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Resumo: Apresenta-se nesta comunicação o XXII Salão Municipal de Belas Artes de Belo
Horizonte, de 1967, por destacar-se como a primeira exposição dos Salões de Belo Horizonte
dedicada a uma expografia artística. Os modos de exposição a partir da segunda metade do
século XX passaram a propor uma correlação mais direta entre espaço expositivo e obras.
Nesta tendência, as obras relacionadas ao movimento minimalista exigiram maior interatividade
entre espaço, obra, sujeito fruidor e tempo de fruição. Dialogando com este contexto, o modo
de exposição do Salão de 1967 consagrou um estilo expositivo em voga nos grandes circuitos
de arte.
Palavras-chave: Salões Municipais. Belo Horizonte. Expografia.
Abstract: We present in this paper the 22nd Municipal Fine Arts Hall in Belo Horizonte,
1967, for standing out as the first exhibition of Belo Horizonte’s salons devoted to an artistic
expography. The exposition modes from the second half of the twentieth century have proposed
a more direct correlation between the exhibition space and the works of art. According to this
tendency, the works of art related to the minimalist movement demanded greater interactivity
between space, work of art, subject and spectator enjoyment time. Following this tendency,
the exposure’s mode of the Fine Arts Hall in 1967 devoted an expository style, in vogue in
the great art’s circuits.
Keywords: Municipal Hall. Belo Horizonte. Expography.

