
 

1095 EXPOSIÇÃO COMO CÂNONE LÁ E CÁ: REVERÊNCIA OU DEVORAÇÃO? 
Michelle Farias Sommer / Doutoranda PPGAV – UFRGS  
Comitê de História, Teoria e Crítica de Arte 

 

EXPOSIÇÃO COMO CÂNONE LÁ E CÁ: REVERÊNCIA OU DEVORAÇÃO? 
 
 

Michelle Farias Sommer / Doutoranda PPGAV – UFRGS 
 

 
 
 
RESUMO 
Se a exposição é o formato hegemônico de apresentação pública de proposições artísticas 
no sistema das artes, especulo sobre a possibilidade de considerá-la, nessa esfera, um 
cânone. Sendo a exposição um cânone, seu formato é passível de questionamentos na era 
pós-legitimação curatorial. Quais são os limites das canonizações ocidentais que reforçam 
tendências particulares e inscrevem ortodoxias na história das exposições? Aqui, debatem- 
mecanismos de produção e legitimação de cânones expositivos “lá fora” e “aqui dentro”, 
com enfoque nas experimentações expositivas ocorridas no Brasil na década de 60 e 70. 
Pensando na hipótese antropofágica aplicada aos estudos expositivos contemporâneos, 
cânones expositivos podem ser devorados ao invés de meramente reverenciados? 
 
PALAVRAS-CHAVE 
história; teoria; crítica das exposições.  
 
 
ABSTRACT 
If the exhibition is the hegemonic presentation model of artistical proposals at the art system, 
I speculate that it can be treated as a canon. If the exhibition is a canon, its models can be 
questioned at the post-curatorial era. What are the limits of Western canonization that 
reinforce particular tendencies and inscribe particular exhibition histories? This paper 
attempts to debate the exhibition as canon, its mechanisms of production and legitimation, 
"there / outside" and "here / inside", focused at experimental exhibitions occurred in Brazil 
between 60´and 70´. Thinking the anthropophagy as cultural strategy, can the exhibition 
canon be devoured rather than merely revered? 
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Gerúndio incessante: definindo, produzindo e legitimando cânones 

expositivos 

Na etimologia da palavra cânone encontra-se o sentido de preceito, norma, padrão, 

modelo, exemplo, regra geral de onde se inferem regras especiais. Em estudos 

expositivos, o que seria um cânone?  

Pode-se pensar um cânone a partir de duplo fator: cânone enquanto modelo 

expositivo e cânone enquanto ícone expositivo. As exposições seminais são ícones 

expositivos que podem tanto criar, seguir, questionar o modelo ou, ainda, rompê-lo. 

Sheikh (2010, p. 13) define o cânone como uma lista de textos e obras oficiais que 

constituem um princípio ou regra, originalmente em um sentido religioso que se 

expande para vários campos da produção cultural. Essa lista estabelece um padrão 

no qual todos os novos trabalhos produzidos dentro de um campo são medidos em 

relação ao modelo que o antecede.  Se toda nova produção artística e curatorial é 

valorada, em termos críticos, a partir do seu referente anterior, estamos na 

constância da construção de cânones: definindo, produzindo e legitimando. Um 

cânone é um pré-requisito para a avaliação crítica da arte, assim como o é para a 

história das exposições: a emergência do “novo” está sempre colocada em relação à 

tradição, ao referente anterior.  

Quais são os limites das canonizações ocidentais que inscrevem a história das 

exposições? Proponho olharmos para a série de publicações Afterall1, centro de 

investigações britânico voltado para história das exposições. Em 2010, a Afterall 

lançou a série Exhibition Histories, em formato livro2. São sete títulos publicados, 

todos em inglês, sobre exposições consideradas (por eles) seminais: Exhibiting the 

New Art: 'Op Losse Schroeven' and 'When Attitudes Become Form' 1969 (2010)3; 

Making Art Global (Part 1): The Third Havana Biennial 1989 (2011) 4 ; From 

Conceptualism to Feminism: Lucy Lippard’s Numbers Shows 1969–74 (2012) 5 ; 

Making Art Global (Part 2): 'Magiciens de la Terre' 1989 (2013)6; Exhibition as Social 

Intervention: ‘Culture in Action’ 1993 (2014)7 ; Cultural Anthropophagy: The 24th 

Bienal de São Paulo 1998 (2015)8; Exhibition, Design, Participation: ‘an Exhibit’ 1957 

and Related Projects (2016).9  
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O ponto de partida da Afterall para inscrição da história das exposições foi “o cânone 

dos cânones expositivos contemporâneo”: When attitudes become form (works – 

concepts – processes – situations – information), realizada em 1969, com curadoria 

de Harald Szeemann.10 Lá, se estabelece um cânone expositivo internacional que é, 

ainda hoje, um modelo amplamente reproduzido a partir da tríade: narrativa 

expositiva temática + proposições artísticas coletivas + curador-autor (e suas 

expansões atuais de autoria compartilhada). Através de suas publicações, Afterall é 

uma produtora e legitimadora de cânones expositivos, reforçando tendências 

particulares e inscrevendo, assim, ortodoxias eurocêntricas e norte-americanas na 

história das exposições. Tanto lá quanto cá, os centros de investigações acadêmicos 

são importantes produtores e legitimadores de cânones expositivos, mesmo sem, 

intencionalmente, desejar fazê-lo.  

No Brasil, o colóquio “História da arte em exposições: modos de ver e exibir no 

Brasil”, ocorrido na UNICAMP em 201411, foi o primeiro encontro realizado sobre 

história das exposições com enfoque nas proposições nacionais. Na apresentação 

do Anais (2014, p. 4) lê-se: 

O evento procurou discutir e revisar os principais marcos de uma 
história da arte brasileira, por meio de uma estratégia de exibição 
privilegiada – a exposição. Desta forma, longe de querer consolidar 
cânones, uma vez que, por relações indiretas, eles já estão dados, 
desejou-se, com a reunião de todos esses pesquisadores, revê-los, 
discuti-los e ressignificá-los, desenvolvendo outras narrativas, a partir 
de formas de ver e exibir, que provocassem um olhar crítico sobre a 
história da arte e sobre nossos modos de compreender a arte no 
Brasil.  

As comunicações apresentadas tinham um enfoque predominante nas exposições 

oriundas de contextos institucionais e eram representativas da diversidade da 

produção expositiva brasileira. Após o colóquio, uma pergunta permaneceu latente: 

se o discurso acadêmico afirmou que o cânone está dado por relações indiretas, 

seria essa uma afirmação em referência-reverência aos modelos europeus e/ou 

norte-americanos? Ou, melhor, reformulando a pergunta: seriam os cânones 

expositivos nacionais distintos dos cânones expositivos internacionais e, em caso 

afirmativo, como?  

A hipótese é: no contexto brasileiro, frente à ausência de uma história das 

exposições consolidada em função, principalmente, do nascimento tardio das 
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nossas instituições culturais, a matriz expositiva é experimental em relação aos 

cânones internacionais. A direção da análise aqui é de um close reading para a 

discussão crítica da ocorrência do experimental em exposições nacionais sediadas 

no MAM-RJ e MAC-USP, nos anos 60 e 70. Na companhia da antropofagia 

oswaldiana, realizo uma imersão “decolonial” para os estudos expositivos daqui, 

amparada pelo “manifesto do “des-”: desvepucianizar, descolombizar, descabralizar, 

descatequizar, dessublimar, desontologizar”. 12  A antropofagia, essa obscura 

potência conceitual que parece nunca estar completamente desvendada, é potência 

para os estudos expositivos. 

Experimentar o experimental: onde a pureza é um misto 

Sobre o experimental, cabem algumas notações. Sua ênfase não está na sua função 

normativa-conceitual como um modo de fazer, mas na ampliação do campo de 

possibilidades em direção à experimentar o experimental, tomando de empréstimo a 

definição de Hélio Oiticica, em 1974. Nos aforismos experimentais textuais do artista 

(uma contradição, per se), lê-se:  

Não quero fazer história. Não me interessam talentos estou farto de 
querer achar o novo no vestido de novo. [...] O potencial 
experimental gerado no Brasil é o único anticolonial não-culturalista 
nos escombros híbridos da “arte brasileira”. O experimental não tem 
fronteiras para si mesmo é a metacrítica da “produção de obras” dos 
artistas de produção. (OITICICA, 1974) 

Historicamente, as tentativas de conceituar o experimental já se revelaram 

frustradas. 13  Cabe aqui realizar um livre cercamento para compreensão do 

experimental, evitando qualquer rigidez frente a sua intrínseca abertura. O 

experimental envolve risco, indeterminação, é distinto em relação aos parâmetros 

tradicionais de categorização de práticas artísticas, é ação oxigenadora  de 

linguagem contemporânea e, se é experimental, escapa à definição. Se nunca 

admitimos o nascimento da lógica entre nós 14 , não seria no experimental que 

iríamos racionalizar, definindo-o. A experimentação do experimental das proposições 

artísticas está intimamente conectada à experimentação do experimental também 

nas exposições, nesse exato momento no qual proposições artísticas – e hoje 

também simultaneamente proposições curatoriais – são tornadas públicas.  
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Se nos anos 50 a história das exposições é a história do nascimento das instituições 

nacionais, é imediatamente na década seguinte que a potência do experimental 

emerge nas proposições artísticas e expositivas. As instituições culturais no Brasil - 

entre elas o Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM-SP)15, o Museu de Arte 

Moderna do Rio de Janeiro (MAM-RJ)16, a Fundação Bienal de São Paulo17, o 

Museu de Arte de São Paulo18 e o Museu de Arte Contemporânea da Universidade 

de São Paulo (MAC-USP)19 – nascem e já estão temporalmente sobrepostas às 

igualmente nascentes experimentações da arte contemporânea brasileira.  

Escapamos à catequização do cubo branco: sua consolidação em território nacional 

significou também a sua imediata devoração. O cubo branco não foi domesticador 

das práticas artísticas, mas potência para experimentar o experimental em 

integração às proposições artísticas vigentes. O nosso dentro é o fora, como 

proclamou Lygia Clark já no início dos anos 6020. O nosso cubo branco é a flexível 

fita de Moebius e, diferentemente de lá, as relações entre dentro e fora são de 

continuidade e fusão, impulsado pelo experimental que transbordou do corpo e 

invadiu o espaço.  

Se eu utilizo uma fita de Moebius para essa experiência é porque ela 
quebra os nossos hábitos espaciais: direita-esquerda, anverso-
reverso, etc. Ela nos faz viver a experiência de um tempo sem limite 
e de um espaço contínuo. [...] Penso também que minhas tentativas 
arquiteturais nascidas ao mesmo tempo que o “caminhando” queriam 
ser uma ligação com o mundo coletivo. Trata-se de criar um espaço-
tempo novo, concreto – não apenas para mim, mas também para os 
outros.  (CLARK, 1964) 

É no contexto político repressivo da recém-instaurada ditadura militar (1964–1985) 

que a exposição Opinião 65 é realizada no MAM-RJ, no ano seguinte ao golpe21. A 

ideia central dos organizadores era estabelecer um contraponto entre a produção 

nacional e estrangeira, de modo a avaliar o grau de atualização da arte brasileira a 

partir das pesquisas recentes em torno das novas figurações. Em 12 de agosto de 

1965, na abertura da exposição, Hélio Oiticica é proibido de desfilar nas 

dependências do museu com os passistas da Mangueira vestindo os parangolés22. 

Revoltado, ele realiza o desfile dos parangolés no jardim e é aplaudido por artistas, 

jornalistas, críticos e público presente. Reside no parangolé um sentido espacial de 

obra total, uma totalidade23 ; arte ambiental por excelência, que poderia ou não 

chegar a uma arquitetura característica24, organicidade que liga um espaço à outro, 
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em continuidade25; obra-ambiente que indistingue dentroefora no seu espaço de 

ocorrência: parangolé veste o espaço, qualquer espaço.  

Para a história das exposições no Brasil, a obra pode ser lida como símbolo 

unificador da “fusão das duas coisas”.26 Entendo a fusão das duas coisas como o 

confronto e o reconhecimento imediato da continuidade e indiferenciação dos 

espaços dentroefora do museu para a ocorrência e apresentação de arte. Aqui,  

definição dos cânones expositivos passa pela expressão eureca proclamada por 

Hélio Oiticica, em 1966: “ O museu é o mundo”.  

Parangolé é a antiarte por excelência; inclusive pretendo estender o 
sentido de “apropriação” às coisas do mundo com que deparo nas 
ruas, terrenos baldios, campos, o mundo ambiente, enfim – coisas 
que não seriam transportáveis, mas para as quais eu chamaria o 
público à participação – seria isto um golpe fatal ao conceito de 
museu, galeria de arte, etc; e ao próprio conceito de “exposição” – ou 
nós o modificamos ou continuamos na mesma. Museu é o mundo; é 
a experiência cotidiana. (OITICICA, 1986, p. 79) 
 

Nesse mesmo ano, na conexão plena entre crítica de arte e prática artística, Mário 

Pedrosa chamou de “arte pós-moderna” o novo ciclo de vocação antiarte27, onde o 

Brasil participa dele não como modesto seguidor, mas como precursor.28  

A emergência do supra-sensorial expositivo na arte brasileira29   

A exposição Nova Objetividade Brasileira, em 1967, realizada no MAM-RJ, é um 

ponto de inflexão para a experimentação consciente no contexto expositivo daqui30. 

