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RESUMO 
A quinta edição da Bienal de São Paulo ficou marcada pela participação predominante das 
obras ligadas ao tachismo e ao expressionismo abstrato enviadas pelas representações de 
vários países. A partir desse acontecimento instaurou-se uma polêmica na crítica de arte da 
época, que não se limitou ao debate entre a arte abstrata geométrica e informal, mas que 
incluiu preocupações de caráter amplo sobre o impacto do mercado de arte sobre a 
produção artística e a atividade da crítica de arte. O trabalho procurará esboçar como nos 
artigos publicados por ocasião da Bienal já se delineava a discussão sobre a atividade da 
crítica de arte, que se tornaria uma tema recorrente nos anos 1960. 
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ABSTRACT  
The fifth edition of Bienal de São Paulo was marked by the predominant participation of 
works related to tachism and abstract expressionism sent by the representations of several 
countries. From this event a controversy arose in the art criticism of the time, that was not 
limited to the debate between abstract geometric and informal art, but included broad 
concerns about the impact of the art market on artistic production and the activity of art 
criticism. This paper will seek to outline how in the articles published during the Bienal there 
was already a discussion on the activity of art criticism, which would become a recurring 
theme in the 1960s. 
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A quinta edição da Bienal Internacional de São Paulo ocorreu em 21 de setembro de 

1959 e ficou marcada pela polêmica envolvendo a quantidade predominante de 

obras ligadas ao tachismo e expressionismo abstrato enviadas pelas representações 

de diversos países. O fato provocou uma divergência de opiniões na crítica de arte 

da época, em que uma parcela dos críticos denunciava a profusão de obras 

tachistas como uma consequência do impacto crescente do mercado sobre a 

produção artística, cujos primeiros sinais eram percebidos na atividade da crítica de 

arte. Nesse sentido, a recepção crítica da 5ª Bienal apresenta-se como um momento 

histórico significativo para a análise da situação da crítica de arte no Brasil, no final 

dos anos 1950. 

Naquele mesmo ano, paralelamente à Bienal, a Associação Brasileira de Críticos de 

Arte (ABCA) organizou o Congresso Internacional Extraordinário de Críticos de Arte, 

com apoio do governo de Juscelino Kubitschek e patrocínio da Companhia 

Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NOVACAP) (GULLAR, 1959b). O 

Congresso, que tinha como tema “A Cidade Nova – Síntese das Artes”, contou com 

a participação de figuras ilustres das mais diversas regiões como os críticos Meyer 

Schapiro, Giulio Carlo Argan e Gillo Dorfles, e arquitetos, como Bruno Zevi e Eero 

Saarinen (PEDROSA, 1981). 

As sessões do evento, realizadas nas cidades de Brasília, São Paulo e Rio de 

Janeiro, foram planejadas de maneira que seus participantes pudessem 

acompanhar de perto a construção da nova capital, que seria inaugurada em 1960, e 

visitar a exposição que acontecia no Parque do Ibirapuera. Esse acontecimento 

permitiu que alguns dos congressistas compartilhassem suas impressões sobre a 

Bienal para a imprensa. 

Diante dessas informações, aponta-se o interesse em investigar de que maneira a 

recepção crítica da 5ª Bienal Internacional de São Paulo e, especificamente, o 

debate sobre a arte tachista, se relaciona com a noção de crise da crítica de arte 

que se difundiu a partir dos anos 1960. O presente texto procurará analisar os 

artigos publicados no período, adotando como principais referências os escritos de 

Lourival Gomes Machado, figura central na organização da edição de 1959, Mario 
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Pedrosa e Ferreira Gullar, dois dos principais defensores da arte concreta no cenário 

brasileiro do período. 

A 5ª Bienal Internacional de São Paulo e a presença das obras tachistas 

Criada em 1951, por iniciativa do industrial ítalo-brasileiro Francisco “Ciccillo” 

Matarazzo Sobrinho, a Bienal de São Paulo fazia parte de um processo de 

“formação, transmissão e recepção da arte moderna” (ALAMBERT; CANHÊTE, 

2004, p.26). Durante esse período, a entrada do capital privado na esfera cultural, 

principalmente na cidade de São Paulo, possibilitou o surgimento do Museu de Arte 

de São Paulo (MASP), em 1947, e dos museus de arte moderna em São Paulo e no 

Rio de Janeiro, respectivamente em 1948 e 1949 (ALAMBERT; CANHÊTE, 2004). 