Os Salões Municipais de Belas Artes (SMBA-BH) eram promovidos pela
Prefeitura de Belo Horizonte desde 1937, sendo realizados desde 1957 no Museu
de Arte da Pampulha. Este evento era o principal definidor do circuito artístico
do estado de Minas Gerais, fazendo parte também, desde a década de 1960, do
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círculo de eventos nacionais por contar com a participação de críticos de renome
no júri, como Mário Pedrosa, Frederico Morais, Walter Zanini, Jayme Maurício,
dentre outros. Sua inserção na agenda artística de eventos do país devia-se também
ao fato de contar com a participação de artistas reconhecidos nacionalmente,
proporcionando um momento de reflexão tanto para a tradicional arte mineira
como para as novas possibilidades que caracterizavam a arte de outros núcleos,
no período.
Da pesquisa de mestrado intitulada “Da criação à seleção: estudo da
produção e da crítica de obras nos Salões Municipais de Belas Artes da Prefeitura
de Belo Horizonte entre os anos de 1964 a 1968”, apresenta-se aqui o XXII
SMBA-BH, de 1967, por destacar-se como a primeira exposição dos salões da
capital dedicada a uma expografia artística1. O modo de exposição deste Salão
tentou consagrar um estilo expositivo em voga nos grandes circuitos de arte,
dando uma grande ênfase à interatividade entre obras e público. Além disso, este
Salão ficou marcado na história da arte de Belo Horizonte por ter sido palco de
polêmicas que questionavam o formato do evento e seus critérios de competição.
Algumas das obras selecionadas para premiação destacaram-se no modo
expositivo do XXII SMBA-BH pela composição geométrica, pelo recorte
diferenciado do chassi e pela combinação de cores em extensões monocromáticas,
dialogando com o movimento da Hard Edge e da Minimal Art2. Além deste
diálogo, a análise de obras selecionadas na categoria escultura e gravura também
1. Trabalho desenvolvido sob orientação do Professor Doutor Rodrigo Vivas, do
Departamento de Artes Plásticas da Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas
Gerais.
2. O termo Hard Edge refere-se ao movimento artístico de pintura com contorno marcado,
formas simples e contornos rígidos de telas em formato irregular que passaram a fazer parte
da composição de quadros de artistas americanos do início da década de 1960. O termo foi
criado por Jules Langsner, em 1959. Disponível em <http://www.tate.org.uk/collections/
glossary/definition.jsp?entryId=133>, acessado em 06/10/2011, 20:47. O rótulo Minimal
Art foi aplicado por críticos ao trabalho de artistas que propunham um conteúdo artístico
mínimo, com a intenção de se oporem ao tradicional reconhecimento da arte subdividida em
pintura e escultura e com suas regras de reconhecimento estético (ARCHER, 2001).
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demonstra algumas das tendências que circularam nas mostras e exposições
nacionais daquele ano. Estas tendências estiveram relacionadas à Pop Art e às
conceituações de arte objeto3.
Este Salão ficou marcado também pela polêmica da denúncia de artistas
aos métodos de avaliação dos jurados4. Houve uma tentativa de impugnar o
Salão com apoio da justiça, porém o cronograma do evento seguiu o previsto e
as discussões entre artistas, jurados e direção do Museu foram apenas instigadas
pela imprensa local sem produzir grandes danos. Mas o ocorrido deixava claro
que a forma de seleção e premiação nos salões já se esgotava em seus moldes.
O então arquiteto e professor Sylvio de Vasconcellos numa matéria de jornal
criticou o modelo de salão que se repetia por vários estados brasileiros, apontando
a pouca eficiência dos regulamentos frente às escolhas estéticas dos críticos de
arte pautadas, segundo ele, nos círculos de amizades dos artistas5.
Participaram do XXII SMBA-BH 280 concorrentes aos prêmios, e foram
avaliados cerca de 700 trabalhos. Foram selecionados 84 pinturas, 84 desenhos,
78 gravuras, 21 esculturas e 13 tapetes. Foram jurados os críticos de arte Walter
Zanini, Jacques do Prado Brandão, Jayme Maurício, Frederico Morais e Morgan
Motta. Além das premiações pelas categorias tradicionais de pintura, escultura,
desenho e gravura, este Salão criou a premiação para pesquisa e um grande
prêmio.
Em contrapartida àquelas críticas do modelo do salão (que alardeavam
seu provável esgotamento), veem-se nas reportagens posteriores à inauguração,
ocorrida em 12 de dezembro de 1967, elogiosos discursos à organização e à
3. O termo Pop Art refere-se às manifestações artísticas dos Estados Unidos e da Inglaterra,
do final da década de 1950 e da década de 1960, que relacionavam imagens da cultura visual
urbana de massas com expressões das belas artes. O conteúdo expressa a própria atitude do
artista servindo como crítica e enfrentamento dos aspectos sociais (STANGOS, 1991).
4. Contexto apresentado por Rodrigo Vivas em Por uma História da Arte em Belo Horizonte:
artistas, exposições e salões de arte (2012).
5. VASCONCELLOS, SYLVIO. Vidas, paixões e morte do Salão da Prefeitura. Estado de
Minas, 10 dez. 1967.
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exposição daquele ano. O diretor do Museu, Renato Falci, procedeu às inscrições
de tal forma que facilitou o trabalho dos jurados. O valor dos prêmios aumentou,
o que foi um fator atraente para muitos artistas. A expografia foi projetada pelo
então conservador-chefe do Museu, o arquiteto Jorge Dantas, que acompanhou
a criação do catálogo e do cartaz, após ter convidado o jovem artista Eduardo
Aragão para executá-los.
Seguindo a tradição historiográfica da análise da visualidade da obra de arte,
partimos aqui da observação direta das seguintes obras que foram selecionadas
como prêmios no XXII SMBA-BH: “Forma e Cor nº1”, de Tomoshige Kusuno,
grande prêmio de pintura; “Quadro C”, de Eduardo Aragão, 1º prêmio de
pintura; 3 gravuras de Bernardo Caro, “Mulheres x Destino”, “Mulheres x
Ritual”, “Mulheres x Perdição”, classificadas em segundo lugar da categoria; e
uma escultura de Getúlio Starling, “Máquina de Triturar Homens”, 2º prêmio.
Correlacionando seus aspectos visuais às várias produções artísticas do momento
em que se inserem, podemos dialogar com os discursos acerca das referências
visuais que circularam em outros eventos naquele ano de 1967.
Tomoshige Kusuno e Eduardo Aragão
Tentando traçar qual o percurso de diálogo que os artistas Tomoshige
Kusuno e Eduardo Aragão empreenderam na produção de suas obras, partimos
para o estudo de movimentos artísticos e tendências presentes nos principais
circuitos de arte da década de 1960. A partir da correlação feita por Jayme
Maurício, crítico e jurado da época, com um artista britânico, Richard Smith, e
da análise das obras, deparamo-nos com as correlações possíveis entre as obras
destes artistas e a produção artística da Minimal Art e da Hart Edge, movimentos
correlacionados ao surgimento da Pop Art no final da década de 1950 e início
dos anos 606.
6. Depoimento de Jayme Maurício ao jornal Diário da Tarde, de Belo Horizonte, na
reportagem Jayme Maurício e o 22º Salão, em 04 de dezembro de 1967. Richard Smith
participou da IX Bienal de São Paulo em 1967 com a obra “Bembelelém”.
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Figura 1 – Tomoshige Kusuno, “Forma e Cor nº 1”, à esquerda (120 x 90 x 12 cm). Eduardo Aragão,
“Quadro C”, à direita (111 x 104,5 x 8 cm).