O ambiente labiríntico de Tropicália (1967), forrado com areia e pedras, araras, 

poemas-objetos, capas de parangolé, ao ser percorrido pelo espectador, colocava-o 

em contato corporal com diversos elementos naturais e culturais do Brasil, em um 

percurso que findava em frente a um aparelho de televisão ligado. Pisar na terra-

areia no lugar fechado do museu – o dentro – faz alusão direta à experiência nas 

incursões o artista pelos morros – o fora. O ato de entrar e sair de Tropicália é a 

materialização do trânsito; tomada de consciência do entre complementar. Na 

invasão dos sentidos da proposição de Hélio Oiticica emerge a totalidade espacial.  

A insubmissão aos modelos pré-estabelecidos caracteriza um estado da arte 

brasileiro – e também um estado expositivo – naquele momento, “contra todos os 

importadores de consciência enlatada”, dizia Oswald, na “definitiva derrubada da 
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cultura universalista sobre nós” 31 , dizia Hélio. No terceiro item do texto A 

Declaração de Princípios Básicos da Nova Vanguarda, que acompanhava 

exposição, lê-se: “Na vanguarda não existe cópia de modelos de sucesso, pois 

copiar é permanecer. Existe esforço criador, audácia, oposição franca às técnicas e 

correntes esgotadas”.32  

Tropicália é, segundo o artista, a primeiríssima tentativa consciente, objetiva, de 

impor uma imagem obviamente “brasileira” ao contexto atual da vanguarda e das 

manifestações.33 A manobra de “devoração” do artista não é somente dos signos e 

imagens convencionalmente associados ao Brasil. Ela expande-se para uma 

“devoração expositiva espacial” do dentroefora, que explora entres. A pureza é um 

mito, lê-se em Tropicália. A (nossa) pureza expositiva é um misto dentroefora. Na 

radicalidade da experimentação de Tropicália, Hélio Oiticica promove o que pode ser 

lido como a materialização de uma brasilidade expositiva antropofágica.  

Após a ocorrência da exposição, Mário Pedrosa emprega, em 1967, o termo 

exercício experimental de liberdade para designar essa descoberta de reinvenção do 

fazer artístico, ampliando os espaços para ocorrência da arte e sua apresentação, 

na plena contaminação arte-vida. Contra a repressão da ditadura, estão os 

exercícios de liberdade de expressão na arte.  

Creio não ser exagero afirmar que o traço decisivo que caracteriza o 
comportamento artístico de agora é a liberdade, ou o sentimento de 
uma liberdade nova. Já faz bastante tempo que, tentando analisar o 
fenômeno, defini a arte de nossos dias como o exercício 
experimental da liberdade. […] Trata-se sem dúvida de um fenômeno 
cultural e social absolutamente novo na história da civilização que 
chamamos de ocidental por comodidade. De onde vem essa 
liberdade, de onde vem esse fator que impeliu os artistas à 
necessidade daquele exercício, daquela experiência? É este hoje o 
problema fundamental da crítica. (PEDROSA, 2007, p. 109–114)  
 

O emergência do supra-sensorial expositivo na arte brasileira remete à Tropicália, na 

tentativa de criar, por proposições cada vez mais abertas, exercícios criativos que 

são dirigidos aos sentidos, para através deles, da “percepção total”, levar o indivíduo 

a uma “supra-sensação”, ao dilatamento de suas capacidades sensoriais habituais34.  

Além do experimental, nesse momento evoca-se, também, a natureza pública da 

exposição, em livre acesso. Em 1968, no folheto de Arte no Aterro, que  acontece 
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por iniciativa de Frederico Morais, lê-se: “Arte é do povo e para o povo. É o povo que 

julga a arte. A arte deve ser levada à rua (ao aterro) ou ali ser realizada”. Foi nesse 

evento – tudo isso grátis, sem ingressos e sem inscrições – que Hélio Oiticica 

comandou a manifestação por ele batizada de Apocalipopótese, da qual 

participaram Antonio Manuel, Lygia Pape e Rogério Duarte.35 “A criação de liberdade 

no espaço dentro-determinado, intencionalmente “naturalista”, aberta como o campo 

natural para todas as descobertas. […] auto-absorção, no útero espaço aberto 

construído, que mais do que “galeria” ou “abrigo” era esse espaço”.36
 Na matriz 

criativa das proposições artísticas experimentais no final dos anos 60 reside a nossa 

tendência unificadora dentroefora em proposições híbridas em exposições, em sua 

natureza pública. 

