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RESUMO 
Para se estudar a arte abstrato geométrica nas décadas de 1940 e 1950 no Brasil e 
Argentina, é necessário ter contato com manifestos e textos de época. Estes foram 
divulgados, principalmente, através de catálogos de exposições e periódicos culturais. 
O presente artigo aborda os periódicos Arturo, Arte Concreto: invención, Ver y Estimar, 
Nueva Visión e Suplemento Dominical do Jornal do Brasil, conhecidos por defenderem essa 
vertente artística. Também examinamos como se dava o intercâmbio de informações dos 
dois países. 
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ABSTRACT 
In order to study the abstract geometric art in Brazil and Argentina in the 40s’ and 50s’, it is 
necessary to access manifestos and other texts from the period. They were conveyed mostly 
through catalogues of exhibitions and cultural magazines. This article examines Arturo, Arte 
Concreto: invención, Ver y Estimar, Nueva Visión and Suplemento Dominical do Jornal do 
Brasil, known for advocating this artistic trend. It also examines how the exchange of 
information between the two countries happened. 
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A revista Arte Concreto: invención teve seu primeiro número publicado em agosto de 

1946 em Buenos Aires, e seu comitê editorial era formado por Edgar Bayley, Simon 

Contreras, Alfredo Hlito e Raul Lozza. Nela, reproduziu-se o Manifesto Invencionista, 

que havia sido divulgado em março do mesmo ano por ocasião da I Exposición de 

La Asociación Arte Concreto-Invención. O manifesto encerrava-se com a proposta 

vanguardista “nem procurar, nem encontrar: inventar”.1 No Brasil, o Suplemento 

Dominical do Jornal do Brasil – SDJB – publicou, 13 anos mais tarde, o Manifesto 

Neoconcreto, por ocasião da I Exposição neoconcreta, inaugurada no Museu de Arte 

Moderna do Rio de Janeiro em 19 de março de 1959. Esse mesmo manifesto 

também vinha reproduzido no catálogo da mostra. 

Manifestos como os acima citados marcaram essa época. São leitura obrigatória 

para se estudar os movimentos artísticos presentes na primeira metade do século 

XX. Eles revelam a importância de se registrar em texto os direcionamentos teóricos 

e práticos de um determinado grupo de artistas. Observar a forma como esses 

textos eram difundidos e através de que meios nos permite identificar semelhanças 

e diferenças. Catálogos, revistas especializadas e suplementos culturais (vendidos 

como parte de periódicos) foram, nessa época, um importante veículo para a 

propagação de tais conteúdos. Desse modo, a palavra escrita se difundia através de 

um circuito cotidiano de transmissão de informação, parte integrante do mundo 

artístico contemporâneo. Em decorrência dessa eleição, hoje, pesquisadores têm 

estas publicações como suas principais fontes. O curador Gabriel Pérez-Barreiro 

defende que “a história da arte moderna é em muitos sentidos a história dos 

manifestos, das declarações, das revistas e dos periódicos”.2 

Arte Concreto: invención era fartamente ilustrada com imagens de obras. Seu 

primeiro texto foi intitulado Nossa militância e esclarecia a finalidade da produção 

artística do grupo: “Nossas obras tem uma tarefa revolucionária; sua finalidade é 

ajudar a transformar a realidade cotidiana, pela intervenção efetiva de cada leitor ou 

espectador na experiência estética”.3 

Outro texto de Maldonado divulgado em Arte concreto: invención foi Lo abstracto y lo 

concreto en el arte moderno. Nele, comenta e discute como “concretar” o espaço e 

as formas, a fim de promover uma nova prática estética. O autor começava 

fundamentando sua análise na prática do cubismo e suas propostas diferenciadas 
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em relação ao que se produzia até aquela época. Discutindo as proposições dos 

movimentos que trabalharam a tendência abstrato geométrica, Maldonado discorreu 

sobre a produção do futurismo, de Malevitch e Rodchenko, até atingir, através dessa 

reflexão, o seguinte questionamento, em maiúsculas no original: “ENQUANTO 

HOUVER UMA FIGURA SOBRE UM FUNDO, ILUSIORAMENTE EXIBIDA, 

HAVERÁ REPRESENTAÇÃO”.4 A partir deste ponto, o autor discute propostas 

artísticas que enfrentaram tais questões, como o “Branco sobre branco”, de 

Malevitch e alguns exemplos de artistas holandeses e russos. Porém, observando 

esses exemplos, Maldonado conclui que: 

[...] antes de pensar-se em estruturas espaciais, devia-se primeiro 
tentar a composição não-representativa em duas dimensões, ou seja, 
antes de aprofundá-la urgia redefini-la em seus princípios. Porém 
houve algo que não se soube ver: que o problema da exaltação 
objetiva do plano e o da estrutura plástica são inseparáveis.5 

Maldonado continuava abordando as produções de interesse desde Malevitch até 

sua época, quando então propõe a quebra da forma tradicional do quadro, 

denominando tal proposição de “quadro recortado”, o que permitia dar mais atenção 

ao espaço do quadro do que ao próprio quadro. Observamos aqui uma tentativa de 

equacionar a questão de figura e fundo, pois o quadro se apresentaria enquanto 

presença, já que o suporte estaria investido de espacialidade, apresentando-se 

muito mais como invenção e concretude de questões plásticas do que como suporte. 

Os três textos de Maldonado divulgados por este periódico, aqui comentados, 

também estão reproduzidos no livro Tomás Maldonado: escritos preulmianos, 

valorizando a produção teórica anterior à mudança de residência do autor para a 

Europa, em 1954. 

A primeira revista que apareceu em cenário portenho, voltada para a abstração 

geométrica, foi Arturo. Seu primeiro e único número foi publicado no verão de 1944, 

tendo sua capa sido realizada por Tomás Maldonado. A ficha editorial da revista 

dizia “ARTURO. Revista de Artes Abstractas” e trazia o nome de seus editores: 

Ardén Quin, Rhod Rothfuss, Gyula Kosice e Edgar Bayley. Arturo contou com a 

participação de poemas de Murilo Mendes e com a reprodução de dois quadros de 

Vieira da Silva, residente no Brasil naquela época. Percebemos com isso que a 
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abstração geométrica começou a ser vivenciada em outros países da América do 

Sul (Uruguai e Argentina, especificamente) muitos anos antes do que no Brasil. 

Outro periódico relevante para nossa pesquisa é a revista Ver y Estimar, que 

pretendia ser um caderno de crítica artística, segundo sua ficha editorial. A revista foi 

lançada em 1948 sob a direção de Jorge Romero Brest, “com a colaboração de seus 

discípulos”.6 Andrea Giunta esclarece, em um artigo contemporâneo, por que Brest 

indicou que tinha a colaboração de “discípulos” e o real papel da revista:  

[...] e a conhecida revista Ver y Estimar (1948–55), que ele publicou 
com a colaboração de estudantes como Marta Traba e Damián 
Carlos Bayón, e uma rede de correspondentes internacionais como 
Mário Pedrosa, Fernando García Esteban, Mathias Goeritz, Lionello 
Venturi e Max Bill, todos eles, por si próprios, extremamente 
influentes. Essa revista, caracterizada por seu suporte a 
modernização nas artes visuais, teve um papel central na formação 
da crítica de arte do pós-guerra e na disseminação da ideia de 
modernismo na América Latina.7 

Ver y Estimar trazia em anexo uma reprodução a cores de alguma obra de arte. 

Neste primeiro número, publicou-se a reprodução da pintura Retrato da pequena 

menina, de Renoir. No verso, apareciam alguns dados da obra (autor, título e 

coleção) e a frase “folha de VER E ESTIMAR”. Esta edição também reproduziu o 

artigo Os Renoir que existem em Buenos Aires, redigido por Lía Carrea. O texto de 

apresentação Ponto de partida, assinado pela direção, apresentava os objetivos e 

direcionamentos da revista: “consideramos a teoria, a história e a estética das artes 

como formas de crítica, cuja função é estimar valores”.8 

O segundo número de Ver y Estimar, de maio de 1948, foi dedicada ao artista Pablo 

Picasso e reproduziu vários artigos sobre ele. Parte da terceira revista, de junho do 

mesmo ano, foi dedicada a Auguste Rodin. Na quarta edição, de julho, Romero 

Brest redigiu um pequeno texto destinado a louvar Portinari. O primeiro texto que se 

voltou para a abstração geométrica apareceu na edição de número seis, de 

setembro de 1948, Arte abstrata, concreta, não figurativa, de autoria de Damián 

Carlos Bayón, no qual se volta para o grupo heterogêneo que estava expondo na 

Galeria Van Riel. Ele escreveu rapidamente sobre as obras dos representantes do 

grupo concreto-invención – Maldonado, Hlito, Espinosa, Iommi e Girola – e criticou: 
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em geral este grupo revela imaturidade, precipitação para apresentar 
suas obras e falta de autocrítica. A mera comparação de suas obras 
com os trabalhos de alunos da Bauhaus, dirigidos por Moholy-Nagy 
(na Alemanha e ultimamente em Chicago até a morte deste artista) 
demonstra quanto se pode fazer neste campo com dedicação e 
entusiasmo. Faltam muitos elementos espaciais para explorar, 
muitos materiais e texturas. Esperemos que evoluam até essa meta 
ideal.9 

Bayón também criticou o grupo Madí, os outros artistas independentes e os 

arquitetos que também participaram da exposição. 

A publicação seguinte, de outubro-novembro de 1948, teve como foco principal o 

artista Paul Gauguin. A edição de abril de 1949 reproduziu uma crítica sobre 

Portinari, escrita por José Pedro Argul, por ocasião de uma exposição do artista no 

Salão da Comissão Nacional de Belas Artes de Montevidéu. Na edição de número 

10, de maio de 1949, na seção intitulada Miscelânea, uma nota reproduz duas 

críticas negativas de Portinari e Di Cavalcanti sobre o abstracionismo. A nota 

continuava por divulgar a exposição inaugural do Museu de Arte Moderna de São 

Paulo, intitulada Da arte figurativa à arte abstrata, com curadoria de Léon Degand. 

A edição de junho de 1949 homenageou Joaquim Torres-García, por ocasião de sua 

morte. Esta mesma edição anunciava a inauguração do Instituto de Arte Moderna, 

em Buenos Aires, no qual foram expostas obras abstratas, selecionadas por Léon 

Degand, que havia atuado no MAM SP.  

A edição seguinte (n. 13, out. 1949) publicou o artigo Esboço de uma história da arte 

abstrata, redigido por Blanca Stabile. Segundo a autora, a partir da exposição Os 

primeiros mestres da arte abstrata, em Paris, Michel Seuphor publicou o livro A arte 

abstrata: suas origens, seus primeiros mestres, que seria um estudo histórico do 

movimento e revelaria os conceitos fundamentais que constituem a estética da arte 

abstrata. As considerações de Seuphor diziam respeito à terminologia, antecedentes 

– através do impressionismo, fovismo, cubismo e neoplasticismo – e ao mundo da 

arte abstrata. Blanca Stabile esclareceu que, assim como Mondrian, Kandinsky e 

Delaunay, Seuphor substituiu a denominação “concreto” por “abstrato” e definiu: 

Arte abstrata é “toda arte que não contém nenhuma relação, 
nenhuma evocação da realidade observada, seja ou não o ponto de 
partida do artista. Toda arte que se deva julgar legitimamente 
somente desde o ponto de vista da harmonia, a composição e a 
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ordem – ou da desarmonia, contraposição ou desordem deliberada – 
é abstrata”.10 

O artigo continuou relembrando alguns artistas que produziram obras abstratas e 

que foram estudados no livro de Seuphor. Observamos que este é o segundo texto 

que trata da arte abstrata, tendo sido o primeiro na sexta edição e este, na décima 

terceira.  

A edição de novembro de 1949 (número 14–15) publicou outro artigo redigido por 

Blanca Stabile, intitulado Artistas não figurativos, no qual comentava duas 

exposições na Galeria Van Riel. Afirmando a influência de Mondrian, a autora 

escreveu: “Salvo o grupo Madí e Vainstein, todos parecem marchar seguros nas 

buscas fortemente racionalistas”11, e seguiu comentando as obras de Del Prete, 

Villalba, Maldonado, Iommi e Lozza.  

A edição de março de 1950 (n. 16), reproduziu uma crítica de Sérgio Milliet, na 

seção Bibliografía, sobre dois livros publicados no Brasil: Arte, necessidade vital, de 

Mário Pedrosa e Sociologia e psicanálise, de Roger Bastide. Na edição seguinte (n. 

17), em maio de 1950, a revista publicou o texto O pensamento matemático na arte 

do nosso tempo, de Max Bill. Foi essa a primeira colaboração do artista. No livro 

Max Bill, publicado em 1955, em Buenos Aires, esse texto foi o primeiro a ser 

reproduzido, logo após o artigo de Maldonado sobre o artista suíço. Já na 

apresentação do texto, informou-se que três colaboradores de Ver y Estimar 

escreveram sobre o pensamento de outros três artistas afins. Após o artigo de Max 

Bill seguiu-se uma seção intitulada Sobre o mesmo tema, tendo sido o primeiro texto 

sobre Wassily Kandinsky (autoria de Rodolfo G. Bruhi), o segundo sobre Piet 

Mondrian (autoria de Damián Carlos Bayón) e o último sobre Georges Vantongerloo 

(autoria de Beatriz Huberman). 

Na edição de número 18, de julho de 1950, a seção Crítica apresentou Exposições 

no Brasil, texto redigido por Sérgio Milliet. Ele iniciava apresentando e elogiando a 

produção pictórica de Maria Leontina, depois comentava os desenhos de Darcy 

Penteado e, por fim, os estrangeiros, Flexor e Ginés Parra. Na edição seguinte, de 

setembro de 1950, o primeiro texto da seção Miscelânea divulgou a produção 

editorial do MASP, por ocasião do recebimento do catálogo da exposição dedicada a 

Portinari: 
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A cada certo tempo, chegam-nos notícias das atividades que se 
desenvolvem no Museu de Arte de São Paulo. Adverte-se que é um 
museu vivo. Não sabemos que obras possuem, nem conhecemos 
sua organização, porém os magníficos catálogos que nos enviaram 
falam bem claramente de um espírito moderno, de uma preocupação 
sã por incitar a compreensão da arte, de uma excelente diretiva 
pedagógica.12 

A edição seguinte, número 20, de outubro de 1950, foi dedicada ao cubismo. Já a 

edição de número 21–22, de março de 1951, publicou o artigo Arte concreta 

argentina, de Blanca Stabile, relativo à exposição de arte concreta ocorrida no 

Instituto de Arte Moderna, em Buenos Aires, em outubro de 1950, reunindo dois 

pintores e um escultor: Maldonado, Hlito e Iommi. Nesta edição, começou a ser 

reproduzida a lista de colaboradores e a cidade onde atuavam. Através dessa 

listagem, podemos dimensionar como era extensa a rede de informações 

proveniente de diferentes localidades abarcada pela revista. 

 
Lista de colaboradores de Ver y Estimar, em maio de 1951 
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A edição de setembro de 1951 (número 25), reproduziu um artigo sobre a I Bienal de 

São Paulo, que, naquele momento, estava prestes a ser inaugurada. O texto cita a 

intenção da Bienal em revelar, através das obras expostas (nacionais e 

estrangeiras) as tendências da arte moderna. Na sequência, comenta as 

representações de alguns países e outros que haviam apenas confirmado presença, 

porém não divulgado a lista de participantes. Por fim, questiona:  

Nada se sabe, no entanto, sobre uma possível representação 
argentina. Será possível que se desperdice esta magnífica ocasião 
de fazer conhecer nossos artistas? Porque nem sequer podemos 
imaginar que a Argentina não tenha sido convidada. Seria também 
oportuna nossa concorrência para que se pudesse estabelecer as 
tão inevitáveis como necessárias comparações, das quais não 
podem resultar mais que proveitosos ensinamentos.  

Esperamos poder oferecer a nossos leitores uma crônica detalhada e 
completa deste primeiro grande torneio da arte contemporânea em 
terra sulamericana. E fazemos chegar a FRANCISCO MATARAZZO 
SOBRINHO, presidente do Museu de Arte Moderna, e a LOURIVAL 
GOMEZ MACHADO, seu diretor, nossos votos pelo maior êxito.13 

A edição seguinte reproduziu um artigo de 40 páginas, entre texto e ilustrações, 

sobre a I Bienal de São Paulo. Romero Brest, autor do artigo, e também um dos 

jurados da Bienal, escreveu sobre as representações de vários países, valorizando a 

representação suíça: “[o] pavilhão suíço aloja poucas obras, porém de grande valor. 

É a única nota plenamente moderna, atrevidamente moderna, na exposição.”14. 

Iniciou comentando sobre obras de Sophie Tauber-Arp e então passou a escrever 

sobre a tendência geométrica. Por fim, escreveu sobre a obra Unidade Tripartida, de 

Max Bill, que, para ele, foi a obra mais importante da mostra. Após criticar alguns 

artistas da representação brasileira, publicou a lista de artistas premiados na Bienal. 

Na edição seguinte (n. 27, abril de 1952), o artigo Revistas argentinas de arte 

celebrou a criação de duas revistas especializadas: Nueva Visión, dirigida por 

Tomás Maldonado, e Arte Madí Universal, dirigida por Kosice, Rothfuss, Biedma e 

Wellington. O texto valorizava tais publicações; entretanto, mais à frente, sugeria 

que as mesmas publicassem mais ensaios teóricos ao invés de artigos de 

informação ou polêmica.  

Conforme divulgado pela revista Ver y Estimar, Nueva Visión teve seu primeiro 

número publicado em dezembro de 1951, em Buenos Aires. Apresentando-se como 
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“Revista de cultura visual”, era dirigida por Tomás Maldonado, e já nesta primeira 

edição reproduziu o artigo “Desenho industrial em São Paulo” de Pietro Maria Bardi, 

crítico, historiador e diretor do Museu de Arte de São Paulo – MASP. Ainda na 

mesma edição de Ver y Estimar, uma pequena nota anunciava que acabava de se 

inaugurar o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro – MAM RJ –, instalado 

provisoriamente no térreo do Ministério da Educação, expondo obras premiadas na 

Bienal de São Paulo.15 E, na coluna Crítica, um artigo sobre o Grupo de artistas 

modernos da Argentina, que estava expondo na Galeria Viau.  

A Nueva Visión, de janeiro de 1953, que consta como edição 2-3, reproduziu uma 

pequena matéria sobre a primeira mostra do Grupo de Artistas Modernos da 

Argentina, exposta na Galería Viau. A matéria informava que o grupo era composto 

por quatro artistas independentes – Aebi, Fernández-Muro, Sarah Grilo e Ocampo – 

e cinco artistas concretos – Girola, Hlito, Iommi, Maldonado e Lidy Prati. Nesta 

edição, publicou-se um artigo de Brest sobre Wassily Kandinsky e Significado e arte 

concreta de Alfredo Hlito. 

Um ano passa antes de que se siga a este primeiro número o duplo 
2/3, em 1953, no qual a revista muda de fisionomia. Depois dos 
comentários críticos de Max Bill, Maldonado refez o desenho gráfico 
da capa fixando o pattern definitivo dos futuros números. A capa é 
agora suporte e legível comunicação de conteúdo, que se detalha 
sobre uma cor plena, neste caso um potente vermelho-laranja, onde 
um jogo ordenado de linhas verticais ajudam a organização do texto, 
na qual a marca nv em branco e a menção de nueva visión, editorial 
cumprem com eficiência seu papel. Entendamos bem: muda a 
fisionomia, o aspecto gráfico, a diagramação, porém não muda o 
sentido de abertura, modernidade e vanguardismo. Tudo isso em uma 
Argentina que, como já comentamos segue sendo difícil e 
politicamente conflitiva.16 

Na quarta edição, ainda no ano de 1953, Nueva Visión contou com a colaboração de 

textos internacionais que merecem ser aqui destacados: Educação e criação, de 

Max Bill, A plástica cinemática de Abraham Palatnik, de Mário Pedrosa, Homenaje a 

Gropius e Teatro Nacional de Mannheim, ambos de Miës van der Rohe. Dentre os 

argentinos, vale destacar que a revista publicou textos de Maldonado (Problemas 

atuais da comunicação), Jorge Romero Brest (Exposição de cubismo) e Alfredo Hlito 

(Espaço artístico e sociedade).  
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O artigo Ponto de vista crítico, reproduzido na edição 33-34 da revista Ver y Estimar, 

de dezembro de 1953, também dedicou seu interesse ao Grupo de Artistas 

Modernos da Argentina, que acabava de expor na Galeria Krayd. O grupo, 

recentemente, havia exposto no MAM RJ e no Stedelijk Museum, em Amsterdã, 

tendo Romero Brest assinado o texto do catálogo. Brest, no início do artigo, já 

começou por escrever o porquê de defender já há algum tempo a arte concreta: 

A defesa que venho fazendo desde faz alguns anos da arte dos 
concretos, tanto a que se desenvolve na Europa como na América do 
Sul – Brasil e Argentina – é evidente, sem embargo. [...] 

Os defendo, especialmente, porque são jovens. E ser jovem, para 
mim significa ter o ardor necessário para não se conformar com o 
repertório de formas feitas, herdadas, e para lançar-se a invenção de 
outro repertório de formas, de acordo com a maneira de sentir do 
nosso tempo. E porque alcançaram um alto nível de qualidade – se 
compreende no plano em que voluntariamente se colocam – não só 
pelo exercício em certo modo incontrolado da intuição sensível, mas 
pelo afán inteligente de ordenar as emoções e de transpô-las em 
símbolos viventes.17 

Em 1954, na quinta edição da Nueva Visión, um pequeno artigo destacava o prêmio 

de aquisição recebido por Alfredo Hlito, secretário de direção da revista, na II Bienal 

de São Paulo. A matéria caracterizava o artista por sua precisão formal e apurado 

senso cromático, reforçando sua produção também no campo das artes gráficas. 

Outra reportagem divulgava duas exposições do Grupo de Artistas Modernos 

Argentinos, a do MAM RJ e do Stedelijk Museum, de Amsterdã. Nesta, foi 

reproduzido o discurso inaugural, proferido por Vordemberge-Gildewart, para a 

mostra do grupo no Museu Municipal de Amsterdã. No ano seguinte, na sua sétima 

edição, Nueva Visión reproduziu um artigo sobre nova exposição do grupo, desta 

vez na galeria Viau, em Buenos Aires, apresentando pinturas, esculturas e 

desenhos.18 

Ainda na edição de dezembro de 1953 de Ver y Estimar, a seção Miscelânea 

divulgou o lançamento da quarta edição da revista Nueva Visíon, comentando 

rapidamente alguns dos artigos publicados e alguns dos artistas premiados na II 

Bienal de São Paulo. 

Na Nueva Visión de 1954, reproduziu-se a propaganda de três livros. Um deles era 

Max Bill, publicado em Buenos Aires por Tomás Maldonado, em 1955. Este é 
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composto por um texto inicial redigido pelo autor sobre o artista suíço, em sequência 

reproduz quatro textos do próprio Bill e, por fim, apresenta Publicações de Max Bill, 

Publicações sobre Max Bill e uma cronologia contendo as exposições as quais o 

artista participou. No início do livro, Maldonado agradece aos colecionadores das 

pinturas e esculturas reproduzidas. Entre eles, aparecem Paulo Bittencourt, Niomar 

Sodré e o MASP. Reafirmando, uma vez mais, o contato de tais produções teóricas 

com o cenário artístico nacional, o Suplemento Dominical do Jornal do Brasil, em 

maio de 1957, divulgou a tradução do ensaio de Tomás Maldonado presente no 

livro. Através deste exemplo, podemos observar o alcance de tais publicações e sua 

relevância para a difusão de conhecimento na época. 

Mário Pedrosa colaborou novamente na sexta edição da Nueva Visión, de 1955, 

com o artigo As relações entre a ciência e arte. Neste, escreveu sobre como a 

ciência e arte vinham, ao longo dos anos, ganhando cada vez mais autonomia e 

como a arte se liberta das questões empíricas, chegando até mesmo a não mais 

precisar do objeto físico ou real. Na edição seguinte, Max Bill também reaparece 

com o texto A Escola Superior de Desenho de Ulm, que foi redigido em colaboração 

com Tomás Maldonado e Eugenio Gomringer. Uma pequena matéria, reproduzindo 

a fotografia de uma maquete, apresentou a futura sede do MAM RJ, que havia 

começado a ser construída. 

Na oitava edição foi divulgado o estudo Filosofia da técnica, de Max Bense. A nona 

edição foi publicada dois anos depois, em 1957, contendo um texto de Max Bill, 

sobre Piet Mondrian e, em sequência, o texto Arte sem objetos, do próprio Mondrian. 

De Ignacio Pirovano, a matéria O Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro 

apresentou uma fotomontagem com vista aérea do Aterro do Flamengo, onde 

simulava-se como seria o local após as obras, duas fotos da maquete do Museu, 

duas fotomontagens com a maquete e a planta do primeiro e segundo pavimentos 

do complexo arquitetônico do Museu, comentando a organização do prédio e até 

detalhes como iluminação natural e artificial. Relembrando a atuação de Niomar 

Moniz Sodré, o artigo diz que se conseguiu dar ao Brasil um “centro de irradiação 

cultural”.19 Por fim, explicou como seria o conjunto arquitetônico a ser construído, 

indicando a divisão dos espaços (galerias de arte, auditório, cantina, restaurante e 

teatro), metragens, detalhes de iluminação etc. 
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Em 3 de junho de 1956 foi publicado, pela primeira vez, o caderno cultural 

Suplemento Dominical do Jornal do Brasil – SDJB. Por ser vendido junto ao Jornal 

do Brasil, aos domingos, esse suplemento tinha abrangência nacional. 

Diferentemente das revistas especializadas analisadas neste texto, o SDJB tratava 

sobre uma variedade maior de assuntos (todos de interesse cultural) e tinha um 

alcance de público muito mais variado. Ao longo dos seus cinco anos de circulação, 

publicou matérias sobre cinema, televisão, arquitetura e urbanismo, artes gráficas, 

educação, folclore, ciência, tecnologia, história, filosofia, estética, dança, música, 

literatura, artes plásticas e teatro. A seção de literatura era assinada por Mário 

Faustino, a de artes plásticas, por Ferreira Gullar e Bárbara Heliodora redigia a 

sessão sobre teatro. 

O SDJB traduziu e publicou textos de Tomás Maldonado. Conforme já mencionado, 

em maio de 1957, ao longo de três semanas divulgou o artigo sobre Max Bill e, no 

ano seguinte, publicou um estudo sobre o artista abstrato e professor da Escola 

Superior da Forma: Vordemberg-Gildewart.20 

Ferreira Gullar iniciou, no dia 28 de março de 1959, uma seção chamada Etapas da 

arte contemporânea, com um texto de sua autoria sobre cubismo. Nas semanas 

seguintes, continuou redigindo estudos sobre movimentos e artistas vanguardistas 

do início do século XX, apresentando uma pequena síntese sobre vida e obra do 

mesmo. A reunião dos artigos publicados nessa página foi, anos mais tarde, 

organizada e lançada como livro: Etapas da Arte Contemporânea: do cubismo à arte 

neoconcreta. Nessa fase do SDJB, está contida a grande produção teórica de 

Gullar. Vale aqui ressaltar seu interesse e cuidado em difundir primeiramente o 

conhecimento sobre as vanguardas e artistas que seriam importantes para, 

posteriormente, se entender a trajetória artística até a arte concreta e as proposições 

e reinvindicações neoconcretas. O suplemento divulgou textos como o Manisfesto 

neoconcreto e Diálogo sobre o não-objeto e, especificamente, na seção Etapas, Do 

quadro ao não-objeto e Arte neoconcreta. 

Apesar de promover uma ampla cobertura do cenário artístico, o maior interesse do 

Suplemento era difundir a arte concreta e neoconcreta, dando visibilidade a todas as 

manifestações artísticas relacionadas a essa vertente. Em janeiro de 1957, 

anunciou-se a I Exposição nacional de arte concreta. Em setembro de 1958, Ferreira 
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Gullar redigiu o artigo Lygia Clark e a pintura brasileira, sobre a exposição de Lygia 

Clark, Franz Weissmann e Lothar Charoux, inaugurada na Galeria de Arte das 

Folhas, em São Paulo. Em 14 de março de 1959 anunciou a futura abertura da I 

Exposição neoconcreta, tratando especificamente de Lygia Clark, Franz Weissmann, 

Lygia Pape e Amilcar de Castro, e publicando o texto Os neoconcretos e a Gestalt. 

