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RESUMO 
Minha apresentação tem por objetivo analisar a contribuição de Jorge Romero Brest na 
escrita e promoção de uma história da arte sul-americana, em especial nos anos 1940/1950. 
Tomarei como objeto de estudo o livro Pintura brasileña contemporânea, publicado em 1945 
e que se relaciona a uma exposição itinerante de arte brasileira que percorreu diferentes 
cidades da Argentina, além de Montevidéu. Meu propósito não é o de apontar erros ou 
acertos na interpretação de Brest, mas de contextualizar e discutir a recepção dada à arte 
moderna brasileira no período. 
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ABSTRACT  
My paper intends to analyze the contribution Jorge Romero Brest in the writing and 
promotion of a history of South American art, especially in the years 1940/1950. I will take as 
an object of study his book Pintura brasileña contemporânea, published in 1945, which 
relates to a traveling exhibition of Brazilian art that toured different cities in Argentina, and 
was also presented at Montevideo. My purpose is not to judge Brest’s interpretation, but to 
contextualize and discuss the reception given to Brazilian modern art at the time. 
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Ao se estudar o panorama artístico-cultural da América do Sul do pós-guerra, alguns 

nomes se destacam de imediato no campo da crítica de arte comprometida com a 

defesa de “valores modernos”, entre eles o do argentino Jorge Romero Brest (1905–

1989). Certamente para nós, brasileiros, faz-se impossível não associar seu nome 

ao de Mário Pedrosa (1900–1981), seu contemporâneo, em função de interesses e 

ideais similares e do empenho de ambos em defender e projetar a arte de 

vanguarda aqui produzida na esfera internacional. Pedrosa manteve contato com 

Brest, publicou em mais de um número da revista por ele editada e encontrou-se 

com ele em diferentes ocasiões, porém pouco escreveu sobre o colega argentino, 

citando-o apenas de passagem em alguns de seus textos. Em “A Bienal de cá para 

lá” (publicado em 1973), por exemplo, Pedrosa elenca uma série de eventos 

significativos que antecederam e alavancaram a I Bienal de São Paulo, como as 

mostras de Alexander Calder e Max Bill, mas não menciona a passagem de Brest 

pelo Brasil, em 1950 (que comentaremos mais adiante) nem alude às conferências 

por ele aqui proferidas sobre o tema da arte abstrata nessa ocasião.   

 
 Fotografia de Jorge Romero Brest 

 

Ferrenho defensor da abstração durante os anos 1950, Brest teve atuação de 

destaque em diferentes frentes profissionais e ocupou posições de poder 

institucional e simbólico: além de crítico de arte e conferencista talentoso, foi 
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professor em cursos livres, academias de arte e universidades, editor da revista Ver 

y estimar (ativa entre 1948 e 1955), promotor e gestor cultural de atuação 

destacada. Dirigiu o Museu Nacional de Belas Artes (Buenos Aires) entre 1955 e 

1963 e o Centro de Artes do Instituto Torquato di Tella entre 1963 e 1970 e em 

ambos os espaços soube tecer importantes relações e dar grande visibilidade à arte 

argentina de seu tempo.1 Além disso, ao longo de sua carreira, publicou diversos 

livros sobre arte de períodos variados, de enfoque local e internacional, destacando-

se, de uma extensa lista, La pintura europea contemporánea, de 1952 e Qué es el 

arte abstracto? de 1953.  

Ademais, Brest circulou como poucos sul-americanos lograram fazê-lo no cenário 

artístico internacional dos anos 1950/60: além de proferir palestras em vários países 

do continente, entre eles o Brasil, integrou o júri de eventos internacionais de peso, 

como as I, II e VI edições da Bienal de São Paulo (1951, 1953 e 1961), a XXXI 

Bienal de Veneza (1962), a Bienal de Jovens de Paris (1965) e a Bienal de Gravura 

de Tóquio (1966). Ressalte-se ainda sua participação, como único jurado latino-

americano, no Concurso Internacional de Escultura “O prisioneiro político 

desconhecido”, organizado pelo Instituto de Arte Contemporânea de Londres (IAC) 

em 1952/53.  

