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RESUMO
O presente trabalho partiu da investigação da coleção do crítico de arte, poeta,
psicanalista, professor e colecionador Theon Spanudis e de sua salvaguarda acolhida sobre duas instituições: Museu de Arte contemporânea – MAC/USP e o
Instituto de Estudos Brasileiros – IEB/USP. A coleção, composta de 453 quadros,
foi doada parcialmente no MAC/USP em 1979 e somente concluída após a morte
de Spanudis em 1986. O Fundo de Acervo Theon Spanudis no IEB/USP, foi criado
com o intuito de catalogação do material literário doado (livros de poesia, manuscritos, textos, catálogos de exposição) para posterior consulta pública. A riqueza
do material, um corpus documental inédito e pouco explorado em seu estudo deram origem a uma separação didática em três eixos de investigação (a
transcendência da arte, as marcas poéticas do artistas e o viés didático da coleção) com a finalidade de melhor compreender a Coleção Theon Spanudis. A
educação museal impulsionou a composição e a proposta de um projeto curatorial
unindo as muitas ações de Theon como crítico, mecenas, poeta, colecionador.
Assim, foram selecionados artistas dentro da coleção, poemas, trechos de cartas
e de textos manuscritos, com o intuito de pensar o uso de parte da coleção como
material de base para ações educativas dentro e fora dos museus de arte: um
Poema Tridimensional lança um horizonte amplo a tantas outras coleções que
possam incorrer num mesmo caminho poético.

Palavras – chave: Theon Spanudis; coleção; curadoria; educação museal; arte
brasileira.
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ABSTRACT
This paper have started from the research collection of the art critic, poet, psychoanalyst, teacher and collector Theon Spanudis and its safeguard upheld on two
institutions: Museum of Contemporary Art - MAC/USP and Brazilian Studies Institute - IEB / USP. The collection consisting of 453 frames was partially donated to
the MAC / USP in 1979 and concluded only after the death of Spanudis in 1986.
The Fund Theon Spanudis of IEB / USP was created with the aim of cataloging
the donated literary material (poetry books, manuscripts, texts, exhibition catalogs)
for further public consultation. The wealth of material, an unprecedented documentary and little explored in their study resulted in a didactic split into three research
areas (the transcendence of art, the artists and brands poetic didactic bias of the
collection ) in order to better understand Theon Spanudis collection. The museum
education boosted the composition and purpose of a curatorial project uniting the
many actions of Theon as a critic, poet and collector. Thus, artists within the collection, poems, excerpts from letters and manuscripts, in order to think of the use
of part of the collection as a base material for educational activities inside and
outside the art museums were selected: one three-dimensional casts a Poem
broad horizon to so many other collections that may incur in the same poetic way.

Keywords: Theon Spanudis; collection; curation; museum education; Brazilian
art.
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RESUMÉ
La recherche d’investigation a commencé à partir de la collection d’art de Theon
Spanudis, critique d’art, poète, psychanalyste, professeur et collectionneur. La
collection a sauvegarde confirmée sur deux institutions : Le Musée d'Art
Contemporain (MAC/USP) et L’Institut d'Études Brésilien (IEB / USP). Les œuvres
d'art est composée de 453 œuvres d’art et a été partiellement donné au Musée en
1979 et a conclu seulement après la mort de Spanudis en 1986. Les fonds Theon
Spanudis à l’IEB /-USP, a été créé dans le but de cataloguer le matériau littéraire
donné (livres de poésie, les manuscrits, les textes, les catalogues d’exposition)
pour d'autres consultations publiques. La richesse de la matière et un corpus
documentaire, plus peu exploré dans leur étude, ont abouti à une scission
didactique dans trois axes de recherche (la transcendance d’art, les artistes et
leurs marques poétique, la démarche didactique da collection) afin de mieux
comprendre la collection Theon Spanudis. L’éducation muséale stimulé la
composition et le but d'un projet curatorial unissant les nombreuses actions de
Theon comme critique, mécène, poète et collectionneur. En fait, les artistes dans
la collection, des poèmes, des lettres et manuscrits, peut apporter à l'utilisation
d'une partie da collection comme base pour les activités éducatives à l'intérieur et
à l'extérieur des musées d'art ont été choisis : Poème tridimensionnel, démarche
d’un poème avec large horizon de tant d'autres collections qui peuvent engager
de la même façon poétique.

Mots-clés : Theon Spanudis ; la collection, la conservation, l'éducation de musée
l'art brésilienne.
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INTRODUÇÃO
“Apontamentos sobre minha obra literária para eventuais pesquisadores futuros”. Theon Spanudis (TS-CAD.151-030).

A observação do crítico de arte, poeta, psicanalista, professor e colecionador Theon Spanudis, que abre esta introdução, provoca de maneira inusitada a
curiosidade de muitos estudiosos e me tocou profundamente quando me debrucei
sobre a coleção e seus escritos. Tal preocupação deixa claro que essa era a provável intenção do colecionador ao organizar o trabalho para posterior doação.
O contato inicial e o efetivo interesse pela investigação na Coleção Theon
Spanudis veio em 2008, quando tive a oportunidade de realizar uma especialização em Curadoria Educativa. Neste período pude investigar apenas o material de
arte naif que compunha o acervo no MAC/USP – formado pelo pintor José Antônio
da Silva - o que me deixou um pouco inquieta, pois o restante da coleção era
mantido na reserva técnica na maior parte do tempo, por não representar interesse expositivo nem de pesquisa imediata entre curadores e museu naquele
momento. Durante as investigações pude perceber que desde 2001, havia apenas
uma tese de doutorado, intitulada: Construtivismo Fabulador: uma proposta de
análise da Coleção Spanudis, de Maria Isabel B. Ribeiro, defendida na ECA/USP,
no mesmo ano.
Após a conclusão da monografia em 2009, continue as pesquisa por conta
própria no IEB/USP, mas sem muita profundidade, pois o acervo era muito extenso e me faltavam metodologias de investigação e mesmo um foco mais claro,
o que se foi delineando ao longo deste trabalho.
Theon Spanudis iniciou o projeto de sua coleção em 1951, após alguns
anos de vivência e trabalhos no Brasil. A coleção (composta por 453 quadros) foi
doada parcialmente ao Museu de Arte Contemporânea (MAC-USP), em 1979, e
concluída somente após a morte de Spanudis, em 1986.
14

