
 

WARNING: This document is

protected by copyright. All

rights reserved. Reproduction 

or downloading for personal 

use or inclusion of any portion 

of this document in another 

work intended for commercial 

purpose will require permission 

from  the copyright owner(s).

ADVERTENCIA: Este docu-

mento está protegido bajo la

ley de derechos de autor. Se

reservan todos los derechos.

Su reproducción o descarga 

para uso personal o la inclusión 

de cualquier parte de este 

documento en otra obra con

propósitos comerciales re-

querirá permiso de quien(es)

detenta(n) dichos derechos. 

Please note that the layout  

of certain documents on this 

website may have been modi-

fied for readability purposes.  

In such cases, please refer to 

the first page of the document 

for its original design.

Por favor, tenga en cuenta  

que el diseño de ciertos  

documentos en este sitio  

web pueden haber sido  

modificados para mejorar  

su legibilidad. En estos casos,  

consulte la primera página  

del documento para ver  

el diseño original.

Documents of 20th-century  
Latin American and Latino Art
A DIGITAL ARCHIVE AND PUBLICATIONS PROJECT AT THE MUSEUM OF FINE ARTS, HOUSTON

International Center for the Arts of the Americas    |   The Museum of Fine Arts, Houston

P.O. Box 6826, Houston, TX  77265-6826    |   http://icaadocs.mfah.org

   International Center for the Arts of the Americas at the Museum of Fine Arts, Houston



t 

suplewmento 

ca l dom n 

rio de janeiro — sabado, vinte © um e domingo, vinte @ dois de marco de mil novecentos e cingiienta @ nove 

   
de dezenove de marco a dezenove de abril no 

moa senun arenas ete im ond ier na 

EXPERIENC 
amilear de eave 

claudio mello e souza 

ferreira gullar 

lice weissmann . 

lygia clark 

Iygia ape 

4 Sapnaldé jardim 

theon spanddis 

  

   

     

  

  ” 
wk 
oe. 

tio, marco, 1959 

— spe a oad ee eis



   

  

poesia 

tste liveo é dedicado a Ferreira 

Gullar, cujo poema “arvore”; pu- 

blicado pela primeira yex no $. D. 

iB. de 29-6-1958, abriu todo um: 

novo caminho de criagéo “espacial 

no campo da poesia que abando- 

nou © verso-e a sintaxe tradicional, 

#@ incluiu © espace grafico da pd- 

gina como elemento constitutive 

da realizacdo poética. 
Gomringer (Kontellationen 1'e 2, 

1953 e@ 1955) foi primeiro.@ rea- 

lizar rigorosamente o poema trans- 

sintatico, que transpassa g sintaxe 

tradicional, usando as Polavras 

‘empregadas de tal. maneira que 

ganham valores sintaticos ‘comple- 

mentares, verbos. adquirindo fun- 

gbes de substantivos também, 
substantivos adquirindo funcoes de 

yerbos também (claramente _yisi- 

yel-nos poemas compostos ‘exclu-— 

sivamente de yerbos, onde o leitor 

@sté ‘obrigado: de emprtestor-lhes - 

Compensatoriamente, carater de 

substantivos, ° Sposto- ‘acontecen- 

do com os poemas .compostos 

exclusivamente dé ‘substantivos), 

Uma vez que as palavras utiliza- 

das neste sed novo aspecto pré- 

-0u-post-sintatico tornam-se de 

yalor sintatico igual, tornam-se 
conseqilentemente também alte- 

ravels.n na sua colocacéo e Posicao 

SR Crores (sosintética, 
Gomringer criou ‘com. esta opera- 

gio 0 © rove espaco sintdtico, muito 

mais amplo e por assim dizer poli- 

dimensional, ou se nés queremos, 
a-dimensional,em compa- 

    

theon spanidis 

ragdo, Com 0 espace sintético tra- 

dicionalmente ‘fixado na - perspec- 

tiya triangular, de: sujeito, verbo, 

objete. A'beleza de um poema de 

Gomringer consiste.justamente na 

existéncia teal déste novo espacd’ 

sintético @ do liberdade criativa 

qué ste espacd 'proporciona na 
escolha da composicdo: sintatica, 

dentro do ‘contexta escolhidg. O 
leitor participa, desta ' ‘liberdade 

criativa.recebendo até as vézes’ 
como qué amostrds ‘do 1890 orga- 

nizatério de outros, combindcdes 
sintéticas” fexemplo da inversao). 
Ciente de que-éste novo espaco’ 

sintatico teria também,a sua re- 
PercussGo no espaco grafico e su- 

) blinhando “@ importancia® do “‘ulti- 

MO NOs seus: artigos tedricos, limi« 

tou-se ale & realizacao do primeiro. 
Pelo menos: no sew primeiro volu- 

me de poesia fle nao se aventura 

~ muitorna ‘experimentacdo do espu- 

Fines i ar SOraraHCR: 

