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Torna-se realmente difícil no momento atual organizar uma 
exposição de dimensão razoavelmente limitada que dê uma 
idéia bastante correta das principais tendências dos artistas jo
vens de São Paulo, devido ao número de talentos e a multipli
cidade das orientações. Há também dificuldades de vários tipos, 
decorrentes de muitas circunstâncias que impedem uma seleção 
idealmente perfeita. Creio que a escolha dos treze artistas foi 
satisfatória para dar um panorama interessante, tanto na pintu
ra, na escultura, nas artes gráficas, como em ramos mais novos, 
ligados à construção de objetos expressivos.

Entre os participantes estão pintores de larga experiência 
como Maurício Nogueira Lima e Raul Porto, já bem conhecidos 
desde o apogeu do abstracionismo e do concretismo. José Ro
berto Aguilar e Ubirajara Motta Lima Ribeiro se tornaram fa
mosos na qualidade de pioneiros na pintura da nova figuração 
e do realismo mágico no Brasil. Efísio Putzolu e João Parisi 
foram distinguidos como os prêmios nacionais de escultura e de
senho na primeira bienal nacional de artes plásticas de Salva
dor, há poucos meses. Rubem Rey e Bernardo Caro receberam 
os prêmios máximos no salão de pesquisas operacionais de São 
Paulo em 1966. Vera Ilce Monteiro da Silva Cruz é uma das ar
tistas mais representativas do novo desenho paulistano, 
enciada pela nova figuração e o movimento pop. Lourdes de 
Amorim Cedran destacou-se nos últimos tempos como uma das 
figuras mais interessantes da arte mágica e fantástica brasileira, 
premiada na bienal nacional de Salvdor. Sulita di Franco e Clo- 
domiro Lucas são dois jovens que vêm se revelando pelas suas 
pesquisas na combinação de pintura com novos materiais. Ge
raldo Jurgensen, o décano dos expositores, é um artista de extra
ordinária versatilidade: arquiteto, escultor, pintor, joalheiro e 
tapeceiro, despertou a atenção pelas suas esculturas e jóias na 
sétima bienal de São Paulo. As recentes pesquisas de Jurgen
sen em tapeçaria de couro apresentam um interêsse excepcional.
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CLODOMIRO LUCAS
iniciounasceú em 1941 em campinas sp. 

a pintar em 1963, participou do 15.° salão 
paulista de arte moderna, 21.° salão para
naense de belas-artes, 2.° salão de arte re
ligiosa brasileira de londrina, 21.° salão 
municipal de belo-horizonte, 2.° salão de 
arte contemporânea de campinas, além de 
inúmeros outros certames, tendo sido aqui
nhoado com medalha de prata no salão da 
juventude de são paulo e -menção honrosa 
no 15.° salão paulista de arte moderna, ex
pôs individualmente em campinas e sao 
paulo e por várias vezes integrou mostras 
coletivas.

*

Um dos aspectos significativos da presente exposição é o 
número considerável de artistas arquitetos: Ubirajara Motta Li
ma Ribeiro, Maurício Nogueira Lima, Geraldo Jurgensen e Ve
ra Ilce. O papel dos arquitetos nas artes plásticas paulista tem 
sido muito importante desde o começo do movimento de arte 
moderna. Basta recordar Flávio de Carvalho, o veterano pintor 
e desenhista, numa das maiores figuras do expressionismo bra
sileiro. Nas gerações mais jovens Flávio Império, Samuel Szpie- 
gel, Sérgio Ferro, David Liebeskind e outros que deram contri
buições valiosas à pintura.

Os trabalhos expostos demonstram a prodominância das 
várias tendências novas do realismo entre os artistas jovens de 
São Paulo, com a sua preocupação de fazer uma arte ligada a 
todos os planos da vida, desde os mais sociais e políticos até os 
puramente oníricos. Cabe também salientar a repercussão da 
tecnologia avançada sobre a arte paulistana de hoje tão bem re
presentada pela escultura e arte cinética do técnico em eletrô
nica Efísio Putzolu.

“Lageamento 1” 

“Lageamento 2” 