A coleção foi doada ainda em vida, pelo próprio Spanudis. Contudo, muitas
das obras tinham caráter modernista e não estavam na prioridade do museu, uma
vez que o MAC encontrava-se num local físico ainda pouco adaptado para receber
um volume tão grande de peças. Entretanto, havia um grande valor artístico e de
prestigio na aquisição de telas de artistas como Volpi, Ferrari, Sacilotto. Considera-se a segunda doação mais importante realizada a um museu, atrás apenas
da doação feita ao Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM-SP) por Yolanda
Penteado e Ciccilo Matarazzo (um pouco mais de 1200 quadros).
Em seu testamento, havia uma observação para que, além da doação dos
quadros, também sua biblioteca particular e arquivos pessoais fossem abrigados
pelo Instituo de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo (IEB-USP). A
vontade de Spanudis foi parcialmente cumprida. O IEB aceitou apenas o acervo
pessoal e a biblioteca, pois precisava resolver problemas internos de espaço para
acomodar adequadamente o material.
Para a pesquisa apresentada neste trabalho, busquei livros publicados sobre o colecionador, artigos e revistas especializadas no assunto que revelassem
com mais clareza a visão de artes plásticas de Spanudis e seu modo de

pensar,

e escrever, especialmente nos anos 1950. Porém, a busca inicial no IEB e no MAC
identificou materiais isolados, como artigos de jornais antigos das décadas de
1950-1960, alguns livros de poesias do crítico de arte e a tese de doutorado de
Maria Isabel Ribeiro (2001), já citada anteriormente e que mostrou de maneira
precisa os registros sobre a trajetória dos movimentos artísticos de vanguarda que
intuíram a formação da coleção e o trabalho do colecionador.
Essa primeira triagem demonstrou que havia uma separação pouco didática do material de pesquisa. Outros materiais – fotos, cartas, manuscritos, livros
publicados e a biblioteca pessoal – formavam o Fundo de Pesquisa Theon Spanudis, na ocasião, e estavam em processo de catalogação.
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Cada parte estava localizada em um instituto ou departamento, e um
acesso rápido não seria tarefa fácil. Outra dificuldade encontrada refere-se ao fato
de que ainda havia um volume muito grande de material para organizar.
O acesso ao acervo de quadros do MAC só foi possível por meio de catálogos e cromos impressos, requisitados com antecedência à biblioteca do museu.
Os catálogos já se encontravam desatualizados. No IEB, apenas uma parte dos
documentos pessoais podia ser consultada (fotos, postais, catálogos de exposição), pois já havia sido referenciada. O acesso direto foi liberado apenas para os
arquivos pessoais, diminuindo o ritmo da atual pesquisa, que caminhava conforme
as informações obtidas.
Diante dessas limitações, a obra de Ribeiro (2001) forneceu subsídios importantes para acelerar o processo. Pioneira deste trabalho dentro do acervo
Theon Spanudis, na época, a referida autora conseguiu um estágio no IEB, o que
lhe possibilitou um trabalho de catalogação prévia do material.
Analisando o material escrito por Ribeiro (2001) pude depois, subdividir a
coleção Spanudis em três eixos, o que facilitou a investigação e contribuiu para
uma melhor visualização sobre o foco do trabalho e que serão melhor aprofundados no capitulo 2.


O primeiro eixo trazia a possibilidade de a coleção de arte ser catalogada como uma coleção transcendental. Tratava-se de um
desejo de Theon deixado por escrito: transformar a coleção em um
marco permanente de sua contribuição para a arte. A ideia era garantir que a coleção permanecesse ativa mesmo após sua morte, ou
seja, uma mostra da arte brasileira, dentro do período de 1960-1985.



Um segundo eixo foi o das marcas poéticas dos artistas e a sua
eleição para partilharem da coleção lado a lado. Porque a escolha
desses artistas? Qual seria a visão sobre a arte brasileira que o colecionador gostaria de deixar para a posterioridade?
16



No terceiro eixo a investigação caminhava para um viés didático,
uma vez que, Theon como, crítico de arte, utilizou muito bem seus
conhecimentos em vários idiomas para escrever sobre a arte e os
artistas brasileiros de vanguarda na época. Delineou as conquistas
das artes plásticas no Brasil entre o período de 1960 até 1985, ano
em que conclui a doação por completo ao Museu. Em alguns de
seus manuscritos, o colecionador expressava contentamento em
frequentar os ateliês e ver como os quadros eram produzidos, criados, coloridos. Artistas como Volpi, Ferrari e Silva tinham um apreço
especial por Theon, e reservavam algumas manhãs nos fins de semana para acompanhá-lo.

Estes três eixos compõe o fértil campo para conhecer como esse homem
culto, inteligente, viajado, conhecedor de arte e com vivencia no exterior, enxergava a arte brasileira e como atuou para preserva-la em sua coleção. Um
intelectual que escrevia sobre os movimentos artísticos na história da arte e sobre
a produção dos artistas dentro do convívio social e cultural do pais.
Iniciamos a pesquisa no corpus documental do material, com a análise
das cartas passivas (recebidas), ativas (enviadas) e manuscritos de Theon a familiares, artistas, amigos, amores, escritores, poetas e pessoas com as quais o
crítico de arte manteve contato. O arquivo compreendia 57 caixas de correspondências não

catalogadas,

contendo

cartas, fotos,

catálogos,

cadernos

manuscritos, textos de palestras e conferencias em idiomas como grego, alemão,
inglês, francês e português. Como todo esse material necessitava de catalogação
prévia para manuseio, foi necessário suspender as atividades até que o registro
se concluísse. Em 2010 finalmente o acervo de Theon no IEB recebeu nova verba
e o Fundo de pesquisa Theon Spanudis foi concluído parcialmente e a catalogação está disponível via internet. Assim pude então retomar a investigação.
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A maior parte da documentação oferece subsídios para um estudo aprofundado da vida e da trajetória de Theon Spanudis. Seu grande destaque voltase para a sua atuação como crítico de arte e colecionador, porém, sua trajetória
como analista ou poeta pode ser objeto de estudo para investigações de futuros
pesquisadores.
As obras doadas a biblioteca do IEB-USP (totalizam 4mil volumes) relacionam revistas internacionais, livros de arte, livros raros de psiquiatria e originais
de textos para palestras e conferencias em inglês, alemão e português. Curiosamente muitos livros são de poesias e alguns de sua própria autoria, como:
Poemas (1959), Hinos(1962), Dez poemas concretos(1964), Liturgias(1965), Seixos (1967), Uns versos e poemas espaciais(1984) e ainda as biografias de Alfredo
Volpi (1975) e Jose Antônio da Silva (1977), ambos editados pela livraria Kosmo.
Os documentos, alguns dos quais transcritos e anexados são inéditos e
fazem parte do acervo IEB doados pelo colecionador. Essa correspondência é de
salvaguarda dos Fundos da Coleção Spanudis e perfazem um total de 2450 itens,
entre eles os manuscritos e cartas já citados além de fotos, catálogos de exposição e cartões postais.
Algumas caixas puderam ser verificadas durante a pesquisa, enquanto outras encontravam-se em processo de catalogação. Conforme a estrutura da
pesquisa se desenhava, eram solicitadas a estagiária do Instituto, cartas dos artistas já pré-selecionados para a pesquisa (Eleonore Koch, Rubem Valentim,
Arnaldo Ferrari, Volpi, Silva). Dentre os artistas selecionados para este estudo,
não foi encontrada nenhuma carta de Alfredo Volpi e de Jose Antônio da Silva a
Theon. Supõe-se que, no caso de Volpi e Ferrari as constantes idas do colecionador ao atelier dos artistas dispensavam essa comunicação escrita e com Silva
o seu temperamento, muitas vezes inusitado e sua pouca instrução, dificultavam
essa manutenção. Aquelas que foram selecionadas para a composição desse trabalho foram traduzidas do francês e do inglês e algumas, sobretudo as de
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Eleonore Koch, foram traduzias do alemão. Estas cartas serão revistas ao longo
do trabalho.
De maneira geral, este estudo pretende entender a Coleção Spanudis em
sua estrutura de construção, tendo como ponto de partida a visão do colecionador,
seus possíveis critérios para a escolha dos quadros, a importância de sua participação no Movimento Neoconcreto (1959) e seu real interesse no assunto: o de
um mecenas em fazer aflorar o potencial dos artistas que muitas vezes desconheciam seu valor estético e de mercado.
Assim a investigação objetiva identificar, analisar e compreender os princípios que regiam a coleção brasileira de artes plásticas no período de 1960-1970,
pela ótica do colecionador, apresentar e analisar o ineditismo do material estudado (corpus documental), para eventuais pesquisas futuras e propor um projeto
de curadoria através do uso de uma coleção de arte como temática de uma ação
educativa, unindo obras, trechos de cartas, poesias e textos do próprio crítico
Theon Spanudis.
A presente pesquisa e a produção de uma proposta de curadoria educativa exigiram uma apurada verificação de qual opção metodológica seria mais
adequada para esses fins. Para tanto foi preciso buscar referências bibliográficas que esclarecessem os questionamentos originados com a pesquisa. Dessa
forma, trabalhou-se com a possibilidade de discutir os temas que envolviam a
educação museal, sem perder a temática relacionada a estruturação dos eixos
de pesquisa na coleção de arte em questão.
O conhecimento prévio da coleção permitiu estabelecer algumas correntes teóricas de pensamento no campo da educação museal e da museologia. A
ampliação e a consolidação desta percepção vieram por meio de artigos acadêmicos, teses de doutorado, periódicos nacionais e internacionais. Todos os
trabalhos encontrados e pesquisados foram incorporados ao escopo teórico da
presente investigação, sendo utilizados como subsidio para a formatação do texto.
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Para compreender o Capitulo 1, Macrocosmos, apresentará a história e a
trajetória de Theon Spanudis, mencionando sua relação com a arte e suas origens
helenísticas. Discutirá ainda como os estudos de medicina na Áustria e sua relação com a religiosidade e a psicanálise atuaram no desempenho de Theon como
colecionador de arte e na escolha dos artistas.

Por ter a coleção um caráter interdisciplinar, pois faz parte da junção de
vários campos do saber, como história, cultura, artes, educação, poesia, literatura
e psicologia, optou-se pela escolha da corrente sociológica, etnometodologia.

A etnometodologia, foi proeminente nos anos setenta em investigar como
os membros de uma determinada sociedade constroem o seu mundo, considera
que a realidade socialmente construída está presente na vivência cotidiana de
cada um e que em todos os momentos podemos compreender as construções
sociais que permeiam nossa conversa, nossos gestos, nossa comunicação.

O Capítulo 2, Microcosmos, apresentará a coleção e a classificação do material estudado em eixos de apoio, sendo:
Eixo 1 – A transcendência da coleção na visão do crítico de arte,
Eixo 2 – Marcas poéticas dos artistas selecionados na coleção
Eixo 3 – Um olhar educativo sobre o legado Theon Spanudis: a coleção
em estudo e as instituições que a acolhe: IEB e MAC (USP).

O Capítulo 3, Satélites, introduz os teóricos estudados e as possibilidades
de pesquisa dentro das teorias de aprendizagem, na educação museal, nas quais
se apoiam autores como Araújo e Bruno (1995), Britto (1999), Falk e Dierking
(2004) Sepúlveda (1998), Roberts (1997), Studart (2004), Hooper-Greenhill
(1994,1999, 2000), Hein (1998), Praët et Poucet (1992), Legendre (1983), Allard
(1991,1997,2006), Shuh (1992) e Heritage (1999). A seleção desses autores explica-se não apenas por eles serem uma referência nas áreas de artes,
museologia, história, sociologia, mas também por contribuírem como educadores
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para o enriquecimento cultural e social, por meio de sua produção científica. Traz
também os grupos de pesquisas e os modelos de aprendizagem teóricos práticos
abordados durante a investigação.

O Capítulo 4 denominado de Constelações, propõe um projeto de curadoria
para a coleção visando

trabalhar elementos como, a poesia de Theon, trechos

de cartas e manuscritos, relacionando os quadros dos artistas selecionados organizando uma proposta de exposição. Um texto curatorial, vivenciando, a relação
de Theon com a arte e sua paixão pela poesia, vem contribuir para o seu entendimento sobre a cultura e a sociedade brasileira na época.

No Capitulo 5 descreve as considerações e observações encontradas para
eventuais pesquisas futuras que possam vir a ocorrer.

No seguimento do trabalho o que se pretende é estabelecer essas conexões entre os capítulos de maneira a evidenciar a trajetória histórica da coleção
apontando os principais elementos que a constituíram.

Capítulo 1.

MACROCOSMOS

“Quando criança eu queria ser padre, dançarino, ator de teatro,
poeta, músico: tudo menos médico, técnico ou cientista.”
Theon Spanudis, (1976, p.69)
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Tomando como ponto de partida uma entrevista de Theon à revista Ide
(1976), além de suas cartas e outras referências, apresentamos uma breve retrospectiva da história de vida desse crítico de arte, poeta, colecionador.
Theon Spanudis nasceu na Turquia, na cidade de Smirna, em 1915, falecendo em São Paulo, em 1986. Era o primogênito de uma professora e de um
médico pediatra. Assim, viveu uma infância de intensa riqueza cultural.
Em seus manuscritos, descreve que, ainda criança, era constantemente
presenteado com livros de poesia e literatura, visitando com frequência teatros e
museus em companhia da mãe. O pai, por conta da profissão, era figura muito
ausente, mas lhe influenciaria anos mais tarde na escolha da carreira médica.
Quando Theon nasceu, a cidade de Smirna já era considerada um centro
cosmopolita. Como uma das mais antigas cidades da bacia do Mediterrâneo, contava com mais de 5 mil anos de história e cultura. Atualmente, é o terceiro maior
município da Turquia, atrás apenas de Istambul e da capital, Ancara. Porém nem
sempre foi assim.

1.1. A cidade de Smirna, na Turquia e o retorno à Grécia

Na época do nascimento de Theon (1915), após a primeira guerra mundial,
a Turquia passou por inúmeras modificações.
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Entre 1914 e 1917, aliou-se à Áustria e à Alemanha e, embora os militares
turcos tenham demonstrado seu preparo na vitoriosa defesa dos Dardanelos, o
país perdeu suas províncias árabes e parte da Anatólia.
Dentro do regime do sultão Mehmet, a Turquia pediu o armistício. O Tratado de Sèvres, em 10 de agosto de 1919, desmembrou o império e impôs uma
ocupação temporária da Anatólia pelos aliados. Apenas Istambul e uma área do
nordeste do país ficaram sob a administração do sultão. Enquanto a Turquia declarava-se a república independente da Armênia, impunha-se uma autonomia
para o país curdo, e a Grécia tomava a Smirna e a Trácia como parte de seu
território.
As civilizações árabe e persa se uniram à bizantina para delinear os principais traços culturais do império otomano. A partir do século XIX, a influência
cultural do Ocidente se tornou cada vez maior, influenciando as minorias cultas,
que fizeram o novo estado turco depois da Primeira Guerra mundial.
Desde então, a cultura turca assumiu um forte traço nacionalista, voltada
principalmente contra a influência árabe. Artistas e escritores defenderam claramente o nacionalismo e o ocidentalismo cultural, em detrimento da tradição
islâmica. Várias instituições passam a promover as artes e as ciências, entre elas,
três conservatórios de música em Ankara, Istambul e Smirna; a Academia de Belas-Artes, em Istambul; o Instituto Nacional de Folclore, em Ankara. Milênios de
civilização fizeram da Turquia um país rico em sítios e museus arqueológicos em
Istambul, Ankara, e Smirna.
Apesar dessa efervescência cultural, os esforços de paz na região não evoluíam, e os combates mais sangrentos deram-se entre os nacionalistas turcos e
as forças gregas, na Guerra Greco-Turca de 1919 e 1920. Estas chegaram a ter
o controle de grande parte da Anatólia, a oeste e sudoeste de Ancara.
O fim da guerra foi marcado pela primeira transferência populacional compulsiva em larga escala do século XX, que envolveu a troca entre os cidadãos
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cristãos da Turquia (na maioria, gregos ortodoxos) e os muçulmanos da Grécia.
A situação envolveu acordos em conversações paralelas e resultou no Tratado de
Lausana.
As deportações em massa e fugas de populações gregas da Anatólia e de
turcas da Grécia já tinham começado antes da Primeira Guerra Mundial e intensificaram-se durante a Guerra Greco-Turca. Calcula-se que cerca de 2 milhões de
pessoas foram deslocadas das suas terras ancestrais – um milhão e meio de gregos e turcos cristãos da Anatólia e meio milhão de turcos e gregos muçulmanos
da Grécia
No verão de 1922, os nacionalistas turcos empreenderam uma ofensiva
contra as forças gregas que culminou na tomada de Smirna. Nessa época, Theon
contava 7 anos de idade. O clima era tenso e as mudanças marcaram o ano de
1923 com a proclamação da República da Turquia e sua ocidentalização, inclusive
a mudança e a adaptação para o alfabeto latino, o que se oficializou em 1929. O
nascimento de seu irmão Sólon fez a família Spanudis tomar uma decisão importante: retornar à Grécia, onde o jovem permaneceu até concluir seus estudos
fundamentais na escola Americana de Atenas.
Da infância até o ingresso na universidade, não há registros precisos sobre o percurso educacional de Theon. Os manuscritos e o corpus documental
identificam apenas cartas dirigidas aos pais, no ano de 1933. Quando o então
universitários de 18 anos cursava a faculdade de Medicina em Viena, Áustria.

1.2. Os estudos de psiquiatria na Áustria
As áreas mais fortes da ciência austríaca sempre foram à medicina e a
psicologia. Grandes médicos como Theodore Billroth, Clemens von Piquet e Anton von Eiselsberg construíram ao longo do século XIX a Escola de Medicina de

24

Viena. A Áustria também foi o local de nascimento do médico e neurologista Sigmund Freud, dos psicólogos Alfred Adler, Paul Watzlawick e Hans Asperge e do
psiquiatra Viktor Frankl. Este último era colega dos professores e analistas de
Theon, além dos médicos Ottó Fleischmann e Auguste Aichnon, que mais tarde
iriam recomendar o ingresso do jovem estudante na sociedade brasileira de psiquiatria.
Os anos de Theon Spanudis como estudante universitário coincidiram com
a ascensão do nazismo e com a ocupação das tropas de Hitler na Áustria. Em
1938, o país foi anexado pelos nazistas, passando a ser um centro de referência
militar para a Alemanha.
Apesar dos rumores de preparação para a guerra e da possibilidade de
explosão do conflito, Viena, que detinha uma grande riqueza cultural na Europa,
ainda usufruía de grandes espetáculos musicais na Ópera de Viena, exposições
importantes em museus como o Kunthistoriches, eventos de grandes artistas e
escritores como o do poeta Rainer Maria Rilker.
Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo (Ilustrada, 1981) Theon afirmava: “(...) em Viena, estudei medicina com o maior desprazer possível. Ia muito
mais à Ópera de Viena, ao Kunthistoriches Museum e interessava-me muito mais
pela pintura e pela literatura, lendo Rilker e Trakl, que estudar anatomia e fisiologia. (...)”. É possível constatar essa afirmação de Theon no inventário de sua
biblioteca particular que foi doada ao IEB- Instituto de Estudos Brasileiros (na Universidade de São Paulo). Nela, encontram-se vários volumes de livros de Rainer
Maria Rilker cuja obra original foi marcada pelo tratamento da forma e pelas imagens inesperadas. O escritor celebrava a união transcendental do mundo e do
homem, numa espécie de “espaço cósmico interior”. A poesia de Rilker provocava a reflexão existencialista e instigava os leitores a se defrontarem com
questões próprias do desencantamento da primeira metade do século XX. Sua
obra foi influenciada pelo Expressionismo e influenciou muitos autores e intelectuais em diversas partes do mundo.
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É importante salientar também que o Kunthistoriches Museum – Museu de
História da Arte em Viena, foi inaugurado em 1891 e é um dos primeiros museus
de belas arte e artes decorativas do mundo. Lá Theon se aproximou de obras de
arte desde a antiguidade como as obras gregas, romanas e egípcias até a arte
barroca. Igualmente importante era a música e a ópera dessa cidade que respirava a arte.
Theon revelava em seus manuscritos, que a sociedade austríaca tentava
dar uma aparência de normalidade para o que estava por vir. A economia já demonstrava sinais de enfraquecimento com a quebra de alguns bancos
importantes, e o dinheiro que circulava era escasso. Ele descreve que a opção de
estudar em Viena ganhou força pelo fato de familiares de seus pais residirem na
cidade e lhe hospedarem neste período de estudos.
Em 1940, com aproximadamente 25 anos, termina a faculdade de medicina
e busca uma especialização que lhe traria um contato mais próximo com a mente
humana. Encontra essa alternativa na psiquiatria.
Theon Spanudis trabalhou em Viena por alguns anos, ainda no pós-guerra
(1947-1949), mas seu trabalho como psicanalista ficou limitado, em virtude das
dificuldades econômicas que assolavam toda a Europa no pós-guerra.
Nesse período de incertezas econômicas por toda a Europa, escreve a
seus pais na data de 21/12/1949 discorrendo as dificuldades pelas quais está passando e manifesta do desejo de deixar o país, como tantos outros cientistas e
artistas.
Havia recebido uma proposta para trabalhar em uma clínica em Los Angeles, nos Estados Unidos, mas, pelo fato de ser turco, não foi aceito. Outra opção
seria imigrar para o Canadá, mas um convite feito pela psiquiatra alemã Adelheid
Koch, que já residia no Brasil, trouxe Theon Spanudis a um novo panorama.
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As recomendações dos médicos austríacos Otto Fleischmann e Auguste
Aischom abriram as portas para um lugar de trabalho no país, e Theon viu na
sociedade psicanalista de São Paulo um ponto de partida promissor.
Adelheid Koch foi, nos primeiros anos, uma importante companhia à Theon.
Alemã, conhecida na sociedade burguesa paulistana da época e já integrada ao
meio social há vários anos, representava a continuidade do ambiente europeu e
artístico que o jovem psiquiatra precisava para se desenvolver no idioma português e iniciar sua clínica no país.
Seus textos sobre psicanálise eram publicados no Jornal do Brasil, na Folha da Manhã e em revistas especializadas (Ide, Cavalo Azul), que colocavam o
médico na pauta da teoria freudiana. A produção de Theon ia além da investigação nas funções psíquicas, em que a manifestação da vida interior do homem
estava ligada à vida da alma.
As descobertas da análise psicanalítica de Freud perante os conceitos de
histeria, transtornos à sexualidade, agressões, neuroses transtornavam o jovem
e sensível Spanudis, que buscava em Carl Jung um campo de pesquisa mais
amplo capaz de entrelaçar o sonho, a religiosidade e a estética.
Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo (1981 - caderno Ilustrada),
Theon descreve sua profissão e o desejo de retomar a poesia:
“ (...) trabalhei durante sete anos como analista-didata, mas não
era muito gratificante. Assim em 1957 quando me encontrava na
Bahia, resolvi ingressar na literatura, ou melhor, retomar o caminho abandonado em Viena (...) onde simultaneamente elaborava
os primeiros poemas sobre astros”.

Em seus textos e conferências, já como psicanalista na sociedade brasileira, era evidente sua simpatia pela teoria junguiana, em que explicava que Jung
dava mais importância à intuição e à vivência espiritual.
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Embora Jung seja considerado muitas vezes um místico – por estudar os
símbolos de muitas religiões – ele próprio se autoconsiderava um empirista, um
cientista que trabalhava com material psíquico produzido e que poderia ser visto,
descrito e comparado.
A psicologia analítica de Jung pode ser muitas vezes comparada com a
teoria psicanalítica, tanto por suas semelhanças como por suas diferenças e só
pode ser ligada à está na medida em que pese a influência mútua entre Jung e
Freud.
Ainda dentro dessa adoção de pensamento, Theon propunha uma visão
mais cósmica do ser humano, capaz de lhe transcender a alma inclusive utilizando
como veículo propulsor a arte.
Além de defender uma versão romantizada dos males do espírito e estudar
os desejos e devaneios da alma, a psicanálise revelava à Theon Spanudis um
universo à parte.

1.3. As influências junguiana

A teoria junguiana ampliou a visão de muitas áreas e sua influência se faz
presente nas atividades culturais, nos campos das artes, na teologia e na filosofia
e ressoaram em Theon Spanudis. A partir dos conceitos de arquétipo e de inconsciente coletivo, abriram-se novas perspectivas ao entendimento do inconsciente,
não apenas como um depositário de sentimentos reprimidos, mas como material
criativo e impulsionador da vida psíquica.
Em seu livro O arquétipo e o inconsciente coletivo, Jung (2002) abordou a
relação da psicologia analítica e a obra de arte, indicando intersecções muito próximas entre a experiência artística e a psicologia.
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Para ele, o processo criativo consiste na ativação do arquétipo, num diálogo
constante entre consciente e inconsciente, em que a dualidade está sempre presente. Afirma que o artista é um ser coletivo que exprime a alma inconsciente da
humanidade, mergulhando profundamente no ato criador. Ele é considerado um
instrumento colocado a serviço da criação. É capaz de dar forma às imagens primordiais do arquétipo, ao trazer à tona imagens desse “coletivo”, educando o
espírito de cada época.
Na obra organizada por Jung (2008) O homem e seus símbolos, aponta
que a arte nos traz a descoberta da espontaneidade criativa da psique inconsciente como produtora de símbolos.
As pesquisas de Jung sobre esse simbolismo nos remetem às mandalas1,
e seu longo estudo contribuiu para torná-las acessíveis ao público ocidental.
Jung utilizou as mandalas de modo análogo: o desenho que se formava em
seu centro pertencia primeiramente, à consciência, depois, ao chamado inconsciente pessoal e, finalmente, a periferia correspondia ao segmento de tamanho
indefinido, que ele denominou como inconsciente coletivo e cujos arquétipos são
comuns a toda humanidade.
Ainda para Carl Jung (2002, p.352) as mandalas “não provêm dos sonhos,
mas da imaginação ativa (...) seu centro não é pensado como sendo o EU, mas
como o “si mesmo” isto é, pares opostos, que constituem o todo da personalidade”.
Autores como Moacanim (1999) e Fioravanti (2002) acreditam que os símbolos formados pelas mandalas são importantes porque geram imagens em que
elementos se formam em torno de um núcleo, podendo revelar uma interação com
o Cosmos, bem como dentro da psique humana.

1

A expressão “mandala” provem de uma palavra da língua sânscrita, falada na India antiga, onde MANDAN= essência, LA=conteúdo. Literalmente, traduz-se como o conteúdo, a essência (GREEN,2005, p.7)
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Theon Spanudis também compartilhava um interesse muito próprio da teoria junguiana. Em seu manuscrito denominado Os requisitos básicos da vivência
estética (TS_CAD_004-p. 25), dizia o seguinte:
A psicologia junguiana fala dos símbolos que é sempre em perpétuo desdobramento evolutivo e que jamais poderá ser explicado e
analisado, ou esgotado racionalmente. (...) Nós preferimos falar na
matemática secreta da obra de arte secreta, porque jamais será
possível desvendá-la e formulá-la. Enfim uma matemática viva, rítmica, pulsátil, que por causa disso não pode ser captada em
números racionais. E esta matemática secreta também existe na
natureza. No desenho das borboletas, nos coloridos, nas formas
das flores, nos cristais e nas conchas, etc., etc.(...) esse conteúdo
da obra de arte é sempre comunal, o indivíduo nunca é fonte do
estético, a não ser que ele se transforme em algo comunal. Uma
confissão particular, um diário particular não é obra de arte. É um
produto meramente psicológico. Mas pode se transformar em obra
de arte, se ultrapassar os confins do indivíduo e se transformar em
algo comunal, algo que diz respeito a todos. É com os outros juntos, na comunhão com os outros que nos deliciamos sobre uma
coisa, porque ela pertence a todos. Só onde rege a atmosfera coletiva há uma vivencia estética possível. O indivíduo, no caso do
artista, explora o seu rico individualismo, as suas experiências individuais, mas consegue transformá-las em algo comunal e
coletivo.

Observa-se que Theon entendia essa ordem matemática como um aspecto
comunal, um elo para a compreensão do Cosmos. Ele acreditava que a arte estaria vinculada ao apreço de todos, como um sentimento primordial ao homem,
por aspirar um desejo de liberdade ainda contido, preso aos desejos e instintos.

1.4. A religiosidade da arte sob a ótica Theoniana
Theon escrevia frequentemente para jornais e revistas especializadas em
arte. Tinha uma coluna semanal na revista Habitat e contribuiu com artigos durantes os anos de 1963-1965. Apesar de ser uma revista especializada em arte,
muitos artigos traziam um conteúdo psicanalítico e uma visão particular das tendências artísticas da época. O artigo intitulado A alma do artista (Revista Habitat,
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mai-jul.1965) ilustra esse tema. Nele, repetia que a sobrevivência da obra de arte
era proporcional à vida que o artista lhe insuflava. Dizia que, se o verdadeiro artista assim se propusesse, conseguiria criar algo que tocaria e ultrapassaria a si
mesmo, ao seu povo e a sua cultura.
Profundo leitor das vanguardas internacionais, Theon compartilhava a necessidade de a obra de arte ir além das aparências do mundo, traduzir as leis do
Cosmos, de onde tudo se origina e é aspirado ou intuído pelos místicos. Talvez,
a leitura do livro Do espiritual na arte (KANDISNSKY, 1996) – que compunha sua
biblioteca particular – possa tê-lo induzido a essa temática. Segundo Kandinsky
(1996), a imitação do exterior exprimia a relação com o interior.
Spanudis acreditava que “a alma do artista está associada a um vasto e
profundo mar” (Revista Habitat-jan-fev.1964.p.35), onde se localizavam muitos
dos fenômenos psicológicos ligados ao tempo. A alma do artista estaria sensível
à noção determinada hoje de tempo – entre o passado, o presente e o futuro – e
à obra de arte por ele produzida, mantendo assim, sua atualidade. Theon entendia
que um elo se formava entre o observador, o artista e a obra de arte, perpetuandose de maneira atemporal. Em outras palavras, o artista, ao criar ou executar a
obra, conformava um aspecto de arquétipo, ou seja, uma espécie de imagem incrustada no inconsciente coletivo da humanidade, projetando-se em diversos
momentos da vida humana, como os sonhos ou narrativas e que poderiam ser
identificado pelo observador.
Em outro manuscrito intitulado “Rumos e conquista da pintura moderna,
(TS-CAD10)”, Theon discursa sobre a teoria fenomenológica para as diversas manifestações da arte, onde está “(...) proveria o retorno aos mitos e raízes primitivas
que situavam em tempos arcaicos e em uma dimensão profunda o homem, como
parte intrínseca e significativa da existência”.
O artista conseguiria transmitir satisfatoriamente a tarefa de sua representação artística com uma parte de sua alma (ou essência) que não pertence mais
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somente a ele, mas que está imersa no cosmos e comunga com a humanidade.
Essa definição denota muito do conceito de Jung sobre o inconsciente coletivo.
Podemos observar que em seu discurso, há sempre uma relação transversal entre arte e religiosidade, algo mágico, místico, sagrado e ao mesmo tempo
profano, porque envolve o homem mundano nessa relação. Tal discurso apresenta fortes traços de sua formação cristã ortodoxa (grega) e um conceito de
religiosidade, pois vê na arte um caminho, uma via de integração com o universo.
Mas como transportar esses elementos de ordem transcendental para uma
coleção de arte eclética e instigante? O que significava, na visão dele, como crítico
de arte, poeta e psicanalista, o termo transcendental?
Segundo o dicionário Aurélio, transcendental é tudo aquilo que está ou
passa, além dos limites conhecidos do universo, em que está inserido. O verbo
transcender, de acordo com o dicionário Houaiss, significa “deixar elevar-se sobre
ou ir além dos limites de; situar-se para lá de”. Também pode significar “superar
(alguém, algo, um grupo) por lhe ser superior; superar-se por ir além de suas limitações; exceder em algum atributo ou qualidade; salientar-se”.
Na visão de algumas correntes religiosas, o transcendental pode ser atingido ou compreendido, passando-se a um estado de espírito ou grau de
consciência, como forma de o homem se religar ao ser superior ou criador.
Para a escolástica, a transcendência, referente a cada um dos conceitos
(unidade, ser, verdade etc.), é capaz de identificar qualquer objeto ou realidade
que ultrapassa em abrangência outras categorizações possíveis. Na filosofia kantiana, ponto de partida e núcleo essencial desse pensamento, a transcendência
caracteriza-se por esclarecer o universo lógico e gnosiológico das condições, da
cognição humana, como indica Kant (2001, p.39) ” Transcendental é todo conhecimento que, em geral, se ocupa menos dos objetos do que de nosso conceito a
priori dos objetos”.
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Spanudis entendia como transcendental na arte o entendimento das manifestações da vida interior do homem, como sua essência do ser humano, sua “vida da alma-”. E essa vida da alma poderia traduzir as experiências sensíveis do
dia a dia, através do olhar do artista, através de seus estudos, criações, desenhos,
a produção artística cotidiana e costumeira nos ateliês.
Theon Spanudis frequentou os ateliês de alguns artistas de sua coleção
com certa regularidade. Essa possibilidade de aproximação entre artistas e mecenas, entre artistas e colecionador entre artistas-pacientes e analista, não
poderia existir sem que antes houvesse uma total abertura ou permissão de ambos. Essa atividade prazerosa que ele descreveu várias vezes em seus
manuscritos, poderia ser relida como uma atividade social, cotidiana, entre atores
num discurso etnometodológicos. Em particular, a existência de relação entre a
consciência e a práxis, bem como a estrutura dessa consciência numa fundamentação metodológica entre o pensamento e a ação para a vida social, onde fosse
possível registrar sua marca e seus pensamentos; onde fosse possível talvez,
transcender, aquilo que no presente momento ainda era pouco ou nada compreensível. E essa questão nos leva a buscar a os conceitos sobre a etnomedologia.

1.5. A etnometodologia como possível fundamentação da ideia de formação da coleção de arte Spanudis
Como possível metodologia para compreender a coleção formada por
Spanudis é preciso apresenta-la. A etnometodologia, como abordagem teóricometodológica de pesquisa empírica, surgiu nos anos 1960, nos Estados Unidos,
desenvolvendo-se ao longo desta década, mediante uma sistematicidade de pesquisas realizadas, em sua maior parte, por sociólogos descrentes do
entendimento de como a ciência da sociologia deveria ser constituída como COULON, (1995) e HERITAGE (1999). Para estes, a preocupação da sociologia
deveria ser, em princípio e essência, desvelar a alquimia dos procedimentos cotidianos que formam o tecido social que sustenta as atividades dos indivíduos em
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caráter contextual – leia-se, situados em um dado tempo e em um dado espaço
(GIDDENS, 2003) –, seguindo uma orientação hiper-realista de como as atividades comuns e profissionais efetivamente acontecem. Segundo Lynch e Peyrot
(1992, p.117-118):
(...) os etnometodólogos sustentam que os detalhes imediatos e
singulares das ações sociais são ordenados e inteligíveis em sua
superfície e tais ações [...] trata as “aparências” ordinárias como
sendo versões reduzidas do mundo real descrito pela ciência [...]
Ao invés de minarem “o que todo mundo sabe”, os etnometodólogos tentaram mostrar a extraordinária complexidade e a imersão
material dos entendimentos convencionais. (tradução da autora)

Também é válido frisar que estudos etnometodológicos não visam a análise racionalmente voltadas para fenômenos sociais, tampouco formulam soluções
para ações práticas a partir de julgamentos de valores sobre tal.

Segundo Coulon (1995), mais que uma teoria constituída, a etnometodologia é uma perspectiva de pesquisa, uma nova postura intelectual. Abre
possibilidades de apreender o trabalho de maneira adequada, para organizar a
existência social dos indivíduos.
Desse modo, o objeto de estudo da etnometodologia não é algo constante
e imutável, mas uma realização alcançável mediante um processo socialmente
construído (COULON, 1995). Seu objetivo não consiste em mostrar uma mera
descrição do processo, mas fazer uma análise interpretativa desse processo e
das propriedades pertinentes a ele. Contudo, não pretende compor prescrições
de ação laboral e comunicativa para os fenômenos estudados (MENNELL, 1975).

A ideia de utilizar os conceitos da etnometodologia, para melhor compreender a formação da coleção de Spanudis surgiu para esclarecer alguns pontos
da pesquisa que, ao longo do tempo, foram tornando-se pouco compreensíveis.
As perguntas que apareciam sobre o a origem e os porquês da formação de uma
coleção de artes, não encontravam resposta apenas na figura do mecenas moderno que Theon se firmava na sociedade.
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Assim, é possível dizer que a etnomedologia é uma metodologia utilizada
não apenas para definir procedimentos adotados pelo pesquisador, mas também
para definir o campo de investigação e os processos desenvolvidos pelos atores
que serão estudados em seu dia a dia.

Autores como PARSONS (1955) e SCHUTZ (1979) trabalham com profundidade e precisão do raciocínio sociológico prático, buscando possíveis
interpretações para problemas de ordem social. Por exemplo a necessidade de
auxiliar a sociedade a compreender seus reais valores e talentos artísticos, pouco
explorados ou pouco divulgado.

Parsons (1955) vai se ocupar das motivações dos atores sociais, ou seja,
da estabilidade da vida social e de sua reprodução em cada encontro com o indivíduo. Para melhor compreensão do tema, é necessário verificar o pensamento
de Schutz (1987), em confluência com o pensamento de Husserl segundo Toulemont(1962). Este afirma que, do ponto de vista metodológico, parte-se de um “eu”
depois da relação entre as pessoas e finalmente se chega à comunidade.

Se transferirmos esse pensamento para a prática social, pode-se dizer que
o social comporta muitos "eus", estando uns em função dos outros. Isso faz com
que cada eu, como unidade simples, determine o que a soma dessas unidades
faz em conjunto.

Por meio da etnometodologia, Garfinkel (1967) apresenta outra visão diferente. Para ele, a relação entre ator e situação não se deve a conteúdos culturais
nem a regras, mas sim por processos de interpretação. Desse modo, segundo o
autor, chega-se a um novo arquétipo sociológico, e a etnometodologia permite
passar de um paradigma normativo para outro interpretativo.
A partir dessa conceituação, nota-se que diversos elementos teóricos se
apresentam articulados na constituição da nova perspectiva de pesquisa que a
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etnometodologia se propõe a ser, impondo-lhe, por conseguinte, nova postura intelectual.
Garfinkel(1967) define a marca de seus estudos por circunstâncias práticas. Dada a relevância, adota para suas investigações o exercício empírico de
valorizar desde atividades banais da vida cotidiana até acontecimentos extraordinários. Dessa forma, pode-se afirmar que a etnometodologia é o estudo cientifico
sobre as formas de fazer comuns que os indivíduos comuns utilizam, para suas
ações cotidianas. O problema é descobrir como os atores fazem suas ações comuns e trazer à luz o modo como os atores sociais fabricam o seu social.
Fica claro que a etnometodologia é importante para o conhecimento de culturas diferentes, mas tolerante principalmente para compreender e não entrar em
conflitos com as diferenças. Já foi dito que os fatos sociais são produzidos pelos
atores no interior das inter-relações e no seu contexto.
É possível afirmar que o interacionismo simbólico e a fenomenologia (outras duas correntes de pensamento) se aproximam. Porém, há críticas de que tais
procedimentos podem negligenciar as estruturas sociais para valorizar mais o sujeito que realiza a ação. Assim, o mais recomendável é apoiar-se na
etnometodologia como sociologia tradicional, que vê nas situações instituídas um
quadro restritivo de práticas sociais.
A teoria etnometodológica sendo fundamentalmente construtivista, valoriza
a construção social, cotidiana e incessante, dos procedimentos que os indivíduos
utilizam para produzir e reconhecer seu mundo. Os atores (artistas e colecionador)
envolvidos nessa construção social embasaram os pilares de suas obras dentro
dessa ação social, com o intuito de reproduzir pela arte o que visualizavam pelo
mundo, compartilhando em sociedade esse resultado, tornando esse resultado
único na coleção.
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No capítulo a seguir podemos visualizar melhor a formação da coleção de
arte e seu trajeto entre a eleição dos artistas, assim como os movimentos artísticos vigentes na época que contribuíram na sua composição.
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Capítulo 2.

MICROCOSMOS

“(...) a minha alma se incendiou no paganismo afro-brasileiro e
ameríndio que conheci em Salvador e criou minha obra poética,
onde, por intermédio do Brasil, canto o meu amor pela humanidade” Theon Spanudis 2

2.1.A coleção Theon Spanudis e sua configuração
A Coleção de arte que Theon Spanudis criou ao longo dos anos no Brasil
é um retrato de sua visão e vivências, desde sua saída da Europa, passando por
sua chegada ao pais tropical, em 1951, até a doação da coleção em 1979-1985
ao Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo. Sua leitura e
entendimento da produção, opiniões e escritas exemplificavam o ponto de vista
de seu autodidatismo e, muitas vezes, o gosto e o interesse pessoal se sobrepunham às prioridades.

Por volta dos anos 1960, Theon Spanudis abraçou as propostas do Grupo
Neoconcreto e escreveu diversos textos literários a respeito da importância da
experiência estética para integrar o homem a uma visão mais social do mundo.
Nesse processo, privilegiava o papel da obra de arte como importante veículo de
mediação.

Em uma coleção particular, a relação social construída entre colecionador–objeto–coleção pode ter uma organização meramente arranjada com os
significados próprios da relação ou como uma extensão do colecionador, com
marcos da trajetória percorrida No caso da coleção Spanudis o processo criativo
e analítico do colecionador Theon foi um fator importante para delineá-la.

2

Theon Spanudis- Manuscrito: TS_CAD_151_020,s/d. IEB-USP
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Por maior que seja a coleção e por mais precisa que sejam os objetivos do
colecionador, elas são muitas vezes comparadas a um espelho, capaz de refletir
em suas muitas partes, o todo, ou a figura de seu criador em um momento histórico.

O mesmo se passou com Theon. Em seu momento histórico a coleção refletiu o construtivismo dos anos 1950-1960, com artistas que já eram consagrados
(como Volpi, Valentim) e outros tantos que necessitavam de orientação estética
tais como Ferrari, Silva e Koch.

Uma coleção é antes de mais nada uma construção, criada pelo olhar do
colecionador e lapidada a partir de suas escolhas, mesmo que sejam em partes
escolhas inconscientes.
Para Cardinal (2002, p.70) “(…) qualquer que seja a coleção, sua verdadeira história nunca é linear, sua narrativa é sempre resultado tanto do desígnio
quanto do acidente, da abrangência, quanto da lacuna(...)”.

É possível pensar que talvez uma alternativa para se fazer analogia a uma
coleção seria a ideia de um auto retrato, onde o colecionador, mesmo que de
maneira fragmentada e incompleta, cria a imagem que gostaria que os outros tivessem de si, e que por outro lado, o reconforta na imagem que ele criou de si
mesmo.

Esse significado, pode ser interpretado, muitas vezes pela interação social
entre as pessoas e o meio em que elas convivem. No caso da coleção particular
de Theon é possível buscar fatores históricos, como sua participação no texto
sobre o movimento concreto, junto com demais artistas como Amílcar de Castro,
Ferreira Gullar, Lygia Pape, Lygia Clark e Reynaldo Jardim.
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Sua preocupação em assumir para si uma tarefa de agente histórico, capaz de determinar o significado e o valor de certos objetos, faz dele crítico de arte
e colecionador na intenção de retirar do tempo e preservar para a história aquilo
que ele entendia como obra de arte de artistas, designados como, construtivistas
brasileiros, ou como descreveu em seus manuscritos, construtivistas sul-americanos.

Isso revelava ainda, a preocupação, por parte de Theon de refazer não
apenas sua história pessoal, mas também a coletiva, revolvendo o percurso da
vida e do tempo para fornecer um novo significado ao passado, em um complexo
jogo.

Essas ações e intenções surgiriam bem antes da primeira aquisição da coleção do quadro, Casa em Itanhaém (1951), de Alfredo Volpi e podem ser melhor
explicadas se tomarmos os alguns princípios e definições de ações sociais.