Jovens poetos Brasileiros atiraram- 

“sea Asse tipo de. experimentacéa, 

Infelizmenté’& tdioria désses ex- 
perimentos coiu-numa imitacdo ao 

pé da letra’da pintura nGo-figu- 

rativa.¢-de cunho geometrizante, 

constiuindo, formas. geométricas 
nd «pigina, interessantes talvez 

do ponto-de-yista, éptico com os 

seus “‘desdobramentos” @ “tridin- 

- gulos vibrateis”,. as vézes até tu- 
xuosos' como tapétes decorativos, 

mas que pertencem muito mais ao 

campo dds ‘artes graficas do que 

da poesia, uma vez que a palayen 
fh ox 3 wok 
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utilizada funciona quase que me: 

ramente como, material grafico, 

perdendo ossim qualquer sentido 

de palavra viva e comunicayel, de- 

Corrente de uma eéxperiéncia poé- 

tica, Outros ‘continuaram com 0 

uso seryil do espaco grafico ini- 

ciado por Mallarmé-e cuja unica 

finglidade ¢ a de destacar 0 valor 

dé palavras ow idéias e conseguir 

') .a.hierarquizacdo das mesmas, 

Gullar,’ ‘com: 0° poema “arvore", 

iniciou..um novo-tipo de criagdo 

espacial, que cohsideramos extre- 

mamente importante. A espacia- 
Aces 

astro 
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ponto ponto ponto 
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lizagdo decorre da prépria ritmie 

¢a ou pulsagdo, ndo do verso; uma- 

vez que éste foi abandonddd, mas 

da yivéncia poética mesma. E’ a 

propria tempérica da vivéncia poé- 

tica que se substancializa em es- 

paca viyon Este tipo de criacao. es, 

paciol é absolutamente orgdnico, 

insepardvel da realizacdo poética, 

@ ndo sofre dos artificios mecani- 

cistas-dpticos, De certo modo po- 

deriamos dizer que o poema nao 

é simplesmente composto dentro 

do espace. grafico oproveitando- 

-se do. mesmo para . finalidades 

Spticds-estetizantes, ‘ou _hierarqui- 

zantes, mas que.o espaco ' grafica 

da pagina € composto, criado, den- 

tro do poemae pelo poema, saindo 

com ista do seu papel neutro ou 

passivo; e tornarido-se’ espago: vivo, 

comunicavel_ como. gesto, expres- 

sive como  palavrd Viva © insepa~ 

rayel da: mesma, Gullar.com éste 

seu “passo libertow a poesia espa- 
cial do impasse criado pelos,drduos 

imitddores: da Pintura’ abstrato; 

gonhando. de novo.para.éste tipo 

de poesia a naturalidade’ fluente 

e expressional, € aproximando-a 

de novo a téda yerdadeira poesia, 

tanto do passado como do presen- 

te, naturalmente, dentro dos limi- 

tes das caracteristicas especiticas 

dela que sao: a). uso minimo de 

meios discursivos (pdlayras, ‘sinto- 

xe) @ em compensacao b) -amplo 

uso da ,expressividade espacial. 

Com’ “este” Seu’ posso;"-Gullar: foi 

também .em. certo ,sentidg_além 
de “Gorhringer, abandonando: num 

grau.maior-os meios ‘discursivos do 

ultimo e um certo ‘artificialismo 

sintatico. (naturalmente. no seu 

novo sentida) e criando pela. pri- 
meira yez a yerdadeira*comunica- 

wo vee wes 2a $89 espacial, 
A grande: moioria dos poemas reu- 

nidos neste volume. foi ‘realizada 

depois da “‘Grvore” de Gullar e das 

possibilidades, espaciais que essa 

publicagad obriu. Se alguns ‘dos 

poemas sugerem como que uma 

figuracdo dbjetal,. isto nao deve 

ser confundido com tendéncias ca- 

ligrdmicas ou propdsitos semelhan- 

tes, Varios vézes @ propria ritmica 

dg_yviyéncia postica com a sua rir 
queza de gestos @ impulsos espa- 

ciais-locomotores tende a. uma rea- 

lizogao espacial que pode até co- 

incidir’ com alguns aspectos yisuais 
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dez sultimas’ ‘paginas. do fivro 
contém cinco poemas: em alemao 

prefacio do livro “poemas” 

de theon spanidis volume 2 

da colecéo “esnaco” 

    

Lygia 

Os quadrox de Ligia Clark nfio tém meiture 
de qualquer espécie, no estho separsdn oe 

espago, nfo who: objetas fechados dentro ao 
espaco; esto abertos para o espaco que niles 

penetra. « ee a tele ma 
setae aT ‘teenpo., 

Esta pintura no “imite™, 0 ‘espace’ exterior: 

Peld contririo, o espace parucipa dele. pes 
netra-a vivamente, realmente. & uta pintys 

Fa-que nio st passa num eépaco metafitieg 

mas no espacd “real” mesmo, como um deen. 

tetimento dite. Nio é, certamente, « mame 

coléa que uma escultura de‘ Bill ow de Wei 

smann — fatos do espaco’—, porque a arte 
de Ligia Clark, por mais afastada que estes 

do concelto tradicional de pintura — 6a quif 
difere ‘pelo objetivo ‘e pelos melos —, encon? 
from como elemento fundaments! @ primety 

Ge sta expressio a superficie geométricamen- 
te bidimensional’ Afirmar essa superficie @ 

ao inesmo tempo ultrapassar-ihe ‘s didimen’ 
Sn ee Tpee icone ee hoe 

f se desenrola x sua expetiéncia. 

Pintar para Ligit Clatk niio ¢ mats resolver 
‘uma érea dada, dividindo-« em pianos ¢ pin 
tando eases planos; no é tampouce Inserever 

Uma [déia plctérica nium espaso pré-existente, 
Umitado ou “ilimitado”, Nao existe mais park 
esta artista qualquer separacio entre espare 
© obra, entre 0 espaco maierial — « tela — 

e’o espaco virtual futuro — a obra. Porque 6 
“quadro” (a tela) nio pré-existe a0 ato de 
Pintar, porque Ligia Clark constrdi simulté- 
heamente o quadro como objeto 'e como ex- 

pressho, ela trabalhe diretamente sobre @ e¢- 
paso real eo Aransforma sur Je ghamp om 

pintura. ‘Dal porque os seus quadroe aio aasee 

ebjetos vivo, umbiguos, acionados pelo moyi- 

mento constante de uma metamorfose expa- 
cial que, nem bem ae fax, J se refas: (absor= 
ve ‘transforma e devolve o espaco, inceasan- 

Urs teraente. 