Os materiais e técnicas na obra “Quadro C” de Eduardo Aragão
determinam na sua proposta estética os seus diálogos com a arte. No caso da
inserção de volumetria ao suporte, o rompimento da tradição foi importante para
determinar o problema artístico em transpor para o bidimensional a percepção
tridimensional de espaço/forma. A discussão acerca das marcas da tradição
artística e de uma nova proposta visual na obra “Quadro C” perpassa a questão
das diferentes maneiras de se imprimir o aspecto visual da tridimensionalidade
na pintura. O mesmo ocorre na obra “Forma e cor nº 1” de Kusuno, onde
a tridimensionalidade foi ainda mais acentuada por se projetar ondulação ao
quadro, associando-se formas abauladas às cores em espaços geométricos bem
delimitados.
Em “Quadro C” e em “Forma e Cor nº 1”, a questão da materialidade
carrega o sentido definidor da imagem. Neste viés, na obra de Aragão a imagem
da seta apontaria para o óbvio da representação volumétrica associando bi
e tridimensional. Este seria então o tema da obra: a volumetria na categoria
pintura, tradicionalmente associada à bidimensionalidade. Na obra de Kusuno,
a associação imediata entre forma e áreas de sucessivas superposições de
cores vibrantes oferece ao observador a movimentação e propulsão visual que
extrapolam os sentidos da bidimensionalidade relacionada à tradição da pintura.
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As formas associadas à volumetria e à cor relacionam-se à proposta de
um movimento artístico de época, e, por sua vez, esta inserção foi reconhecida
e valorizada pela avaliação positiva de “Forma e Cor nº 1” e “Quadro C” no
XXII SMBA. No caso de Kusuno, por ser na época um artista nacionalmente
reconhecido, estrangeiro e contando com passagens pelos Estados Unidos
em seu currículo, a valorização de sua obra pode sim ter sido relacionada ao
conhecimento de sua trajetória pelos jurados. Já no caso de Eduardo Aragão, que
era um artista jovem e desconhecido quando participou deste Salão, a inovação
técnica e proposta artística muito similar a de um artista logo consagrado pelo
júri, como foi Kusuno, ganhador do grande prêmio, fizeram com que fosse
premiado com o primeiro prêmio de pintura.
Críticos de arte da época justificaram o primeiro prêmio de pintura por
“Quadro C” coincidir com obras importantes na arte do período. Mari’Stella
Tristão, crítica de arte de Belo Horizonte, publicou sobre o assunto.
Aplausos ao grande prêmio de Tomoshige Kusuno, bem como
ao primeiro classificado do setor, o mineiro Eduardo Aragão. Ambos
com trabalhos semelhantes quanto a técnica perfeita empregada na
elaboração. Aragão mostra concepções atuais, sem excessos, sem
aberrações, respeitando uma forma única, o quadrado. Ele indica nas
posições das setas, pintadas sobre um fundo de cor lisa e chapada,
o ritmo dos relevos obtidos em um só plano pictórico, numa só
tela. Arte bem feita, estável bonita e assimilável como forma. Fala
uma linguagem simples, sem o risco do transitório ou do precário
conquanto jovem e quase estreante na arte. Kusuno, artista vivido,
de nome conceituado, honra o prêmio alcançado, com um trabalho
desenvolvido na essência de um ritmo geométrico misto de curvas e
ângulos, um contraste que paradoxalmente contribui para a harmonia
do quadro, em consonância com as cores, ora em degradê, ora em
contraste. Não procurou o artista o exagero de proporções que
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objetivam impactar ou chamar para si as atenções7.

Jayme Maurício justificou a premiação de Eduardo Aragão demonstrando
o quanto sua obra possuía proposições artísticas similares à obra de Kusuno.
Este crítico classificou as duas pinturas como sendo “trabalhos tela caixa” e
ressaltou as características de “tridimensionalidade extensiva” nas obras8.
Esta coincidência na visualidade e nas formas desses dois artistas foi
destacada no modo de exposição do XXII SMBA-BH. As telas de ambos
foram colocadas viradas uma para a outra, ou seja, chassi encostado no chassi,
permitindo-se que o espectador circulasse entre as obras. Mari’Stella comenta a
respeito da exposição que
Jorge Dantas, conservador-chefe do Museu, trabalhou
como arquiteto para realçar o efeito e o valor de cada obra exposta,
introduzindo uma técnica de montagem desconhecida no Brasil.
Unindo dois quadros pelo verso, ele conseguiu sustentá-los soltos
no espaço, presos por fios de nylon fixos no teto e de arame fino
firmando-os ao solo, numa colocação que permite ao expectador
uma movimentação em torno da obra, além da bonita apresentação
que proporciona ao conjunto. Nos painéis encostados às paredes
são dispostos outros quadros no mesmo equilíbrio de colocação,
harmonizando cores e estilos9.

Segundo a pesquisadora Sonia S. del Castillo, os modos de exposição a
partir da segunda metade do século XX passaram a propor uma correlação mais
direta entre espaço expositivo e obras. Nesta tendência, as obras relacionadas ao
movimento minimalista exigiram maior interatividade entre espaço, obra, sujeito
fruidor e tempo de fruição.
7. TRISTÃO, Mari’Stella. Os erros e acertos do Salão de Belas Artes da Prefeitura. Estado de
Minas, Belo Horizonte, 26/11/1967.
8. Diário da Tarde. Jayme Maurício e o 22º Salão. Belo Horizonte, 04/12/1967.
9. TRISTÃO, Mari’Stella. XXII Salão da Prefeitura mostra as tendências da arte brasileira.
Estado de Minas, Belo Horizonte, 17/12/1967.

183

Na medida em que a obra minimalista torna-se interdependente
do contexto em que se insere e, assim, exige a presença física e
experimental do espectador que, no ato de sua fruição, assume a
realidade espacial sem intermediação e não mais contemplando, mas
vivenciando o objeto, supomos que a totalidade da obra minimal é
definida tal qual o todo de uma exposição10.

Seguindo esta tendência, podemos supor, por meio da análise das fotos do
Salão de 1967 – que são vestígios históricos, mas também um olhar interpretativo
sobre a exposição –, que a disposição das obras consagrou um estilo expositivo
em voga nos grandes circuitos de arte. No caso das telas de Tomoshige Kusuno
e Eduardo Aragão, os montantes não eram apenas partes do chassi, eram
constituintes da obra por apresentarem a extensão do estiramento da tela nas
bordas com camada pictórica. Mais uma característica destas pinturas, além da
própria tridimensionalidade, que apontavam como demanda para o expectador a
visão global em todas suas faces.
Em depoimento ao jornal O Estado de São Paulo, Kusuno declarou que
estava num momento de produção concentrado em “obter maior vibração,
uma harmonia no ritmo das curvas, elementos que sejam suaves, agradáveis
tatilmente”11. Seus problemas artísticos estavam vinculados à movimentação tátil
e visual, tentando transpor para a tela a tridimensionalidade e vibração das cores.
Em entrevista, Kusuno declarou que
Atualmente, procuro a dimensão, que atinjo através da
combinação do relevo com o plano. Estes dois elementos, quando são
jogados um contra o outro, produzem um truque visual. Utilizando
o vermelho e o azul, tiro daí uma parte dramática e intelectual, com
uma certa vibração. Somando o tempo e a vibração, chego a uma
10. CASTILLO, Sonia S. del. Cenário da arquitetura da arte: montagens e espaços de exposição,
2008, p. 158.
11. ESTADO DE SÃO PAULO, O. Pintor premiado vê contraste como arte. São Paulo,
23/11/1967.
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nova dimensão12.

