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RESUMO 
Na análise empreendida, discorre-se sobre a cena política e artística das décadas 1970 e 
1980, em um contexto relevante para entender a ideia da organização de todos os seus 
espaços: a mostra latino-americana, o simpósio de críticos de arte, e os seus 
desdobramentos no debate sobre o dialogismo da arte na América Latina e Caribe. 
Apresentamos um breve relato histórico da jornada entre bienais internacionais e nacionais 
para a construção da I Bienal Latino-Americana de 1978. E uma análise com recorte sobre 
alguns dos artistas presentes à Mostra e a ‘Mitos Vadios’. Ressaltamos o espaço da mídia 
porque se tornou a principal fonte de consulta para se resgatar esta Bienal.  
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ABSTRACT 
All in all, the artistic and political scene of the 1970 and 1980’s were considered whenever it 
is a relevant context to understand the organizing idea of all its spaces in the undertaken 
study: a large Latin American exhibition, the Symposium of art critics, and their branches in 
the debate about the dialogism of art in Latin America and Caribbean. Therefore, a 
historical brief report is presented of the journey among international and national biennials 
for the construction of this first Latin American Biennial of 1978. Then, an analysis based on 
clipping about some of the artists presented on display and at the 'Stray Myths'. Finally, we 
emphasize the media space of this decade, because it has become the main consultation 
source of rescuing this biennial. 
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Introdução 

Em termos de trajetórias das bienais de São Paulo, e também na questão entre 

edições de bienais, é fundamental elucidar a única Bienal Latino-Americana e seu 

Simpósio, que reuniu os maiores críticos de arte do continente, na cidade de São 

Paulo, no ano de 1978, para debater questões relacionadas à temática latino-

americana e sua identidade, e o estado da arte. 

A Fundação Bienal de São Paulo (FBSP) sempre foi um espaço de fomento e 

difusão da cultura internacional visando um processo de intercâmbio, entre vários 

países, com o intuito de promover, divulgar e compartilhar os parâmetros da arte 

contemporânea do seu tempo. No processo histórico das edições das bienais até a 

Bienal Latino-Americana de 1978, temos que citar o perfil de seu fundador. “Ciccillo” 

(Francisco Matarazzo Sobrinho, 1898–1977), apelidado como ‘mecenas ítalo-

brasileiro’, fomentador de novos planos, e sua parceira e esposa Yolanda Penteado 

(1903–1983), conhecida por realizar as viagens, que envolviam grandes nomes às 

mostras das Edições das Bienais.  

Em um cenário anterior à proposta da I Bienal Latino Americana, temos artistas 

estrangeiros expondo aqui, uma arte extremamente temática, em que tratavam 

motes como “’solidão social’, ‘a desorientação política das massas’, ‘as mitologias 

cotidianas’” (FATIO, 2012). As décadas de 50/60 apresentaram exposições com 

forte apelo contemporâneo e um resgate, simultaneamente, histórico. Seguimos 

pelos anos 60/70, que geraram uma maior comercialização da arte, propiciando um 

status diferenciado aos artistas, e consequentemente, uma valorização nos preços 

das obras.  

De modo geral, no período compreendido entre 1964–1985, as edições 

internacionais e as próprias bienais nacionais promovidas pela FBSP, e outras 

bienais que tentavam subsistir no país, sofreriam de perto os efeitos dessa 

repressão política. O Estado brasileiro, com a ditadura mantida por generais, 

começava a desconfiar que as edições da Bienal, pudessem vir a ser excelente viés 

de “porta-voz propagandista”, mesmo oriundas da iniciativa privada. Evidenciamos 

que a partir de 1968, por conta do regime político imposto, com seus poderes 

arbitrários de censura e prisão pelo regime militar, qualquer tipo de aglomeração foi 
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proibida, prevalecendo apenas à produção individual, com muitas restrições. E por 

consequência, foi vetada no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, em 1969, a 

“Mostra dos artistas brasileiros que representariam o Brasil na Bienal de Paris”. Por 

extensão, em especial na França, houve o ‘manifesto non à Biennale’, assinado e 

liderado pelo crítico de arte Pierre Restany, e por representantes da França, EUA, 

Bélgica, México, Holanda, Suécia, Argentina e Itália. O cenário europeu refletia-se 

nas edições das bienais internacionais aqui. Houve o Boicote a X Bienal de São 

Paulo. Anos depois, Pierre Restany igualmente estabeleceria um forte elo com Brasil 

e Argentina por conta da Bienal do Mercosul, e pelo “Manifesto do Rio Negro” com o 

artista Franz Krajcberg. 

Fazemos um breve recorte de uma vasta pesquisa de 547 páginas, em seu estudo 

original, porque a tese1
 (2012) exibe documentos inéditos da I Bienal Latino-

Americana, e uma organização cronológica dos fatos. Na pesquisa evidenciou-se o 

diálogo da arte em sua identidade especificamente latino-americana. O quê veio a 

gerar um grau de importância para compor, além de uma mostra expositiva, um 

simpósio com notórios críticos de arte do continente, e sua divulgação (inédita) via 

campanha publicitária. 

I Bienal Latino-americana e seus espaços 

No ano de 1978, em vez da V Edição da Bienal Nacional, surgiria a primeira e única 

edição da Bienal Latino-americana de São Paulo. A história nos mostra que depois 

de catorze sucessivas bienais internacionais de arte, e mais quatro edições 

nacionais, a área expositiva passou a se organizar por núcleos temáticos. Ciccillo 

tinha o ideário de unificar uma bienal internacional e outra latino-americana, 

existindo em seu conceito pessoal uma separação em termos de arte internacional e 

arte latino-americana, como duas fontes culturalmente distintas. A história não sabe 

distinguir se realmente foi uma ideia original de Ciccillo. No entanto, temos um critico 

de arte, pós-morte de Ciccillo, que assumiu a si mesmo, a fonte criadora da ideia 

original sobre esta Bienal. 

Existia nesta mostra uma ponderação para a importância da arte, e a 

problematização do tema como produto final do reconhecimento, com o 

levantamento do comportamento visual da cultura latino-americana. Havia a 
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intenção de registrar os dados publicados na época, valorando a macro experiência 

que a construção de uma bienal de cunho mais específico, da identidade latino-

americana suscitaria em todos os grupos empenhados em seus princípios, tanto de 

cooperação, como de retaliação. Esta avaliação deveria ser a finalidade de toda esta 

Bienal. Existia um discurso reivindicado por alguns críticos e artistas, que se 

baseava na probabilidade da Bienal ser aberta, e ajustada à qualidade artística, 

mesmo, em um período em que as autoridades brasileiras não estavam propensas a 

colaborar no exercício político de seus artistas. Na década de 70, temos o peso da 

crítica de arte, mantenedora de uma postura ativa e parceira para os fundamentos 

da discussão sobre a arte contemporânea. Havia críticos de arte vinculados à 

imprensa, com colunas editoriais próprias, e reverberando a mentalidade da 

sociedade, para mostrar uma visão mais humanística do processo curatorial.  

A FBSP se viu frente ao grave problema da escolha dos artistas que representariam 

a delegação nacional. A postura geral, antes de qualquer decisão definitiva, era que 

a intelectualidade brasileira, deveria ser consultada. Foi gerada muita polêmica, e 

evidenciado que houve uma inversão de papéis, porque alguns enfatizaram que as 

respostas deveriam ser dadas pela própria FBSP, mas, a tarefa havia sido entregue 

a terceiros. Cogitava-se, por exemplo, a dificuldade em solicitar aos artistas, críticos 

de arte e antropólogos, como Mario Pedrosa, Mario Chamie, Claudio Villas Boas, 

Aracy Amaral, Ferreira Gullar, Walter Zanini entre tantos, como especificar quaisquer 

normas de procedimento. Esta era a questão. 

A inscrição das obras foi fundamentada no ponto de vista histórico, sociológico, 

antropológico, e quanto ao seu conteúdo, mágico e mítico. Assim, no dia 17 de maio 

de 1978, o Conselho de Arte e Cultura da FBSP se reuniu para deliberar que todos 

aqueles que estivessem trabalhando com o tema “Mitos e Magia”, poderiam 

apresentar seus trabalhos e pesquisas ao Conselho Curador, com a finalidade de 

estudo e seleção para a mostra. O regulamento tornou-se fonte preciosa para se 

entender o cenário do pensamento crítico que perpassava no cruzamento das áreas 

da exposição, e da pesquisa para se chegar aos grupos regionais convidados, bem 

como, com os respectivos palestrantes do Simpósio. 

 



 

2259 A TRAJETÓRIA ENTRE BIENAIS DA I BIENAL LATINO-AMERICANA DE 1978 E O ESPAÇO DA ARTE 

Carla Francisca Fatio 
Simpósio 2 – A exposição de arte como espaço de comunicação 

 

O espaço da mostra expositiva com interstícios 

A Mostra “Mitos e Magia” seguiu também aos parâmetros do Simpósio de Críticos de 

Arte, em forma de organização documental. Foram três temas para melhor avaliar a 

comunicação e receptividade do público: “mitos e magia na arte latino-americana, 

problemas da arte no continente e propostas para as próximas bienais” (Catálogo, 

1978).  

Elucidamos o processo expositivo, com a comunicação ou ausência desta; com ou 

sem o diálogo, em espaços de construção conceitual; com arte no museu e arte na 

rua, que nortearam esta Bienal e seu entorno. Além de sistematizar pequenas 

análises de alguns artistas, com suas diferentes visões sobre a arte.  

A Mostra teve muitos problemas, não só em virtude de obras que tardaram a serem 

desembaraçadas da alfândega brasileira, no Porto de Santos, e/ou do aeroporto de 

Campinas, bem como, obras que nunca conseguiram chegar ao país. No dia da 

abertura oficial eram poucos os brasileiros com suas salas montadas. Os artistas 

apresentavam um discurso em tom aborrecido, acrescentando ao fato que muitas 

obras ainda permaneciam encaixotadas, por terem chegado em cima da hora ao 

pavilhão da Bienal. A mídia estava atenta, e se dava ao direito de reproduzir muitos 

dos boatos, sem ao menos verificá-los em sua fonte. Prevalecia à intenção de 

organizar, mostrar, e exemplificar, a arte latino-americana, mesmo com um número 

reduzido de participantes estrangeiros. A construção de uma primeira Bienal Latino-

Americana em torno de apenas nove meses, ficava mais que evidente o ‘exagero 

brasileiro’, não só em atrair essa quantificação de público, perpassando por 

questões pessoais e de dominação de poder, mas, para se autopromoverem à custa 

do trabalho de muitos, em pouquíssimo tempo (FATIO, 2012, p. 116). O jogo do 

poder x politicagem estava posto. A imprensa, notória na época, não poupou uma 

dura crítica à Bienal Latino-Americana.  

O Editorial da “A Folha” menciona Pietro Maria Bardi com humor, acerca de suas 

montagens artísticas, na entrada principal do pavilhão Armando Arruda Pereira, 

mostrando uma América Latina, em busca crescente de mostrar sua cultura (A 

Bienal, 1978). Na voz do jornalista Hugo Bonnani, o ‘professor’ Pietro Maria Bardi 

era o verdadeiro mito da cultura brasileira, e sua participação surpreendeu em dois 
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aspectos: “El primero era entender como el más famoso e intransigente enemigo de 

la Bienal de Sao Paulo accedía a participar; y en segundo lugar era que ver qué era 

lo que el artista Bardi mostraria” (El mito, 23/11/78; tradução nossa). Bonnani afirmou 

que foi uma demonstração talentosa sobre o tema em vigência pela Bienal, julgado 

com etiqueta por Bardi. 

 

“O Pacote dos Mitos” de Pietro Maria Bardi 
Fonte: Arquivo Wanda Svevo 

 

Os jornalistas gostavam de falar dos artistas que de alguma maneira conseguiam 

‘dialogar’ com a I Bienal Latino-Americana de São Paulo. Era o caso do grupo ‘baianos 

por adoção’, da paulista Lia Robatto. Na visão de Aracy Amaral (1978), os trabalhos das 

artistas Sonia Rangel e Lia Robatto, e do grupo ETSEDRON objetivavam contribuir para 
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o resgate deste importante momento da história, inserindo-se em uma tendência da 

década de 70 (AMARAL, 1978, p. 16). Quando compreendemos que o Nordeste se 

configurou como um estado brasileiro que sempre lutou para se impor localmente sua 

linguagem contemporânea e, por extensão, uma região que buscava visibilidade 

artística dentro de um contexto Rio-SP. Assim, essas apresentações vieram a provocar, 

no bom sentido, a recuperação parcial da história diante à necessidade recorrente, que 

havia por parte dos próprios baianos de entender a participação de seus próprios 

artistas ‘baianos’ nesta Edição. Além do fato, de serem integrantes desta Bienal que 

pretendia discutir o processo de afirmação da arte latino-americana, diante da 

hegemonia dos Estados Unidos da América.  

 

Grupo ETSEDRON  
Fonte: Arquivo Wanda Svevo 

 

O Grupo ETSEDRON, anagrama da palavra ‘Nordeste’, escrita inversamente, 

produzia ambientes instalados com diversos “cipós, palhas, couro, cabaças, 

sementes, buchas, raízes, que constituem os elementos da natureza do sertão 

nordestino” (PESSOA, 2007). Apresentarem-se nas edições das bienais 

internacionais de 1973, 1975 e 1977, e em particular, na Bienal Nacional de 1974, 

sendo vencedor do grande prêmio. No entanto, para essa análise sob o campo da 
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arte conceitual, é importante relatar que ao se apresentarem, como integrantes da 

“seção Mitos e Magia de origem africana”, as peças de matéria orgânica, 

depositadas no Museu de Arte Moderna no Solar do Unhão, teriam se deteriorado. 

(AMARAL, 1978, p.76). Portanto, segundo a crítica, depois de meses aguardando a 

verba para a montagem da primeira exposição do grupo em sua cidade natal, no 

mesmo ano, restou ao grupo, “promover o ritual da queima de suas peças 

remanescentes” em Jauá, litoral norte do estado da Bahia (AMARAL, 1978, p.16–

18). De modo que, não se sabe se foi por necessidade ou por questão conceitual, 

fica registrado nesta ocasião,  um questionamento de como realmente se procedeu 

a sua efetiva participação. Porque o grupo resolveu enviar estas cinzas para a I 

Bienal Latino-Americana em São Paulo, com o título “A Morte do Mito”, de acordo, 

com a temática. Esclarecemos que este ritual “Metagênese e Apocalipse” configurou 

o marco de interrupção da trajetória do grupo, a partir de 1979. E citamos também, 

que ao pesquisar sua história, encontramos muitas controvérsias, inclusive um 

estudo de Walter Mariano2 (2005), baseado também, nos estudos da jornalista e 

crítica de arte baiana Matilde Matos (PESSÔA, 2007), sobre os passos que 

antecederam a presença do grupo a I Bienal Latino-Americana.  

 

Antonio Henrique Amaral 
Bambuzal  

Fonte: Arquivo Wanda Svevo 

 



 

2263 A TRAJETÓRIA ENTRE BIENAIS DA I BIENAL LATINO-AMERICANA DE 1978 E O ESPAÇO DA ARTE 

Carla Francisca Fatio 
Simpósio 2 – A exposição de arte como espaço de comunicação 

 

Para Bonanni (1978), Pietro Maria Bardi encontrava uma resposta na obra enviada 

por Antonio Henrique Amaral: “artista  brasileño que reside en los EUA y que ocupa 

el mayor espacio concedido a un artista en esta bienal – la coherencia de su obra 

impacta al espectador” (BONANNI, 23/11/78). ‘O Estado’ também se referiu a 

Antonio Henrique Amaral, no verbete que estaria ocupando o maior espaço para um 

artista nesta Bienal: “1100m2, e não vai apresentar nenhuma obra sobre o tema 

“Mitos e Magia”; mas sim, a sua arte, sem nenhum rótulo, com o qual a Bienal 

concordou” (DESAFIO, 29/10/78). Em uma análise explícita que este artista traria um 

conceito de representatividade maior a I Bienal Latino-Americana, independemente, 

se o foco de sua produção artística fosse ou não relacionada ao tema em questão.  

Houve ausências importantes que se fizeram sentir, mesmo tendo sido convidados por 

protocolo pela FBSP. Entre esses convidados brasileiros, indicamos os que se 

“desinteressaram” de enviar suas obras: Marcelo Grassmann, Rubem Valentim, Gilvan 

Samico, João Câmara, Carlos Vergara, Hélio Oiticica, Rubens Gerchman, Roberto 

Magalhães, Nelson Leirner e Claudio Tozzi. Algumas dessas ausências foram 

compreendidas, e resultaram em uma performance paralela à Exibição de arte.  

Dentro do Pavilhão era um caos interno no quesito “montagem”, e do lado externo 

era um caos provocado: “Mitos Vadios: um happening3 conscientizador das 

necessidades individuais de criação” (A I BIENAL,14/11/78), acontecia em um 

estacionamento, na Rua Augusta. Liderado por Ivald Granato, um grupo de artistas 

se apresentavam: “Um paralelismo com a I Bienal Latino-Americana pela temática 

do mito, pois, magia na realidade, fez parte da criação” (A I BIENAL,14/11/78). Era 

uma proposta nova de avaliação sobre um levantamento complexo das correntes 

artísticas existentes, e de artistas verdadeiramente preocupados, com o caráter 

universal da obra de arte.  

Granato explicou que era uma nova opção de lazer, e de trazer surpresas ao 

paulistano, originando alternativas de espaço, para a atividade artística em várias 

tendências, compondo um intercâmbio de ideias alternativas para a arte tradicional, 

como um dia de domingo: “Será a própria vadiagem” (GRANATO, 31/10/78). 

Comentou um pouco sobre a história do continente, indicando que a América Latina 

não era tida como cenário dos maiores movimentos de vanguarda do século, no 

entanto, apresentava artistas dos mais atuantes nas artes visuais. Reconheceu que 
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esses artistas por serem do “Terceiro Mundo”, não tinham um mercado tão 

promissor como artistas norte-americanos ou europeus, justificando que a avaliação 

de uma obra de arte pela existência de mercado internacional ou não, era mera 

especulação, sem base no valor cultural e histórico, que o continente potencializava. 

Julio Plaza, artista participante de ‘Mitos Vadios’, quando indagado o que pensava 

sobre o fato do Brasil “consumir arte a cada dois anos” (DESAFIO, 29/10/78). Além 

de dizer “irrelevante”, explicou a questão de que no ambiente artístico, foi criado um 

espaço com predomínio da linguagem verbal sobre as linguagens não verbais, com 

imposição a esses últimos discursos ideológicos de poder e do “poder pelos não 

artistas”, apenas para evidenciar os recortes ideológicos de produção. Explicou que 

o resquício era apenas lutas pelo poder, em nível nacional e continental e isto, nada 

tinha a ver com a arte: “Criar é o contrário de impasse, ou seja, arte é arte, ou não 

é”. (DESAFIO, 29/10/1978). Plaza denunciou que a democracia “artístico-totalitária” 

era chamada de “mercadão”, em uma situação em que as patrulhas ideológicas, a 

qual nomeou de “censura branca”, mediam a criação artística intelectual. Deixava 

claro o seu ressentimento. 

O fato é que depois do encontro desses artistas renomados, além do pessoal que 

estava começando sua busca por novas realidades, e com mais quase trinta 

desconhecidos, Ivald Granato mencionou, que não sabia o que poderia acontecer: 

“Não dá para prever o que virá a partir disso” (GRANATO, 31/10/78). Para Ivald 

Granato a sociedade paternalista não criava um bom espaço para o artista agir: “Só 

nos dão as paredes, e esse paternalismo gerou uma bienal só de críticos, não mais 

de arte, porque o marchand cria mercados fechados. Esta é uma das preocupações 

dos ‘Mitos Vadios’, a criação de “novos mercados”” (GRANATO, 31/10/78). Jacob 

Klintowitz (2007) ainda enfatizou sobre Portilhos e Ubirajara Ribeiro: “Os dois 

últimos, surrealisticamente, também participaram desta Bienal”. 

Considerações finais 

Analisa-se que o procedimento do grupo ‘Mitos Vadios’ em 1978 representou uma 

reviravolta de qualificação e dinamismo para a arte. Com o desígnio de estarem, 

simultaneamente, em vários pontos da cidade, e criar o clima de “vadiagem”. Os 

artistas se apresentaram pintados e fantasiados, principalmente Hélio Oiticica, 
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distribuindo folhetos da mostra, em faróis de transito, fazendo uma referência a 

alguns dos políticos abastados, que colocavam ‘mocinhas’ também distribuindo 

“santinhos” com sua foto e número. Observa-se primeiramente uma oportunidade 

ímpar de ver artistas plásticos do Rio e de São Paulo; segundo, executando um 

trabalho totalmente “novo”; e terceiro, em relação ao que se estava habituado, a ver 

e entender como arte. Na época, outra metáfora foi esses jovens participaram de 

“graça”, sendo a maioria estudantes da ECA/USP, e atores de grupos amadores de 

teatro.  

Ao haver uma maior união entre os países da América Latina, no setor artístico, com 

intercâmbio de exposições coletivas ou individuais, existiria uma maior 

conscientização por parte do próprio latino-americano de sua situação perante o 

mundo. E nesse intento, os artistas tinham a pretensão de disseminar com mais 

convicção não somente o potencial, como a própria realidade em que estavam 

imersos. Este movimento demonstrava o processo de projeção e sublimação do 

processo criativo. 

Trazemos o exemplo da postura estética de Julio Plaza, artista participante de “Mitos 

Vadios”. Nesse viés, analisa-se que para Plaza, esta situação permitia a 

manipulação da produção artística, isso quer dizer, impunha leituras e significados 

diversos, àqueles que estavam à margem das questões institucionalizadas. O artista 

mensurava seu nível de engajamento político, nacional e continental, e da mesma 

forma, seu empenho no mercado, cabendo ao artista saber escolher seu lugar. Essa 

fala, ainda permeada por regime militar opressor, nos permite entender um espaço 

da historiografia da arte, com urgência de dialogar abertamente com a sociedade, ou 

seja, com o público, ao mesmo tempo em que obrigava ao artista produzir códigos 

visuais para denunciar.  

Compartilho o pensamento de Lisbeth Rebollo Gonçalves (2007), a somar a 

apreciação perceptiva à necessidade de se levar em conta, a dimensão significativa 

das variáveis compostas, que conduz ao entendimento da lógica do pensamento 

visual latino-americano. Portanto, mostrar caminhos para compreendermos como 

surge a nossa latino-americanidade, como linguagem representativa e complexa, de 

propriedades estéticas estruturantes. Lisbeth Rebollo Gonçalves fala de uma “teia 

cultural de valores”, de complexidade híbrida. Demonstra o quanto “a acumulação 
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cultural interna é capaz de promover não só a ‘matéria-prima’, mas, também uma 

‘cosmovisão’”. Simplifica esta relação simbólica, por meio de fontes referenciais 

também híbridas, qualitativamente diversas, e evidencia: “O ‘filtro’ é o olhar do artista 

que se volta ao lugar, e está diretamente ligado à sua consciência nacional, como 

espaço revelador de sua identidade” (GONÇALVES, 2007, p. 28–29). E pelo Jornal 

da ABCA (ROMERO, 2009, p.4–5) complementamos: “Toda crítica pressupõe a 

diversidade e o conflito. Faz parte de seus atributos, além de chamar atenção para 

bons artistas, consolidar o espaço da diferença”.  

Ao olhar sobre esta Bienal Latino-Americana entende-se sua intenção primária, 

como encontro ao paradigma da época. Considera-se que no processo histórico nos 

faltou nosso próprio reconhecimento, lembrando, que é a “diferença” que nos faz 

reconhecer o que somos, e o quê queremos.  

Para compreendermos esse mapeamento histórico, essa Bienal suscitou muitas 

controvérsias, ao mesmo tempo em que trouxe situações inéditas, além de ter sido a 

única no continente, e por motivos diversos, estar “adormecida” por trinta e quatro 

anos nos arquivos institucionais. 

Na ótica do público desta bienal, que seria a sociedade, pouco realmente sabemos. 

No entanto, sabemos o quê os artistas fizeram. Tanto os artistas que participaram da 

Mostra Expositiva, como os que se rebelaram pelos moldes impostos da época. O 

diálogo da arte para o período seria de opressão, no entanto, os artistas se 

impuseram, e não só fizeram a Mostra acontecer dentro do Pavilhão da FBSP, como 

outros artistas se rebelaram, e estes foram à rua, mostrar ao público sua indignação 

contra os moldes institucionais vigentes. Trouxeram diferentes visões a partir da 

provocação estética: se vestindo caricaturalmente na Rua Augusta, como tema 

“transformador” em “Mitos Vadios”, e simultaneamente, o outro grupo dispondo sua 

arte nos stands montados para a exposição latino-americana de arte, e 

apresentando objetos não “familiares” ao público acostumado com uma arte mais 

“tradicional”, como foi o caso do grupo ETSEDRON.   

Em todos os depoimentos aqui expostos, podemos observar espaços que se 

movimentaram, artistas que dialogaram com a experiência, do seu momento 

individual e/ou coletivo. Pulsaram experiências plurisensoriais, nos diferentes modos 
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de ver, sentir, e encontrar seu lugar no espaço estético. Construíram essas 

diferentes experiências como matéria bruta para a obra de arte, abrindo espaço para 

novos diálogos, reflexão, e compreensão do estado da arte em si, comprovando que 

esses espaços da arte influenciam diretamente os processos de comunicação dentre 

os diferentes estratos da sociedade. 

Deixaram marcas na história da arte, a partir de suas ressonâncias. A autenticidade 

é a chave de compreensão para a passagem do tempo e a construção da obra de 

arte. Temos um significado além das trajetórias das bienais, onde pensar a arte não 

é simplesmente um dado referencial histórico, é um meio permanente de diálogo, de 

construção pictórica, de relações comunicacionais para a ampliação de conceitos, e 

a conquista de identidade de cada artista no estado da arte.  
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