Dissemos que superficie. é o elemento pri- 
meiro @ fundamental da expressio. de Lig 
Ciark, Entenda-se por lato que, em aua pin- 
tura,-a superficle nio # usada como apoig 
para alusdes ou representagdes: LO se delém 

ma superticie como tal, para expresst-ia.om 
am mesma, por al mesma, na sua puresa de 
realidade Imediatamente percediita. Por 1ss0 

que nossa apreensio desta pintura se real 

‘numa tensafaixa.de expressiio visual, em qht 
B experiéncla sensorial pura, & falta de fore 

man identifichyels que @ decitrem, ¢ obrigada 
& retornar & sua fonte — » reromegar. TOS 
ta-se de uma corajosa tentativa de dar aa 
propria experléncla perceptiva a transcendép- 

cia dessa experiéncl 
mrocacas aijela tioabaies ania: HaneloOhy 

Ligia Clark s¢ aitua-como\um dos-fatos mais 
importantes da pintury brasileira contempo ) 
Tanea. Através)de uma anilise: intuitive = 

nao obstante objetiva @ profunda + da qe 

dro, despojou-o LO de tudo que mia corres 

pondia A exigéncia de: sun expressho, pes 

Ientiticat © nicleo da Unguagem pictérlcs 
‘com. o nitcleo material aimples, irredutirel, 4¢ 

quadro: @ superticia: Com. tato repbe em t= 
moa novos o'problema da pintura, ética eet 

teticamente: A aceltacda do quadro com? 

campo legitimo para o mascimento da obc% 

prefere limpa-lo das*camadas “cultursif” * 

pir & mostra o cerne onde a expressho # mel? 
Ihe parocemsnascer deumasé fonte. Da fo 
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Clark: Uma 

poet ay at . 
fearstly devnesice Uaiposeitiera nen ol 

p> = sa) atte iguaidade com a arquiteturas 

Dease ques pittturd perdeu acu cardter imi~ 

tativo-narrativo para ser “essencialmente 
puma superticle plana coberta de cdres orga- 

bizadas,de certo modo" (Maurice Denis), 0 
todos os elementos materials que 

entram em sua reallzagio — pano, madeira, 
moldura,, tinta;de-bisnaga, pincel — tornou~ 

se, para o plator, a nica porta por onde 

podia Ale Introduzir sua atividade no universo 

significative da-arte. Mas ésse quadro pio 
qtiste sem moldura,e o artista, an pinti-lo, 

$A conta coma funcho amortecedora dessa 
faixa de madeira que introdurira sua obra no 

mundo: porque a moldura nio'é nem: a obra 
(do artista) nemo mundo (onde essa obra 

‘quer. Inserir-se}, A’ moldura @ precisamente 

‘gm. melo térmo, Zona neutra que nasce com 

& obra, onde todo confilto entre o espaco vir- 

taal eo expaco, real, entre o trabalho “gra~ 
tyltos @ @ mundo prittco-burgués, se apaga. 
© quadro — essa supérfiele plana coberta de 

edres organizadas de certo modo ¢ pretegida 
por uma moldura — —& pols, em sua aparente 

simplicidade, uma soma de compromissos & 
que oartista nile ‘pode fugir e que Ihe con- 

diciona a atividade criadora. Quando Ligia, 
Giark 'tebta, em 105%, “meluir*  moldura no 
auadro (tg. 17, sla comega a inverter’ toda 
essa ordem' de 4 © compromises, € Te 

Dominical.p. 3 

De RR] rE 

Experiéncia 

Gama! pata’ o “artiste, Implicitamente, uma, 
“ova situacio no mundo. 

‘Todos tsses compromissos que © quadro sim- 
boliza e implich esto all presentes em térmos 

de forma © éspaco ¢, se néo @ possivel psta~ 

Belecer uma fronteira entre o simbillco ¢ 0 
material, pode-se- afirmar, por isso mesmo, 

aie toda a experléneta,formal-espacial reall- 
sada dentro do quadro se ressente dessa rela~ 

cio attista-mundo que é Inefente ao ato de 
pintar um quadro. Desfazer essa relagio, que= 
brar ésses’ comprdmissos, ¢ abrir’ um campo: 

  

  

Pode dividir-st, para anflise; & avolucho da 
pintura de Ligia Clark em dols periodos dis~ 

‘tintos, que se caracterizam pelo tipo de rela- 
ho que mantém com o espaco pletorica tra~ 
dictonal ¢ com o espaco exterior ou gerat, 
Inicialmente, @ pintora se apdla ainda na con, 

Vengo do quadro (espago pictérico) para in~ 

Xentar-sus destrulgho. Na verdade, essa con~ 

Yengdo estava de tal modo enralzada mA ar- 
tista que Ihe permitlu jogar cont os elementos, 
materials do quadro — tela e moldyra — como 

Be © quadro fésse uma entidade significative 

caja '“esséncia”, “indissolivelmente ligada) » 

dsses_ elementos materials, existia Indepen- 
sdonte da ordem atual de suas relagdes. A su- 
cesso dé relacdes novas que Ligis’Clark val 
estabelecendo entre tela e-maldura, chr e es~ 

paco, @ como a tatéante decifracio de um 

enigma, a’ procura’ do suparte vexsenctal do 
quadro— .ndclea puro da pintura. Basse 

niieleo se val pouco a pouco revelando, ne 

proporglo qué ds elementos pictoricos sho ell~ 

minados: Se &-a superficie. Comega, entia. 

