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Um dos mais importantes eventos das artes contemporâ-
neas no mundo, a Bienal de Artes de São Paulo é mais antiga que 
o conjunto arquitetônico que a abriga desde 1957, no Parque do 

Ibirapuera. Quando foi para o prédio de sua fundação, a Bienal, já em sua 
quarta edição, era então promovida, com muito sucesso, pelo Museu de 
Arte Moderna de São Paulo.

Com curadoria de Ana Magalhães, a exposição Um outro acervo do 
MAC USP: Prêmios-aquisição da Bienal de São Paulo, 1951-1963 
reúne esse acervo, que conta com nomes como o do pintor japonês Shi-

ko Munakata (1903-1975), do espanhol Juan Vilacasas (1920), do escultor 
francês Henri-Georges Adam (1904-1967), que teve direito a uma sala es-
pecial na Bienal de 1953, e do artista suíço Richard Paul Lohse, participante 
da I Bienal de São Paulo.

Nomes relevantes para as artes modernas, mas que, em sua maioria, ain-
da são desconhecidos do grande público e foram adquiridos por se tratar 
de bons representantes das artes do século XX. Pinturas, gravuras, escul-
turas, a mostra traz muitas obras que utilizam o papel como suporte com 
técnicas que levaram a elaboração de propostas únicas. FO
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AbstrAcionismo

Acima, ‘Quimeras’ (1955) de France Mihelic. Acima à direita, 

‘Composição’ (1953), escultura em madeira de Wander Bertoni. Abaixo, 

‘O Viking’ (1955), pintura do norte-americano Ralph Du Casse. Abaixo 

à direita, ‘Composição’ (1953) de Gaston Bertrand. Obras em papel e 

abstracionismo são marcas do acervo exposto no MAC. Na página ao 

lado, obras de 1939 do japonês Shiko Munakata

Mostra reúne 115 obras que foram prêmios-aquisição da Bienal de São 
Paulo (1951-1963) e passaram ao acervo do MAM. Menos conhecidas, 
são relevantes para a história da arte moderna   por Marcelo de Trói

Primórdios da Bienal
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Um Outro Acervo do MAC USP : Prêmios-
-aquisição da Bienal de São Paulo, 1951-1963,
Avenida Pedro Álvares Cabral, 1 – portão 3 – Parque Ibirapuera – Sul 

- MAC USP | até 28 de Julho de 2013. Aberto de terça a domingo: das 

10h às 18h. Gratuito. Informações: 11 5573-9932

ilustrAdores

À esquerda, ‘Estação I’ (1951) do 

italiano Renzo Vespignani que 

chegou a ilustrar obras de Bocaccio 

e Kafka. Abaixo, ‘A Borrasca’ (1955) 

do croata Krsto Hegedusic: o 

ilustrador trabalhou também com 

teatro. Comunista, nos anos 30 

chegou a ser preso várias vezes 

em seu país; e a escultura ‘Ferro 

5925’ (1959) do italiano Francesco 

Somaini que direcionou seus 

estudos para o abstracionismo

A visão da curadoria revela que o acervo antigo do MAM estava em 
diálogo com o seu próprio tempo e também mostra a relação da Bie-
nal com o MAM e o próprio MAC, que, posteriormente, recebeu esse 
acervo. “Tirando-se a grande doação que Emiliano Di Cavalcanti fez 
ao antigo MAM em 1952, o Museu reuniu em sua primeira década 679 
obras, das quais quase metade foi de prêmios da Bienal de São Paulo ou 
expostas e doadas através de suas edições”, escreve a curadora.

Um outro acervo do MAC USP leva à reflexão não só de como 
se deu a criação de um acervo museológico, mas também dos tipos 
de premiação da Bienal. Fica evidente, para quem visita a exposição, 
que a Bienal, no seu início, esteve essencialmente ligada às obras que 
experimentaram a abstração, tema em pauta nos anos 1950, abrin-
do diálogo para tendências concretistas, surrealistas e também para 
artistas autodidatas.

No que diz respeito à participação brasileira na mostra, a exposição 
traz nomes como o do carioca Milton Dacosta (1915-1988), pintor, 
desenhista, gravador e ilustrador que iniciou os estudos de desenho 
e pintura em 1929 com o professor alemão August Hantv. Dacosta foi 
um dos artistas brasileiros que mais contribuíram para o intercâmbio 
entre Brasil e Europa, tendo conhecido Pablo Picasso, e desenvolvido, 
nos anos 1950, uma obra de cunho construtivista. Outro destaque na-
cional é Maria Martins (1894-1978), escultora, desenhista, gravadora 
e escritora que participou da I Bienal. Mulher do embaixador Carlos 
Martins, Maria desenvolveu grande parte de sua carreira no exterior. 

Construir um acervo envolve questões artísticas e históricas que 
também não deixam de ter algum viés político. Visitando a exposição, 
o espectador terá a oportunidade de conhecer a história de três insti-
tuições fundamentais para as artes plásticas no Brasil e de como parte 
de seus acervos está intimamente ligada. 

Mesmo não sendo emblemáticas do modernismo, as obras se 
abrem para novas possibilidades do entendimento do início da for-
mação do pensamento da arte nacional. Época áurea em que o me-
cenato criou o milagre não só de um dos maiores conjuntos arquite-
tônicos modernistas do país, mas de instituições que são essenciais 
no diálogo do que se produz em território nacional com o resto do 
mundo até os dias de hoje. 

embAte

Acima, obra de Juan Vilacasas ‘Planimetria 108’ (1961). À direita, escultura ‘Mulher Sentada’ (1951) 

de Pericle Fazzini. Abaixo, ‘Cortesã” (1959) de Rodolfo Abularach. Abaixo, à direita, ‘Conto de fadas: 

casinha’ (1958) de Riko Debenjak. Experiências com a abstração, em pauta nos anos 50: tendências 

distintas e intenso embate entre o concretismo e o abstracionismo informal


