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RESUMO: 
 
Minha comunicação tem por objetivo apresentar projeto de pesquisa que coordeno na 
Unicamp e que tem como objetivo analisar a difusão do ideário vanguardista na cidade de 
Campinas durante as décadas de 1950/70 e refletir sobre a relação entre local e nacional, 
central e periférico, arte de vanguarda e tradição. Pretendemos recuperar e analisar 
documentos de época, que se encontram hoje dispersos em diferentes arquivos, e elaborar 
uma narrativa coerente e crítica sobre a situação das artes e o circuito artístico na região no 
período indicado. Também criamos um site onde armazenamos todo o material levantado e 
disponibilizamos os resultados de nossa pesquisa. 
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ABSTRACT: 
 
My paper presents a research project that I coordinate at Unicamp. The aim of the project is 
to analyze the diffusion of the art of avant-garde in the city of Campinas during the decades 
of 1950/70, and to reflect upon the relationship between local and national, center and 
periphery, avant-garde and tradition. We intend to collect and analyze documents from that 
period, which are currently dispersed in different locations. We aim to create a website and 
also produce a report about the state of the Arts and the artistic circuit in the region and 
period indicated. 
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A história da arte brasileira é alvo de constantes revisões e atualizações, 

proporcionadas tanto pela organização de exposições retrospectivas que retomam 

nomes de artistas por vezes esquecidos ou que revelam pontos significativos de 

suas trajetórias, bem como por pesquisas que, baseadas na análise de novos 

documentos ou possibilitadas pelo surgimento e/ou acesso a novos arquivos, 

acervos ou obras, traçam outras relações e enriquecem o debate teórico sobre 

questões e conceitos às vezes já cristalizados ao longo nossa história. Nos últimos 

anos, diversos estudos buscaram repensar o significado da arte de vanguarda entre 

nós, compreendendo-a não mais como estratégias de ruptura com a arte 

internacional, mas sim a partir de uma “acepção peculiar e local, pensada fora do 
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âmbito das propostas vanguardistas européias”.i Se a exaltação nacionalista de 

nossa produção artística, constitutiva do ideário modernista, não mais faz sentido, 

pergunta-se, hoje, como e a partir de quais parâmetros promover a integração entre 

uma história local e a história global? No campo das artes plásticas, como analisar 

as ambigüidades e hesitações de nosso processo de modernização e como refletir 

sobre as formas específicas de reação e de integração aos discursos hegemônicos 

de autoridade e de legitimação que ocorrem em contextos periféricos?  

O projeto de pesquisa que ora apresento visa à seleção, organização, digitalização e 

estudo de documentos de época (textos críticos, artigos de jornal, catálogos de 

exposição, cartas e manifestos) relacionados à produção de vanguarda em 

Campinas durante as décadas de 1950/1970, assim como ao levantamento e 

registro fotográfico e análise de obras produzidas no período e à realização de 

entrevistas com artistas, críticos, historiadores e colecionadores da região. Ele 

envolve alunos do curso de graduação em Artes Visuais da Unicamp  (bolsistas de 

IC) e do Programa de Pós-graduação da mesma instituição. Conta ainda com a 

participação o Prof. Dr. Emerson Dionísio de Oliveira, da Universidade de Brasília, 

antigo diretor do Museu de Arte Contemporânea de Campinas. Este projeto tem o 

apoio financeiro do CNPq e da FAPESP. 

O tema em questão permite uma ampla discussão sobre a relação entre centro e 

periferia; local, nacional e internacional no campo das artes e da história da arte, 

bem como sobre o estabelecimento de um vocabulário de vanguarda fora dos 

grandes centros de um país periférico. Nesse sentido, embora o foco específico de 

nosso objeto de estudo sejam as artes em Campinas, abordaremos também 

questões relativas ao circuito artístico e expositivo em outras cidades/capitais do 

Brasil no mesmo período. Nosso projeto insere-se assim em um conjunto de 

iniciativas acadêmicas que buscam relativizar a “centralidade do discurso nacional”, 

reavaliando os paradigmas estabelecidos nos eixos hegemônicos do país sobre a 

chamada “arte brasileira” ao incorporar questões que dizem respeito a problemáticas 

locais/regionais, que não ambicionam constituir uma idéia homogênea de Brasil. 