A Unidade Experimental do MAM-RJ é criada em 1969 e está capitaneada por Cildo 

Meireles, Frederico Morais, Guilherme Vaz e Luiz Alphonsus.37 É nesse contexto, no 

início dos anos setenta, que o espaço do museu é expandido para toda a orla, 

ocupando o Aterro do Flamengo, nos últimos domingos de cada mês, com as ações 

do “Domingos da Criação”38. Em paralelo, Anna Bella Geiger, Lygia Pape e Antônio 

Manuel ministram o curso “Atividade-Criatividade”, realizado também no espaço 

extra-muros da instituição.  

Na sequência, a Área Experimental do MAM-RJ realizou, entre 1975 e 1978, 38 

exposições individuais experimentais39, concentradas em projetos de jovens artistas 

brasileiros, com duração entre 30 e 45 dias, em um leque variado de respostas para 

a pergunta “o que é o experimental?”. Em 8 de julho de 1978, um incêndio de 

proporções catastróficas atinge o MAM-RJ.40 

Em São Paulo, a década de 70 foi a era das experimentações na prática curatorial 

com as ações de Walter Zanini 41  no MAC-USP. É na V JAC – Jovem Arte 

Contemporânea, em 1971, que ocorreu a primeira apresentação de produções 

artísticas ligadas à arte processual e arte conceitual. Na abertura da exposição 

foram distribuídos catálogos em sacolas de papel que continham folhas soltas, nas 

quais se encontravam imagens e listas de nomes das obras participantes da mostra, 

texto de apresentação feito por Zanini e folhetos que tratavam das demais atividades 

programadas para o período de duração da exposição. Na parte externa da sacola 

lê-se: “consumo de uma situação artística”. Na programação da exposição há 
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contaminação entre linguagens, com projeções de filmes experimentais, 

manifestações ligadas à música, poesia, teatro, dança e cinema. Simultaneamente a 

programação há ocorrência de debates e palestras com temas acerca das 

produções artísticas no país naquele momento.42 

As proposições artísticas de linguagens múltiplas somadas à experimentação 

curatorial estavam plenamente ativas no MAC “de Zanini” na década de 70. Nas 

experimentações do curador, residiram ressignificações do conceito de exposição:  

Não se tratava de uma ‘exposição’ para ser vista em cinco minutos 
ou em uma solene noite de inauguração; era um tipo de 
manifestação para ser acompanhada na sua vivência, no seu 
crescimento diário, no diálogo entre uns e outros, na procura da 
compreensão de cada atitude, de cada comunicação, por mais 
hermética ou ingênua que se revelasse, no entendimento dos seus 
resultados ou frustrações.43  

Na continuidade das ações de Zanini frente ao MAC-USP, estão as exposições 

Prospectiva 74 (1974)44 e Poéticas Visuais (1977)45, que se voltavam à produção 

experimental então emergente como a arte-postal46 e a videoarte47. Durante a sua 

gestão, foram criados dois espaços de produção artística: o Espaço A, destinado às 

formas "convencionais" de arte, e o Espaço B, destinado às novas linguagens. A 

prática curatorial, atividade nascente aqui, toma forma nas experimentações de 

Zanini, que ampara suas ações na noção de rede como princípio operativo, o 

espaço expositivo como lugar de criação e apresentação e não mera representação 

política ou econômica, o incentivo à atividade dos artistas no interior da instituição e, 

sobretudo, a interdisciplinaridade nas práticas artísticas para configuração de um 

espaço receptive de apresentação de arte.  

Sobre exercícios de devoração de cânones expositivos 

No duelo de definição, produção e legitimação de cânones, na constante luta por 

protagonismo histórico, dois teóricos apresentam visões distintas sobre mecanismos 

de inscrições de cânones atentando, sobretudo, para as potências institucionais. 

Steiner (1996, p. 213–217), no seu artigo Can the Canon Burst?, afirma que o 

cânone não é substituído, mas outros modos de fazer são acrescentados a ele, o 

que o expande e o reconfigura.  Para o autor, é como se o cânone fosse um 

receptáculo em disponibilidade e em constante movimento open up. Para Steiner, o 
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processo de deslegitimização do cânone dá-se na alternância da inclusão e 

exclusão de como os grupos sociais são representados (ou não representados) pelo 

cânone através de exercícios de poder. Na prática, seria a crítica a responsável pela 

correção da injustiça da exclusão social que faz com que o cânone abra-se ao que 

está excluído, o não-canônico.  