Rsexwnsa meroet: 
SW, etry . 

Ng primeiro panies Ligia cur asa asa 

(*moldura")-e tela ‘(’quadro")  Hnta-de-bis~ 

naga e pincel, como qualquer pintor. No qas- 

dro latctal (fig. 2} eos que se manifesta a ten: 

tativa de‘quebrar & Felagio‘convencional ma? 
dura — quadro, o espaco pictérico ainda 3 

mantém Intato, distinguindo-se clarament 
da “moldura’; muito embora tenha esta: per: 

ido quase tédes as suas caracteristicas, Doh. 
a moldura sendo da mesma cér da tela, ° f 

comesaa invadir e ser invadida “pelo, “qua~ 

Gro”. A seguir, © espago pictérico j& desa- 

parece quate totalmente, nao he mais une 
“composis&io" dentro.de uma area fechada: 

superficie se-estende por igual da tela & mol< 
| dura, que alnda se distinguem ‘entre si por 

‘avo, para us” posstbilidades da ‘forma @ do) 
espagd na pinturs, Ao Meilmitar ésse retan- 

\ guto de tela a que $e Convencionou chamar 
“quadro’, @ mokiura separa: uma porgio de 
espace dentro da)espate. Stparata e qualifi= 
¢a-a, emprestandd-lhe a’ significagio especial 
de-espace pictérice, © de tal modo que, mesmo. 
numa obra’ frustrada, ‘subsist® sémpre uma 

relecho entre aquéle espago'e’a pintura: é'm 
* mau quadro mas é um quadro. Quando rom- 

‘pO a moldura; destruo ésse espaco estanque, 
restabelecendo # continuldade entre o espaco 
Geral do murido © meu fragmento de superfi- 
GéO eapayo ‘plétérica ‘se evapora, a super- 
thee “do! ‘yile “era “Quadro cal a0 nivel das 

» 

tema espécie de convencko cramatica: Barta 

de madeira (’moldura”) @ préta (cor limite, 

nko-cdt) enquanto a area de tela ("quadro”) 

@ verde (fig. 2). & como se, simbdlicamente, 

a artista mantivesse, nessa relacho cOr-ndo- 

~cOt, a: relugdo quadro-moldure. Sucede que 
_ essa, transferénela intuitiva ¢ um novo pass 

_ para a desarticulacdo do quadro, pols, no tra- 

balhoseguinte (fig.(3)}, 0 préto: ("moldura”), 
passa para dentro do azul (que simbdiicamen- 

iwerte totalmente: © espaco pictérico esta ago- 

eolss comuns e tanto fax agora esta super, - 
‘icte come adaquela porta ou daquela parede. 
Ma.verdade, ifberte'o espago préso no quadro, 

Uberto minha visio.e, como se-abrisse a gars 
fafa que continha o Génio da fébula, vejo-0 

encher o quarto, dealtzar pelas superticies mais 
coatraditérias, fugir pela janeia além dos edi- 
eee tes menteanenie,ceuper a) mpntn: 2 

. | «=. wredescoberta do expago, | 
gia Gee ree ed atv bat bchtee tnetcle*] 

S moldura no quadro’em 1954 que isso 9 le- 
‘varia A-destrii¢éo da espaco pictorico ¢, de~ 
Pols; d-redescoberta de-um espago que ja no 
 mantém ‘separade do mundo mas que, uo 

Sontririo; confina diretamente-com éle, pe~ 
= 9) metra-o e/se delxs por be penetrar. 

te agul equivale so verde, isto @, ao esparo da 

tela; “quadro") © com iseo a relagdo. ze. In 

ra fora da moldura, Uberto dela, Havia, nio, 
See ee - aquéle 

retangulo préto dentro: da. superficte, que a 

pUxa'pata ai, qué se fax o stu'centre de refed 

réncia, impede que a superficie confine de 
fate com o espaco exterior, porque téda a sua 

tensio esta orlentada pare dentro dela mess 
ma, para o seu proprio centro. E @ sdmente 
quando Ligia Clark elimina ésse centro (fig-4) ” 
que ela resigura a superficie esvaziando-a in- 

‘tra a continuldade entre o expago em que‘se 
realiza seu trabalho de pintora e o tspaco em 

‘que se processa o trabalho de quem, por exem- 

plo, pinta uma parede. Bentdo para a pare~ 

de, a superficie daa portas, para o expaga are 

qulteténieo enti, que a pintura de Ligia 
Clark, Uvre do quadro, quer agora se transte- 

“tegralmente do expaco pletérico, que reencon- 

at 

rir, & ela propria quem o dis, na conferéncia 
ap tga i ari reo Ph Spain 
- ’ af [ * —_ a> 

  
* usando easa linha como elemento orientador 

>. de decoracao (figs. 4, b, ¢, d!. Abandona ou- 

ile Belo Horizonte em 3056; vee basta, cons 
ereta prescinde ¢o carater expressional que 

sempre fol a catacteristica dé uma dora indi- 
vidual, entéo @ de\supor, que, ela Jase sitos 
essencialmente diferente de uma obra de arte 

individual 'em sl ihesma. “Daf; a med ver,"a 
necessidade de um. trabalho de equipe, em que 

0 artista conereto podera realizar-se realmen~ 
te criando com o arquiteto um ambiente “por 

s{ mesmo exprestional”, (Suplemento domint- 
eal do JORMAL DO BRASIL 21¢ eutubro 

  