Com o projeto da Bienal para a realização de uma exposição de caráter 

internacional, buscava-se ampliar os horizontes da arte brasileira pelo contato dos 

artistas e do público com o que havia de mais atual na criação artística da época  

(PEDROSA, 1995a). Desde então, a mostra estabeleceu-se como uma referência no 

cenário artístico e cultural mundial. 

A edição de 1959 foi realizada no recém-inaugurado Palácio das Indústrias (atual 

Pavilhão Ciccillo Matarazzo) e destacou-se tanto pelo sucesso de público, 

registrando mais de 200 mil visitantes, como pelo número de obras exibidas, 3804 

no total (FARIAS, 2001). A direção artística da mostra ficou sob a responsabilidade 

de Lourival Gomes Machado, que já havia desempenhado essa função na 1ª Bienal 

Internacional de São Paulo (ALAMBERT; CANHÊTE, 2004). No texto que elaborou 

para o catálogo geral, Gomes Machado (1959a) destacava a importância daquele 

certame em promover o encontro da produção artística moderna de diferentes 

países e a consolidação da arte latino-americana no cenário internacional. Além 

disso, indicava a preocupação com a arte do passado por meio de salas especiais 

contendo retrospectivas, como da xilogravura japonesa, do Expressionismo Alemão, 

e da produção de artistas, como Vincent Van Gogh e Joaquín Torres Garcia 

(MACHADO, 1959a). 

Apesar da grande expectativa do público e dos organizadores em torno das obras do 

artista holandês Vincent Van Gogh, a 5ª Bienal ficaria conhecida como a “ofensiva 

tachista e informal”, termo que Mario Pedrosa utilizou na década de 1970 para se 
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referir ao evento (1995a). Sobre esse aspecto, observa-se ainda que a exposição 

representava um contraponto à produção abstracionista da vertente geométrica, 

principalmente o concretismo, que se popularizou entre os artistas sul-americanos 

durante a década de 1950 (MILLIET, 2002). A presença marcante de obras de arte 

abstrata da vertente informal, tachismo e expressionismo abstrato, inclusive a 

premiação de artistas ligados a esses movimentos, se tornaria uma questão 

polêmica na crítica de arte daquele período. 

A representação norte-americana, organizada pelo Instituto de Arte de Minneapolis, 

trouxe ao Brasil obras de 12 artistas que, em sua maioria, atuavam no meio artístico 

de Nova York  (BIENAL DE SÃO PAULO, 1959). Dentre as obras selecionadas 

destacaram-se as esculturas em metal, de formas monumentais e caráter não-

construtivo, de David Smith e as pinturas abstratas, marcadas por uma liberdade 

lírica, de Philip Guston, ambas apresentadas em salas individuais (BIENAL DE SÃO 

PAULO, 1959).  

A respeito dos outros artistas que integravam a representação, o crítico Sam Hunter 

(BIENAL DE SÃO PAULO, 1959) apontava as semelhanças em termos estilísticos 

entre trabalhos e a relação que estabeleciam com a produção de artistas 

consagrados do expressionismo abstrato. Em comentários sobre as pinturas de 

Conrad Marca-Relli, Joan Mitchell, Michael Goldberg e Alfred Leslie, o crítico 

declarava: “em suas maneiras separadas e distintas, refletem o impacto poderoso do 

expressionismo abstrato de Willem de Kooning sobre sua geração” (HUNTER, 1959, 

p.166-167). Já nas obras de Sam Francis e Helen Frankenthaler indicava “maiores 

modos contemplativos de expressão” (HUNTER, 1959, p.167), o primeiro 

influenciado pelo trabalho de Clyfford Still e Mark Rothko, enquanto a segunda se 

aproximava das manchas que caracterizavam o trabalho de Jackson Pollock. 

Outra representação que apresentou um grande contingente de obras ligadas ao 

expressionismo abstrato foi a Espanha. Segundo o comissário Luis Gonzales 

Robles, a seleção das obras representava os “novos valores da atual geração 

artística espanhola” e podia ser classificada em duas vertentes expressionistas: 

“figurativo e abstrato” (1959). Entre os artistas da segunda vertente, destacou-se 
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Modesto Cuixart que dividiu o Grande Prêmio da Bienal com o artista figurativo 

mexicano José Luís Cuevas (AMARANTE, 1989). 