Pela composição geométrica, pelo recorte diferenciado do chassi e pela
combinação de cores em extensões monocromáticas, as duas pinturas premiadas,
as de Aragão e Kusuno trazem referências de diálogos com o movimento da
Hard Edge e da Minimal Art13. A reciprocidade entre forma e cor na obra destes
artistas pode ser compreendida numa explanação de ARGAN a respeito das
características da Hard Edge.
A tela estendida, que muitas vezes permanece em grande parte
descoberta, é o campo em que atuam as forças vivas das cores; como
não existe campo que não seja um campo de forças, nem existem
forças que não tenham um campo, estabelece-se uma solidariedade
absoluta entre suporte e imagem. De fato, pode ocorrer que, para
chegar à cumplicidade total entre suporte e imagem, seja necessário
alterar a forma “normal” da tela por meio de quinas, faixas salientes,
concavidades, que correspondem à força de sustentação das cores –
assim como numa edificação podem existir saliências, reentrâncias,
corpos em relevo, etc. Pode ainda ocorrer que o suporte não seja um
plano, mas sustente a função construtiva da cor por meio de saliências
e reentrâncias, isto é, configurando-se como suporte plástico14.

Estas produções faziam parte de uma experiência que transformou
o quadro numa realidade física de tela expandida em armação, dando ao
quadro sua própria identidade. Para Michael Archer, estas obras demarcaram a
contestação dos artistas da época contra a categorização tradicional entre pintura
e escultura15. Contestar era a ação mais comum entre os movimentos artísticos
que compunham a Pop Art, ou a partir das referências artísticas anteriores ou
pautados também nas críticas aos vários aspectos sociais que os confrontavam.
12. GLOBO, O. Salão de Belas Artes a pequena Bienal de Minas. Belo Horizonte, 18/12/1967.
13. O artista Angelo de Aquino foi selecionado neste salão com o segundo prêmio de
pintura pelo díptico “Outono Inverno”, uma produção que também dialoga com os
movimentos Hard Edge e Minimal Art. (VIVAS, 2012, p. 186-188).
14. ARGAN, G. Carlo. Arte Moderna. 1992, p. 573.
15. ARCHER, Michael. Arte Contemporânea: uma história concisa. 2001.
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A Hard Edge estava inserida nesse turbilhão de movimentos que compuseram
as tendências das artes a partir da década de 1960. Suas obras representavam
uma crítica reflexiva das características essenciais da pintura enquanto gênero
artístico. O ideal era o de romper com a bidimensionalidade das telas, trazendo
à tona questionamentos sobre as qualidades da pintura expressionista abstrata.
O Minimalismo, mesmo tendo se difundido mais no campo da escultura,
serviu de base para a compreensão de obras que, rompendo com o espaço
compositivo das telas, inseriam cores que pareciam se soltar no espaço sem
ordenação. Sem direcionar o olhar pelas técnicas compositivas, o artista tinha
a intenção de dar liberdade ao observador para ater-se em diferentes pontos de
uma obra, direcionando seu olhar de forma diferenciada e subjetiva.
Estas podem ter sido as referências visuais que transitaram entre os
artistas que participaram do XXII SMBA-BH e os estimularam neste desafio
de transporem para a tela os questionamentos acerca da categorização das artes.
Trazer para a pintura a tridimensionalidade era uma maneira de dialogar com as
várias críticas feitas aos modelos de salões que premiavam segundo critérios de
avaliação enquadrados nos cânones das categorias de pintura, escultura, desenho
e gravura.
Getúlio Starling e sua escultura objeto
Esta transposição entre espaço/forma presente no Minimalismo e também
na Pop Art se fez muito presente na escultura, ajudando a promover os discursos
de arte objeto que transitaram entre os artistas da década de 1960. A obra de
Getúlio Starling, intitulada “Máquinas de Triturar Homens”, vencedora do 2º
prêmio de escultura, dialoga com as discussão artísticas acerca do uso de objetos
comuns ao cotidiano, tanto para compor obras quanto para transpô-los como
obras de arte.
Trata-se de uma escultura montada com base de madeira, objeto utilitário
em metal, bonecos de plástico e um pires. O suporte em madeira é um tronco
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recortado e lixado onde é encaixado um moedor. Na entrada do moedor,
encontram-se pequenos bonecos de plástico com pequenos escorridos de tinta
vermelha. Na saída do moedor, encontram-se pernas e braços de bonecos também
muito pequenos e ligeiramente deformados pelo aquecimento do plástico. Logo
abaixo da extremidade de saída do moedor, encontra-se um prato de porcelana
pintado de vermelho contendo um emaranhado de pedaços de bonecos, pernas,
braços e pés ligeiramente deformados. Algumas pinceladas em vermelho nos
bonecos dão o aspecto de carnificina na imagem.