    

  

redescoberta 

ficle, Ligia Clark volta a pidtaf em fete fe 
 Unguagem ailmenta-aa, da oposigho, vertical 
horizontal de Mondrian, o primeiro pintot » 

exumar a superficie’ dé sob!a’poelfa seminti= 
es fa traré-In de volta ao:pieno dia, ¢ tam. 
bém, nfo por colucidancia, 9 primeiro profeta 

dx integracho da arte na vide quotidiana. Na 

‘vordade, abandonando a representagho (mes | 

mo deformadaow estilizada) do mundo exte~_ 

rior, o/-quadro partce) tormiar-se. win ‘canipo: 
fechado nos Jimites do Intertase individual do. 
artista — o quadro “perde o sentido”. Que 

propésite tera para Mondrian pintar, sdtre 
uma tela comprada no armazém da esquinay 
formas, planos geométricos que a nada se re~ 

feriam sendo a si mesos? © trabalho do 
pintor, redunide & organizacho pela organiza- 
glo de uma superficie, parecia desligado do. 

mundo cultural @ descia. a um nivel pura-_ 

  

<j emergia de cob as camadas de significacdes 

“tras palavras, é 0 seu trabalho que reclama 

_ verdadelro problema ¢ dar: significado: & tum 4 

~ a Bnha de juncio da‘ tela com’ "imoldura” ent 
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Radical 

ta, & espago’— # © espace que parece trrigar, 
pot aquéies cortes, o quadro deserta. Ligia 
Clark toma consciéncis déle ag usar pela pris ey eys 

mente experimental # técnica. O quadre 

que.o sepaltayam pata aparecer diante, dos 
olhos do artista, limpo, livre, inabordAvel. £23¢ 
Isolamento semintica é que me parece\s, ques 
tio central da pinture em nossa época. Em 

face déle, observamos nas atitudes divergeh- 
tes da parte dos. plntores: uma,.que tenta 
felntegrar o quadro semAnticamente, lgan- 
d+ fo Vasto céntexto! dos sinais, da’ ¢éeritti- 
ra arcalea, primitiys ou oriental, e de,que.q. 
primeleo representante € Paull Klee; para os 
pintorés dests “ala “na qual fe inscréve's 
nova geracio norte-ameticana, — 9 quadro 
munca sé ervazion totalmente do espaco que 
entrow:em crise-com:e Cubismo. A outra atl= 

tude, que deriva de Mondrisn decorre da cona- 

cléneia do’ isoikmherito semidnticn do quadro, 
da: consciéncla do quadro como espace, varie 
de espace pictorien; para os pintores que tem 

esta) Consciéncla’ 4 @ quidrd: mesmo, como 
objeto material, que reclama integracdo, Now- 

& Hnha organica, que.atg-entio aparecia nas 

Jungdes dentro da superficie, se manifestasss — 
independents dessaa Juncdes, entre o quadro 

iy dp ee oveapaco exterior, 
‘Nessa altura entra em contsto com as “cans-- 

‘telagdee* de Albers — ltbgrafias sdbre fundo 
préto ou branco — nag a linhs age comp 

elemento construtivo 8 a9 mesmo tempo 
transformador da vestrutura. &% com essa M- 

‘tha viva, pura energia dptica, que Ligis Clark 
identifica a sua “linha orginica™, tinha-espa-) 

G0, @ parte entio no sentido do espago ambi- 
valente de Josef Albers: Mas Albers ainda) 
constrét'com” Uinha uma forma privileging 

‘sdbre.um fundo, enquanto.# tinha-eapaco de 

‘LC, partindo de uma borda a outra superfi- 

cle, estruturs” a superficle total Ligia nia 

compée) dentro de uma superficté, porque a 
superficie € 9 proprio objetivo de sus pintara. 

Por 1si0, quando junta «us Jinks “real ao es- 
paso virtual alberseano, Ja @ para Ihs incutir 

um sentido diferente, nico 35 ampllando-he 

‘& fongdo' ofdenadora’A stpertitie t6ah, como 

gknica (lige. 5 e 8) que néo se encontza ne 

Tacldo grafismo de Albers. Nessa altura, w cir” 
de seus quadros }& se fol esmaecendo, imi 
tando-se as variagdes de cinza apoladas no. 
‘brance'@ ne préto, Subito, a xuperticle ae Gf ‘ 

sontida. Por imo que’ 6’ freqitnte entre’ Essex 
artistas a preocupacdo de integrar a sux ati- 

vidade com a do arquiteto. Realmente, 9 seu 

dspaco-novO —\8 espaco que o quadro, a. gu) 
jetticle, ao ae feolne semintica ¢ material 
ae Sia fuente, revelow. 

, eaquitas ds Ligla Clark reencontram 3e0 
sumo quando ela descobre « identidade entre 

Mie 

  

sats quactog (figs. 1, 2,'2 2.4) ¢ 9 nna que 

fea ‘enire s porta que se fecha ¢ 0 calziiho, 

entre duas tébuas no soalho, entre o-armérid 
embutido e a parede ete. Denominou essa 
descoberta ‘de’ “inka orginica” # pastou =, 

construls: maguetes de: salas, .quaxtos,1 tals, 

te, acusando:o seu-concreto-nteleo temporal. 
‘Diante daqutia drea viva, s percepsio stings | 
‘um Umit de‘ ambigildade & prectedo: © ex) 

) | Pago) ser,fam, welovio’ do; tempo'.e. ¢: tempo. 9: 

A wendbhtla' de Ligis CiYE: pores, era’ 
$ra-ves a tela (desta yes: para stmpze) @)pasta cada ves sale precisa, @ menos dbvia 