Em relato autobiográfico, escrito em 1972, a pedido do discípulo – e também crítico 

de arte – Damián Bayón, Brest confessa que demorou a decidir-se pelas artes 

visuais: 

Quanto à arte, primeiro despertou em mim a vocação literária. Aos 
quatorze anos, já era um leitor incansável de tudo o que me caísse 
nas mãos e, logo em seguida, daquilo que eu mesmo procurava, 
nem sempre com o consentimento paterno. E a partir dos dezessete 
anos escrevi poemas, contos, romances, peças de teatro, sem faltar 
um Diário, como convinha a um adolescente romântico [...] Pensava 
então que eu seria um escritor, mas como ao mesmo tempo 
estudava piano, foi despertando em mim uma terrível paixão pela 
música que me fez melômano aos vinte anos. Isso não quer dizer 
que eu me distinguira como pianista, mas sim que a música me levou 
a pensar em ser maestro. Também havia o teatro. Quase todas as 
tardes, quando ainda era um estudante na Escola Normal, ao invés 
de ir a uma biblioteca, como acreditava minha mãe, ia ver uma peça, 
qualquer que fosse e mesmo que fosse em francês ou italiano, 
línguas que compreendia na época. Paixão concorrente que me fez 
pensar que também poderia ser um dramaturgo. Nunca me ocorreu, 
contudo, desenhar, pintar, esculpir ou gravar. O interesse por essas 
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artes despontou na mesma época, mas foi menor naqueles anos, 
talvez por causa da pobreza das exposições que via em Buenos 
Aires. Apenas em 1934, quando já tinha 29 anos, esse interesse 
transformou-se em paixão, quando em minha primeira viagem para a 
Europa enfrentei a grande arte ocidental. (BREST, 1972) 

Como enfatizou Laura Malosetti Costa, compreende-se sua adesão fervorosa à 

tradição artística europeia no início de sua carreira e seu desejo de incluir a arte 

argentina na grande narrativa canônica ocidental se levarmos em consideração que 

foi o esplendor da grande arte ocidental – e não o impacto da arte local – que o 

incitou a lançar-se na crítica e na teoria da arte; foi o contato com uma tradição já 

consolidada que se impôs ao jovem diletante com a força de um desejo (GIUNTA e 

COSTA, 2005, p. 294).  

Brest iniciou-se como crítico de arte no jornal La vanguardia, órgão do Partido 

Socialista da Argentina, em 1939 e colaborou, nos anos 1940, com o jornal anti-

fascista Argentina libre. Ao tornar-se editor da revista Ver y Estimar, abandonou o 

compromisso de escrever para jornais para dedicar-se a ensaios de maior fôlego. 

Antológica na formação de toda uma geração de críticos e de amantes da arte, a 

importância de Ver y estimar já foi ressaltada por diversos pesquisadores. Aracy 

Amaral, por exemplo, declarou que ela era uma revista “que devorávamos e 

buscávamos com empenho em livrarias e antiquários de Buenos Aires nos anos de 

nossa formação” (AMARAL, 2006, vol. 2, p. 139). 

Patrícia Dossio, por sua vez, ressalta que a revista fazia parte de um projeto maior, 

que abarcava a Associação, o Prêmio Ver y Estimar, cursos e 
conferências que visavam ativar e estruturar a vida cultural e artística 
portenha sob o governo peronista, a revista com seu aporte teórico e 
visual preparou o caminho para as experiências estéticas dos anos 
seguintes. Também constituiu-se, sem dúvida, no primeiro órgão de 
crítica coerente – tanto  de arte contemporânea como do passado –, 
em um momento histórico que começava a ser dominado pelos 
avanços tecnológicos, questão que se tornará dominante nos anos 
posteriores ao fechamento da revista. Além disso, sua disposição em 
fornecer informações, repensar os problemas artísticos de forma 
dialógica, debatendo, emitindo e buscando gerar opinião, contribuiu 
[...] para que, nas palavras de Romero Brest, a criação fosse uma 
aventura e não um ofício alienante. (DOSSIO, 1999) 
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Diferentes capas da revista Ver y estimar 

 

Trata-se, de fato, de publicação de grande importância no contexto sul-americano do 

período, pois ultrapassou em muito as fronteiras da Argentina e contou com a 

colaboração de artistas e intelectuais de origens diversas, como Max Bill, Margarita 

Sarfatti, Sérgio Milliet, Mário Pedrosa, Siegfried Giedion, Rodolfo Bruhl, Carlos 

Villanueva, Lionello Venturi, além dos discípulos Marta Traba e Damión Bayón. Suas 

páginas, divididas em seções como “crítica bibliográfica”, “comentários de 

exposições”, “o artista frente ao mundo”, “diálogo com nossos leitores”, entre outras, 

traziam informações sobre a produção latino-americana e europeia, com ênfase na 

arte  e arquitetura moderna e contemporânea, bem como traduções de artigos 

publicados no exterior.  

A arte brasileira foi tema de alguns artigos, em sua maioria de autores brasileiros. 

Brest publica em julho de 1948 um “Elogio a Portinari”, no qual exalta “a força de sua 

pintura, a probidade de sua linha, a energia segura de sua transposição poética e 

sua imagem plena do mundo”. Ressalte-se que sua opção em prol da arte abstrata 

ocorreria logo em seguida: ao acertar com Pietro Maria Bardi o tema das 

conferências que daria no MASP, em 1950, Brest escreveria que “o objetivo era 
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fazer, mais do que uma análise detalhada de tendências, uma sistematização de 

ideias, com certo caráter polêmico em relação à defesa da arte abstrata”.2 

 Voltando à revista Ver y Estimar, ressalto que obra de Portinari foi igualmente 

comentada por José Pedro Argul, em abril de 1949. Em novembro de 1951, Brest 

escreve longo artigo sobre a I Bienal de São Paulo, fartamente ilustrado.3 Como 

vimos, ele participou do júri de premiação da mostra e, segundo seu próprio relato, 

desempenhou papel fundamental na premiação do suíço Max Bill como melhor 

escultor internacional. Em abril de 1953, Pedrosa publica na revista artigo intitulado 

“Calder y la música de los ritmos visuales”, resultado de conferência que realizara 

sobre o tema em 1948, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. E dois anos 

mais tarde, em junho de 1955, Pedrosa volta a contribuir com um texto sobre Ivan 

Serpa.  

Para Maria Amália García, pesquisadora que vem se dedicando ao estudo dos 

intercâmbios artístico-culturais entre Brasil e Argentina nas décadas em questão, a 

revista servia para Brest como “uma carta de apresentação, um instrumento de 

inserção no cenário internacional por meio do qual estabelecia contatos com 

distintas personalidades do âmbito da cultura” (GIUNTA e COSTA, 2005, p. 146). 

Sobre a participação de Brest nos eventos organizados no Brasil, García observa 

que ela tinha duplo sentido: ao mesmo tempo em que ativava o posicionamento do 

crítico argentino no âmbito internacional, funcionava, para as instituições brasileiras, 

como uma instância de legitimação de suas próprias escolhas modernistas, em 

função do discurso progressista de Brest (GARCÍA, 2011, p. 102). Aponta, além 

disso, que a modernização artístico-cultural em curso no Brasil do pós-guerra 

causava impacto no panorama argentino e era seguida de perto por Romero Brest: 

“as notícias sobre a constituição de novos museus paulistas e seus 

empreendimentos financiados por capitais privados e subsídios públicos 

assombravam o crítico, que constantemente as comparava com o triste panorama 

argentino [de então] (GARCÍA, 2012, s/p). 

Diversos estudos já foram realizados na Argentina sobre o amplo e diversificado 

leque de ações de Jorge Romero Brest, bem como sobre a importância de seu 

legado, mas gostaria de destacar aqui, antes de passar para o tópico de minha 
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apresentação, que à frente do Instituto Torcuato Di Tella, Brest logrou concretizar 

vários projetos de apoio à arte contemporânea de caráter experimental, entre eles a 

criação de um prêmio anual para jovens pintores argentinos. Este prêmio consistia, 

inicialmente, na concessão de uma bolsa para que o artista selecionado pudesse 

residir por um ano em cidade de sua escolha, no exterior, e no apoio estratégico e 

financeiro para a realização de uma exposição em uma galeria europeia ou norte-

americana. Em 1962, é criado o Prêmio Internacional, para o qual necessariamente 

concorreria o argentino que conquistara, no ano anterior, o prêmio nacional, além de 

artistas estrangeiros indicados. Nesse mesmo ano de 1962, Lygia Clark é convidada 

a concorrer ao prêmio internacional, que acabou sendo concedido à escultora norte-

americana Louise Nevelson. Para compor o júri dos prêmios do Instituto, Brest 

convidava figuras de grande renome internacional, como Giulio Carlo Argan, 

Jacques Lassaigne, Pierre Restany, Clement Greenberg, Lawrence Alloway, James 

Johnson Sweeney, entre outros, o que gerou uma circulação inédita de agentes 

culturais no país e auxiliou em seu projeto de fortalecimento da imagem da arte 

argentina no exterior.4  

Essa experiência levará Brest a empreender uma guinada estética, aproximando-se 

da arte pop e seus derivativos e tornando-se menos convicto do poder de 

transformação social da arte abstrata. Nos dizeres de Andrea Giunta, 

Por mais de sessenta anos, Jorge Romero Brest enfrentou as 
transformações estéticas mais profundas da arte do século XX com 
um intelecto dinâmico. Até a década de 1950, sua versão do 
modernismo defendia, em última instância, uma genealogia unificada 
que integrava a arte da América Latina à narrativa central da arte 
europeia. Com a década de 1960, em parte devido ao suporte que 
deu para uma arte mais experimental, Brest passou a considerar que 
a arte argentina tinha adquirido maturidade suficiente para ter um 
lugar de liderança na arte internacional, juntamente com a arte 
produzida em Paris ou Nova York. (GIUNTA, 2005, p. 91) 

Pintura brasileira contemporânea 

Brest publicou o livro em questão em 1945, o quarto de sua autoria em uma lista que 

inclui um livro dedicado ao problema da arte e do artista contemporâneos (El 

problema del arte y del artista contemporâneos: bases para su dilucidación critica, 

de 1937), um ensaio sobre David, um estudo sobre o artista argentino Prilidiano 

Pueyrredón (1823–1870) e o primeiro tomo de uma História da Arte ocidental. 
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Como aponta Aracy Amaral, este livro relaciona-se a uma exposição itinerante de 

arte brasileira e aponta para um desejo de estreitamento das relações culturais entre 

Brasil e Argentina: 

Apesar da correspondência de Mário de Andrade com intelectuais e 
escritores argentinos, desde 1925 até praticamente sua morte, em 
1945, [...] e em que pese a amizade de Emilio Pettoruti e Alberto 
Guignard desde 1929 ainda na Europa, e a visita desse pintor 
argentino ao Brasil nesse ano, quando assiste à primeira individual 
de Tarsila em nosso país, no Rio de Janeiro –, podemos dizer que a 
relação do meio artístico Brasil-Argentina toma alento somente a 
partir dos anos 40, quando uma exposição de arte brasileira se 
realiza em Buenos Aires e Rosário em 1945. Nessa época tranqüila, 
a coletiva daria motivo a um livro por Jorge Romero Brest com 
impressões sobre os artistas expositores, como o faria igualmente 
depois, em Montevidéu, o crítico Cipriano Vitureira, a propósito da 
mesma exposição. (AMARAL, 2006, vol. 2, p. 170) 

 A exposição a que se refere Amaral é Vinte artistas brasileiros (Veinte artistas 

brasileños), e foi organizada pelo escritor e colecionador Marques Rebelo, sob os 

auspícios dos Ministérios da Educação e de Relações Exteriores do Brasil. Na 

Argentina, ela foi apresentada primeiramente, em agosto de 1945, no Museu 

Provincial de Belas Artes de La Plata (com texto do pintor Emilio Petorutti, diretor do 

museu e amigo de Rebelo), e, em seguida, no Museu Nacional de Belas Artes de 

Buenos Aires e em 17 outros museus de província. Em outubro do mesmo ano, a 

exposição seguiu para  Montevidéu e foi exibida em espaço da Comissão Municipal 

de Cultura. Também Walter Zanini chamou a atenção para o fato de que “o reduzido 

intercâmbio entre Brasil e Argentina pôde ativar-se depois dessa mostra, 

aproveitada pelo critico Romero Brest para o seu livro Pintura Brasileña 

Contemporánea, onde enfatiza a preocupação dos artistas com a realidade 

ambiente” (ZANINI, 1991, 178).  

Além de várias obras em papel, a exposição trazia um número significativo de 

pinturas de representantes da geração modernista (Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti, 

Burle Marx) e de artistas mais jovens, que não se envolveram diretamente com o 

movimento, mas foram influenciados por suas ideias, como Clóvis Graciano, José 

Pancetti, Guignard, Milton Dacosta e Quirino e Hilda Campofiorito,  com destaque 

para a participação de Portinari, o brasileiro de maior reconhecimento no exterior.5 

Deve-se registrar que várias das obras ali expostas foram incorporadas ao acervo do 
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Museu Nacional de Belas Artes de Buenos Aires (como Mulher Chorando, de 

Portinari e Paisagem, de José Pancetti), bem como de outros museus que 

acolheram a exposição, o que evidentemente contribuiu para a difusão da arte 

brasileira no exterior.6 

 

Cândido Portinari  (1903–1962)    José Pancetti (1902–1958) 
Mulher chorando, 1944                  Paisagem, 1945 

Óleo s/ tela, 100 x 81,5 cm  Óleo s/ tela, 100 x 81,5 cm 
Museu Nacional de Belas Artes, Buenos Aires 

 
Sobre os artistas expositores, Petorutti afirmou, na ocasião, que eles 

“representavam o que havia de mais vivo, novo audaz e esperançoso da arte do 

Brasil” ressaltando que “nunca se nos deu a oportunidade de apreciar uma 

exposição em conjunto orgânico e harmônico como a que hoje se oferece ao 

público” (ANTELO, 2004, p. 38). O exagero não passou despercebido de todos. 

Antonio Berni, por exemplo, lamentou algumas ausências, como a de Lasar Segall, e 

criticou a realização da mostra naquele momento específico, em que vários 

intelectuais e artistas se batiam pela volta da normalidade democrática no país. 

Rebelo viu-se obrigado a responder a Berni e, em carta aberta, argumenta que 

“diversos obstáculos [...] impediram ao organizador trazer outros valores destacados 

[cita Cícero Dias , Carlos Scliar e Segall]. [...] No entanto, esses e outros valiosos 

artistas não foram esquecidos no livro que, sobre a pintura moderna do Brasil, será 
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lançado em breve pela Editorial Poseidón desta capital, com um estudo do 

conceituado crítico e professor, Dr. Jorge Romero Brest” (ANTELO, 2004, p. 40). 

Portanto, embora os dois eventos (exposição e livro) não tenham sido planejados 

conjuntamente, eles são recorrentemente aproximados, com razão. O próprio Brest, 

no início de seu texto (intitulado de ‘notas preliminares’), menciona a mostra e 

ressalta seu caráter pouco abrangente, ao mesmo tempo que confessa não ter 

conseguido viajar ao Brasil, como desejava, para melhor conhecer nossa arte. Ainda 

assim, aventura-se na escrita, declarando “não ter podido resistir à tentação de 

alinhavar algumas reflexões, sugestões, projetos de ideias” sobre o tema. Vimos o 

quanto Brest procurou desde cedo atuar em diferentes frentes e embora essa 

publicação anteceda em alguns anos o processo de modernização cultural pelo qual 

passaria o Brasil, e que tanto o seduziria, talvez ela deva ser compreendida como 

um desejo de ocupar um espaço ainda vago – o de intérprete e interlocutor 

qualificado da arte brasileira – e quiçá do continente sul-americano.  

Brest, porém, e talvez estrategicamente, evoca de imediato sua dificuldade em 

compreender uma realidade que lhe é estranha: coloca-se na posição de “homem do 

sul (do continente sul-americano), que possui raízes hispânicas e uma 

arborescência italiana, francesa, inglesa ou alemã”, e que deve usar da emoção 

para tentar entender “essa realidade indígena lusitana e negra que começa a 

expressar-se com feroz fecundidade em todos os planos da cultura brasileira”. De 

modo a suprir suas lacunas, faz frequentes alusões a estudos de brasileiros, em 

especial ao livro de Frederico Barata sobre Eliseu Visconti, aos artigos de Mário de 

Andrade e ao trabalho de Gilberto Freire. Ainda assim, apresenta uma visão por 

demais panorâmica e superficial da arte brasileira, ao argumentar, por exemplo, que 

nossa pintura carece de “formas romântico-naturalistas”, apesar da natureza rica e 

pitoresca que nos cerca, e que sofremos da influência exclusiva da tradição 

acadêmica francesa.7 Baseando-se em Frederico Barata, considera que os artistas 

brasileiros atuantes no final do século XIX desdenharam do Impressionismo e das 

direções pós-impressionistas, ao contrário dos argentinos. Faz-se importante 

assinalar que em alguns momentos o texto resvala para um estudo comparativo 

entre as culturas brasileira e argentina.  
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Para introduzir o leitor ao modernismo brasileiro, Brest recorre a Mário de Andrade, 

que se torna seu guia supremo nessas trilhas, juntamente com Gilberto Freire e 

Newton Freitas. Segundo Patrícia Artundo, Brest interessava-se pelo trabalho de 

Mário de Andrade desde o início dos anos 1940: na condição de editor da seção de 

artes plásticas do periódico Argentina libre, Brest convidara formalmente o crítico 

brasileiro para colaborar com a publicação, além de ter escrito uma nota de 

apresentação sobre ele e referir-se, em seus próprios textos, ao artigo “O Artista e o 

artesão”. Como observa Artundo, nesses anos anteriores a seu interesse pela arte 

abstrata, Brest “não só fazia um apelo em prol de uma maior aproximação entre os 

países da América Latina, mas além disso denunciava a impossibilidade dos artistas 

argentinos para criar obras de arte porque não conseguem captar o espírito de 

nossa terra e de nosso povo” (ARTUNDO, 2004, p. 159). 

Assim, fundamentando-se nos escritos de Mário de Andrade, Brest assinala o 

interesse pelo autóctone, o aporte da cultura negra e a importância do movimento 

nativista para o processo de renovação artística brasileira. Dedica algumas poucas 

linhas a vários dos artistas representados na exposição (Tarsila, Djanira, Santa 

Rosa, Iberê Camargo, Milton Dacosta, Pancetti, e Burle Marx)8 mas, como não 

poderia deixar de ser, dada à influência de Andrade, exalta a figura de Portinari 

como um dos “frutos maduros” do modernismo brasileiro, que soube interpretar os 

elementos fundamentais da vida nacional em sua totalidade.9 Destaca, além disso, a 

contribuição ímpar de Guignard e “sua grande riqueza de imaginação expressiva”, 

ressaltando o impacto que lhe causara um de seus desenhos (Paquetá), e apresenta 

Di Cavalcanti como “o protótipo do pintor brasileiro, criador de figuras de mestiços e 

de negros, e de potente sensualidade material”. 

No Brasil, a recepção ao livro foi reticente. As resenhas apontavam a importância da 

publicação, a primeira em espanhol sobre arte brasileira, mas não deixavam de 

sublinhar as diversas inconsistências do texto. Em artigo publicado no jornal Estado 

de São Paulo de 14 de março de 1946, Luís Martins afirma considerar o livro um 

“comovente esforço de uma compreensão fraternal e íntima do nosso panorama 

artístico” e declara que “muito nos sensibilizou, a todos nós brasileiros interessados 

em arte a sua erudição e o seu agudíssimo senso de critica”. Ressalta, contudo, que 

o estudo foi prejudicado “pelo quase desconhecimento direto tanto de nossas 
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melhores obras pictóricas quanto da verdadeira realidade histórica acerca do 

movimento modernizante brasileiro” e  reclama da ausência de menção à Almeida 

Junior, Volpi e Bonadei, além da representação precária de São Paulo em relação 

ao Rio de Janeiro (MARTINS, 1946, p. 4).  

Rubem Navarra irá mais longe em sua crítica, assinalando que a própria exposição 

que deu origem ao livro “era uma simples amostra da arte brasileira cheia de 

omissões e, a julgar pelas reproduções, nem sempre escolhida com felicidade”. 

Nesse sentido, “o material que o Sr. Brest pôde ter a mão não era lá dos mais 

elucidativos” e por isso fez “uma apresentação crítica sem bases documentárias 

muito sólidas”. Reconhece, porém, que  se trata de um “esforço de compreensão por 

simpatia, a que ele [o autor] honestamente deu o sub-título de “notas preliminares” e 

enfatiza que é a primeira vez em que se “levanta em língua castelhana os 

“apaixonantes problemas” da nossa história plástica” (NAVARRA, 1946, s/p) 

Pintura Brasileira Contemporânea não é um livro sempre lembrado nos estudos 

sobre Jorge Romero Brest. Seu tom hesitante, permeado de explicações e 

justificativas sobre suas lacunas, não condiz com o discurso assertivo que será a 

marca reconhecida de seu autor. Ele revela mais sobre o desconhecimento de 

nossa produção até mesmo nos países vizinhos do que sobre a força e vigor de 

nossa arte para além de nossas fronteiras.  

 

 

 
 
                                                
 
Notas 
1Enquanto diretor do Museu Nacional de Belas Artes, Brest organizaria a vinda da “Exposição dos artistas 
modernos da Argentina” para o Museu de Belas Artes do Rio de Janeiro, em 1953 (que seria acompanhada por 
palestras por ele proferidas) e receberia uma exposição sobre arte moderna brasileira em 1957, além de uma 
grande mostra “Do barroco do século XVII à Brasília”, organizada pelo Itamaraty em 1958.  
2 Em diferentes artigos em que destaca a importância da vinda de Brest ao Brasil, Aracy Amaral escreverá que 
as conferências foram proferidas em 1948. Na realidade, estudos posteriores já demonstraram que as 
conferências ocorreram em 1950, após extensa troca de correspondência entre o critico argentino e Pietro Maria 
Bardi (iniciada em 1948). Ver a esse respeito, entre outros textos da mesma autora, GARCÍA, 2012. 
3 Seus comentários sobre diferentes edições da Bienal de Veneza também eram acompanhados de várias 
ilustrações. 
4 Em 1963, por exemplo, Jacques Lassaigne, que atuara como jurado do prêmio Di Tella, escreve um artigo para 
o jornal francês Le Figaro, no qual afirma que “não podia imaginar a vitalidade, a amplitude da vida artística 
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cotidiana deste país”. Em dezembro desse mesmo ano, os franceses podiam comprovar o vigor da arte argentina 
recente visitando a exposição L’art argentin actuel, no Museu de Arte Moderna de Paris, da qual participaram 56 
artistas. Em 1965 foi a vez de Pierry Restany escrever um artigo entusiasta sobre o cenário artístico argentino, 
comparando-o, em termos positivos, ao cenário nova iorquino, e colocando-o em um patamar superior ao 
brasileiro. 
5 Em texto escrito para a mostra de Buenos Aires, Marques Rebelo exaltará a participação de Portinari, 
afirmando que ele exerceu imediata influência nos jovens brasileiros após seu retorno da Europa, em 1930 e que 
ele exemplifica a dignidade do trabalho artístico (ANTELO, 2004, p. 41). 
6 Raúl Antelo afirma que  o Museu Nacional de Belas Artes de Buenos Aires adquiriu 12 obras dessa exposição. 
Além disso, Rebelo escreve “ter conseguido que 16 trabalhos de nossos pintores fossem adquiridos pelos 
uruguaios” (ANTELO, 2004, p. 61 e 67). 
7 Brest contrapõe o peso da tradição francesa na pintura brasileira à forte influência italiana na arte argentina do 
século XIX.   
8 Brest explica em nota que aterá suas análises aos artistas expositores, embora as reproduções que 
acompanham o livro tenham sido diversificadas, incluindo, por exemplo, trabalhos de Lasar Segall e Cícero Dias. 
9 Cabe lembrar que a capa do livro reproduz a tela Café, de Portinari. 
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