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RESUMO: Minha comunicação tem por objetivo discutir as modificações ocorridas 
no panorama cultural e artístico da América Latina dos anos 1960, a partir da 
criação de diferentes Bienais de Arte, indagando que repercussões essas mostras 
trouxeram para o circuito regional e internacional.  Tomarei como exemplo o caso da 
Bienal de Córdoba, em suas edições promovidas pelas Indústrias Kaiser. 
 
Palavras-chave: Bienais de Arte, sistema de arte, arte da América Latina 
 
 
ABSTRACT: My communication intends to reflect upon the impact caused by the 
creation of different Art Biennials in Latin American countries during the 1960's, 
discussing what effects, what consequences, these exhibitions brought to the 
development of art and the art system in our continent. I'll take as a major example 
the Córdoba Biennale, promoted by Kaiser Industries between 1962 and 1966. 
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A realização das Bienais de São Paulo, a primeira do gênero na América 

Latina, foi uma iniciativa ousada, que teve como modelo a Bienal de Veneza, 

e que só se tornou possível em função de uma conjunção de fatores de 

ordem sócio-político-cultural, em que se destaca o desejo da burguesia 

paulistana de "se projetar no mundo econômico através de empreendimentos 

culturais de cunho internacional”. 1  Lourival Gomes Machado, diretor do 

Museu de Arte Moderna de São Paulo na época da primeira Bienal 

organizador da ediçāo inaugural, ressalta o sentido coletivo e de grande 

alcance desta empreitada ao afirmar, no catálogo da mostra, que, por sua 

própria definição, a Bienal deveria cumprir duas tarefas principais: colocar a 

arte moderna do Brasil não em simples confronto, mas em vivo contato com a 

arte do resto do mundo, ao mesmo tempo que para São Paulo se buscaria 

conquistar a posição de centro artístico mundial”.2 

Embora o segundo objetivo não tenha sido plenamente alcançado, as Bienais 

de São Paulo promoveram uma expressiva – e inédita - circulação de obras, 
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artistas e agentes culturais no Brasil e na América do Sul dos anos 1950, a 

qual auxiliou no trânsito de informações e na “atualização” de tendências e 

gostos.3 Uma de suas consequências foi a de deflagrar o interesse por esse 

tipo de mostra em diferentes instâncias públicas e privadas de outros países 

latino-americanos e de demonstrar sua viabilidade de execução e seu 

potencial político. Nos anos 1960, várias bienais de arte foram criadas em 

diversos países do continente, muitas delas movidas pelo desejo de tornar-se 

um espaço de legitimação e de promoção de arte da América Latina no 

campo internacional ou mesmo visando estabelecer conexões mais profícuas 

com outros países da região. Cabe lembrar que as Bienais de Sāo Paulo 

jamais tiveram este perfil, que virá a ser assumido pelas Bienais do Mercosul, 

realizadas em Porto Alegre a partir dos anos 1990.4 Ressalte-se, contudo, 

que em 1978, em seguida a quatro edições das chamadas Bienais Nacionais, 

organizou-se uma Bienal Latino-Americana em São Paulo. Segundo relato de 

Aracy Amaral, a intenção de dar continuidade a mostras dessa natureza, em 

substituição à proposta das Bienais Internacionais de São Paulo e em face à 

crise pela qual atravessava a mostra nos anos 1970, não encontraram boa 

acolhida. 

Em texto publicado em 1974, o historiador e crítico de origem argentina 

Damián Bayón assinala que "seguindo o exemplo tentador de São Paulo 

podemos dizer que há alguns anos as bienais – melhor ou pior organizadas - 

proliferaram sobre o território da America Latina. Seu mais terrível defeito 

consistiu e consiste sempre em sua falta de estabilidade no tempo."5 De fato, 

grande parte dessas mostras - dentre as quais devemos citar a Bienal do 

México, a Bienal de Córdoba, na Argentina, a Bienal de Medellín e a Bienal 

Americana de artes gráficas de Cali, na Colômbia, a Bienal Armando 

Reverón, na Venezuela e a Bienal de gravura de San Juan, em Porto Rico -, 

teve vida efêmera, diferentemente da Bienal de São Paulo, que vem sendo 

realizada sob a tutela da Fundação Bienal de São Paulo desde 1963, mas 

isso não diminui sua importância no panorama cultural regional ou 

internacional.6 
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Claro está que o contexto sócio-político dos anos 1960, tensionado pela 

Revolução Cubana, pelo agravamento das relações entre Cuba e Estados 

Unidos e pelo fantasma do avanço do comunismo, favoreceu o apoio norte-

americano (momentâneo ou mais duradouro) a eventos e ações das mais 

diferentes naturezas, que contribuíssem para uma pretensa união ou 

integração da América Latina, estimulassem propostas de cunho identitário e 

auxiliassem, a médio prazo, a conter a "ameaça comunista". A Aliança para o 

Progresso, lançada em 1961 pelo presidente Kennedy, por exemplo, tinha 

por objetivo declarado colocar em execução um programa de assistência 

voltado ao desenvolvimento econômico, social e cultural da América Latina, 

ao mesmo tempo que buscaria aprofundar o conhecimento sobre a América 

Latina nos Estados Unidos. Previa-se seu funcionamento por dez anos, 

período durante o qual os países da América Latina receberiam créditos e 

assistência técnica para a implantação de projetos por eles considerados 

prioritários. Tratava-se, evidentemente, de estratégias de ação que, em seu 

conjunto, miravam, em última (ou primeira) instância, a consolidação da 

hegemonia norte-americana na região.  

A Organização dos Estados Americanos (OEA), por sua vez, também 

desempenharia papel ativo na expansão do circuito de arte latino-americana 

no período em questão. O cubano José Gómez Sicre atuou como chefe da 

Divisão de Artes Visuais da OEA de 1948 a 1976, além de editar o Boletim de 

Artes Visuais, importante veículo de difusão de textos sobre a arte e a cultura 

da América Latina. Em sua longa gestão, Sicre promoveu diversas 

exposições de pequeno porte consagradas a arte latino-americana e deu 

suporte e consultoria a mostras de maior vulto, dentro e fora dos Estados 

Unidos. Como veremos, Sicre auxiliou na implementação da Bienal de 

Córdoba, tomando parte do júri de sua primeira e segunda edições. Ciente da 

importância de discursos de tom otimista, utópico, Sicre declara, em 1959, 

que "o jovem artista da América sabe que estão nascendo centros 

internacionais de arte em seu próprio continente e já tem como locais 
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obrigatórios de recepção as cidades de Nova Iorque, Buenos Aires, Rio de 

Janeiro e Lima, Cidade do México e São Paulo, Caracas e Washington".7 

Segundo Andrea Giunta, autora de um estudo de fôlego sobre a arte 

argentina dos anos 1960 e seus programas de auto-promoção, é possível 

afirmar que, nesse período, "as exposições de arte latino-americana 

circularam com uma abundância e dinamismo sem precedentes", em parte 

em função dessas iniciativas de cunho político: 

O programa de exibições da arte latino-americano que desde 1947 
se organizou na sede da OEA, as seleções que foram 
apresentadas em diferentes museus norte-americanos e europeus, 
junto a iniciativas que foram articuladas em cada um dos países da 
América Latina, geraram um intenso tráfico de imagens que 
passaram por diversos espaços em busca de reconhecimento. 
Tanto na América Latina quanto nos Estados Unidos foram criadas 
ou reorganizadas instituições com o propósito de favorecer as 
correntes de intercâmbio.8 

Giunta, porém, é enfática ao criticar interpretações que desconsideram o 

quanto, no campo das artes, as ações postas em prática pelos Estados 

Unidos após o sucesso da Revolução Cubana encontraram boa acolhida em 

diversos países da região por virem ao encontro de projetos expansionistas 

locais, concebidos por gestores culturais, empresários ávidos por 

reconhecimento ou mesmo pelo poder público. Em muitos casos, estes 

projetos almejavam a internacionalização da arte ali produzida e/ou a 

conquista de uma posição relevante no cenário artístico internacional.  

Se no caso do Brasil o período de maior expansão e “ampliação dos 

horizontes da arte brasileira”,9deu-se no imediato pós-guerra (fim dos anos 

1940 e primeira metade dos anos 1950), quando o país vivenciou um forte 

crescimento econômico, sustentado por uma nova elite econômica, urbana e 

industrial, da qual fazia parte Francisco Matarazzo Sobrinho, idealizador da 

Bienais de São Paulo,10 no caso da Argentina, situação semelhante ocorre 

nos anos 1960. Após o isolamento provocado pela política protecionista 

peronista (1946-1951; 1951-1955), internacionalizar-se equivalia a atualizar-

se, a retirar a arte argentina do “aniquilamento do espírito e do isolamento 
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suicida” que, segundo o crítico Romero Brest, haviam caracterizado o 

governo Perón. Como observa Giunta, a atualização era entendida como 

uma via de mão dupla, capaz de provocar mudanças qualitativas na arte 

argentina, de facilitar sua inserção internacional e de promover o 

reconhecimento de Buenos Aires como grande centro artístico.  

Segundo Maria Amália Garcia, a Argentina logo reconheceu o papel 

estratégico das Bienais de São Paulo, movida por interesses políticos que 

envolviam a disputa pela supremacia cultural no continente sul-americano. A 

seu ver,  

o modelo proposto pelo Brasil no âmbito cultural causava impacto 
no panorama argentino. Uma reconsideração com novas 
estratégias pretendia pôr a Argentina na linha para concorrer pela 
hegemonia cultural, a fim de recolocar culturalmente Buenos Aires 
num novo mapa regional onde sua antiga supremacia parecia se 
diluir.11 

Enquanto em Buenos Aires o Instituto Torcuato Di Tella, criado em 1960, por 

Guido Di Tella, filho do empresário-colecionador assim 

homenageado,12transformava-se em um espaço privilegiado de atuação e 

visibilidade no cenário argentino, organizando exposições de "vanguarda" e 

promovendo um prêmio anual para jovens artistas, em  Córdoba, segunda 

maior cidade do país, organizava-se a Bienal Americana de Arte. Promovida 

pela fábrica de automóveis Kaiser, entre os anos de 1962 e 1966, esta Bienal 

é um exemplo claro de uma mostra de grande repercussão, que contemplava 

interesses locais e internacionais (norte-americanos, no caso). 13  Sua 

realizaçāo atendia à política geral da  empresa, de matriz norte-americana, 

de "transpor para o plano simbólico das representações culturais as 

conquistas alcançadas no terreno econômico", 14  na tentativa de conjugar 

bons resultados comerciais a ações culturais, artísticas, educacionais e 

sociais. Sobre os propósitos da empresa, assim escreve Rodrigo Montero, 

tomando por base o estudo de Giunta: 

Estabelecidas na cidade de Córdoba desde meados da década de 
1950, as Indústrias Kaiser Argentina (IKA) seguiam o espírito do 
seu fundador, Henry Kaiser, a favor da contribuição da empresa 



 
 
 

1726 

 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  
15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

para a melhoria e desenvolvimento das cidades onde esta se 
instalasse. Este espírito desenvolvimentista motivara a realização 
em Córdoba de uma série de projetos comunitários como a 
construção de vivendas populares, escolas, etc. Mas também, 
somara-se a estes a promoção de um plano cultural que começaria 
com salões regionais de arte e culminaria nas três edições das 
Bienais Americanas de Arte na década de 1960.15 

Montero ressalta ainda um dado fundamental, ao comparar este projeto a 

outros aqui realizados, apontando o quanto a Bienal Americana de Arte 

encontrava-se em sintonia com os modelos integracionistas e ideológicos, de 

claro viés anti-comunista, articulados desde os Estados Unidos, em especial 

pela OEA, por José Gomes Sicre: 

Diferente dos exemplos de programas similares na Argentina e 
mesmo no Brasil, a iniciativa da Bienal Americana não parte de 
uma burguesia industrial de espírito modernizante local, mas 
estadunidense. Desde Oakland, Edgar F. Kaiser, presidente da 
companhia nos EUA, por meio da sua assistente administrativa Hal 
Babbitt, coordenaria junto com o presidente da empresa na 
Argentina, James McCloud, a realização do evento e as posteriores 
ações de promoção dentro dos Estados Unidos.16 

Ressalte-se que as ações previstas não se esgotavam na realização da 

mostra na cidade de Córdoba, mas contemplavam ainda a seleção e envio de 

obras para exposições em outros lugares da Argentina e nos Estados Unidos.  

Note-se, porém, que a Bienal de Córdoba evitou assumir uma orientação 

mais vanguardista, ousada, como fazia o Instituto Torcuato Di Tella, em 

Buenos Aires. Ao contrário deste, privilegiava categorias artísticas 

tradicionais, como a pintura, e parecia motivada a "propor uma épica do 

continente", a "provocar o diálogo e a circulação de imagens positivas em um 

continente que necessitava intensificar sua confiança". Nos dizeres de 

Andrea Giunta, a mostra organizada pela Indústrias Kaiser caracterizava-se 

por um modelo internacionalista interamericanista: 

Buenos Aires e Córdoba definiam suas apostas em um sentido 
muito diferente e a distância entre seus projetos podia ser medida 
pelas imagens que consagravam. Enquanto o Di Tella buscava 
contribuir a um caldo de cultivo cujos resultados, esperava-
se,permitiriam atingir algo absolutamente novo, a Bienal tendia a 
consagrar uma atividade já existente. (...) O movimento que define 
a Bienal Americana se dirige mais à difusão dos artísticos locais do 
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que a difusão de novos estilos. (...) Mas também era fundamental 
que figuras de prestígio do circuito internacional pudessem apreciar 
in situ o que o país estava fazendo.17 

Assim, passaram por Córdoba, durante as três edições do certame, 

personalidades como Herbert Read, Alfred Barr, Geraldo Ferraz, Marta 

Traba,Lawrence Alloway, Sam Hunter, Carlos Raúl Villanueva, Umbro 

Apollonio (então diretor da Bienal de Veneza), além  de José Gómez Sicre. 18 

Uma lista sumária dos artistas premiados nas Bienais de Córdoba 

revelanomes de reconhecimento internacional ao lado de artistas de 

expressão regional, entre eles: Manabu Mabe (Brasil), Rómulo Macció 

(Argentina), Ernesto Barreda (Chile), Jesús Rafael Soto (Venezuela), 

Clorindo Testa (Argentina), Alejandro Obregón (Colômbia), Carlos Cruz Diez 

(Venezuela), Abraham Palatnik (Brasil), entre outros. 

A terceira e última edição da Bienal Americana foi programada para ser 

imponente, mas as Indústrias Kaiser já enfrentavam dificuldades econômicas, 

além de críticas por parte de seus empregados em relação aos gastos 

excessivos com as mostras. Além disso, a situação política da Argentina 

havia se modificado, com a chegada dos militares ao poder. Com a venda 

das Indústrias Kaiser para a Renault, o sonho de continuidade deste projeto 

chega ao fim. Diferentemente da Bienal de São Paulo, as Bienais de Córdoba 

não encontraram suporte do poder público, em situação adversa. Contudo, 

emboraelas não tenham propiciado a tão almejada legitimação internacional 

de uma arte que continuaria a ocupar um lugar periférico em relação aos 

centros hegemônicos, elas deixaram marcas indeléveis na história de um 

continente em busca de reconhecimento. 

 
Notas 
                                                 
1  OLIVEIRA, Rita Alves. “Bienal de São Paulo:impacto na cultura brasileira”. In: 

SãoPauloemperspectiva, 15 (3), 2001, p. 20.  
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2 MACHADO, Lourival Gomes. Catálogo da I Bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo 

(introdução). São Paulo, 1951, p. 14 e 22.  

3 Fizeram parte do júri de seleção das primeiras Bienais de São Paulo personalidades como Jorge 

Romero Brest, Jacques Lassaigne, René d’Harnoncourt, Bernard Dorival, James Johnson Sweeney, 

Alfred Barr, entre outros.  
4As Bienais do Mercosul, realizadas a partir dos anos 1990 em Porto Alegre, por iniciativa de um grupo 

de influentes empresários gaúchos, com contatos no poder público estadual e nacional, têm por 

objetivos fomentar a integração cultural dos países do Cone Sul e propiciar a visibilidade internacional 

das expressões artísticas desses países (Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile e Bolívia). Visa 

ainda tornar-se “o pólo difusor da arte latino-americana para o mundo”, almejando “abrir canais de 

legitimação dessa produção artística encarada como periférica em relação ao eixo EUA-Europa”. In: 

MONTERO, Rodrigo. "Internacionalizaça ̃o dos 60 e dos 90: A Bienal Americana de Co ́rdoba como 

contraponto à Bienal do Mercosul de Porto Alegre". Panorama crítico. Porto Alegre, n. 5, Abr/Mai 2010. 

5BAYON, Damián (org.). “Los organismos difusores y la movilidad de los artistas” In: América Latina en 

sus artes. Paris (UNESCO): Siglo Veintiuno Editores, 1974. 
6A Bienal de gravura de San Juan teve sua primeira edição em 1970 e continuava a ser realizada, de 

modo intermitente, até os anos 2000. Ver, a esse respeito, artigo deTIÓ, Teresa. "Las Bienales de San 

Juan del Grabado Latinoamericano y del Caribe : una síntesis." Plástica (San Juan, Puerto Rico), vol.1, 

no. 16, maio 1987, p. 33-46. In: icaadocs.mfah.org. 
7Apud GIUNTA, Andrea. Vanguardia, internacionalismo y política. Arte argentino en los años sesenta. 

Buenos Aires: Paidós, 2001, p.237. 
8Idem, p. 239. 
9 A expressão é de Mário Pedrosa. 

10 Sob a iniciativa de alguns membros dessa elite são então criadas instituições culturais de primeira 

importância, como o Museu de Arte de São Paulo (MASP), em 1947, os Museus de Arte Moderna de 

São Paulo (1948) e do Rio de Janeiro (1949), o Teatro Brasileiro de Comédia (TBC), em 1948, a TV 

Tupi, primeira cadeia de televisão da América Latina, e a Companhia Cinematográfica Vera Cruz. A 

realização da I Bienal de São Paulo, como sabemos, fez-se possível em função dos esforços de 

Francisco Matarazzo Sobrinho, da articulação internacional promovida por sua esposa Yolanda 

Penteado, e do apoio de sucessivos prefeitos e governadores de São Paulo (Armando Arruda Pereira, 

Adhemar de Barros, Jânio Quadros, entre outros). 

11 GARCIA, Maria Amália. “A cena artística argentina nas duas primeiras bienais paulistas”. In: Anais do 

XXIV Colóquio do CBHA. Belo Horizonte, 2005, s/p. 

12 Torcuato Di Tella foi industrial de grande êxito na Argentina da primeira metade do século XX; 

amealhou sua fortuna por meio de uma associação bem sucedida de sua empresa familiar, de 

fabricação de maquinário doméstico e comercial, a congêneres norte-americanas. Quando de sua 

morte, em 1948, sua empresa fabricava geladeiras, máquinas de lavar, batedeiras, ventiladores, 

compressores, entre outros produtos.  
13 Damián Bayón assinala que, nos anos de 1958 e 1960, a empresa Pipino y Márquez organizara duas 

grandes mostras de arte na cidade de Córdoba. 
14GIUNTA, Andrea. Op. Cit., p. 250. 
15MONTERO, Rodrigo. Op. Cit. 
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16Idem. 
17GIUNTA, Andrea. Op. Cit., p. 253 e 275. 
18 Também os jurados dos prêmios do Instituto Torcuato Di Tella eram figuras de grande renome 

internacional, como Lionello Venturi, Giulio Carlo Argan, Jacques Lassaigne, Pierre Restany, Clement 
Greenberg, Lawrence Alloway, James Johnson Sweeney, entre outros. Neste caso, ressalte-se a 

condução decisiva do crítico argentino Romero Brest.  
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