‘® compor seus quadros com pedacos cortados 
de madeiras — plantas —} que'se conjugam for- 

mando uma superticig auicads ‘de. Inhas-de~ 
Seas Se scam nes Shai 1 

  

contra-ae ‘entracdngs férstas dai meena: car, 
entiio funciona visualmente, como um elemen- 

toda eatrutiirs “do Quadte, AL entio’ eur Se ae q 
com a obra criada, que faz da obra a presengs 

integral, sem residuo, de um fato que: pio 

acaba nunea de acantecer. © tempo 28 Epa 

ramente imitative  alusiva, 
propria determihante quadro, 
ee eo 
ficle de uma borda & gutra diridindo-a em, 
panel terheus  ioenbctdlind pentupese 

do do quadro em pé de Igualdade com, of. de~ ” 
mais elementos, tornam-se 0 proprio yelculo _ 

da\ estrotura a 'gne sé Submhetem ob plands te 

cdr, Surge outra ves & Conscl@ncla da supers” 

Te nepetias Baunele aeacensanne tee 

gho que Ihe das artiste —e J& agora como 

uuma colsa Intelraménte feita péla pintora, 

a abandonow. pincéis @ tinta-de-bienaga 

‘pele “platota” e a tinta Hquida, © espaco 

novo comeca m ae manifestar, a se delrar cap~ 

tar. A linha orgAntea, limite entre os pedaros 
tection naman Shia ay 

drado prito 4.0 lurar de ums preciaa durache 
que & 0 tempo. em qua dene (qundrado oe       

  

    

  

   

  

   
        

mesma fOryu. A capacidade do o@ Gar tntetra 
em cada obra, que caracterima esta artista, 6 
 certamente uma das cansas principals dle 

tonjunto poderoso de quadros que aqui se     
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Sera ks rast. te0-27-, woplemente Demtiat. pf 

oy cA ‘expressdo neoconcreto indica 

“uma tomada de posicao em face da 

arte ndo-figurativa. “geometrica” 

neoplasticismo, constru- 
tivismo, suprematismo, escola de 

= Ulm) e particularmente em face 

© da arte concreta leyada a uma pe- 
¥ eran exacerbacdo racionalista. 

© Trabalhando no campo do pintu- 
fa, escultura, gravura e literatura, 

08 artistas que participam desta 

Exposigdo Neoconcreta encon- 
‘traram-se, por férca de suas expe- 

= yiéncias, na contingéncia de rever 
os posicoes fedricas adotadas até 

ne / aqui. em face da arte concreta, 
+ uma yez que nenhuma delas “com- 

i " préende” satisfatériamente as pos- 
be _sibilidades expressivas abertas por 

2 estas experiéncias. 

  

  

  

Nascida com o cubismo, de uma 
 reagGo & dissolvéncia impressio- 
pista da linguagem pictérica, era 
“ natural que a arte dita geométri- 
* ca se colocasse numa posicao dia- 

__ metralmente oposta as facilidades 
* técnicas e alusiyas da pintura cor- , 
~rente. As novas conquistas da fi- 
sica e da mecénica, -abrindo uma 

"perspectiva ampla para © pensa- 

PEVSNER 

mento objetivo, incentiveriam, nos 

continuadores dessa revolucdo, @ 

tendéncia & .racionalizagao cada 

yez maior dos processos e dos pro- 

positos da pintura. Uma-nocao me- 

canicista de construcao invadiria 
a linguagem dos pintores e dos es- 
cultores, gerando, por sua vez, 

“prevaléncia @ obra sébre a teoria, 

Se_pretendermos entender a pine 

_tura de Mondrian ipelas suas teo- 

i rias, seremos obrigados a escolher 

entre as duas.: Ou bem a profecia 

-deuma total integracéo da arte na 

vida cotidiana’ parece-nos possivel    

~@ vemos na obra de Mondrian os 

iprimeiros passos nesse sentido — 
ow essa integracéo nos parece 

2 an vex mais remota e a sua obra 

  

les be ana univer- 

" 

réacdes igiialmente extremistas,” 

de carater retrégrado como o rea- 
lismo m6 gico ow jirracionalista 
como Dada e o surrealismo. Nao, 

resta duvida, entretanto, que, por 

tras de suas teorias que consagra- 

vam a objetividade da ciéncia e a 
precisdo da mecdnica, os verda- 

deiros artistas — como € o caso, 

por. exemplo,. aa Mondrian ou 

Peysner, —’construiam. sua obre: e, 
no. Corpo-a-corpo com @ expressdo, 

Superaram, muitas yézes, os limi- 

tes impostos pela teoria. Mas’ a 
obra désses artistas tem sido até 
hoje interpretada na base dos 
principios teéricos, que essa obra 

mesma negou, Propomos uma, rein- 

terpretacdo do neoplasticismo, do 

construtivismo e dos demais: mo- 

vimentos -afins, na ‘base de suas 

congquistas de expressdo e dando 
t 

MAX BILL 

sal ow © principio & falho e sua 

obra se revela fundada sébre uma 

ilusde. Mas a yerdade é que a obra 

de Mondrian: af estd, viva e fe- 

cunda, acimia dessas contradicées 

tedricas. De! nada nos servird ver. 

em Mondrian o destrutor do su- 
perficie, do plano e da linha, se 

no atentamos pata o novo espaco, 

que essa destruicGo construit.’ 