Em oposição à argumentação de Steiner, Sheikh (2010) atenta que, ao invés de 

tentarmos expandir o cânone entre o binário inclusão – exclusão, deveríamos 

eliminá-lo por completo. A eliminação do cânone poderia dar-se através da 

epistemologia, no que poderia ser chamado de uma história conceitual da arte, 

configurando uma história das exposições distante da ênfase exclusiva em modelos 

eurocêntricos e norte-americanos, acrescidos da história da curadoria, em seus 

distintos contextos geográficos. A eliminação do cânone se daria, assim, através da 

concentração em ideias diversas ao invés de eventos, indivíduos ou objetos 

específicos. Sheikh recomenda um “estado de curadoria” dentro do contemporâneo, 

não seguindo cânones de instituições como bienais e feiras de arte, mas 

selecionando outros artistas que não estão inclusos nessas narrativas canonizadas, 

mostrando-os politicamente para além do seu trabalho singular e individual 

apresentando, dessa forma, o que está “formalmente fora”.  

Frente à ambos, creio que cabe um caminho do meio: nem a totalidade da proposta 

de Steiner (1996) no mecanismo binário inclusão – exclusão do cânone, nem a 

integralidade da proposta de Sheik (2010) para a eliminação do cânone. Na ideia de 

Steiner (1996) reside a perpetuação do ciclo do gerúndio incessante – definindo, 

produzindo, legitimando cânones – onde a inclusão dos excluídos segue gerando 

exclusão. Já na proposta de Sheik (2015) a falha pode residir no fortalecimento do 

cânone pela diferença: o que está “formalmente fora”  é imediatamente absorvido 

pelo “formalmente dentro”, configurando uma manobra de eliminação do cânone 

aparentemente utópica.  

Sobre cânones expositivos, nem alimentá-los, nem explodí-los, mas devorá-los. A 

diluição em importância da produção e legitimação de cânones expositivos pode  

iniciar-se na desconstrução do referente – principalmente se ele é importado. Abalar 

o fetiche do cânone, não reverenciá-lo, resistir a sua autoridade através da 

insubmissão à modelos externos, para então impulsionar a diversidade nas práticas 
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expositivas. Não há cânones permanentemente estáveis. A partir do momento em 

que um cânone se estabelece, ele também está pronto para ser desconstruído. Um 

cânone não sobrevive sem a sua antítese contra-cânone e é precisamente na 

dialética que reside a construção de sua própria significação.  

É o próprio Oswald de Andrade que nos dá licença para traduzir, reproduzir, 

deformar, apropriar, devorar cânones. Na constância de exercícios de devoração de 

cânones expositivos, ao menos aqui podemos ser menos Revolução Francesa e 

mais Revolução Caraíba, na morte e vida das hipóteses.  
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29
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linguagens referentes externas, de lá estão presentes na voz do crítico: “Estava tudo ali: Dada, Fluxus, pop-art, 
arte cinética, arte conceitual, body art, performances, happenings, earth-art etc”. Entrevista com Frederico Morais 

concedida à Marília Andrés Ribeiro. Em: Revista UFMG, Belo Horizonte, v. 20, n.1, p.336-351, jan./jun. 2013. 
39

 Artistas com exposições no período foram: Ivens Machado, Cildo Meireles, Anna Bella Geiger, Tunga, Paulo 
Herkenhoff, Letícia Parente, Lygia Pape, Fernando Cocchiarale, Waltercio Caldas, entre outros. Em: Lopes 
(2013, p. 48). 
40

 O incêndio atingiu dois andares do MAM-RJ e cerca de 200 obras em exposição, na retrospectiva do artista 
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41
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42
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43

 Freire (2014, p. 138) apud Zanini, 1972. 
44

 A exposição foi um trabalho conjunto de Walter Zanini com Júlio Plaza. Entre os artistas participantes: Anna 
Bella Geiger, Artur Barrio,  Fernando Cocchiarale, Guilherme Vaz e Ivens Machado, entre outros.  
45
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46
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artísticos. FREIRE (1999, p. 76).  
47
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Barrio, Iole de Freitas, Lygia Pape, Rubens Gerchman, Agrippino de Paula, Arthur Omar, Antonio Manuel e Hélio 
Oiticica. Ver: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3854/videoarte Acesso em: 31 maio 2016.   
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