Trago como exemplo de pesquisas com enfoques similares, que lançam luz sobre  

“tempos e espaços de modernidade que se produzem numa periferia chamada 

Brasil”,ii o projeto Modernidades tardias, desenvolvido no Centro de Estudos 

Literários da Faculdade de Letras da UFMG e que teve como foco de estudo a 
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cidade de Belo Horizonte na década de 1940 e suas variadas manifestações 

artístico-culturais engendradas pelo projeto modernizador de Juscelino Kubitschek. 

Buscava-se então, segundo afirmam seus organizadores, “pensar que a noção de 

periferia ligada à de modernidade não se circunscreve aos modelos tradicionais de 

cultura, centrados na divisão binária e na exclusão, mas se apresenta como um 

conceito a ser produzido”. Seria possível afirmar, perguntava-se Wander Melo 

Miranda, que “em cada uma das experiências periferias e/ou tardias de 

modernização a serem levantadas e analisadas, existiriam programas alternativos de 

modernidade?”iii 

Se como observou Moacir dos Anjos, ao abordar a arte produzida no nordeste em 

seu livro Local/global: arte em trânsito, “a produção artística proveniente da região 

Sudeste foi, por muito, reconhecida – no Brasil e no exterior – como moderna e 

brasileira, enquanto as que provinham de outros lugares do país eram rotuladas de 

regionais ou regionalistas”, trata-se, aqui, de repensar o conceito de “região 

Sudeste” ou mesmo de arte paulista como um bloco único.iv A partir de um análise 

mais fina, pretendemos discutir a natureza tensa da relação entre a cidade de São 

Paulo, seus intelectuais, artistas e marchands, e as cidades do interior do estado, 

em especial Campinas. Até que ponto e em que medida paradigmas artísticos lá 

estabelecidos foram transplantados para o interior? Quais as conseqüências desse 

contato aparentemente tão próximo, confirmado, por exemplo, pelo interesse e apoio 

dos artistas concretistas de São Paulo em relação ao grupo Vanguarda, fundado em 

Campinas em 1958, assim como pela freqüente participação dos campineiros em 

Salões e mostras coletivas organizadas em São Paulo? 

O recorte cronológico adotado (1950-70) diz respeito ao momento em que o circuito 

artístico campineiro se abre, ainda que timidamente, para novas propostas artísticas. 

Todavia, cabe ressaltar que durante boa parte dos anos 1950 ainda eram realizados, 

no Teatro Municipal da cidade, os Salões de Belas Artes, com supremacia absoluta 

de trabalhos de cunho acadêmico. Esses Salões eram referência obrigatória para os 

artistas que desejassem consolidar seu nome junto ao público e à crítica local. 

Gradualmente, porém as manifestações artísticas de caráter renovador que 

ocorreram durante o final da década de 1940 e início da década de 1950 em São 

Paulo, como a criação do museu de arte moderna e a realização das primeiras 
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Bienais Internacionais, provocou mudanças na maneira dos jovens artistas 

campineiros entenderem a arte de seu tempo.  

Thomaz Perina e Mário Bueno começaram, nesse período, a rever seu trabalho. 

Sem dúvida, a visita a I Bienal foi um momento decisivo na carreira de ambos. “Foi 

um impacto”, diz Perina e completa:  Eu, naquele momento, decidi o meu caminho; 

sabia que para isso tinha que ousar muito mais em minhas experiências”.v 

Bueno  também afirmou que sofreu um grande choque ao visitá-las. Em uma 

entrevista declara:  

Nas primeiras bienais, havia um aspecto didático. As apresentações dos 
pintores eram acompanhadas de informações. Então, foi muito aproveitável. 
E para mim foi fundamental o aparecimento das Bienais, porque eu 
conhecia todos os artistas de vanguarda.vi  

Em 1957, um grupo de jovens artistas atuantes na cidade, formado, entre outros, por 

Thomaz Perina, Mário Bueno e Enéas Dedecca Geraldo Jurgensen, Raul Porto 

Geraldo de Souza, Maria Helena Motta Paes e Francisco Biojone decide organizar a 

I Exposição de Arte Contemporânea de Campinas, no saguão do Teatro Municipal, 

ocupando assim o espaço anteriormente reservado apenas para a arte tradicional. 