Os holandeses enviaram, além dos desenhos e pinturas de Van Gogh, obras dos 

artistas do período pós-guerra Karel Appel, Corneille e J. Nanninga. A respeito da 

produção selecionada, Abraham-Marie Hammacher (1959), comissário da 

representação, exaltava o modo como a cor transformava-se em tema para aqueles 

artistas. No caso de Appel, que pertencia a uma geração contrária ao construtivismo 

de Mondrian, as figuras humanas e de animais surgiam a partir de um exercício 

gestual e colorido (AMARANTE, 1989). Já em Corneille, as cores eram reveladas em 

experiências de paisagens, nas quais Hammacher identificava um aspecto 

caligráfico a partir de “uma linha nervosa e sensitiva” (1959, p. 243). Jaap Nanninga 

completava aquela representação com quadros nos quais as cores apenas sugeriam 

as formas de figuras (HAMMACHER, 1959). Na produção desses artistas se 

observava a importância das poéticas do gesto, que caracterizavam o 

expressionismo nórdico, que tinha como principal referência o grupo CoBrA do qual 

Appel e Corneille fizeram parte (ARGAN, 1992). 

Outras representações que se destacaram com obras tachistas foram a Polônia, que 

participava pela primeira vez do evento, e o Japão, no qual destacou-se o artista 

Minoru Kawabata cujo trabalho recebeu o prêmio de aquisição. A Alemanha trouxe 

para a exposição geral um grupo formado por jovens artistas ligados ao 

abstracionismo informal, que acompanhavam a mostra retrospectiva dos 

expressionistas Emil Nolde, Erich Heckel, Ernst Ludwing Kirchner, Otto Müller e Karl 

Schimdt-Rottluff (GROTE, 1959). 

A representação brasileira foi selecionada a partir de um júri composto por cinco 

membros, sendo que dois deles escolhidos pelos próprios artistas como uma 

estratégia para garantir isenção do processo. Ao comentar as obras selecionadas, 

Paulo Mendes de Almeida ressaltou o fato de que “grande parte do material aceito 

se inscreve nas linhas gerais do abstracionismo” (1959, p. 43), com um número 

considerável de trabalhos ligados ao concretismo. Apesar da inclusão de artistas 

concretos como Waldemar Cordeiro, Hélio Oiticica, Luiz Sacilotto e Lygia Clark, 

havia também um número considerável de artistas ligados à pintura abstrata 
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informal, como Antonio Bandeira, Flávio Shiró, Yolanda Mohalyi, Manabu Mabe e 

Wega Nery. 

Dentre os artistas que integravam a representação nacional, foram premiados Arthur 

Luiz Piza na categoria gravura, Marcelo Grassmann em desenho e Manabu Mabe na 

pintura (AMARANTE, 1989). Ao comentar, anos mais tarde, sobre a premiação de 

Mabe, Mario Pedrosa afirmaria: 

 

Um jovem artista japonês desconhecido, Manabu Mabe, é o vitorioso. 
Mal chegado do interior de São Paulo, onde fazia seu estágio 
obrigatório de imigrante, Mabe ganha instantânea notoriedade. De 
gosto inefavelmente japonês, as manchas de Mabe têm um poder 
emocional de fácil comunicabilidade, e com elas inaugura-se em 
definitivo a voga tachista no Brasil (PEDROSA, 1995a, p. 268). 

 

A recepção das obras tachistas pela crítica de arte 

A predominância de obras tachistas e do expressionismo abstrato na 5ª Bienal de 

São Paulo se tornaria um tema de debate na crítica de arte que circulava nos jornais 

da época. O crítico Lourival Gomes Machado (1959b), diretor artístico da exposição, 

defenderia que a homogeneidade estilística das obras enviadas por diferentes 

países indicava o estabelecimento de uma “linha geral” orientada pela questão do 

abstracionismo. Essa tendência na arte teria se dividido ao longo do tempo em três 

linhas distintas: uma que enxergava no abstracionismo a possibilidade de liberdade 

total na utilização das formas; outra que propunha o emprego racionalista e 

objetivista das formas abstratas, cuja principal referência era o concretismo; e uma 

terceira, mais recente, que estabelecia uma relação com o expressionismo europeu 

do início do século XX, a qual Gomes Machado denominou de novo expressionismo 

(1959b).  

Para o autor, esse novo expressionismo ainda mantinha do movimento original o 

ideal por uma comunicação direta e intensa, no entanto substituía a deformação 

expressiva das figuras pelo uso preponderante de formas abstratas (MACHADO, 

1959b). Além disso, um outro ponto em comum apontado entre os dois movimentos 
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se referia ao contexto social no qual foram produzidas. Em ambos os casos os 

artistas encontravam-se sob a angústia que a iminência de uma nova guerra 

produzia nos indivíduos. Na opinião de Gomes Machado, o valor dessa arte estava 

no fato de representar esse sentimento experimentado pela coletividade, mas por se 

tratar de um movimento ainda em início não deveria ser criticada prematuramente 

por um juízo de qualidade (MACHADOb, 1959). 

Outro crítico de arte que se manifestou de maneira favorável em relação às obras 

expostas na Bienal foi Mario Barata, que integrou o júri de seleção de artes plásticas 

daquele certame. Em um artigo publicado pelo Diário de Notícias (1959), refletia as 

possibilidades de julgamento das pinturas tachistas e expressionistas, 

argumentando que os critérios empregados pela crítica de arte não eram absolutos, 

mas circunstanciais e históricos. Em razão disso, ressaltava a importância de uma 

abordagem fenomenológica da obra, isto é, a “imersão direta em seus valores 

visuais expressivos, ou decorativos” (BARATA, 1959, p.8).  

No caso das pinturas tachistas, diante da impossibilidade de julgá-las segundo 

critérios estabelecidos de cores e leis de composição, apontava o impacto emocional 

que a velocidade e a ação direta sobre a tela causavam no espectador (BARATA, 

1959). Isso implicava o emprego de novos critérios pela crítica de arte, tais como: 

presença, intensidade de força, lirismo e violência, que certamente embasaram a 

premiação dos artistas tachistas na Bienal daquele ano. 

No artigo “Crítica e compromisso” (1959a), Ferreira Gullar, crítico de arte que 

participou ativamente do movimento concreto na arte e na poesia durante os anos 

1950, apresentaria as suas impressões sobre aquela exposição. O contato com a 

grande quantidade de obras tachistas na Bienal o levaria a concluir que “a tendência 

à desagregação formal e à exacerbação subjetivista alastrou-se por quase todos os 

países do mundo” (1959a, p.1). 

O texto trazia ainda a opinião de alguns dos participantes do congresso de críticos 

de arte sobre as obras exibidas naquele certame. O vice-presidente da Associação 

Internacional de Críticos de Arte (AICA), Julius Starzynski comentaria que diante 

daquelas obras “o crítico de arte sente-se no Purgatório” e que ali se delineava a 

perda dos valores fundamentais da Arte (apud GULLAR, 1959a, p.1). Já para o 
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crítico alemão Georg Schmidt, diretor do museu da Basiléia, o tachismo já havia se 

estabelecido no cenário artístico internacional e restava à crítica de arte apenas 

aceitá-lo como um “fato consumado” (apud GULLAR, 1959a, p.1). 

O comentário de Schmidt pode ser interpretado a partir de observações feitas pela 

pesquisadora Maria Alice Milliet (2002) sobre a influência do expressionismo 

abstrato no cenário artístico europeu dos anos 1950 com a exposição The New 

American Painting. A mostra organizada pelo Museu de Arte Moderna de Nova York 

apresentou trabalhos de William Baziotes, Arshile Gorky, Adolph Gottlieb, Willem de 

Kooning e outros artistas ligados à arte abstrata informal norte-americana em 

algumas das principais cidades europeias  (MUSEUM OF MODERN ART, 1959). 

Também naquele ano, na Documenta II, em Kassel, as obras tachistas seriam um 

dos destaques da exposição com uma sala individual dedicada às pinturas de 

Jackson Pollock e com a participação de outros 53 artistas americanos (MILLIET, 

2002). 

Com base nos comentários feitos pelos congressistas, Gullar ampliou a discussão 

para tratar do papel do crítico de arte em relação aos novos movimentos artísticos. 