“Lageamento 3”
■ ■

5 Mario Schenberg



BERNARDO CAI
nasceu em 1931 em itatiba sp. auto did; GERALDO YURGENSEN
em tôdas as suas pesquisas, fez parte é arquiteto, escultor, pintor, joalheiro e 
2.a exposição da jovem gravura nacioi tapeceiro. entre outros certames participou 
do mac de são paulo e participou en da 8.a bienal de são paulo e do salão de 
outros importantes certames da l.a biei pesquisa operacional das folhas, em 1954 
nacional da bahia, do 2.° salão de arte n obteve menção honrosa no salão nacional 
derna do distrito federal e do 13.° sai de belas-artes. em 1960 e 1961 expôs a
de arte moderna, tendo recebido meda! bordo do navio custódio de melo em via-
de bronze no 14.° salão paulista de a gem pela áfrica, oriente médio e sul da 
moderna em 1965, fôlha de prata no europa. em 1963 participou do salão pau- 
salão de pesquisa operacional das fôll lista de arte moderna recebendo medalha 
em 1966 e prêmio de aquisição no 15.° de ouro e prêmio carvalho pinto em escul- 
lão paulista de arte moderna em 1966. tura. em 1966 participou do 15.° salão pau- 
pôs coletivamente inúmeras vezes e in lista de arte moderna enquanto em 1966 
vidualmente em campinas em 1964 e 19 recebio o l.° prêmio no 2.° salão de arte
obras suas fazem parte do acervo de contemporânea de campinas, além de mos-
rios museus. tras coletivas expôs individualmente no

museu de arte moderna de lourenço mar
ques em moçambique, na faculdade nacio
nal de arquitetura do rio e na galeria bru- 
ce em nova iorque.

“Até quando”

“Buum”

“Pau de Arara”
‘Escultura 1”

“Escultura 2”

“Escultura 3”

EFISIO PULZOLU

nasceu em 1930 em roma, 
para o brasil, radicando-se em são paulo, 
participou da 8a bienal de são paulo, do 
2.° salão de brasília, do 2.° salão de cam
pinas em 1966 quando recebeu o primei
ro prêmio, no 15.° salão paulista de arte 
moderna em 1966 quando lhe foi atribuído 
o prêmio governador do estado e da l.a 
bienal da bahia em 1966 onde recebeu o 
l.° prêmio nacional de cultura.

em 1958 veio JOÃO PARISI FILHO

nasceu em 1942 em são paulo. é autodida
ta. participou do l.° salão de arte contem
porânea de campinas, dos inúmeros salões 
de que fez parte destaca-se o 15.° salão 
paulista de arte moderna cm 1966 onde re
cebeu medalha de prata. l.a bienal da ba
hia em 1966 que lhe deu o l.° prêmio em 
desenho, e salão do trabalho, expôs indi
vidualmente em são paulo em 1961 e 1963 
e no rio em 1966.

“Macaco'“Escultura”

“Batman“

“Colagem”



LOÜRDES DE AMORIM CEDRANJOSÉ ROBERTO AGUILAR
participou do l.° salão de artes plásticas 
do espírito santo 
temporânea de campinas, salao do traba
lho de são paulo, supermercado 66 de ga
leria relêvo do rio, 15.° salão paulista de 
arte moderna. l.° salão de pesquisa ope
racional das folhas, l.a bienal nacional da 
bahia e em muitos outros certames nacio 
nais. tendo recebido medalha de bronze 
no 15.° salão paulista de arte moderna e 
prêmio esítmulo na l.a bienal nacional da 
bahia. expôs individualmente em são pau 
lo, salvador, rio, santo andré e fez parte 
de inúmeras mostras coletivas, é discípula 
dos professores ítalo bianchi. aldo bonadei 
carelli, ionaldo cavalcanti, jachieri e ris 
sone.

nasceu em 1941 em sao paulo. participou 
da 7.a e_8.a bienal de são paulo, no 13.° e 
14.° salão paulista de arte moderna onde 
recebeu medalha de prata, 1° salão de 
arte moderna de campinas que lhe deu 
menção honrosa, do 2.° salão de arte mo
derna do distrito federal, fez parte do l.° 
salão da jovem gravura nacional do mac 
de são paulo e da exposição opinião 65 do 
mam do rio. foi incluído na 4.a biennal< 
des jeunes a paris, expôs individualmente 
em são paulo e várias vezes participou de 
mostras coletivas.

2.° salão de arte con-

“Mitos I”

“Mitos II”

“Mitos III”

UBIRAJARA RIBEIRO

nasceu em 1930 em são paulo. onde com
pleta o curso de arquitetura, em 1958 re
cebe o prêmio de viagem à europa atri
buído pela maison de france. organiza, em 
viagem, exposição no navio provance. em 
1962 recebe prêmio de aquisição no 10.° 
salão paulista de arte moderna e medalha 
de ouro no mesmo salão 3 anos mais tar
de. recebe no segundo salão de campinas 
o prêmio mac. em 1966 participa do 23.° 
salão paranaense de belas artes, além de 

realiza exposição indivi
dual nos anos de 1964, 1965, 1966 em são 
paulo.