Sendo a edição seguinte totalmente dedicada a I Exposição neoconcreta, 

inaugurada no MAM RJ. Posteriormente, divulgou a Exposição neoconcreta na 

Bahia, em outubro de 1959, a II Exposição neoconcreta, no Palácio da Cultura, em 

1960, e a terceira e última Exposição neoconcreta no MAM SP. O Suplemento 

também se voltou para a inauguração parcial da sede do MAM RJ, em janeiro de 

1958. 

A revista Ver y Estimar iniciou sua publicação visando difundir a modernidade e tudo 

o que fosse mais recente e em sintonia com o homem e a vida moderna. Suas 

primeiras edições, contudo, estavam diretamente subordinadas à prática artística 

europeia e sob o entendimento de modernismo através de correntes europeias do 

final do século XIX e início do século XX, mais especificamente artistas pós-

impressionistas e cubistas. Segunda Andrea Giunta, “até os anos 1950, sua versão 

de modernismo em última instância postulou uma genealogia unificada que integrou 

a arte da América Latina à narrativa central da arte europeia”.21 

Ao longo da trajetória da revista, contudo, podemos perceber que o interesse de seu 

editor começou a mudar e seu olhar se voltou também para a produção abstrato 

geométrica e para o grupo argentino que a produzia. O interesse pelo cenário 

artístico brasileiro foi igualmente intensificado, principalmente, a partir da criação do 

MAM SP, do MAM RJ e da realização da I Bienal de São Paulo, reforçando o 

intercâmbio com os colaboradores brasileiros. Contudo, percebemos que essa 

colaboração ocorre no âmbito teórico: Brest trata com teóricos e críticos, não com 

artistas brasileiros.  

A revista Nueva Visión transpareceu desde o início sua especialização em relação à 

arte concreta. Seu editor e colaboradores eram na sua grande maioria nomes 

relacionado a essa tendência artística. Da mesma forma, podemos observar que o 

SDJB, voltado para a difusão da arte concreta e neoconcreta, tinha em sua redação 

participantes do próprio movimento neoconcreto (Ferreira Gullar e Reynaldo Jardim, 
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especificamente, e Amilcar de Castro na redação do Jornal do Brasil). Ao ler os dois 

periódicos argentinos aqui estudados, temos que relativizar a clareza e o foco de 

Nueva Visión por ter sido lançada alguns anos depois de Ver y Estimar. Ou seja, Ver 

y Estimar foi criada em 1948 e, em 1951, quando Nueva Visión foi lançada, Max Bill 

já havia exposto no MASP e a Asociación Arte Concreto-Invención já fora dissolvida. 

Neste estudo, enfatizei os artigos escritos por brasileiros ou sobre assuntos 

relacionados ao Brasil com a finalidade de destacar o diálogo e a difusão de 

conhecimento que ocorreu na época entre os cenários artísticos brasileiro e 

argentino. A presença brasileira na trajetória da revista Nueva Visión deu-se pelos 

textos de Mário Pedrosa e Pietro Maria Bardi, pela difusão de informações sobre o 

MAM RJ, a construção de sua nova sede e divulgação da exposição de artistas 

argentinos neste mesmo Museu. Bastante relevante é o fato de que a revista 

também teve representantes comerciais no Brasil (em São Paulo, Belo Horizonte e 

Rio de Janeiro), Bolívia (Cochabamba) e Uruguai (Montevidéu). Ou seja, tendo sido 

comercializada em três cidades brasileiras, o alcance de difusão de inúmeros textos 

de origem argentina, no contexto da produção local, era bastante amplo. Contudo, a 

última edição da revista (número 9) foi publicada em 1957. Vale ressaltar que a 

efervescência do diálogo e a “influência” inicial vinda da Argentina, que marcou o 

ano de 1953, através da exposição Artistas Modernos Argentinos (contando com a 

presença de Brest, Maldonado e Ocampo) e da visita de Maldonado ao MAM RJ, em 

1956, foi se invertendo ao longo dos anos.  

Percebemos um crescente interesse argentino em relação à vivência artística 

nacional, principalmente devido ao fato que o Brasil começou a se estabelecer como 

centro de difusão cultural, através das instituições artísticas criadas na década de 

1950. 
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