Após a mostra, os artistas passaram a se reunir, autodenominando-se grupo 

Vanguarda,vii e organizaram a II Exposição de Arte Contemporânea de Campinas, 

no andar térreo do Edifício Catedral. Com a participação do jornalista e poeta Alberto 

Amêndola Heinzl, redigiram um manifesto contendo os objetivos, princípios e 

estratégias do grupo, que foi publicado no Jornal do Centro de Ciências, Letras e 

Artes de Campinas, em junho de 1958. 

Deve-se ressaltar o quanto o manifesto do grupo Vanguarda é tributário do 

Manifesto Ruptura, distribuído pelos integrantes do grupo concretista atuante na 

cidade de São Paulo por ocasião da inauguração de sua primeira exposição em 

dezembro de 1952 no MAM-SP. Sua diagramação é semelhante àquela do Ruptura, 

embora menos elaborada graficamente. O texto possui o mesmo tom agressivo e 

polêmico, assumindo a idéia de que a arte do passado estava em crise e que eles 

eram a renovação. Repetem-se aqui as recusas lapidares, as imagens 

dessacralizadoras, com o objetivo de referendar a necessidade de uma expressão 
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estética diferenciada das precedentes. O discurso é fragmentado, articulado 

visualmente por meio de recorrentes interrupções na escrita.  

O grupo campineiro sugere uma renovação artística que seja constante e 

progressiva (“não seremos velhos amanhã porque teremos mudado”) e prega uma 

atitude de luta e de debate como forma de livrar a arte do misticismo e criar em 

“coerência com o atual estágio da civilizacão”. Critica aqueles que guardam “os 

segredos da arte” para si mesmos, a quem chamam de burgomestres - 

provavelmente os pintores mais tradicionais que atuavam na cidade. Tampouco 

poupam os críticos de arte, os quais são acusados de observarem o objeto de arte 

em si, mas se apoiarem em outros valores, como no “nome de quem assina” [a 

obra]. O grupo também deixa evidente o desejo de romper com os “falsos estetas” e 

com os “escribas que pretendem que uma andorinha modelada em bronze deva ter 

penas e cheiro de andorinha”. Querem, ao contrário, promover uma atitude crítica 

fundamentada e elucidativa, que livre a obra de arte de sua “aura” (“um poema é um 

poema / uma tela é uma tela”). 

De acordo com José Armando Pereira da Silva, estudioso do trabalho do grupo, o 

manifesto combina contundência e polêmica: 

Vazado em uma linguagem analógica e fatura gráfica bem ao gosto do 
concretismo, vão se justapondo propostas e críticas, a que não faltam 
expressões cifradas (“a moda blackwood”), citações do momento  (“Pound”), 
muita ironia e um fecho de panfleto radical: “Fora com os burgomestres 
falantes e vazios / fora com os fritadores de bolinhos”. É bem provável que a 
maioria dos signatários tenha se espantado com o texto, mas naquele 
momento a provocação fazia parte do jogo.viii 

Embora apenas algumas poucas obras dos artistas do Vanguarda daquele período 

fazerem referência explícita aos preceitos concretistas, estabelece-se um produtivo 

entrosamento – ou um amistoso relacionamento, com o grupo concreto paulista – o 

qual procurou dar apoio aos artistas de Campinas. 

Em novembro de 1958, na ocasião da IV Exposição de Arte Contemporânea de 

Campinas, Décio Pignatari, Haroldo de Campos e Ronaldo Azevedo, poetas 

concretos, comparecem para o fechamento da exposição do grupo Vanguarda no 

Teatro Municipal. Décio Pignatari declara que “(...) aquela mostra de arte estava a 

altura do que se fazia em São Paulo e Rio. Os autores podiam sair sem ter medo da 

concha da província”.ix O poeta ainda destaca: “Creio que eles formaram o primeiro 
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grupo e movimento de arte (e não só moderna) de Campinas, com projeção não só 

estadual, como nacional. Não é dizer pouco”.x 

Alguns artistas do grupo concreto articularam uma exposição para o grupo 

campineiro na Galeria das Folhas de São Paulo, que representava na ocasião um 

importante acesso ao panorama artístico paulistano fora das mostras oficiais. Sobre 

