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RESUMO 
O presente artigo oferece uma proposta de compreensão ao fazer tridimensional através de 
um percurso por obras presentes em Belo Horizonte. O itinerário é constituído por dois 
momentos de tensionamento: à uma ideia de escultura moderna e em termos de 
especificidade da prática escultórica tradicional. O primeiro grupo comporta a escultura 
Adolescentes, 1937 da artista Jeanne Milde e aquelas localizadas no Complexo 
Arquitetônico da Pampulha construído em 1943; já o segundo conjunto consiste em 
esculturas premiadas nos Salões Municipais de Belas Artes (SMBA) realizados pela 
prefeitura nas edições de 1961 (XVI), 1963 (XVIII), 1965 (XX) e 1967 (XXII), das quais serão 
analisadas: A Sentinela de Francisco Stockinger, Sem título de Amílcar de Castro, O 
Temerário de Nicolas Vlavianos e Espaço nº 9 por Hisao Ohara. 
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ABSTRACT  
This article offers a proposal for understanding the three-dimensional making through a 
journey by the works present in Belo Horizonte. The itinerary consists of two moments of 
tension: to an idea of modern sculpture and in terms of the specificity of traditional sculptural 
practice. The first group involves the sculptures Teenagers, 1937 of the artist Jeanne 1937 
and those located in the Pampulha Architectural Complex built in 1943; the second assembly 
consists of award-winning sculptures in the Municipal Salons of Fine Arts conducted by the 
city hall in the follow editions 1961 (XVI), 1963 (XVIII), 1965 (XX) and 1967 (XXII), which will 
be analyzed: The Sentinel by Francisco Stockinger, Untitled of Amílcar de Castro, The Bold 
of Nicolas Vlavianos and Space no. 9 by Hisao Ohara. 
 
 
KEYWORDS 
Art history; modern sculpture; art salon. 
 



 

 
GUEDES, Gisele. Opacidade e transparência. Percurso por obras tridimensionais em Belo Horizonte: de 
adolescentes (1937) a Espaço nº9 (1967), In Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes 
Plásticas, 26o, 2017, Campinas. Anais do 26o Encontro da Anpap. Campinas: Pontifícia Universidade Católica 
de Campinas, 2017. p.1358-1373. 

1359 

Algumas questões iniciais que perfazem aspectos metodológicos do percurso 

trilhado referem-se ao tratamento do objeto escultórico como fundador e fonte 

primária de pesquisa.1 Cada uma das obras analisadas foram consideradas a partir 

de sua materialidade e visualidade. O processo de investigação formal centraliza a 

obra em suas próprias especificidades: matérica, compositiva, espacial e 

interpretativa. Uma acepção detalhada do método de descrição física envolve a 

identificação de dados referentes a modalidade artística, aos materiais, ao suporte e 

a dimensão. (GUEDES, VIVAS, 2016, p.11). Entretanto, o processo de construção 

de significado da obra de arte, não se encerra em sua existência formal e assume 

“como uma missão essencial precisamente a definição de mediações entre o espaço 

semântico da obra, suas estretégias formais e tudo o que ela não é (o mundo, a 

história, a luta de classes, a biografia, a tradição, todo o resto)”. (BOIS, In: 

FERREIRA; COTRIM, 1997, p. 248).  

O enfoque a forma, ao seu conteúdo e respectivo entorno, é o que aparece 

enunciado por Artur Freitas (2010) como o triplo registro da obra de arte a partir de 

seus aspectos formais, semânticos e socais. A proposta que demarca uma tentativa 

de estabelecer um diálogo efetivo entre obras artísticas e as teorias e conceitos do 

campo da arte, se coloca em oposição ao esforço que visa apenas um tipo de 

enquadramento, seja ele temporal ou estilístico. As esculturas componentes dos 

dois blocos de análise referidos foram consideradas nessa mesma lógica de 

trabalho, embora reconhecendo as particularidades que as caracterizam e também 

diferenciam. No primeiro momento obras encomendadas para ocuparem um espaço 

previamente definido – caso daquelas dispostas no Complexo Arquitetônico da 

Pampulha na década de 1940 e resultantes das iniciativas políticas do então prefeito 

Juscelino Kubitschek – ou realizadas com um propósito prioritariamente educativo – 

referência a grande parcela da produção de Jeanne Milde que atua em Belo 

Horizonte como professora por quase dez anos (1939 a 1947) e tem sua estadia na 

cidade como resultado do convite do presidente Antônio Carlos e de seu secretário 

da Educação, Francisco Campos, para integrar a comitiva da Missão Pedagógica 

Europeia em Minas Gerais, em contraste ao segundo, que relaciona obras que 

almejaram uma colocação institucional – dentro de um museu de arte – a partir da 

concorrência pública nos Salões de arte promovidos pela prefeitura na capital. 
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Os dois blocos de análise visaram oferecer um trajeto de compreensão ao 

procedimento tridimensional, abarcando duas possibilidades de tensionamento 

elencadas pela categoria: da visualidade em uma noção de escultura moderna e da 

própria tridimensionalidade por meio do procedimento e da relação espacial 

oferecida. Essas esculturas, apesar das diferenças individuais, foram atravessadas 

pela metodologia de pesquisa em história da arte, para que suas especificidades 

enquanto obras artísticas, direcionassem suas respectivas apreensões, sem perder 

de vista os diálogos prováveis dentro de uma rede de significações. Para isso, além 

das fontes textuais e fotográficas consultadas em direta vinculação aos objetos ora 

estudados, outros referenciais bibliográficos foram acionados. Seja para remontar o 

cenário de inserção dessas obras através de pesquisas que enfocaram a história da 

arte em Belo Horizonte,2 seja para fundamentar seus entendimentos a partir dos 

debates ensejados pela categoria no exterior3 e no Brasil4 como a modificação do 

parâmetro de escultura moderna oferecida pela produção de Rodolfo Bernadelli e 

Victor Brecheret e a transição do século XIX ao XX delineada pela combinação dos 

preceitos desenvolvidos por Adolf von Hildebrand (1907) e Rosalind Krauss (2007) 

principalmente. As análises aqui elencadas trabalharam com as possíveis 

significações das esculturas selecionadas no que diz respeito ao campo da história 

da arte. Entretanto, fora desse campo de relações está o fator institucional, 

viabilizador do circuito traçado por representar não apenas o quadro de inserção das 

obras analisadas bem como a justificativa de preservação dos grupos ora referidos.  

Adolescentes – pertencente ao Museu Mineiro (MIM) e de autoria de Milde; O 

Abraço de Alfredo Ceschiatti, a escultura Pampulha (ou Figura Alada) de José Alves 

Pedrosa, Nu de August Zamoisky – igualmente dispostas nos jardins do Museu de 

Arte da Pampulha (MAP) e o baixo-relevo localizado no interior (batistério) da Igreja 

São Francisco de Assis novamente de Ceschiatti, demarcam a primeira curva no 

presente percurso e registram a forma humana como temática compositiva. E se 

pensarmos especificamente nas quatro primeiras esculturas listadas, veremos ainda 

uma prioridade conferida a forma humana feminina. Milde, Ceschiatti, Pedrosa e 

Zamoisky, se ocuparam em trabalhar os materiais a fim de que esses promovessem 

a ilusão da figura humana e cuja fonte de sentido, reside em elementos externos as 

conformações produzidas. Essa vertente da concepção tridimensional – uma vez 
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consideradas as obras em análise – abarca os períodos de 1937 a 1945 e não 

busca centralizar unicamente, questões inerentes ao fazer, oferecendo a escultura 

como metáfora para a existência humana. O tensionamento a ideia de escultura 

moderna vem como uma convivência da visualidade pois não refuta os preceitos que 

definiram a escultura e estabeleceram o princípio de representação mimética. O 

significado é pré-existente e não depende da experiência única da obra, mas de sua 

capacidade em representar um conjunto de sentidos anteriores a ela. 

A obra Adolescentes é uma escultura moldada em gesso, datada de 1937 e hoje 

presente no acervo do MMI. Algumas das dificuldades apresentadas são expressas 

pela impossibilidade de resgate à visualidade pretendida pela artista em termos 

expositivos e em mapear quais as justificativas para a instalação da peça adotadas 

pela instituição quando em exposição da peça. Contudo, é possível afirmar que a 

base de gesso na qual se encontra a escultura e que a eleva em aproximadamente 

115 centímetros, foi acrescentada pelo museu como estratégia curatorial. Assim, o 

que antes seria uma visualização de cima para baixo, passa a ser realizado 

praticamente em um mesmo nível de visão entre peça e observador e inclusive, com 

certa dificuldade quando o interesse reside em regiões superiores. A alteração 

promovida pelo acréscimo da base, compromete também, a própria 

proporcionalidade dimensional pensada por Milde, que seguindo a formação 

adquirida na Academia Real de Belas Artes em Bruxelas, Bélgica no decorrer dos 

anos 1918 a 1925, teria respeitado medidas estruturais reais ao compor as duas 

garotas na fase adolescente. 
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Jeanne Milde (1900-1997)  

Adolescentes. 1937 
Gesso, 94 x 62 x 16 cm  

Museu Mineiro, Belo Horizonte (MG)  

A análise a seguir foi feita a partir da instalação adotada para a exposição Horizonte 

Moderno realizada em Belo Horizonte. 5  A curadoria optou pela substituição da 

anterior base de gesso sobre a qual se encontrava a obra quando em exposição no 

MMI por uma base de madeira e de mesma altura. Sobre o posicionamento da peça, 

essa foi colocada a uma pequena distância da quina formada pelas paredes 

posterior e lateral esquerda do nicho criado dentro da área expositiva total. Os 

desdobramentos do acréscimo da base em relação a visualidade da peça foram 

considerados acima. Continuando sobre a disposição adotada para a peça 

Adolescentes, essa acabou por reduzir o espaço de deslocamento do observador 

em torno da escultura, que acaba restrito à região diretamente a frente da mesma. 

Nesse sentido, o que se verificaria como uma movimentação por parte do 

observador em torno da obra para a escolha do ponto de vista considerado por ele 

como adequado, se encerra em uma só possibilidade de visualização formal 

condicionada pela expografia. 

Na escultura Adolescentes, é possível observar que a disposição conferida às duas 

figuras, cria uma estrutura angular e geometricamente semelhante ao triângulo, que 

tem como um dos vértices a coxa esquerda, posicionada mais à frente da figura de 
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cabelos soltos, e que ganha destaque pela região da base que avança também para 

a frente. Já a base, seria representada pela linha horizontal que demarca o término 

do tronco das duas figuras e indica o início dos dois pescoços. Essa conformação 

cria, por sua vez, três divisões para a imagem: a primeira ao centro justamente no 

ponto de contato entre os dois corpos e que engloba as duas metades de cada 

corpo; a segunda que envolve o restante do corpo da figura de tranças e a terceira e 

última, referente a outra metade da figura de cabelos soltos. O desmembramento da 

forma acaba se efetivando como a impossibilidade de seu abarcamento total, pois 

mesmo que o observador se situe à frente do vértice do triângulo imaginado, será 

obrigado a se movimentar no sentido de visualizar as duas regiões laterais da peça, 

que se afastam em direção ao fundo, realizando um movimento de afunilamento e 

fazendo com que a vista aqui considerada como forma central – por reunir os dois 

corpos das adolescentes –, seja construída pelas metades de cada figura. 

Sobre a temática da peça e como hipótese interpretativa, seria possível considerar 

que a escultura Adolescentes carrega parcialmente a demanda por uma visualização 

frontal, se assumirmos que existe o impulso pelo alcance a um contato visual ao ser 

reconhecida sua forma humana. Nesse sentido, a demanda pela mudança de 

posição na região à frente da obra, cessa momentaneamente ao sermos atingidos 

pelo gélido olhar lançado pela jovem cujos cabelos se encontram perfeitamente 

contidos em duas tranças laterais, o que demonstra a participação do tema por 

sobre a percepção formal da imagem. Entretanto, é necessário demarcar que essa 

prerrogativa não anula a necessidade de acessar a região posterior. Outra indicação 

para a manutenção nessa posição específica, é o movimento pretendido pela 

mesma figura que nos enfrenta fixamente e que toca com as duas mãos, o topo dos 

ombros da jovem de cabelos soltos e colocada mais à frente. A figura de tranças 

parece ter sido a responsável pela posição atual da figura de cabelos soltos, que 

nesse caso, ainda contempla algum ponto distante do horizonte à direita, enquanto o 

seu tronco se situa em sentido contrário, como se girasse à esquerda se 

posicionando frontalmente à colocação assumida pelo observador. 

É como se estivessemos a observar as duas em silêncio, até o momento em que 

somos descobertos pela jovem de tranças, que instantaneamente toca a segunda 

figura no objetivo de que essa nos perceba também. A segunda figura parece resistir 
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na ação de retirar seu olhar daquilo que prende os seus pensamentos, tornando o 

instante no qual nos sentimos enclausurados como desprovido de um fim, uma vez 

que ficamos à espera do olhar dessa segunda figura. Aprisionados nessa posição, 

somos obrigados a contemplar cada detalhe da estrutura delicada que constrói 

formalmente o corpo das duas jovens. São aspectos de uma intimidade quase 

perigosa, como se na verdade, invadíssemos um momento particular entre as duas. 

Talvez seja essa uma das contradições em esculturas que trazem uma abordagem 

do corpo humano nu ao exporem totalmente uma intimidade física permeada por 

toda uma atmosfera de sentimentos e sensações, principalmente no caso das 

Adolescentes ao revelar ao outro, particularidades que sequer podem ter sido 

descobertas por elas, ainda em estágio inicial de vivência. 

As formas capturam com precisão a volumetria e curvatura características do jovem 

corpo feminino com a delicadeza de traços que sutilmente desenham toda a forma 

vista. A suavidade que acompanha os corpos do início ao fim, parece se opor ao 

severo olhar compartilhado pelas duas. Outro contraste trabalhado pela artista é a 

massa de gesso texturizada colocada entre as duas e repetida em menor 

intensidade na conformação dos cabelos. Essa texturização observada sobre a 

massa de gesso próxima a base, registra duas visualidades distintas: na parte 

posterior é possível aproximá-la à superfície de um tecido, que cai da dobra do 

braço direito da figura de tranças, passa por suas costas e cobre parcialmente as 

nádegas das duas, até ser sobreposta pela modelagem que cobre prioritariamente a 

base – segundo aspecto. Essa última, contudo, não permite aproximações como a 

feita anteriormente e parece realizada com o intuito de demonstrar o processo de 

conversão da massa de gesso em duas garotas, integrando a matéria da base as 

figuras que contém, além de conferir certo destaque também ao procedimento. Ao 

quebrar a possível monotonia representada por uma base de superfície homogênea, 

Milde tensiona a superfície própria da obra ao lhe conferir uma leve ideia de 

movimentação.  

Algumas características percebidas na escultura em análise, acusam seu 

afastamento ao caráter histórico e comemorativo tradicionalmente associado ao 

fazer escultural. A exatidão verificada no trabalho formal das expressões físicas e 

faciais das duas figuras, não deixa de nos remeter ao tipo de elaboração metafórica, 
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que esconde o material para o surgimento de uma forma, ilusionando sua existência 

sobre o gesso. A sutileza do desenho emerge da densidade do material, traços que 

delineiam com suavidade precisa, os corpos das duas figuras em uma massa 

fechada. Os gestos, assim como sua forma, nos são reconhecíveis, sabemos o que 

olhamos e recebemos de volta, o reflexo desse olhar. A proporcionalidade entre os 

membros e as medidas retiradas do real, senão por observação direta ou pelo 

estudo aprofundado, fornecem os meios restantes para a criação da aparência final. 

Isto posto e apesar de, Adolescentes não nega a disposição em aludir a existência 

de uma vida interior nas duas figuras. Contudo, não se atém unicamente ao princípio 

de representação rígida que poderia eliminar a eventual participação da forma na 

aparência final da escultura. A texturização em gesso concentrada principalmente na 

base da escultura, além de funcionar nesse sentido, impede que as duas figuras 

sejam isoladas em sua própria estrutura, induzindo a uma percepção que integra 

espaço e obra em sua própria superfície. A escultura Adolescentes sinaliza para um 

princípio de abertura e direcionamento a novas visualidades. 

Apesar das diferenças individuais, as quatro peças – salvo o baixo-relevo, permitem 

aproximações que vão desde a temática ao tipo de fatura. Uma fatura de valorização 

do bloco em uma massa fechada, cujos traços essenciais são precisamente 

localizados sobre o mesmo e promovem a ilusão da existência de movimento 

humano. Enquanto Milde concebe a figura feminina com certa renitência 

adolescente, as três peças distribuídas pelo conjunto realizadas por Pedrosa, 

Zamoisky, e Ceschiatti se voltam para a apreensão de sua plenitude: Pedrosa como 

energia, Zamoisky enquanto inércia e em Ceschiatti como simetria. Reunidas pela 

temática e pela fatura, tais práticas podem ser atestadas como continuadoras e não 

necessariamente precursoras, colocando em tensão, uma ideia de visualidade à 

escultura moderna feita através da convivência entre um modelo passado e novas 

possibilidades visuais. Já o baixo-relevo, ao oferecer cenas da narrativa de Adão e 

Eva (Criação de Adão, Criação de Eva, O pecado original e A expulsão do paraíso) 

e não o tradicional tema do batismo de Cristo por São João Batista, levanta 

questões que colocam em atrito mais uma localização temática específica dentro de 

um monumento religioso do que em termos de estruturação plástica.6 
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O segundo grupo, por sua vez, reune as esculturas que alcançaram premiações 

aquisitivas nos Salões Municipais de Belas Artes (SMBA) promovidos pela prefeitura 

de Belo Horizonte nos anos 60 e que atualmente, figuram como acervo do MAP. Tal 

conjunto de obras foi analisado sem a exigência de ordenação cronológica verificada 

nos mesmos Salões, fazendo com que o eixo analítico adotado se concentrasse 

primeiro, em suas perspectivas discursivas dentro do tensionamento ensejado. 

Sediados no MAP esses eventos de concorrência pública se constituíram como a 

principal estratégia de ampliação do acervo do Museu, feita através dos prêmios de 

aquisição anualmente atribuídos tanto pelo poder público, quanto por instituições 

privadas. A fecundidade de seu estudo é aferida pela capacidade demonstrada em 

interligar os diversos ângulos de inserção de uma obra de arte, sejam eles 

institucionais, sociais ou propriamente artísticos. Os Salões enquanto um espaço 

simbólico foram definitivos na movimentação do debate artístico em Belo Horizonte. 

O grande número de análises produzidas em vista da realização anual do evento e 

veiculadas em jornais de circulação municipal, estadual e nacional, atestam a 

veracidade da inferência anterior. As publicações se mostraram relativas ao 

processo como um todo: desde o momento de seleção do corpo de jurados, de 

artistas e obras concorrentes, a concordância ou não as premiações distribuídas. A 

coleta, consulta e organização dessa documentação textual além do acesso aos 

catálogos produzidos internamente ao evento e disponíveis em instituições de 

memória como o Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte (APCBH), 

contribuiram para a compreensão da dinâmica específica identificada aos Salões de 

arte. 

Outra questão inerente aos salões, reside na possibilidade de colocar artistas e suas 

produções em embate direto na busca pela aceitação do juri, considerando o valor 

financeiro das premiações e principalmente, pela oportunidade dada ao artista, de 

ter uma de suas obras como parte do acervo de um museu: onde poderiam receber 

comentários de especialistas e participarem de exposições públicas. A combinação 

de tais fatores fez dos Salões um lugar de legitimação e subsistência de um circuito, 

concepção muito distinta àquela que identifica nesses eventos, um espaço de 

experimentação inconsequente e separado da realidade. Contraponto a tal visão, 

está registrado nas produções de Amilcar de Castro e Nicolas Vlavianos por 
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exemplo, artistas premiados nos Salões de Belo Horizonte e cujas produções foram 

incorporadas a espaços na capital mineira e em cidades como São Paulo, para citar 

algumas. 

Há que se dizer ainda, que os Salões enquanto uma concorrência pública, não 

tinham como pré-requisito para a inscrição, algum tipo de formação artística 

específica ou elemento atestador de trajetória anterior, estando aberto a qualquer 

pessoa de nacionalidade brasileira ou estrangeira – desde que residente no país por 

um período mínimo de dois anos. A única condição para a inscrição era exatamente 

o envio de obras, o qual tinha no regulamento a definição da quantidade permitida. 

Consequentemente, muitos dos participantes, ainda que premiados e recebendo 

comentários positivos por parte da crítica especializada, não se consolidaram como 

artistas, tendo na premiação alcançada nos salões e na peça integrada ao acervo do 

Museu, os únicos marcos de suas prováveis carreiras. Nesse seguimento, algumas 

das esculturas premiadas no período referido,7 a despeito de sua relevância para a 

discussão do tensionamento da categoria, não propiciaram a execução de análises 

satisfatórias por meio de uma acessibilidade pública das obras e de elementos 

demonstrativos de uma participação efetiva de seu produtor no cenário artístico. 

Jeanne Milde, Alfredo Ceschiatti, José Alves Pedrosa e August Zamoisky, foram 

escultores que demonstraram através de suas produções, uma aproximação em 

termos de valorização do bloco e pela exploração da densidade do material. 

Escultura enquanto forma maciça e principalmente, transformação matérica. 

Concepções que se inseriram no século XX como continuidade, onde a ideia de 

escultura moderna se oferece como sobrevivência do passado. Distantes dessa 

ideia, tanto em termos temporais quanto de elaboração, estão Francisco Stockinger, 

Nicolas Vlavianos, Amilcar de Castro, e Hisao Ohara, artistas que tiveram suas 

esculturas premiadas nos SMBA’s realizados em Belo Horizonte na década de 1960 

e por isso, figuram atualmente no acervo do MAP. O que antes se apresentou como 

convivência, passa agora a se verificar enquanto tensionamento interno à própria 

categoria. 

Concepções que exploraram novas possibilidades de estruturação da forma 

tridimensional, tanto pela inserção de materiais, como por um esforço de abertura 
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formal. Em Stockinger temos um primeiro gesto de esvaziamento, sua A Sentinela 

premiada em primeiro lugar no XVI SMBA (1961) perde parte da massa interior em 

prol de uma construção verticalizada. Primeiro prêmio da categoria no XX SMBA 

(1965) com a escultura O Temerário, Nicolas Vlavianos, assim como Stockinger, se 

utiliza do conflito entre figura e matéria, mas diferentemente da preferência 

prioritariamente conferida a figura, se ocupa em atestar a realidade do material 

escolhido, que surge como elemento de fratura à mera adoção temática da 

figuração. A construção da figura ocorre sem que essa domine a materialidade da 

escultura, não se trata de ilusionar sua existência, mas de realizá-la justamente no 

ponto onde se efetiva a combinação entre a participação da figura e do material 

utilizado. O uso da base associa O Temerário de Vlavianos a Sentinela de 

Stockinger, fator que acaba por colocá-las em uma linha de escultura que ocupa seu 

próprio lugar e que opõe-se a imersão espacial como verificado em Amilcar, detentor 

da máxima premiação no setor escultórico do XVIII salão realizado em 1963. O 

questionamento acerca da própria tridimensionalidade característica da escultura 

associa Amílcar e Ohara, ambos se voltaram para meios de obtê-la recusando as 

ideias de densidade e de massa fechada. Em Amilcar a tridimensionalidade surge 

enquanto um rasgo na superfície, o recorte e a torção da bidimensionalidade em 

tridimensionalidade. Ohara por sua vez, organiza a bidimensionalidade em uma 

progressão aberta e espacial rumo a tridimensionalidade. A conexão entre as 

regiões interior e exterior é fortalecida pela transparência do acrílico, cuja 

visualização em conjunto, registra a tridimensionalidade total. A tridimensionalidade 

nunca esteve ausente nas peças elencadas – de Stockinger a Ohara –, mas por 

vezes, não se constituiu como seu principal fator de estruturação formal, 

demarcando novas técnicas construtivas no seguimento entre os anos de 1961 e 

1967. 

A organização exata e rigorosa do espaço promovida por Hisao Ohara e 

materializada em Espaço nº9 alcança o primeiro prêmio na categoria escultura do 

XXII SMBA de Belo Horizonte. No ano de 1967 o conjunto composto pelos jurados 

Walter Zanini, Jacques do Prado Brandão, Jayme Maurício, Frederico Morais e 

Morgan Motta foi o responsável pela atribuição dos prêmios. Os artistas japoneses 

se apresentaram como concorrentes no Salão realizado em Belo Horizonte, 
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recebendo grandes elogios pelos trabalhos inscritos, “o grande recado da pintura 

nisei caminha vigorosamente para a escultura e Hissao (sic) Ohara, que foi 

revelação no Salão das Caixas e figura brilhantemente na atual Bienal de São 

Paulo, foi premiado no Salão de Campinas e agora em Belo Horizonte”. O 

reconhecimento teria vindo rapidamente no curto período de um ano. “Coincidência 

expressiva: tanto Ohara quanto Kossuno, nos mesmos dias que eram premiados 

em Belo Horizonte, recebiam idênticas laureas no XXV Salão do Paraná”. (Diário 

de Notícias, 22/11/1967). 

Atestando o baixo nível do setor tridimensional, está a publicação do Diário de 

Notícias: “a escultura provavelmente tenha sofrido o desfalque habitual nesse setor. 

Sendo que a falta de recursos técnicos, econômicos e a escassez de materiais 

impede a desejada proliferação de artistas nesta especialidade”. Contudo, não deixa 

de destacar a participação do premiado Hisao Ohara, cujas peças despertariam um 

verdadeiro interesse com “trabalhos em chapas de acrílico em diversos planos, de 

boa qualidade”. (Interino, Diário de Notícias, 29/11/1967). Apesar da ressalva 

negativa  atribuída à categoria, a observação anterior é expressiva por trazer ao 

debate, aspectos técnicos inerentes a execução escultórica, que vão desde o seu 

lado financeiro à disponibilidade de materiais. 

São duas as publicações assinadas por Maristela Tristão em abordagem ao Salão: 

Salão da prefeitura mostra as tendências da arte brasileira e Os erros e acertos do 

Salão de Belas Artes da Prefeitura, ambas de 1967 e veiculadas no jornal Estado de 

Minas. A primeira delas – do dia 8 de dezembro –, ainda não se ocupa da análise 

das premiações, somente ressaltando a montagem inovadora observada no evento. 

Os setores de pintura e escultura são brevemente pontuados, sobre esse último, 

nota-se um posicionamento diferente ao veiculado na matéria acima listada e 

publicada pelo Diário de Minas: “A pintura, que é sempre, o setor mais fraco, 

cresceu êste (sic) ano em proporções animadoras. A escultura, da mesma forma, 

em qualidade”. (TRISTÃO, Estado de Minas, 8/12/1967). Ao analisar as premiações 

do setor escultórico, Tristão atesta a predominância de objetos no setor. Não 

questiona a opção feita pelo japonês Hisao Ohara como primeiro colocado. Sua 

justificativa é feita a partir das obras apresentadas por Ohara, que demonstrariam 

um acerto entre o material selecionado e a movimentação almejada: “o acrílico 



 

 
GUEDES, Gisele. Opacidade e transparência. Percurso por obras tridimensionais em Belo Horizonte: de 
adolescentes (1937) a Espaço nº9 (1967), In Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes 
Plásticas, 26o, 2017, Campinas. Anais do 26o Encontro da Anpap. Campinas: Pontifícia Universidade Católica 
de Campinas, 2017. p.1358-1373. 

1370 

incolor funcionando em placas ordenadas, colocadas sôbre (sic) suporte do mesmo 

material, com vasamentos de formas estéticas, ora em sequência ora em inversão, 

sugerindo profundidade, movimento, perspectiva”, denotariam um “trabalho 

matematicamente pensado”. (TRISTÃO, Estado de Minas, 26/12/1967). As 

considerações de Tristão são significativas ao reinvindicarem pela coerência entre a 

seleção do material e a movimentação pretendida, isso para que o objeto resultante 

seja capaz de oferecer em acordo, os estágios de concepção e realização. Finaliza a 

publicação com algumas linhas gerais: “De resto, o salão será pequeno, mas de um 

bom nível, boa presença e qualidade, plenamente integrado no processo artístico 

brasileiro moderno”. (TRISTÃO, Estado de Minas, 26/12/1967). 

Hisao Ohara nasceu em 1932 na ilha de Sakhalin. Sua transferência do Japão se 

deu após o início da Segunda Guerra Mundial. A formação no Ginásio Estadual 

Yokote na província de Akita foi sequenciada pela entrada na Faculdade de Belas 

Artes de Tóquio. Nesse mesmo período, começou a trabalhar com esculturas 

desenvolvidas em pedra e ferro. O objetivo de sair do país e prosseguir com sua 

carreira no exterior foi alcançado em 1961, quando aceitou o convite de um amigo 

– Katsue Yuasa –, que acabara de retornar do Brasil, apresentado-o a Isamu Yuba, 

responsável pela fazenda de mesmo nome que abrigava imigrantes japoneses e a 

qual viria a se instalar feita a transferência para o país. Uma vez na fazenda Yuba 

– localizada no interior de São Paulo na cidade de Mirandópolis –, Hisao Ohara 

seguiu com a realização de esculturas em granito e mármore além de orientar as 

crianças da fazenda em exercícios de desenho e pintura.8 

No Brasil, Ohara desenvolve sua produção junto ao grupo Seibi-Kai, formado em 

1935, organização que reunia outros imigrantes japoneses localizados no estado 

de São Paulo e associados a instituições como o Liceu de Artes e Ofícios, Escola 

Profissional Masculina e Escola de Belas Artes de São Paulo. Ohara já teria 

chegado ao Brasil com uma produção definida formalmente pela abstração, além 

de demonstrar uma preocupação em inserir em suas realizações, os materiais 

localmente disponíveis, passando inicialmente pela madeira e posteriormente pelas 

pedras. Outra condição atestada por Maria Cecília Lourenço (1988) na produção 

de Ohara, seria o forte vínculo estabelecido com a natureza, fazendo com que os 

espaços externo e interno à obra, fossem colocados em extrema relação de 
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harmonia por suas criações. A análise de Lourenço oferece conexões com a obra 

Espaço nº9 ora analisada, justamente pela menção as ideias de espaço – 

intrínseco e extrínseco – igualmente oferecidas por ela.  

 
Hisao Ohara (1932-1989) 

Espaço nº9, 1967 
Acrílico, 30x 38 x 20 cm 

Museu de Arte da Pampulha, Belo Horizonte (MG) 

Espaço nº9 demarca como principal aspecto, a progressão da bidimensionalidade 

em tridimensionalidade, elegendo como principal, a vista que abarca os intervalos 

existentes entre a organização das placas. Essa conversão da bidimensionalidade 

em tridimensionalidade é alcançada pela interferência do espaço externo como 

elemento constituinte da obra, que surge em consequência da transparência do 

material utilizado e dos hiatos dispostos regularmente por entre as placas. A 

tridimensionalidade – assim como explorada na escultura de Amílcar –, não é 

declarada na materialidade da forma, mas desponta através da integração de um 

gesto: o rasgo na superfície visto em Amílcar ou por meio de uma organização 

espacial específica como em Ohara. 

Feitas as considerações sobre os dois grupos, podemos concluir sobre suas 

condições enquanto escultura. Os tensionamentos produzidos – no intervalo entre 

os anos de 1937 a 1967 – à categoria não eliminaram a conexão existente. Mesmo 

no segundo grupo onde foi feito um questionamento mais direto –  em termos 
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materiais, construtivos e visuais –, o corte não se efetiva, permanecendo em 

referência ao campo escultórico. Finalizo, enfim, registrando o esforço que esteve 

junto a presente exposição: conhecer algumas das esculturas localizadas em Belo 

Horizonte para que assim, possam ocupar seus lugares devidos na história da arte. 

 

Notas 

 
1
 O artigo ora apresentado é uma versão condensada das pesquisas desenvolvidas enquanto mestrado. 

2
 São catálogos de exposições; artigos além de livros como a primeira publicação de grande abrangência sobre o 

assunto: Um século de história das artes plásticas em Belo Horizonte (SILVA, RIBEIRO, 1997) responsável pela 
construção de um perfil cronológico e estilístico para a história da arte na capital e ainda, reflexões que se 
ocuparam em questioná-la através de uma análise efetiva das obras artísticas correlatas ao período, da qual 
requer ressalte Por uma história da arte em Belo Horizonte: artistas, exposições e Salões de arte (VIVAS, 2012). 
3
 Em vista da ausência de um quadro teórico específico sobre a prática escultórica no Brasil, as considerações 

desenvolvidas no cenário internacional por Adolf von Hildebrand: The problem of form (1907), Rosalind Krauss: 

Caminhos da escultura moderna (2007) ofereceram o embasamento necessário para a localização de 
discussões em torno de termos como “acadêmico”, “moderno” e “contemporâneo” quando em alusão ao fazer 
tridimensional. 
4
 Dentre as poucas possibilidades narrativas da escultura no Brasil, temos como uma de suas primeiras, as 

construções feitas em torno de escultores como Rodolfo Bernadelli e Victor Brecheret, ambos associados a uma 
concepção de escultura moderna. Bernadelli foi centralizado na pesquisa desenvolvida como dissertação de 
mestrado por Maria do Carmo Couto da Silva: A obra Cristo e a mulher adúltera e a formação italiana do escultor 
Rodolfo Bernadelli (2005), já Brecheret encontra espaço nas reflexões de Walter Zanini: História Geral da arte no 
Brasil (1983), principalmente. 
5
 A exposição Horizonte Moderno aberta no período entre 10 nov. 2015 a 14 fev. 2016, foi realizada pelo Minas 

Tênis Clube (Rua da Bahia, nº 2244, Centro, Belo Horizonte, MG) como parte das comemorações dos oitenta 
anos completados pelo clube esportivo, contou com a curadoria de Marconi Drummond e Fabíola Moulin. 
6
 É necessário considerar que Ceschiatti é o único artista a não integrar o grupo responsável pela realização do 

Ministério da Educação e Saúde no Rio de Janeiro na década de 1930, projeto anterior à Pampulha, sendo 
acrescentado a convite do arquiteto a uma equipe (Niemeyer, Portinari, Burle Marx) cujas relações foram 
anteriormente fixadas. É possível levantar indagações sobre a natureza da escolha temática presente no 
batistério feita pelo artista em vista de uma estrutura de negociação hipoteticamente não tão ampla e já cerceada 
pela prioridade conferida a Portinari, responsável por localizar tematicamente a representação do batismo de 
Cristo por São João Batista nas paredes externas do batistério. 
7
 Avatar Moraes e Getúlio Starling se encaixam na situação enunciada. As peças Objeto II e Máquina de triturar 

homens premiadas em 1966 (XXII SMBA) e 1967 (XXIII SMBA) respectivamente, apesar da extrema relevância 
para a discussão, não ofereceram possibilidades de análise reais. A primeira pelo estado incompleto atualmente 
verificado na peça e a segunda, pela ausência de participação efetiva de seu produtor no circuito artístico, que 
após a premiação no Salão de Belo Horizonte, transfere-se para o Rio de Janeiro onde passa a atuar quase 
exclusivamente como professor de artes, mantendo suas produções internas ao ateliê e fora de qualquer círculo 
institucional de acesso público. 
8
 Disponível em: <http://brasil-ya.com/yuba/artes/artes.html>. Acesso em 12 out. 2016. 
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