se por todo o país gravadores cuja 
eficiência técnica é superlativa e cujos compromissos são com a gravação que, por mais 
inovadora, atém-se à tradição. Embora existam muitos dos chamados centros de impressão, 
permanece o fato de que os artistas-gravadores estão atuantes em todo o país e atuantes em um 
nível de total profissionalismo. Talvez, pela primeira vez, seja possível para os artistas de 
qualidade fazerem suas carreiras local ou regionalmente, contarem com apoio suficiente em 
Cleveland ou Houston, ou em muitas outras cidades, sem sentirem necessidade de se mudarem ~ 
para Los Angeles ou Nova York. Não estou insinuando que haja necessariamente remuneração 
plenamente adequada para o artista-gravador norte-americano. Relativamente poucos dentre 
eles podem viver exclusivamente de sua arte. Ao mesmo tempo, as artes e os estabelecimentos

Gene Baro 
Curador-Consultor
Departamento de Gravuras e Desenhos 
Museu de Brooklyn



"Winter Jade”, 1977 
água-forteeaqua tinta 
(Cortesia do Museu de Brooklyn)

Jackson
Encaro uma chapa de cobre como uma tela. É um tipo de processo ação-reação mais 

interessado em apreender a imagem que surge do que forçar a técnica. Trava-se uma batalha 
para emprestar controle ao resultado final e, ao mesmo tempo, deixar que retenha vida própria.

Emprego o ácido nítrico porque é muito direto. Todas as chapas são trabalhadas 
simultaneamente, e nada em uma determinada chapa é alterado em resposta ao todo até a 
prova de cor. Se forem necessários ajustes para suprimir ou realçar um determinado movimento, 
dou polimento e procedo à raspagem das chapas.

Não desejo que meu trabalho seja apreendido rapidamente. Minha informação visual deve 
revelar-se lentamente e continuar a funcionar por meio de uma energia em mutação. Desejo que 
meu trabalho esteja tanto presente, como sempre se formando, como o som em surdina de uma 
flauta, o qual se vai tornando mais alto.



"Moss Landing", 1976 
serigrafia
(Cortesia do Museu de Brooklyn)

1

James
Torlaikson
Meu interesse primordial pelas gravuras em aquatinta é lidar com a estética do preto e do 

branco. Minhas figurações derivam dos "slides” coloridos, que me forçam a criar minha própria 
escala de valores e dramatizar meus temas. Trabalho para fazer minhas imagens realistas, mas não 
estou interessado em obter uma superfície perfeita como uma fotografia de verdade.

0 realismo de minhas gravuras não se baseia no desejo de transmitir mensagens específicas 
sociais, políticas ou ambientais do mundo de hoje. Minha atenção volta-se mais para o consumo 
sensual e a reinterpretação do mundo real. Não estou interessado em quão aproximadamente 
posso imitar imagens físicas com tinta, mas antes como posso mudá-las e distorcê-las para 
adequá-las à minha estética pessoal. Freqüentemente, a realidade da imagem é secundária em 
relação aos elementos abstratos de composição que a formam. Há uma planura em muitos dos 
meus impressos que reforçam a integridade da bidimensionalidade das imagens. Ressalta o plano 
sobre o qual os elementos plásticos da linha, forma, tessitura e valor agem e entrelaçam-se. A 
característica do preto e branco das minhas gravuras evita a natureza sedutora da cor, que pode 
algumas vezes ser perturbadora. Sinto que o formato preto e branco de minhas aquatintas 
ressaltam os componentes plásticos, e desta forma ajudam as imagens a funcionar tanto em níveis 
realistas como abstratos.

Embora minhas imagens tenham suas origens na fotografia, não emprego o processo 
fotográfico na execução de meu trabalho. Minhas gravuras em aquatinta são totalmente 
desenhadas a mão.

I
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"The Brookwood Cabm", 1977 
litografia
(Cortesia do Museu de Brooklyn )

Martin
Levine

Minhas gravuras e litografias mostram uma parte dos Estados Unidos que está desaparecendo 
de forma lenta, mas inexorável. As velhas fazendas, os moinhos e outras belas estruturas de 
madeira e pedra, que em certa época pontilhavam o interior de nosso país, estão cedendo lugar 
ao progresso. Esses velhos edifícios, que são parte de nosso patrimônio, estão sendo 
substituídos por alamedas de lojas, estacionamentos, pistas de rolamento, e projetos 
habitacionais.

Minha intenção é que minhas gravuras registrem o panorama norte-americano em vias de 
desaparecer, antes que o "progresso” tome conta.



"Unfolding Solution", 1979 
serigrafia
(Cortesia do Museu de Brooklyn )

Susan
Hamilton

Meu trabalho atual reflete um fascínio pela idéia de encaixotamento e acomodação. 0 que 
surgiu como uma sutil acomodação de espaços atmosféricos tornou-se uma questão de 
embalagem. A cor, que em certa época indicava disposições de camadas atmosféricas, descreve 
atualmente o espaço para as caixas e suas respectivas superfícies, em várias situações. A idéia 
de acomodação parece ser difundida; os conteúdos são monótonos e misteriosos, mas sempre 
derrotados.

0 papel na minha arte sempre foi importante e agora ganha em significado, com sua atuação 
no ato de dobrar e dar forma aos pacotes. Tenho trabalhado na maioria das vezes dentro de 
uma estrutura estabelecida, para que a importância da dobragem do papel em alcançar um 
apoio utilitário pareça unificar o conceito e a composição. O transparente contra o opaco na cor 
tornou-se meu instrumento mais importante de descrição. A variedade de intensidades 
resultante torna possível obter as imagens.
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