essa primeira mostra do grupo em São Paulo, em 30 de agosto de 1959, intitulada 

“Artistas de Campinas”, o crítico José Geraldo Vieira destaca: “a surpresa não é a 

existência de artistas modernos em Campinas, mas a diversidade de sua arte: 

pintura, escultura e desenhos – e tudo comparável ao nível da mais recente arte 

européia”.xi 

O catálogo da mostra tem apresentação de Waldemar Cordeiro, que procura apontar 

a diversidade de estilos presentes nas obras: 

a mostra nada tem de local, pelo contrário, chama a atenção por trazer em 
si a complexidade da arte contemporânea. Essa arte que deveria ser vista 
sob um novo olhar, com novos fundamentos, principalmente, com um 
método de julgamento apoiado na história. Só assim o novo que ela contém 
– que é o que mais interessa – poderá ser caracterizado.xii 

Em entrevista concedida a Crispim Antonio Campos, Maurício Nogueira Lima 

também ressalta a importância da produção grupo de Campinas em contraposição 

às obras de arte, por ele denominadas de acadêmicas, que eram vendidas nas 

galerias de São Paulo e do interior na década de 1950, afirmando que o “grupo teve 

a gloriosa inteligência de quebrar com isso, mas não fazendo uma arte modernista 

brasileira, mas já fazendo uma arte geométrica, na tradição construtivista, na 

tradição de São Paulo etc”.xiii 

Embora tenha ocorrido esse encontro bastante rico em consequências (Willys de 

Castro, por exemplo, publica seu manifesto sobre o Objeto Ativo quando de sua 

exposição na galeria Aremar, de Raul Porto), é importante ressaltar que os dois 

grupos mantiveram estruturas diferentes. Os concretistas de São Paulo possuíam 

uma unidade tanto de pesquisa quanto de ideal coletivo. Já os artistas do grupo 

Vanguarda de Campinas desenvolviam trabalhos de caráter individual, sem que um 

se influenciasse pela do outro e sem sofrer grandes modificações devido a pressões 

externas ao grupo. Thomas Perina, por exemplo, afirma que o grupo campineiro: 

“Não tinha uma tendência para defender”, os artistas se reuniam para debater e 
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trocar informações referentes à arte, porém cada um possuía uma produção 

individual e distinta.  

Juliana de Sá Duarte, em sua pesquisa de IC desenvolvida no âmbito deste projeto 

sobre o trabalho de Mário Bueno, aponta algumas semelhanças entre a formação e 

produção do Grupo Santa Helena e a do grupo campineiro. Ambos os grupos, Santa 

Helena e Vanguarda, não possuíam um projeto único de produção artística nem 

tinham a pretensão de fazer uma arte de cunho nacional. Os temas que atraíam a 

atenção da maioria de seus membros, em especial durante os anos 1950, também 

se assemelhavam, tratando do limiar entre o campo e a cidade, de um processo de 

modernização não consumado. Mário Bueno e Thomas Perina, por exemplo, jamais 

se interessaram por uma abstração de cunho racional, mantendo certa 

espontaneidade e lirismo em suas composições e preservando a força do gesto em 

suas pinceladas. Por mais que seus trabalhos dos anos 1950 flertem com a 

abstração, eles em muito se diferenciam das obras afirmadamente concretistas de 

Raul Porto, outro integrante do grupo. Porto atuou como verdadeiro agente cultural 

do grupo, ao transformar a sede de sua agência de viagens – a Aremar Turismo, em 

galeria de arte e centro promotor de evento. 

As diferenças apontadas entre a produção do grupo Vanguarda e do grupo Ruptura 

não impediram, porém, que Waldemar Cordeiro se interessasse fortemente pelo 

trabalho de Perina. Segundo relata Décio Pignatari em entrevista concedida a 

Campos,  

o Cordeiro ficou muito impressionado coma  a qualidade da pintura do 
Thomaz Perina. (...) Achava que [sua] pintura tinha uma incrível intuição 
compositiva, e achava que o Perina teria sido o grande mestre, o que teria 
feito o Grupo de Campinas.xiv  

Nessa mesma entrevista, Pignatari  afirma que se o grupo campineiro tivesse de fato 

se unido ao grupo concreto paulista “teria tido conseqüências extraordinárias, na 

cultura brasileira” e discorre sobre as possíveis razões de seu isolamento no cenário 

nacional: 