“Caixa I”

“Caixa II’outras mostras
“Caixa III”“Zéphire & Flóra”



“Consciência”

“Visceral”

“Protesto”

MAURÍCIO NOGUEIRA LIM^

nasceu em 1930 no recife, reside em sãc 
paulo desde 1932. participou inúmeras ve 
zes do salão paulista de arte moderna 
da bienal de são paulo. fez parte da 1 .s 
bienal da bahia, vinculado ao movimente 
de arte concreta de são paulo desde 1952 
participou nas exposições nacionais de ar 
te concreta realizadas em teresópolis em 
1954, em são paulo em 1956, no rio en 
1957 em são paulo, e em zurich em 1960 
participou em 1957 da exposição coletivE 
arte moderna do brasil organizada pele
itamaratí em buenos aires, rosário, santnasceu em são paulo. sua carreira artísti- 
liago e lima e em 1960 da exposição cole-ca tem início como cenógrafo, participa do 
liva arte moderna do brasil apres'entadasalão paulista de arte moderna, da bahia, 
em lisbõa. paris, munique e outras capi-do salão de americana, do primeiro e se- 
tais européias, entre os vários prêmios ob-gundo salão de arte contemporânea de 
tidos destaca-se o dos l.° e 6.° salões pau-campinas, onde obtém menção honrosa e 
listas de arte moderna, prêmio govêrno do grande medalha de prata, em 1956 recebe 
estado no 4.° salão paulista de arte moder-o grande prêmio íôlha de ouro do primei- 
na, prêmio de aquisição da l.a bienal da 
bahia e prêmio leirner de arte contempo
rânea em 1959. expôs individualmente em 
são paulo e campinas e faz parte de inú
meras mostras coletivas.

RUBEM REY

“Os Beatles 1” ro salão de pesquisa operacional, partici
pa em outras mostras coletivas e realiza 
em 1966 sua primeira individual em são 
paulo.

“Os Beatles 2”



)

“Crateras 1”

“Crateras 2”

“Crateras 3”

«»

RAUL PORT

nasceu em 1936 em dois córregos sp. \iv 
em campinas desde 1939. participou da 5. 
7.íl_e 8.a bienal de são paulo, de inúmero 
salões paulistas de arte moderna e salõe 
paranaense de belas-artes. esteve present 
no l.° e 2.° salão de arte contemporâne 
de campinas e na bienal da bahia entr 
atros inúmeros certames nacionais, foi ii 
cluido na l.a e 2.a exposição do jovem de 
senho nacional e 2.a exposição da joven 
gravura nacional do -mac de são paulo. r< 
cebeu prêmio de aquisição na 7.a biens 
de são paulo, pequena e grande medalh 
de prata no salão paulista de arte moder 
na, além de l.° prêmio de pintura e 1. 
prêmio de desenho no salão paranaense d 
belas-artes. expôs individualmente em 1 
ma, peru em 1965 e entre outras coletiva 
apresentou-se em osaka. yamagata e tóki(

SULITA Dl FRANCO

nasceu em são paulo, participou, entre ou
tros certames, do l.° salão air france do 
rio, do l.° salão da juventude do mac de 
campinas, do 2.° salão de arte contempo
rânea de campinas, onde recebeu menção 
honrosa, do l.° salão do espírito santo, do 
5.° salão do trabalho, tendo sido premiado 
com menção honrosa; participou, ainda 
em 1966 do l.° salão de pesquisa opera
cional e da l.a bienal da bahia.

“Pintura 1”

‘Pintura 2”

‘Pintura 3”



VERA ILCE M. DA CRUZ

nasceu em 1942 em são paulo, diploman
do-se em arquitetura c.m 1965. participou 
da l.a bienal da bahia, do 12.°, 13.° 14.° e 
15.° salão paulista de arte moderna onde 
obteve menção honrosa, medalha de bron
ze e pequena medalha de prata, foi incluí
da na 2.a exposição do jovem desenho na
cional do mac de são paulo. fêz parle do 
2.° salão de brasília. do l.° salão de pes
quisa operacional e do 2.° salão de arte 
contemporânea de campinas, onde recebeu 
o prêmio lix da cunha, 
outras mostras coletivas.

tomou parte em

COORDENAÇÃO DA EXPOSIÇÃO:

LOURDES DE AMORIM CEDRAN
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*

r í.uiV.r '>«•';'

.U.VJFIQ i - f -.Jí-'/ :
■ 4,, . _



»
.

'
W n.C» , >/, CKÜ2

to/

'%

>
I

O |1-.
O ?;i

>

:OÃQISOqX3 Aa 

KAHCI33 MIHOMA 3d 23QHUOJ
"í

■

»
?•v

' x

■»/
'x. -

I

* *'
»

1
■ 1 > f

I

-*

-' *

*ftDesenho *- •*Oi se nho
•N

COQUETEL: GENTILEZA CIA. VINÍCOLA RIO-GRANDENSE 

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL
V*



V\ .

V

\

V:

r* *

' .
i

-

I

'
r

>

V

II

MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA


