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RESUMO:O presente estudo trata de uma reflexão sobre a arte concretista brasileira na 
década de 50, suas principais características e a inserção de Lygia Clark nesse contexto 
artístico. Apresenta-se um recorte sobre a trajetória da artista nesse período e promove, por 
meio da análise de importantes trabalhos pictóricos realizados pela mesma, um estudo 
sobre as técnicas e as propriedades pictóricas exploradas, e como essas interferem 
essencialmente na percepção e fruição da sua intencionalidade. Ao eleger este tema, tem-
se como finalidade compreender o modo de produção das obras, a forma como o uso de 
materiais industriais foi incorporado ao trabalho da artista, sua relação com o concretismo e 
o contexto de utilização dos mesmos. 
 
Palavras-chave: Lygia Clark; Concretismo; Técnicas e materiais. 
 
 
ABSTRACT: 
The present study is a reflection on the Brazilian concrete art in the 50s, its main 
characteristics and the inclusion of Lygia Clark in this artistic context. We present a 
perspective on the trajectory of the artist in that period and promote, through the analysis of 
some of her important pictorial works, a study of the techniques and explored pictorial 
properties, also focusing on how these affect mainly on the perception and enjoyment of 
her intentionality. The purpose of this theme's choice is to understand the mode of production 
of her works, how the use of industrial materials was incorporated into the work of the 
artist, her relationship with the concretism and the context of her work. 
 
Key words: Lygia Clark; Concretism; Techniques and materials. 
 

A década de 50 no Brasil foi marcada pelo surto desenvolvimentista. O país passava 

por uma busca acelerada pelo desenvolvimento econômico, progresso, 

industrialização, e modernização da produção. Os dois governos vivenciados nestes 

anos, Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, em linhas gerais, fomentaram o 

processo de industrialização nacional pela substituição de importações; pela 

abertura ao capital externo para investimento e pelo planejamento estratégico com a 

construção de infraestruturas como rodovias, hidroelétricas, entre outros. Um dos 

símbolos maiores deste processo de modernização foi a construção de Brasília, 

nova capital do país inaugurada no início dos anos 60. 

Na década de 50/60, o Brasil conheceu, entre outras, duas grandes 
novidades, o Volkswagen e o movimento artístico, que veio a ser 
chamado, em São Paulo, de Concreto, e a sua ruptura carioca de 
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Neoconcreto. O começo da indústria automobilística, a necessidade 
de tecnologia, a eufórica política desenvolvimentista daquele período, 
criaram também no ambiente cultural uma necessidade de 
renovação.1(ARTE HOJE,1977. pag.10) 

O campo artístico brasileiro neste período caracterizou-se pela introdução da arte 

abstrata geométrica, e seu embate com a “figuração” moderna dos anos de 1920 a 

1940, provocando críticas e resistência por parte dos intelectuais e artistas 

modernistas. Até então, a arte figurativa era considerada a única forma pictórica 

capaz de estabelecer uma comunicação social, enraizada no “verismo ou realismo 

social” de tendência socialista. O modelo artístico dominante a partir de então seria o 

concretismo, que como em outros lugares da América Latina2, estava alinhado a 

uma estratégia política e cultural universalista e evolucionista, marcada pelo desejo 

de modernização, da construção de uma sociedade urbanizada e industrialmente 

desenvolvida, acompanhando também as correntes artísticas internacionais. Desta 

forma, o Movimento Concreto no Brasil que surgiu na década de 1950 é basilar para 

a compreensão de uma nova intencionalidade artística, que procura eliminar a 

distinção entre forma e conteúdo, gerando novas estratégias operacionais, visuais e 

de uso de materiais para a elaboração das obras. 

A penetração no Brasil do ideário plástico que se enraíza no 
Construtivismo russo, no Neoplasticismo holandês e nos princípios 
proposto pela Bauhaus, revistos pelo conceito da visão harmônica e 
universal de Max Bill, ligava-se ao quadro geral de novos fatores 
sócio-econômicos intervenientes na realidade brasileira. Era aquele 
um período de vivência democrática e otimismo econômico, do novo 
surto industrial em São Paulo, do empreendimento de Brasília. 
(ZANINI, 1983. p.653) 

Outro fator de impulso ao Movimento Concretista no Brasil foi a I Bienal Internacional 

de São Paulo em 1951, onde artistas e críticos brasileiros tiveram a oportunidade de 

entrar em contato com obras concretas ou abstratas de artistas estrangeiros como, 

por exemplo, Max Bill (1908-1994), que no mesmo ano expos suas obras no MASP3. 

O Júri Internacional da Bienal concedeu ao artista o Grande Prêmio de Escultura 

pela sua obra Unidade tripartida. Segundo Gullar (1998, p.232), esta premiação 

assinou a primeira grande vitória internacional da arte concreta numa exposição 

desta natureza e consequentemente chamou atenção para este artista, cuja obra e 

ideias iriam influenciar profundamente a arte brasileira a partir de então.  
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O movimento se desenvolveu nos anos seguintes em São Paulo e no Rio de 

Janeiro. O manifesto inaugural ocorreu em São Paulo, 1952, com a exposição 

Ruptura no Museu de Arte Moderna de São Paulo – MAM/SP. Este evento marca o 

inicio da arte concreta no Brasil e é concebida por um grupo de sete artistas4, em 

sua maioria estrangeiros, liderados por Waldemar Cordeiro (1925-1973). O Grupo 

Ruptura5tinha como características fundamentais o papel determinante da Teoria da 

Gestalt6, que fundamenta racionalmente a objetividade de uma produção que exclui 

a representação, inclusive a expressão, eliminando com isso qualquer vestígio de 

subjetividade. Essa objetividade tem consequências plásticas precisas - a plástica 

concretista hierarquiza as diferenças entre forma, considerada essencial; cor, 

sempre pensada a partir das exigências formais; e fundo, tratado na maior parte das 

obras como o lugar sobre o qual a forma se realiza. A forma quase sempre seriada, 

implica uma ideia rítmico linear do movimento, e a cor, a ela subordinada, é 

basicamente elementar. (COCCHIARALE, 2004, p.17-18) 

No Rio do Janeiro O Grupo Frente liderado pelo artista Ivan Serpa (1923-1973) abre 

a sua primeira exposição em 1954 na Galeria IBEU no Rio de Janeiro. A mostra 

conta com a participação de vários artistas, entre eles Aluízio Carvão (1920-2001), 

Décio Vieira (1922-1988), Lygia Clark (1920-1988) e Lygia Pape (1927-2004). 

Apesar de o grupo carioca pregar postulados próximos aos do Grupo Ruptura, os 

primeiros demonstraram na prática uma flexibilidade em relação à disciplina paulista, 

existia uma liberdade maior de criação, mostravam uma preocupação pictórica no 

uso da cor e da matéria, explorando aspectos subjetivos, líricos e deixando fluir 

muitas vezes a expressão pessoal.  

Em dezembro de 1956 e fevereiro de 1957 ocorreu a I Exposição de Arte Concreta 

no Museu de Arte Moderna de São Paulo e no Ministério de Educação e Cultura no 

Rio de Janeiro, respectivamente. O evento realizado por iniciativa do grupo concreto 

paulista marcou, pela primeira vez, as divergências entre as duas tendências do 

concretismo brasileiro, o que segundo Gullar, obrigou os artistas cariocas a tomar 

uma posição mais definida em relação aos ideais propostos pelo grupo paulista. Se 

por um lado o grupo paulista permanecia fidedigno e estagnado na normatização da 

arte e do artista concreto, o grupo carioca se encontrava de certa forma desapegado 
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as normas e conceitos, trabalhando a arte concreta como ponto de partida e não 

como objetivo, explorando a experimentação e procurando soluções autônomas. 

Essa divergência acabou por criar uma ruptura entre os dois grupos.  Em 1959, 

ocorre a I Exposição de Arte Neoconcreta, onde Lygia Clark e demais artistas do 

grupo concreto carioca assinam o Manifesto Neoconcreto. O resultado deste 

manifesto não era uma simples rejeição dos postulados concretistas, e sim uma 

experiência implícita neles. A ideia dos artistas neoconcretos não era negar a 

experiência passada, mas sim abrir novas possibilidades.  Os problemas se 

recolocam, os artistas neoconcretos rompem com o conceito tradicional de quadro e 

escultura e propõe uma linguagem não-figurativa, cuja a expressão dispensa um 

espaço metafórico para se realizar. (GULLAR, 1999, p.253). 

No que se refere ao uso de materiais e técnicas, é interessante observar neste 

período, como a essência desenvolvimentista acaba sendo refletida na arte através 

da exploração de novas possibilidades, como por exemplo, a utilização de novos 

temas, metodologias de trabalho e materiais, condizendo com o momento 

vivenciado. Desta forma a vanguarda concretista estabelece um vínculo entre arte e 

indústria, procura dar à arte um sentido social mais nítido, um caráter funcional ou 

mesmo educativo, como descreve Páscoa: 

Nessa época, os integrantes do Grupo Frente desenvolveram 
experimentos técnicos e materiais que foram inovadores e que 
acentuaram ainda mais o seu caráter vanguardista: Lygia Pape fez 
jóias e aprofundou-se na xilogravura, explorando elementos 
bidimensionais; Abraham Palatnik projetou móveis industriais e foi 
criador do primeiro aparelho cinecromático em 1949, (...); Lygia Clark 
levou suas ideias de linhas e superfícies orgânicas à arquitetura e às 
esculturas-objeto, que podiam ser manipuladas pelas pessoas, como 
na famosa série Bichos; João José da Silva Costa e Vincent Ibberson 
desde cedo se aproximaram das estruturas geométricas; Aloísio 
Carvão elaborava sua obra em estruturas óticas, construindo formas 
vazadas com ritmos lineares e espirais; Ivan Serpa elaborou 
colagens com papel de seda colorido em camadas sobrepostas com 
acetato e prensadas em alta temperatura e depois passou a usar 
papel embrulho e papel de arroz, além de utilizar tinta automotiva de 
nome ripolim em suas pinturas; Franz Weissmann utilizava em suas 
esculturas materiais como o ferro, aço inox e alumínio, em 
composições octogonais. (PÀSCOA, s.d., p.3) 
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Ao final da década de 50 e início dos 60 o concretismo, assim como a euforia 

desenvolvimentista do país, acaba entrando em crise. Os princípios básicos de 

racionalidade, produção e progresso são ultrapassados por uma realidade de 

desorganização política e econômica. Paralelo ao contexto social, a ideologia 

vigente começou a ser questionada e a vanguarda concretista consequentemente 

perdeu o seu prestígio. Nos anos seguintes, o grupo neoconcreto continuaria as 

suas pesquisas voltadas ao experimentalismo – que mantinha independência das 

correntes internacionais onde o movimento tachista vigorava. Neste mesmo período 

muitos artistas brasileiros aderiram ao Tachismo7, uma vez que o mesmo já havia 

sido divulgado no país por meio das Bienais.  

Trajetória artística de Lygia Clark: um recorte sobre trabalhos pictóricos 

Lygia Clark (Belo Horizonte 1920 – Rio de Janeiro 1988) inicia sua trajetória artística 

em 1947, quando, no Rio de Janeiro começa a dedicar-se a arte sob a orientação de 

Roberto Burle Marx. Em 1950 Lygiaviaja a Paris, dando continuidade aos seus 

estudos de pintura com os mestres ArpadSzènes, Dobrinsky e Léger. São destes 

períodos os estudos em óleo da artista, que tinham como tema as suas famosas 

escadas vistas do alto (FIGURA 1). As escadas de Clark são lugar de passagem, 

fluxo ambivalente de subir e descer, trânsito entre opostos (HERKENHOFF,1998. 

p.36).  A estada em Paris (1950-1952) foi o ponto de partida que levaria, mais 

adiante, a artista a romper radicalmente com a figuração. 

 

FIGURA 1: Lygia Clark. Escada, 1951. 
Óleo sobre tela. 98,0 x 72,0 cm. 
Fonte: O mundo de Lygia Clark - 

http://www.lygiaclark.org.br/biografiaPT.asp 
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Após retornar ao Rio de Janeiro a artista integra entre 1954-1956 o Grupo Frente. 

Neste período contribui com o concretismo através de uma renovação da linguagem 

plástica, aderindo à pintura abstrata geométrica e explorando o quadro como um 

espaço não metafórico, trabalhando as possibilidades compositivas do plano e do 

espaço pictórico. 

A “quebra da moldura” (FIGURA 2) foi o primeiro problema plástico formulado por 

Lygia Clark. Segundo a artista: 

(...) Toda a minha pesquisa, que considero a formulação primária de 
um vocabulário para exprimir um novo espaço, começou em 1954 
pela observação de uma linha que aparecia entre uma colagem e o 
“passepartout”, quando a cor era a mesma, e desaparecia quando 
havia duas cores contrastantes. 
Passei a explorar esta linha, fazendo quadros (ainda usando tela e 
moldura) em que a preocupação era de arrebentar o núcleo do 
quadro (tela) levando a cor desta para moldura. A própria espessura 
da moldura já começava a entrar também como elemento plástico 
(em determinados pontos era pintada em relação à própria 
composição formal do quadro). Deixei de lado esta pesquisa durante 
dois anos, pois não sabia como usar este espaço liberto. (CLARK, 
1959/1997. p.83) 
 

 

 

 

 

 

FIGURA 2: Lygia Clark.Composição nº 5. 

Série: Quebra da Moldura, 1954. 

Óleo sobre tela e madeira. 107,0 x 91,0 

cm.Fonte: Lygia Clark. Barcelona: 

Fundació Antoni Tàpies, 1997. p. 75) 

 

FIGURA 3: Lygia Clark. Maquete para 

interior nº1, 1955. 

Madeira e tinta industrial.  

Fonte: Lygia Clark. Barcelona: Fundació 

Antoni Tàpies, 1997. p. 77) 
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Segundo Herkenhoff, a série “quebra da moldura” é o emblema da relação que Lygia 

Clark desenvolveria com a História da Arte: conhecimento, posicionamento frente a 

seus problemas, dessacralização e desconstrução para elaborar uma nova poética. 

(HERKENHOFF, 1997, p.38).  

Em seguida, Lygia começa a executar maquetes para interiores (FIGURA 3). A partir 

de observações a artista começa a perceber a relação entre a linha citada 

anteriormente (que não era gráfica) com as linhas que se formavam nas junções 

entre portas, janelas, materiais que compõem o assoalho, etc. Foi então que passou 

a chama-la de “linha orgânica”, pois era real, existia por si mesmo e organizava os 

espaços. Nestes trabalhos de maquetes, Clark usava a linha como módulo gráfico 

espacial do ambiente, onde relatava a importância do trabalho em equipe, em que o 

artista poderia realizar-se plenamente, criando junto com o arquiteto um espaço 

expressional orgânico, como relatou na Conferência pronunciada na Escola Nacional 

de Arquitetura de Belo Horizonte em 1956: 

(...)o artista partirá sempre de um módulo proposto pelo arquiteto. Se 
existe, por exemplo, uma galeria de sessenta metros com portas de 
dez em dez metros, o artista vai procurar fazer uma harmonia de 
ritmos dentro, é claro, destas dimensões, procurando integrar todo o 
ambiente, piso, teto, etc. (CLARK, 1956, p.2) 

A partir de 1955, Lygia começa a produzir suas Superfícies moduladas (FIGURA 4). 

Estes trabalhos caracterizam-se pelo uso da madeira compensada como suporte, e 

uso da tinta industrial automotiva (laca nitrocelulose) aplicada por meio de aspersão. 

Clark recortava os planos (placas de compensados de madeira), que assim 

formavam uma divisão do suporte, o que não correspondia uma divisão gráfica pelo 

uso do desenho geométrico. Desta forma criavam-se espessuras nos planos entre 

as frestas criadas, onde “corria o ar do mundo”8.  É do corte do plano e do contraste 

entre as cores, que se constrói o espaço poético e a linguagem proposta pela artista. 

O propósito era trabalhar com a valorização e desvalorização da “linha orgânica”, o 

que, como apresentado anteriormente, eram duas linhas que apareciam quando 

havia dois planos da mesma cor, um junto ao outro, e que desaparecia quando as 
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cores eram contrastantes. “O caráter expressional orgânico passou a existir 

novamente, pois o que eu queria era expressar o espaço mesmo e não compor 

dentro dele” (CLARK, 1997. p.84) 

 

 

A série seguinte, Planos em superfície moduladas (FIGURA 5), constituía-se de 

duas placas de madeiras justapostas e o uso da tinta industrial. Por meio de cortes 

na madeira frontal a artista dividia os planos/figuras que iriam compor o trabalho.  A 

separação destes planos era composta por sulcos (FIGURA 5) de aproximadamente 

meio centímetro, de modo a construir uma linha espaço, como se estas linhas/cortes 

irrigassem toda a pinturas. Era sua nova forma de responder à contradição figura / 

fundo. A partir de 1957 passou a usar o branco, preto e cinza com a finalidade de 

evitar a interferência de outras cores que expressasse qualquer espaço ótico, e em 

1958 passou a construí-las a partir de uma relação positivo/ negativo (preto e 

branco). Em relação à intenção de Lygia no que diz respeito à fruição das obras ela 

ressalta: 

Volto a ter consciência da diferença entre o espaço expresso pela 
forma seriada e esse outro espaço. Diante de uma composição 
seriada, há o espectador e a obra. Ele se situa longe dela e aí 
permanece, tomando conhecimento do espaço, utilizando cada forma 
como partida e chegada. O espectador toma conhecimento de um 
espaço mecânico (tempo). Meu objetivo era fazer o espectador 
participar ativamente desse espaço expresso, penetrando-o e sendo 
penetrado por ele. Vê menos o sentido ótico-mental, e o sente de 
uma maneira também orgânica. (CLARK, 1997, p.84)  

 

FIGURA 4: Lygia Clark. Superfície Modulada nº 6, 1956. 

Tinta Industrial sobre madeira.  44 x 109 cm.Foto: Alexandre Leão - 2012 
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À medida que Clark passou a usar o espaço externo (real) em seus Planos em 

superfície modulada, começou a refletir sobre a utilização da linha-externa ou linha–

luz para compor as séries Espaços modulado (FIGURA 6) e Unidade (FIGURA 7). 

Estes trabalhos são caracterizados pela superfície completamente preta fosca, só 

existindo a linha construída em baixo relevo e pintada de branco brilhante. Essas 

são usadas externas a algumas bordas da superfície ou penetrando-a em verticais, 

horizontais, no caso das Unidades, ou ainda oblíquas, como em alguns Espaços 

modulados. 

Em relação à utilização desta linha Lygia afirma: 

As primeiras realizações incluíam ainda, a linha oblíqua, dentro da 
superfície. À medida que fui observando as variações dessa mesma 
linha, em função desta última fase (linha-luz), comecei a suprimir a 
diagonal e passei a compor simplesmente com horizontais e 
verticais, pois uma tensão oblíqua surge, automaticamente, quando a 
linha externa penetra em espaços interiores da superfície, que é 
sempre preta. Linhas absolutamente iguais, horizontais e verticais, 
produzem entre si uma tensão obliqua distorcendo um quadrado: o 
espaço então se revela ali como um momento do espaço 
circundante. (CLARK, 1997. p.102) 

 

FIGURA 5: Lygia Clark. Planos em superfície 

modulada nº 5, 1957.Tinta industrial s/ madeira.Detalhe da técnica construtiva. 

80,0 x 70,0 cm.Fonte: Lygia Clark. Barcelona: Fundació Antoni Tàpies, 1997. p. 43) 
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Nos espaços modulados Lygia não utiliza mais os ritmos gráficos modulares, 

trabalha o plano de forma que o próprio espaço se module. Cria então a ideia de 

espaço-tempo. A superfície passa a ser o tempo em que o espaço deve ser 

expresso. Em Unidade o uso da linha-luz em envolta de algumas bordas cria 

sensações de compactação e flutuação da superfície preta. Ocorre uma dissolução 

da relação figura/fundo.  

A sua série Unidades (...). Limitando partes da área negra com uma 
estria branca de pouca profundidade, Lygia fez com que esta 
fronteira branca parecesse óticamente elástica como se o espaço 
interior e exterior estivessem continuamente expandindo-se e 
contraindo-se em relação um ao outro. Aqui temos a sugestão de 
uma ligação entre uma experiência de espaço aprendido oticamente 
e a respiração do corpo. Trata-se de uma conexão especialmente 
fascinante, pois nos recorda uma observação que Mondrian fez uma 
vez depois de ter ficado particularmente encantado com a reação de 
um espectador de um de seus quadros neoplásticos. Esta pessoa 
virou-se da pintura para Mondrian e disse simplesmente: “Je respire”. 
Ao contar este incidente numa carta a um amigo, Mondrian disse: Em 
minha opinião é isto exatamente o que deveria ser, ou seja que 
respiramos, sentimo-nos livres ao ver uma tela. (BRETT,1997. p.23) 

Ainda trabalhando com o tema da linha-luz Lygia Clark cria a série Ovo (1958) 

(FIGURA 8). Estes trabalhos buscam brincar com a percepção, onde olhando-

FIGURA 6: Lygia Clark. Espaço 

modulado, 1959.Tinta industrial s/ 

madeira. 30,5x 30,7 cm.Fonte: O mundo 

de Lygia Clark - 

http://www.lygiaclark.org.br/biografiaPT.a

sp 

 

FIGURA 7: Lygia Clark. Unidade, 1959. 

Tinta industrial s/ madeira. 30,2x 30,2 

cm.Foto: Giulia Giovani - 2012 
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separa um círculo quase completo dentro de um espaço de representação, temos a 

tendência de fechá-lo mentalmente (Lei da Gestalt). O mesmo não acorre quando a 

artista trabalha o circulo contornado pela linha luz, pois a interrupção da linha 

periférica, perceptivamente acaba distorcendo a superfície do circulo, destruindo o 

plano. O que se revela então é o fio do espaço ou o corte do espaço real. 

 

 

 

 

Na série seguinte Contra-relevo (FIGURA 9) a artista começa a trabalhar com a ideia 

de que o plano tem corpo, procurando dinamizar os planos do quadro em relação à 

parede. Estes trabalhos são quadrados de chapas de madeira em diagonal, pintadas 

com tinta industrial preta e branca brilhantes. O corpo do plano (chapa de madeira) 

sofre cortes, mutilações e adições de áreas, sendo assim a operação de um contra- 

relevo está em cobrir, revelar, acumular e retirar espaço. São obras que precisam 

ser vistas lateralmente para serem compreendidas, uma vez que o conceito está 

potencialmente ligado a sua espessura, que revela um espaço que se desdobra em 

múltiplas lâminas de plano, que se empilham.  

FIGURA 8: Lygia Clark. Ovo linear, 1958. 

Tinta industrial s/ madeira. Ø33,0 cm 

Fonte: Lygia Clark. Barcelona: Fundación Antoni 

Tàpies, 1997. p. 105) 
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Paralelamente ao problema de espaço posto com os Contra-relevos9, em que o 

plano é visto como um corpo laminável, surge a ideia dos Casulos (FIGURA 10), 

onde agora o plano poderia ser dobrado. Estas obras são produzidas com suporte 

de metal, uma vez que a madeira não possui maleabilidade. As dobras feitas no 

suporte metálico criam um espaço interno em si mesmo, onde a superfície sai do 

plano para o espaço tridimensional. Os casulos ainda permanecem pintura, mas 

pela primeira vez superam os limites do suporte material, inserindo-se no mundo 

real.  

O trabalho com a pintura resulta na construção do novo suporte para o objeto. A 

experiência com a maleabilidade de materiais duros converte-se em material flexível. 

Lygia Clark chega à matéria mole: deixa de lado a matéria dura (a madeira), passa 

pelo metal flexível dos “Bichos” e chega à borracha na “Obra Mole, 1964”. O 

espectador, agora transformando em participador, é convidado a descobrir as 

inúmeras formas que esta estrutura aberta oferece. Com essa série, Clark torna-se 

uma das pioneiras na arte interativa mundial. A criação dos "Objetos sensoriais, 

1966-1968”, têm como proposta a utilização de objetos do cotidiano como água, 

conchas, borracha, semente, revelando a intenção de desvincular o lugar do 

FIGURA 1: Lygia Clark. Contra-

relevo, 1959.Tinta industrial s/ 

madeira. 140 x 140,0 x 2,5cm. 

Fonte: Lygia Clark. Barcelona: 

Fundació Antoni Tàpies, 1997. p. 107) 

FIGURA 2: Lygia Clark. Casulo, 

1959.Nitrocelulose s/ lata. 42,5 x 

42,5 x 5,5cm.Fonte: Lygia Clark. 

Barcelona: Fundació Antoni Tàpies, 

1997. p. 108) 
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espectador dentro da instituição de Arte, e aproximá-lo de um estado, onde o mundo 

se molda, passa a ser constante transformação.10 

Em 1972, Lygia Clark retorna a França através de um convite para ministrar um 

curso sobre comunicação gestual na Sorbonne. Sua proposta era a vivência de 

experiências coletivas apoiadas na manipulação dos sentidos, transformando seus 

alunos em objetos de suas próprias sensações. Tratam de integrar arte e vida, 

incorporando a criatividade do outro e dando ao propositor o suporte para que se 

exprima. Em 1976, Lygia Clark volta definitivamente ao Rio de Janeiro. Abandona, 

então, as experiências com grupos e inicia uma nova fase com fins terapêuticos.  

Como mencionado anteriormente, a amostragem de obras analisadas neste estudo 

partilham do uso de técnicas modernas de pintura utilizadas na época, onde a artista 

abandona o uso da tinta de bisnaga e dos pinceis, e começa a explorar a madeira 

compensada como suporte, além de utilizar a tinta industriale o aerógrafo (aspersão) 

como veículos para a produção desuas composições.  

A realização dos estudos das pinturas selecionadas permite exemplificar o modo 

como Lygia utiliza os materiais e os componentes físicos de construção de seus 

trabalhos como ferramentas fundamentais para concepção e transmissão dos 

resultados de suas pesquisas e seus propósitos. O contraste e as relações entre 

cores, a forma como o suporte é trabalhado, os cortes, a criação de baixos e altos 

relevos, são alguns dos mecanismos explorados para a criação de sensações e 

percepção da abstração geométrica. Neste sentido, o estudo e a preservação destes 

aspectos materiais são fundamentais, onde degradações em curso e/ou potenciais 

podem ser ameaças significantes para uma apreciação satisfatória dos trabalhos.  

                                                           

Notas 
2 O modelo de arte não-figurativa, ou “concreta” iniciou-se na América Latina através da publicação da revista 
Arturo, em Buenos Aires, 1944. Esta se definia como uma revista de artes abstratas e contava com reproduções 
de obras de Tomás Maldonado, RodhRothfuss, Vieira da Silva, Kandinsky, Mondrian, entre outros. A publicação 
teve o mérito de reunir artistas e poetas que, mais tarde, formariam os grupos que criaram os movimentos 
“MADI” e a Associação de Arte Concreta Inventiva, na Argentina.  Disponível em: ADES, Dawn; CATLIN, 
StantonLoomis; O'NEILL, Rosemary;BRETT, Guy. Arte na America Latina: a era moderna, 1820-1980. São 
Paulo: Cosac &Naify, 1997 365p. 

3 Museu de Arte de São Paulo. 

4AnatolWladyslaw (1913-2004); Leopoldo Haar (1910 -1954), Lothar Cahroux (1912 – 1987),KasmerFéjer (1923-
1989), Geraldo de Barros (1923-1998), Luiz Sacilotto (1924 -2003) e Waldemar Cordeiro (1925 – 1973). 

5 O nome Ruptura se dá pela negação aos princípios naturalistas e figurativos, e a afirmação das questões da 
arte concreta. 
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6 Teoria inspirada no pensamento matemático e voltada para a configuração de uma linguagem universal, que 
conduz o processo concreto à redução do vocabulário plástico, de formas geométricas articuladas no sentido da 
pura visualidade. 

7 Movimento pictórico que recusa qualquer tipo de formalização, rompendo com as técnicas e modelos 
anteriores. É caracterizada pela abstração informal, onde eram utilizadas manchas irregulares de cores. O nome 
Tachismo decorre do termo francês “tache” que significa “mancha”.   

8 Termo usado por Paulo Herkenfoff, 1997, p. 39 

9 A artista adota a designação inventada por Vladimir Tatlin (1885 – 1953).  Os contra-relevos (1915) criados pelo 
artista são esculturas em folhas-de-flandres, papelão e arame, organizados demonstrativamente em relação ao 
encontro de dois planos de parede utilizados como suporte para obra. Segundo Krauss (2007), a proposta de 
Tatlin é a de insistir que o relevo apresenta uma continuidade em relação ao espaço do mundo e depende deste 
para ter um significado. 

10 Disponível em: http://www.lygiaclark.org.br/biografiaPT.asp 
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