Para o autor, era necessário encarar esse fenômeno com certo ceticismo em razão 

da crescente publicidade que servia aos interesses do mercado: 

 

As vastas exposições internacionais, a rede de galerias, as revistas 
de arte subvencionadas por marchands-des-tableux, espalham por 
todas as partes um número incalculável de obras, numa sucessão 
tão rápida que mal permite ao público e à crítica sequer tomar pé da 
situação (GULLAR, 1959a, p. 1). 

 

A situação descrita pelo crítico brasileiro apontava para um processo de sucessão 

vertiginosa de obras e movimentos no qual o conteúdo estético era substituído por 

uma expressão do efêmero. Diante desse cenário, no qual a crítica de arte 

encontrava-se à beira de uma crise, restavam duas alternativas: deixar que sua 

atividade fosse reduzida à simples constatação das mudanças na produção artística, 

ou manter-se fiel a um movimento, ainda que fora de moda, por identificar 

possibilidades de desdobramento e ampliação (GULLAR, 1959a). No contexto da 5ª 
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Bienal, isso significava reconhecer a importância das experiências do concretismo 

que naquele momento chegava ao pleno amadurecimento com o neoconcretismo, 

em vez de aderir à consagração internacional do tachismo. 

Durante a realização da Bienal, Mario Pedrosa publicaria os artigos “Considerações 

inatuais” (1959a) e “Da abstração à autoexpressão” (1959b) pelo Jornal do Brasil 

com temas que tangenciavam os acontecimentos daquela mostra.  

Em “Considerações inatuais”, o crítico desenvolveu argumentos semelhantes aos 

apresentados por Ferreira Gullar a respeito da mudança acelerada dos “padrões 

perceptivos” na arte (PEDROSA, 1959a). A partir desse processo, apontava-se o 

desaparecimento da apreciação perceptiva da obra e a impossibilidade de uma 

orientação por escolas e estilos artísticos. Segundo Pedrosa (PEDROSA, 1959a) o 

único valor que restava era o de novidade e, por esse motivo, utilizaria o conceito de 

styling – alterações periódicas nos objetos industriais modernos como uma 

estratégia de mercado – para caracterizar a grande variedade de pinturas que 

circulavam no cenário artístico do período.  

As ideias desenvolvidas no artigo mencionado seriam retomadas em “Da abstração 

à autoexpressão” (1959b), em comentários acerca da pintura tachista ou informal. O 

crítico brasileiro parte da concepção de que a pintura tachista seria uma “explosão” 

da carga subjetiva do pintor para argumentar que obra ficava reduzida a “uma 

projeção quase nua, lançada numa superfície retangular” (1959b, p.4). Em razão 

desse processo, esses artistas interessavam-se mais em projetar suas emoções do 

que em produzir obras, que acabavam transformando-se em um gesto vazio, 

narcisístico. Essa atitude para com os trabalhos explicava o fato deles serem 

pensados como objetos de produção de massa, transitórios, sujeitos ao styling e à 

moda. 

Na avaliação de Mario Pedrosa já se delineavam questões como o impacto do 

consumo de massa sobre a produção artística, que seriam desenvolvidas em 

meados da década de 1960, no ensaio “Crise do condicionamento estético”  

(1995b), no qual argumentaria o fim da “arte moderna”. Em 1959, os primeiros 

indícios dessa situação eram percebidos na atividade da crítica de arte que não 

conseguia acompanhar o aceleramento das experiências artísticas. A respeito desse 
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ponto, Pedrosa avaliava em tom pessimista: “o julgamento torna-se, por isso, mera 

preferência individual, que já nem mesmo os chamados críticos sabem explicar” 

(1959a). 

Tomando como base os comentários feitos por Pedrosa, observa-se que o mesmo 

não inclui a figura do crítico como parte do sistema mercadológico da arte, isto é, a 

colaboração com marchands e galerias por meio de uma publicidade velada, algo 

que já estava presente no pensamento de outros críticos. Essa questão seria 

abordada por Flexa Ribeiro, no mesmo período em que os primeiros artigos sobre a 

Bienal foram publicados. De acordo com esse autor, havia uma crise no campo 

artístico fruto de um excedente de obras e que se refletia na proliferação de 

exposições pelo mundo, inclusive nos chamados países subdesenvolvidos (1959-

22). Dentro desse quadro, notava-se um excesso de propaganda e de comentários 

favoráveis, cujo objetivo era promover essa produção e que eram rotulados como 

crítica de arte. O aspecto problemático dessa prática consistia na aceitação de 

qualquer tipo de obra, ao ponto de fazer-se necessária uma crítica da crítica de arte 

(1959). 

Sobre as observações feitas por Flexa Ribeiro, vale ressaltar os argumentos da 

pesquisadora francesa Raymonde Moulin (2007) de que a partir das décadas de 

1960 e 70 as grandes galerias passaram a atuar no estabelecimento das tendências 

artísticas dominantes. Isso era feito por meio de estratégias que envolviam a 

formação de uma rede internacional de galerias que trabalhavam de maneira 

conjunta na exibição das mesmas inovações artísticas (MOULIN, 2007). Por outro 

lado, os artistas ligados a essas inovações eram promovidos em revistas, museus e 

eventos culturais internacionais, de modo a confirmar a aprovação institucional. O 

que se verificou por meio dos artigos é que essas questões já se encontravam nos 

debates da crítica de arte brasileira no final dos anos 1950. 

 

Considerações finais 

Nos artigos publicados por ocasião da 5ª Bienal Internacional de São Paulo 

observou-se que a divergência de opiniões na crítica de arte acerca daquele 
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certame e, mais especificamente, da predominância da arte abstrata informal, 

revelou preocupações de caráter mais amplo, tanto com os rumos da produção 

artística como da crítica de arte. No final dos anos 1950 ocorre uma mudança no 

debate crítico, que inicialmente tratava das diferenças entre as vertentes geométrica 

e informal da arte abstrata, para discussão dos efeitos causados pela expansão do 

mercado de arte pelo mundo. 

Em 1959, ano de realização da Bienal de São Paulo, outras mostras internacionais 

foram marcadas pela presença marcante de obras tachistas e do expressionismo, 

das quais destacamos a segunda edição da Documenta, na Alemanha, e a 

exposição New American Painting que circulou por vários países da Europa. Essa 

disseminação da arte abstrata informal foi vista com desconfiança por uma parcela 

dos críticos brasileiros (como Ferreira Gullar e Mario Pedrosa), considerada por eles, 

no contexto da Bienal, como uma tentativa de importação da nova arte em voga no 

cenário internacional. Ao mesmo tempo, a partir dos artigos publicados nos jornais, 

observa-se que a consagração do tachismo era interpretada dentro de um processo 

de mudança contínua e acelerada dos movimentos artísticos, no qual os críticos 

encontravam cada vez mais dificuldades para acompanhar. 

Acerca daquele período, cabe destacar ainda os comentários feitos por Maria Alice 

Milliet de que  “aproximava-se o fim do período áureo da crítica de arte à medida que 

o mercado de arte se expandia, incorporando, para além dos mestres consagrados 

do modernismo, a produção mais recente” (2002, p. 95-96). Segundo a autora, tal 

processo se estabeleceria de maneira definitiva com a pop art no início dos anos 

1960, quando a atividade de marchands e galerias na promoção de artistas e 

movimentos reduziria a importância da opinião dos críticos de arte (2002). 

As observações feitas por Milliet acerca dos acontecimentos em torno da 5ª Bienal 

estabelecem relações com os artigos publicados por alguns críticos atuantes 

naquele período. Na perspectiva de Mario Pedrosa, a produção artística se 

aproximava cada vez mais da lógica de produção para o mercado, o que implicava 

em uma crise na contemplação estética e na crítica de arte. Sob um outro ponto de 

vista, Ferreira Gullar defenderia uma crítica de arte militante, capaz de resistir as 
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modas e apoiar determinados movimentos por reconhecer ali valores que se 

relacionavam com a cultura de seu tempo. 

O tema das condições de atividade da crítica, sua relação com as transformações na 

arte e a intensificação de seu comércio da arte, se tornaria algo recorrente em anos 

posteriores. Críticos como Pedrosa, Gullar, Frederico Morais, entre outros, 

desenvolveriam essas questões em outras publicações durante a década de 1960, 

período em que essas discussões se intensificariam. 
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