O mesmo se pode dizer de Vanton- 

gerloo ou de Pevsner. Nao impor- 

_ ta que equagdes matematicas es- 

tejam na raiz de uma escultura ou 

de um quadro de Vantongerloo, 

desde que sé @ experiéncia direta 

da percep¢do a obra entrega a 

“significacéo” de seus ritmos'e de. 

suas céres. Se Pevsner partiv ou. 

nao de figuras,da geametria des-. 

critiya € uma questao sem interés- 

se em face do.noyo espaco que as: 

suas esculturas fazem nascer.e da 

expressdo cdsmico-organica. que, 

através déle, suas formas revelani. 

Tera interésse cultural especitico 

determinar as aproximacées entre 

os objetos artisticos e os instru-_ 
mentos cientificos, entre o intui- 

¢Go do artista e 9 pensamento ob- 

ietiva do fisico e do engenheiro, 

' Mas, do ponto-de-vista estético, a 
obra comeca a interessar precisa- 

mente pelo que nela ha que trans- 
tende essas aproximacces exterio- 

res: pelo universo de significacoes 

existenciais que ela a um tempo 

: funda & revela, 

Malevitch, por ter reconhecido 0° 

primado da “pura sensibilidade ng 
arte”, salvou as suas definicdes 

tedricas das limitacées do raciona- 
lismo e do mecanismo, dando a 

sua pintura uma dimensdo trans- 
cendente que fhe gorante hoje 
uma notavel atualidade. Mas Ma- 

levitch pagou caro a coragem de 

ALBERS 

fest 

se opor, simultaneamente, ao figu- 

1 tivismo € d abstracao mecanicis- 
ta, tendo’ sido considerado até 

hoje, por certos tedricos’ raciona- 

listas, Como um ingénuo que’ ndo 

-compreendera bem 0 verdadeiro 

sentido’ da nova plastica... Na 
verdade, Malevitch ja. exprimia, 

dentro da pintura “geométrica” 

uma‘insatisfacdo; uma yontade de. 

transcendéncia do racional edo’ 

sensorial, que hoje se manifesta 
1 de maneira irreprimiyel. 

’ oy 

O neoconcreto, nascido de uma 

necessidade de exprimir a.comple- 

xa realidade do homem modernp 

dentro da linguagem estrutural da 

nova plastica, nega a yalidez das 

atitudes cientificistas €.positivis- 

tas em arte e repde o problema da 

expressdo,, incorporando as novas 

dimensées “verbais” criadas pela 
arte ndo-figurativa construtiva, O 
racionalismo rouba G arte téda a 
autonomia e substitui as qualida- 

des instransferlyeis da obra de arte 

por nocdes da objetividade cien- 

tifica: assim os conceitos de for- 
ma, espaco, tempo, estrutura — 

aR 
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que na linguagem das artes estéo | 
ligados a uma sighiticacdo existen-" \ 
cial; emotive, afetiva — sao con-~ 

fundidos com a aplicacao teorica” | 
que déles faz a ciéncia, Na verda- “ 

de, em nome de preconceitos que” * 

hoje a filosofia denuncia (M. Mer-”" 
Jeau-Ponty, E, Cassirer, S. Langer)” 
— € que ‘ruem em todos os cam": 

pos a comecar pela biologia mo-"' © 
derna, que’ supera o ‘mecanicismo 

pavloviano — os concretos-racio-* 

nalistos ainda yéem o homem como * 

uma@ maquina entre maquinos € 

procuram limitar a arte @ expres-', 

, sGo dessa realidade tesrica. 

  

Nao ‘concebemos’a obra de arte. 
nem como “mdquina” nem como” 
“objeto”, mas como um quosi-cor-"~ 

pus, isto &, um ser cuja realidade’ : 
ndo se esgota nos relacoes exte- » 

riores de seus elementos; um ser: 
que, decomponivel em partes pela : 

andlise, s6 se da plenamente @ ; 

abordagem direta, fenomenoldgi- | 
ca, Acreditamos que a obra de arte | 
supera 0 mecanismo material so : 

bre o qual repousa, nao por algu- ~ 

ma virtude extraterrena: supero-0 1 

por transcender essas relacdes me- 
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FRANZ WEISSMANN 

fr € © <¢'6 mc 

+ ednicas (que a Gestalt objetiva).e 
; por criar para si uma significacao 

~ tacita (M. Ponty) que emerge nelo 

pela primeira yez. Se tivéssemos 

que buscar um simile para.aobra_ 

de arte ado o poderiamos encon- 

“trar, portanto, nem na maquina 

“nem no objeto tomados objetiva- 

mente, mas como S. Langer e W. 

Wleidlé, nos.organismos vivos. Essa 

comparacao, entretanto, ainda nao 

_ bastaria para expressar a realidade 

_ especifica do organismo estético. 

F porque @ obra de arte nao se 

* Jimita a ocupar um lugar no espa- 

¢0 objetivo. — mas o transcende 

90 fundar .néle uma signiticagao 

“nova — que'as nocées objetivas de 
; tempo, espaco, forma, estrutura, 

_ cbr, etc., ndo sdo suficientes para 
coneaenies @ obra de arte, para 
dor conta de sua “realidade”. A 

: dificuldade de uma terminologia 

« 
Suplunéntd  Dominical. op. 3 

*. 

AMILCAR DE CASTRO 

ponto de hoje, invertendo-se os , 

papéis, certos artistas, ofuscados 

. por essa terminologia, tentarem 

fazer arte partindo dessas nocoes 

objetiyas para aplicd-las como mé- 

_ todo criatiyo. 

Inevitavelmente, ‘os artistas que: 

assim procedem apenas_ilustram»,. 

nocoes a priori, limitados que es- 

‘ tao por um método que jd {hes . 