 A verdade é que foram vitimas de alguma coisa que os prendeu. O 
engraçado é que não houve exceção, quer dizer, nenhum deles saltou fora, 
veio para o nosso grupo  (...) O grupo de Campinas me lembra Aníbal. É um 
grupo cartaginês, chega às portas de Roma, e você não sabe por quê, 
Roma já estava entregue, e não ocupa. Nenhum deles se projetou 
individualmente, nenhum rompeu com seu grupo para ingressar no nosso 
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ou em outro, ou no grupo carioca, enfim.... nenhum deles mudou sua obra. 
(...) Foram vitimados por um provincianismo inexplicável, era só 
desprovincianizar-se.xv 

 

Todavia, a movimentação produzida pelo grupo Vanguarda não foi o único fato a 

auxiliar na renovação do cenário artístico local nas décadas de 1950/60. Destaque-

se aqui também as atividades do pintor Egas Francisco, nascido na cidade de São 

Paulo, em 1939 e atuante até os dias de hoje, e de Bernardo Caro, nascido em 

Itatiba em 1931 e falecido em Campinas em 2007.xvi A trajetória de ambos, embora 

de características bastante distintas, foi de fundamental importância para abalar o 

tímido circuito das artes da cidade. Se Egas Francisco define-se como pintor 

expressionista e figurativista, rejeitando toda forma de abstração e povoando suas 

telas de personagens que marcaram sua vida e a cidade de Campinas, Bernardo 

Caro firmou-se no cenário paulistano dos anos 1960/70 com obras e instalações de 

caráter conceitual, profundamente questionadoras do regime politico ditatorial então 

vigente. Caro participou de diversos Salões de Arte Contemporânea de Campinas, 

conquistando alguns prêmios, das Bienais Nacionais de 1972, 1974 e 1976 e das 

edições de IX, XII, XIII e XIV da Bienal Internacional de São Paulo. Na IX Bienal 

Internacional de São Paulo, realizada em 1967, Bernardo Caro apresenta a série 

Mulheres X Protesto. São expostas cinco xilogravuras denominadas: Mulheres X 

Destino; Mulheres X Ritual;  Mulheres X Sexo;  Mulheres X Fim e Mulheres X 

Saravá.  Com esta última, o artista é contemplado com o Prêmio Aquisição Itamarati. 

Na Bienal Nacional de 1972, Caro atrai a atenção dos críticos com sua obra 

Cavalinho-de-Pau, primeiramente por suas grandes proporções (2,80m de altura por 

3,50m de comprimento) e por seu material: madeira, gesso, papelão e pele natural 

de carneiro. Segundo o crítico Olney Kruse, a obra de Bernardo Caro representava 

um “animal político” e não remetia a um brinquedo que diverte, mas “um brinquedo 

que propõe uma série de perguntas, de resto sem respostas”.xvii Esta mesma obra 

serviu de inspiração para Walmir Ayala compor o poema chamado O Cavalo. 

Ressalte-se ainda a criação do Museu de Arte Contemporânea de Campinas – José 

Pancetti (MACC) na Avenida da Saudade, em setembro de 1965, junto à Secretaria 

Municipal de Cultura. Somente alguns anos mais tarde, em 1976, o MACC recebeu 

um prédio que seria sua sede definitiva, onde se encontra atualmente, na Avenida 

Benjamin Constant, 1633, no centro da cidade e ao lado da Prefeitura Municipal. 
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Garantida sua implantação, tratou-se de realizar imediatamente a sua inauguração 

com o I Salão de Arte Contemporânea de Campinas, os quais aconteceram, quase 

todos os anos, de 1965 a 1977, com uma retomada nos anos 1980, quando foram 

realizadas duas novas mostras.  

Estes Salões, conforme demonstrou Renata Cristina de O. Maia Zago em sua 

dissertação de mestrado, serviram de importante referência para vários artistas do 

período, não apenas os campineiros, observando-se que alguns deles iniciavam 

então suas carreiras. Dentre os artistas que deles participaram podemos hoje 

apontar nomes significativos no contexto nacional como Carmela Gross, Cildo 

Meirelles, Mira Schendel, José Roberto Aguilar, Antônio Henrique Amaral, Cláudio 

Tozzi e Evandro Carlos Jardim, entre outros. Compuseram a comissão julgadora 

desses certames personalidades que também marcaram nossa história, como Mario 

Schenberg, Maurício Nogueira Lima, Walter Zanini, Amaral e Frederico Morais. 