Figura 2 – Getúlio Starling, “Máquina de Triturar Homens” (34 x 42,5 28 cm)

A obra pode representar a crítica ao consumismo e à cultura de massa, mas
também à institucionalização da arte no período, que se deparava com a Pop Art
utilizando objetos de consumo como expressão artística, ao mesmo tempo em que
as instituições de arte começavam a consumir maciçamente as referências mais
consagradas da arte moderna e contemporânea. Em sua obra, Getúlio Starling
dialoga com as discussões contemporâneas sobre a abolição das categorias da
arte e com as considerações acerca da construção de objetos que partiam de
outros objetos produzidos em escala industrial ganhando o status de arte. O
aspecto de carnificina e morte ao ser humano, moendo corpos e massificando
vidas, pode também estar vinculado à repressão do regime militar no Brasil,
mas antes de tudo o artista estabeleceu naquele momento um diálogo entre sua
produção e as principais discussões sobre o estatuto da arte contemporânea,
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questionando o objeto artístico.
Getúlio Starling era um artista iniciante em Salão, jovem e aluno da
Universidade Mineira de Arte. Os comentários críticos acerca de sua obra
dão conta de uma narrativa do trágico, do impactante, do humor negro e da
comunicação direta entre tema e observador16. Mari’Stella Tristão descreve e
interpreta a obra de Getúlio Starling.
O segundo lugar obedece ao módulo da arte do impacto, do
choque. É imaginoso. Mereceu o prêmio, o jovem estreante em salão,
Getúlio Andrade Starling. (...) Propõe tudo aquilo que o espectador
queira interpretar sobre os dramas políticos e sociais desse quase fim
de século17.

Esta narrativa relacionada às críticas sociais e ao cotidiano mais direto
do artista fazia parte dos manifestos que circularam em meados da década de
1960. Em 1965 a mostra Opinião 65, realizada no Rio de Janeiro, e o seminário
Proposta 65, de São Paulo, tiveram o intuito de instigar a manifestação política
entre os artistas e a posição perante a situação social da arte, além disso, teriam
sido importantes para inserir no espaço museológico novas linguagens da arte.
Proposta 65 apresentou a discussão sobre o Novo Realismo, comunicação e
cultura de massa na arte. Em 1966, estes eventos foram reeditados no Opinião 66
e no Proposta 66. Ambos discutiram a emergência da nova vanguarda brasileira.
Em 1967, a mostra Nova Objetividade Brasileira, realizada no Museu de Arte
Moderna do Rio de Janeiro, demarcou o momento de reflexão dos artistas sobre
as possibilidades do Novo Realismo e da Nova Figuração diante da meta de um
engajamento social da arte brasileira, representando uma síntese de propostas das
novas vanguardas. No mesmo ano foi realizado o IV Salão de Arte de Brasília,
que teve como principal repercussão a discussão entre artistas e críticos sobre a
16. Considerações de Jayme Maurício à obra de Getúlio Starling, publicadas no Jornal Diário
da Tarde de 04/12/1967.
17. TRISTÃO, Mari’Stella. Os erros e acertos do Salão de Belas Artes da Prefeitura. Estado de
Minas, Belo Horizonte, 26/11/1967.
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institucionalização da arte18.
Com a obra “Maquina de triturar homens” Getúlio Starling estaria então
trazendo à tona o diálogo da arte com os principais aspectos sociais vividos
no período. Estaria em consonância com a inserção cada vez maior de vários
materiais e objetos nas produções artísticas, que remetiam, muitas vezes, a
um compromisso de ordem política, o que foi anunciado nos manifestos de
Proposta 66 e Nova Objetividade Brasileira. Sua obra seria uma demonstração
do diálogo da arte com um repertório visual que associava realismo figurativo às
contestações contra a institucionalização da arte e o cenário político social vivido
na época.
Bernardo Caro e a figuração narrativa
Apesar de não ser natural de Campinas, Bernardo Caro era assim conhecido
por ter traçado nesta cidade sua trajetória artística. Foi professor do Instituto
de Artes da UNICAMP a partir de 1983 e, em 1987, diretor deste órgão até
1990. Faleceu em 2007, no mesmo ano em que foi montada uma grande mostra
retrospectiva de sua obra exposta em várias cidades do estado de São Paulo.
No XXII SMBA-BH, Bernardo Caro foi contemplado com o 2º prêmio
de gravura, técnica mais marcante de sua obra da década de 1960. E foi por esta
mesma que entrou como gravador para o Grupo Vanguarda, de Campinas, em
1964. As xilogravuras feitas em papel seda, intituladas “Mulheres x Destino”,
“Mulheres x Perdição” e “Mulheres x Ritual”, foram expostas no Salão de
1967, o que poderia sugerir que fazem parte de uma série ou de um tríptico,
porém somente a primeira foi premiada. Mesmo assim o artista fez a doação
das outras duas xilogravuras para o Museu, mantendo-as juntas num mesmo
acervo museológico, talvez por considerar estas obras como interligadas em sua
proposta visual e em sua temática.
18. Contexto apresentado por Daisy Peccinini de Alvarado em Figurações Brasil anos 60:
neofigurações fantásticas e neosurrealismo, novo realismo e nova objetividade, 1999.
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Figura 3 – Bernardo Caro “Mulheres x Destino”, “Mulheres x Ritual” e “Mulheres x Perdição”, nesta
ordem (87 x 55,5 cm).