. prescreye, de antemdo, o resu'ta- 
do do trabalho. Furtando-se a cria- 

Go intuitiva, reduzindc-se a um 
corpo objetivo num espaco. obje- 

tivo, 0 artista concreto ‘tacionalis- 

ta, com seus quadras, apenas so- 

“ licita de si edo espectador sma. 
reacdo de estimulo e reflexo: fala 
ao slho como instrumento e nao” 
ao 6lha como uri modo humano de 

ter o mundo e se dara éle; fala ' 

ao nite aguis € nao ao Gfho- 
-corpo. 

precisa para exprimir um mundo F porate a obra de arte transcen- 

* que nao se.rende a nocées levou a 
| critica de arte ao uso indiscrimi- 

\ nado de palavras que traem a com- ; 
. plexidade da obra criada. A in- 
‘fluéncia da tecnologia e da cién- 
cia também aqui se manifestou, a 

  

i _AMILCAR DE CASTRO FERREIRA GULLAR 
% 

de o espaco mecanico que, nela, 

as nocées de causa ¢ efeito perdem _ 

qualquer validez, © as nogoes de 
tempo, espaco, forma, cér, estéo 
de tal modo integradas.— pelo 

fato mesmo de que ndo pré-exis- 

FRANZ WEISSMANN 
a 4 

LYGIA CLARK 

tiam, como nocées, a obra — que 

seria impossivel falar delas como 

de térmos decomponiveis: A arte 

neoconcreta, afirmando a integra- 

¢Go absoluta désses elementos, 
acredita que 0 vocabulario “‘geo- 

métrico” que utiliza ‘pode assumir 

@ expressdo de realidades huma-' 
nas complexas, tal como 0 provom 

muitos das obras ‘de’ Mondrion, 

Malevitch, Pevsner, Gabo, Sofia 

Taueber-Arp, etc. Se mesmo ésses 

artistas Gs yézes confundiam o 

conceito de forma-mecénica com: 
o de forma-expressiva, urge escla-" 

recer que, na linguagem da arte, 

as formas ditas geométricas per- 
dem o carater objetivo da geome- 
tria para se fazerem yeiculo da 
imaginagao. A Gestalt, sendo ain- 
da uma psicologia causalista, tam- 
bém é insuficiente para nos fazer 
Compreender ésse fendmeno que 

dissolve 0 espaco ea forma como 
realidades causalmente determi- 

naveis e os da. como tempo — como 
espacializacgao da obra. Entenda- 

se por espacializacao da obra o 
fato de que ela esta sempre se fa- 

zendo presente, esta sempre reco- 

LYGIA CLARK LYGIA PAPE REYNALDO JARDIM 

craeweny Fee Re Te ee eee 

LYGIA PAPE 

r 

mecando o impulso que a gerou e 
de que ela era ja a origem. E se 

essa descricdo nos remete iguai- 

mente @ experiéncia primeira — 

plena — do real, é que a arte neo- 

concreta nao pretende nada menos 

que reacender essa experiéncia. A 
arte Resconcretg funda um _noyo.. 

.“espaco”  expressivo, 

Essa osteo € igualmente valida 

para @ poesia neoconcreta que de- 

nuncia, na poesia concreta, o mes- 

mo ‘objetivismo* mecanicista’ da 

pintura. Os poetas concretos ra- 

cionalistas também puséram ‘como 

ideal de sua arte a imitacao’ da 

maquina. Também para éles o es-" 

paco''e 0 tempo hao $a0 mais qué 

. relacées exteriores entre palavras- 
-objeto, Ora, se assim €, a pagina 

sé reduz.a um espaco grafico e a 

palayra a um elemento déssé es- 
pacgo. Como na pintura, “o visual” 
aqui se reduz ao dtico €.0 poema 

nao ultrapassa’a@ dimensGo grafi-" 

ca. A poesia neoconcreta rejeita 
tais nocdes espiirias e, fiel @ na- 

tureza mesma da linguagem, atir- 

mao poema como um ser. tempo- 

ral, No tempo e nao no espaco a 

ik » 

“aqui equivocamente ‘como poesia. 

“mento, objetivo {ciéncia) 2 doco; 

THEON SPANUDIS 

e t oOo 

palayra desdobra a sua complexe 
natureza significative. A pagina - 

na poesia neoconcreta éa espacia~_ 

lizagGo do tempo verbal: € pausa,~ 

siléncio, tempo. Nao se trata, evi- 
dentemente, de yoltar ao conceita 

de tempo da poesia discursiva, por=- 
que enquanto nesta a linguagem- 

flui em sucesso, na poesia neo~_ 
concreta a linguagem se abre em” 

duragao. Conseqiientemente, ao - 
contrdrio do concretismo raciono= 
lista, que toma a palayra coma:    
objeto @ a transforma em mero: 
sinal ético, a poesia neoconcreta 

devolve-a @ sua-condicéo de “ver=. 

bo", isto é; de modo. humano de” 

presentacdo do real. Na_ poesia, 

neoconcreta a’ linguagem ngo ess 
= corre, dura. 

Por sua vez, @ prosa neoconcreta;: 

abrindo um novo campo pare as 

experiéncias: expressivas, recupera. 

“<@ linguagem como fluxo,‘superan- 

do suas contingéncias sintéticas @_ 

dando um sentido novo, mais am-: 

plo, a certas’ solucées tidas até 

E assim que, na pintura como na 

poesia, na prosa como na escultu-. 

ta ena gravura, a arte neoconcreta 

reafirma a independéncia da cria~ 

do artistica em face do conheci- 

RIO, MARCO, 1959 
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