Inicialmente realizados nos mesmos moldes de um salão tradicional, os SACCs 

foram, ao longo de suas edições, modificando seu caráter e sua estrutura e 

chegaram a destacar-se em âmbito nacional, principalmente nos anos de 1974 e 75. 

Em 1974, o júri decidiu tornar a mostra temática e dividi-la entre artistas 

selecionados e artistas convidados, com o objetivo de trazer a Campinas diversos 

artistas de renome. E assim nasceu o IX Salão de Arte Contemporânea de 

Campinas – Desenho Brasileiro 74, visto não apenas na cidade de origem, mas 

também no Rio de Janeiro e em Brasília. Se nesse ano de 1974 predominou a 

intenção de equilibrar o sistema tradicional do concurso com a necessidade de 

contar com artistas significativos através do convite direto, no salão seguinte 

eliminou-se por completo o primeiro modo. O júri de seleção e premiação 

transformou-se apenas em comissão organizadora e voltou-se para o princípio do 

convite, escolhendo doze artistas brasileiros “com obra em plena maturidade, obras 

que se caracterizassem pela atualidade no nosso contexto, uma abrangência em 

termos territoriais assim como a diversidade das tendências vigentes”.xviii 

O dado mais radical deste Salão, conforme ressalta Zago, é que dele foi eliminada a 

presença direta, ou seja, física da obra. Ao invés de comparecer com duas ou três 

obras, cada artista encarregou-se de preparar uma documentação visual, em slides, 

capaz de indicar suas pretensões e os caminhos percorridos para pô-las em prática. 
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Acompanhando a documentação visual, um texto depoimento, publicado em 

catálogo, transferiu ao público o conhecimento da maneira pela qual o artista encara 

sua própria evolução, no contexto que o caracteriza. Na opinião de Roberto Pontual 

“não era preciso dizer mais nada para comprovar a oportunidade e a utilidade de 

uma exposição como esta, que se mostrou suficientemente capaz de ousadia, com 

vistas a manter um mínimo de substância justificadora”.xix 

É grande a importância dos SACCs, devendo-se destacar seu caráter inovador para 

o interior do Estado de São Paulo, já que no eixo Rio – São Paulo já aconteciam 

importantes mostras ou eventos como a Jovem Arte Contemporânea do MAC-USP, 

os Panoramas do MAM-SP e os Domingos de Criação no aterro do Flamengo (anos 

1970 – MAM-RJ), entre outras. Com eles, tem início uma discussão de outra ordem 

em torno da  eficácia e/ou do esgotamento do ideário vanguardista.   

Para concluir, ressalto que embora nosso recorte estabeleça a década de 1970 

como marco final, uma das pesquisas hoje em curso analisa as duas edições do 

Salão de Arte Contemporânea de Campinas realizadas nos anos 1980, 

aproximando-as, ou não, dos propósitos dos primeiros SAACs organizados. 

No âmbito deste projeto já foram concluídas as seguintes pesquisas, desenvolvidas 

sob minha orientação: 

 1. uma dissertação de mestrado sobre os Salões de Arte Contemporânea de 

Campinas (anos 1960/70); 

2. uma pesquisa de IC que catalogou as telas a óleo do acervo particular do artista 

campineiro Egas Francisco; 

3. uma pesquisa de IC sobre as “Paisagens de Mário Bueno no acervo da Unicamp”; 

4. uma pesquisa de IC sobre a produção de Bernardo Caro nas décadas de 

1960/1970 e sua relação com a vanguarda campineira.  

Três novas pesquisas de IC sobre temas relacionados ao projeto foram iniciadas em 

agosto de 2009, com bolsa SAE/PIBIC: As edições do Salão de Arte 

Contemporânea de Campinas nos anos 1980;  A relação entre os artistas 

campineiros e os concretistas de São Paulo nos anos 1950/60 e A obra de Mário 
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Bueno nos anos 1960/70: uma análise crítica. Destaco que oriento ainda uma 

pesquisa de IC (financiada pelo CNPq) sobre “Raul Porto e a galeria Aremar” e um 

projeto de mestrado sobre os retratos e auto-retratos de autoria de Egas Francisco.  