As três gravuras possuem similar distribuição de elementos gráficos: um
rosto feminino de perfil em maior escala; uma área com hieróglifos, símbolos
gráficos e uma frase; uma área com um dos hieróglifos ampliados. Trata-se
de esquemas pictóricos com figuração narrativa, cores vibrantes, recortes de
cenas bem demarcadas. A combinação das figuras, dos hieróglifos e das frases
faz um jogo de alusão a questões psicológicas e sexuais e ao mesmo tempo traz
objetividade e sentido direto aos temas tratados. As obras de Bernardo Caro deste
período são quase sempre associadas à Pop Art por fazerem uso de elementos
da cultura de massa, como a estrutura narrativa de histórias em quadrinhos, a
temática vinculada a sexualidade e a vida urbana19.
Outras possibilidades no estudo de Salões
O XXII SMBA-BH enquanto objeto de estudo oferece múltiplas
possibilidades de análise: obras, circuito artístico, expografia, instituição
museológica, crítica de arte. Vários são os temas que poderiam ser tratados. Esta
diversidade revela o quanto este salão na época destacou-se nos meios artísticos
do país enquanto evento propagador de questões polêmicas – como foi o caso
19. Esta estrutura narrativa típica de histórias em quadrinhos esteve presente no XXII
SMBA-BH também na pintura de Maria do Carmo Secco, “Retrato de álbum de casamento”,
que recebeu o prêmio de pesquisa. (VIVAS, 2012, pp. 181-185).
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de impugnação do evento – e de questões renovadoras para a arte – como foi
o destaque dado ao modo de exposição. A arte em Minas Gerais teve neste
ano grande destaque, tendo ampla divulgação não só pelas repercussões do
principal salão do estado, mas também pela participação de artistas mineiros na
IX Bienal de São Paulo e no IV Salão de Arte de Brasília20. Estes dois eventos
estão presentes com maior frequência nas narrativas da história da arte brasileira
deste período.
As obras apresentadas no XXII SMBA-BH refletem o repertório visual
dos artistas daquela época, compondo em certa medida a circularidade de ideias
e visualidades comuns que inspiravam as produções naquele ano de 1967. A
história da arte nos oferece indícios destas referências visuais, e as obras e a
documentação que as cercam nos oferecem vestígios para analisarmos estes
diálogos que os artistas estabeleciam com seu cotidiano mais imediato. Restanos revisitar a história da arte dando especial atenção às obras e a salões, como
o de Belo Horizonte, que, em certa medida, não se destacaram na narrativa
institucionalizada da história da arte no Brasil. Desta maneira teremos a
possibilidade de ampliar o conhecimento acerca da diversidade das propostas
artísticas e seus diálogos no circuito das artes do país.
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