As pesquisas concluídas até o presente momento levantaram dados sobre a carreira 

dos artistas citados, assim como lançou novas luzes sobre os salões de arte 

contemporânea aqui realizados. Vários documentos de época (textos críticos, catálogos 

de exposição, fotografias) foram encontrados nos arquivos do Centro de Ciências, 

Letras e Artes de Campinas, do Centro de Memória da Unicamp e na Fundação Bienal 

de São Paulo. Muitos desses documentos já foram digitalizados e vêm sendo anexados 

ao site do projeto (www.iar.unicamp.br/vanguardasemcampinas). Ressalte-se ainda 

que organizamos, a aluna Nara Vieira Duarte e eu, a exposição Arte em protesto: a 

obra de Bernardo Caro nos anos 1960/70 na galeria de arte da Unicamp. Esta 

exposição, realizada de 6 de novembro a 12 de dezembro de 2008, foi fruto de 

pesquisa realizada no âmbito desse projeto e trouxe à público documentos, fotos e 

obras realizadas por Caro nesse período. 

                                                 
i FABRIS, Annateresa. “Modernismo: nacionalismo e engajamento”. In: AGUILAR, Nelson (org.). Bienal Brasil 
século XX.  São Paulo: Fundação Bienal, 1994, p. 72-83. 

ii SOUZA, Eneida Maria de (org.). Modernidades Tardias. Belo Horizonte: UFMG, 1998 (texto de contra-capa). 
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iv DOS ANJOS, Moacir. Local/global: arte em trânsito. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor. 

v Declaração de Thomaz Perina. In: PEIXOTO, Dayz e SILVA, José Armando Pereira. Thomaz Perina – Pintura e 
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vi Entrevista de Mário Bueno a Crispim A. Campos. In: CAMPOS, Crispim Antonio. Um olhar sobre o Grupo 
Vanguarda; uma trajetória de luta, paixão e trabalho. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Educação, 
Unicamp, 1997. Anexos (s/p). 

vii O Grupo Vanguarda contou de forma definitiva e constante com os seguintes artistas: Thomaz Perina, Mário 
Bueno, Geraldo Jurguensen, Enéas Dedeca, Francisco Biojone, Franco Sacchi, Geraldo de Souza, Maria Helena 
Motta Paes Raul Porto. Bernardo Caro integrou-se ao grupo em 1964. Edoardo Belgrado, Geraldo Dècourt, 
Ermes de Bernardi, membros fundadores, participaram – por diferentes motivos – de duas ou três exposições. 
Belgrado afastou-se de Campinas em virtude de trabalho, retornando posteriormente à Itália. José Armando 
Pereira da Silva e Alberto Amêndola Heinzl, crítico de arte e poeta, participaram do grupo por diversos anos 
contribuindo principalmente com a divulgação através da página Minarete, do jornal Correio Popular, de 
Campinas. 

viii SILVA, José Armando Pereira. Província e Vanguarda: apontamentos e memória de influências culturais, 
1954-1964. Santo André: Fundo de Cultura do Município, 2000, p. 174. 

ix FONSECA, Days Peixoto. Op.cit., p.10. 

x Idem, p.5. 
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xi VIEIRA, José Geraldo. “Artistas de Campinas”. Folha de São Paulo, São Paulo, 30 ago. 1959. 

xii Artistas de Campinas. São Paulo: Galeria das Folhas, 1959, sem paginação. Catálogo da exposição. 

xiii CAMPOS, Crispim A. Op. Cit. Anexos (s/p). 

xiv Idem. 

xv Idem. 

xvi Relembro que Caro chegou a integrar o grupo Vanguarda em 1964, quando seus membros já trabalhavam 
sem grande união. 

xvii KRUSE, Olney. Catálogo Proposições: 1964/1984. Campinas: Unicamp, 1984. 

xviii AMARAL, Aracy; FIGUEIREDO, Aline; MORAIS, Frederico. Apresentação. X Salão de Arte Contemporânea 
de Campinas: Arte no Brasil: Documento / Debate. Campinas: MACC, 1975. Catálogo. 

xix Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 15 jan. 1976. 
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