Dentro da pesquisa etnometodológica, essas ações, constituem-se como
uma das primeiras tarefas realizadas para descrever o que os membros de determinado grupo fazem. Para essa corrente de pensamento, é por meio do processo
interativo que a realidade social é produzida (FLICK,2004).

A descrição do mundo real pelas ações sociais que o colecionador implantava, através das publicações de seus artigos sobre história da arte foi possível
ajudar a fabricá-lo. Assim, tornar o mundo visível dos artistas, e sua produção
criativa significava também tornar as ações diárias compreensíveis, descrevendoas.

Para os etnometodólogos, o contexto da ação, além de influenciar o que se
pensa dela, também contribui para uma “percepção em desenvolvimento” da própria situação da ação (HERITAGE, 1996, p.347).
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Tanto a fenomenologia social quanto o interacionismo simbólico e a etnometodologia convergem para o estudo do mundo diário. (GIDDENS 1978, p.35).
Neste contexto, vale salientar que etnometodólogos modificam o preceito
durkheiniano de que os fatos sociais devem ser tratados como coisas. Para eles,
os fatos sociais são realizações práticas. Não veem a sociedade como uma estrutura previamente determinada e sim como algo resultante da ação conjunta dos
agentes.

A objetividade da realidade consiste em sua intersubjetividade, mas não é
uma realidade que existe além da consciência de seus criadores, que transcende
totalmente ao seu controle e age exteriormente sobre eles, moldando-os (CAMPBELL, 1999, p.251).

Sociólogos que trabalham nessa linha pesquisaram uma extensiva gama
de tópicos utilizando uma variedade de métodos de investigação. Entretanto, a
maioria das pesquisas que utiliza os métodos qualitativos, como observação participante, estuda os seguintes aspectos: (1) interação social e/ou (2)
individualidade. Tais pesquisas podem desenvolver um esquema analítico da sociedade e das condutas humanas, que envolve ideias básicas relacionadas a
grupos humanos ou sociedades, interação social e objetos.

O ser humano como ator e a compreensão de conceitos pertinentes à sua
interação abrangem itens como mente, individuo, coisas, símbolos, linguagem social, ação humana.

A mente é a ação simbólica para o a individualidade e surge da interação
com o outro, sendo que ambos são interdependentes.

Blumer (1987) afirma que as coisas incluem o que o ser humano pode observar em seu mundo físico e o significado que essas coisas têm para ele, ou seja,
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suas ações são dirigidas a essas coisas, portanto, é tomado como base o significado.

Assim, é possível compreender que as pessoas agem em relação às coisas
baseando-se no significado que essas coisas têm para elas, e esses significados
são resultantes da sua interação social e modificados por sua interpretação.

A concepção da coleção como resultado desse processo, levou a imaginala como um autorretrato. Talvez para melhor compreender esse processo, é necessário buscar uma outra analogia, entre o macro e o micro cosmos de Theon.

Assim como uma coleção é um conjunto de objetos que dialogam segundo
a harmonia criada pelo colecionador, o que podemos dizer aqui é que a origem
da sua coleção

dá-se no macro cosmos cultural desde os ides na Turquia e

Grécia antiga, em um ambiente familiar de riqueza imagética. Aos poucos veio
sendo condensado em um micro cosmos de formação de caráter intimo pela psicanálise e pela arte.

É interessante e proveitoso imaginar que as peças de uma coleção, seus
significados e sua apresentação, representam uma ordem dentro desse aparente
caos. Permitem ao longo do tempo, sua observação e distensão entre outros novos temas, variações, e modulações, verdadeiras constelações de artistas e seus
universos complementares.

É desse processo interpretativo que podemos derivar o contexto da interação social. A pessoa escolhe, checa, suspende, reagrupa e transforma o
significado à luz da situação, em um processo formativo no qual os significados
são usados e revisados como um instrumento para as diretrizes da ação. Dessa
forma, é possível dizer que o processo interpretativo, por intermédio da auto interação, leva a uma ressignificação do que foi vivido, em que os valores individuais
interferem no significado que as coisas têm para a pessoa. Pode ser assim que
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se processe o interesse, por formar uma coleção de arte. Entretanto, a “ação humana” é vista como o resultado formado pela auto interação, constituído pelas
indicações que a pessoa faz de si e a interpretação que têm do mundo.

Para ter acesso a esses processos, seria preciso examinar o mundo empírico, observando experiências cotidianas. A análise pragmática da ação social
parte da ideia de que os agentes são fontes de estímulos uns para os outros.
Desse modo, as ações humanas estariam sempre voltadas para as reações dos
outros, com elaboração de esquemas e expectativas mútuas de comportamento
(Joas 1999, p.139). Na formação da coleção de Spanudis há profundas relações
entre colecionador, artistas e obras, visíveis inclusive em algumas cartas que são
apresentadas ao longo deste trabalho (ver anexo I).

Os símbolos envolvem tudo o que é visto e interpretado no mundo. A realidade é constituída de símbolos, e é por meio da interação simbólica que se
constitui o modo de agir de cada pessoa na realidade.

A sociedade nasce nos símbolos significantes do grupo. A linguagem é
composta por instrumentos usados por indivíduos para ordenar a experiência. É
empregada para discriminar, generalizar, fazer sempre a distinção no ambiente.
Assim, o mundo é literalmente dividido por significados criados por meio da linguagem (CHARON, 1989).

A atividade em grupo baseia-se no comportamento cooperativo que provém da capacidade de cada pessoa perceber a intenção dos outros e construir
sua resposta baseada naquela intenção. Isso acontece porque o comportamento
não é uma resposta direta às intenções dos outros, que são transmitidas por gestos simbólicos e passiveis de interpretação.

A concepção interacionista de significado enfatiza a interpretação consciente: as coisas passam a ter significado para a pessoa quando esta as considera
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conscientemente, reflete e pensa sobre o objeto ou o interpreta. Isso se processa
numa interação externa com o mundo das artes, pois o ator seleciona, confere,
suspende e reagrupa e transforma os significados à luz da situação em que se
insere e da direção que imprimiu à sua ação.

Os sujeitos pesquisados fornecem as pistas para o pesquisador entender
suas situações de vida. No presente caso, os sujeitos da ação social, presentes
na coleção de arte, são os artistas, operários, pintores e seus “mundos de vida”
suas mais diversas visão de mundo, utilizando suas vivências e expressões por
meio da materialidade da pintura e o colecionador que concentra suas experiências em “lócus” e dá personalidade a coleção.

2.2. Influência das correntes artísticas vigentes na coleção
As bases para o construtivismo na arte tiveram origem no período pósguerra, quando a serialização e a racionalização da produção geraram discussões
nas vanguardas europeias sobre a inserção das máquinas na sociedade, tentando
unir arte e indústria. O uso da combinação de materiais diferentes passou a ser o
método escultórico mais usado.

Essa corrente artística chega ao Brasil no início da década de 50, bem
recebida pela cena cultural modernista já existente e impulsionada por Max Bill,
que faz sua primeira exposição no Brasil em 1949.Então, em 1951 acontece a
primeira Bienal de São Paulo, exibindo muitas obras concretas e abstratas. A escultura Unidade Tripartida de Max Bill é premiada, o que instiga ainda mais os
artistas brasileiros que tinham alguma identificação com a arte concreta.

Theon chegou à compreensão de construtivismo partindo das ideias da teoria junguiana e do artista uruguaio Joaquim Torres Garcia (1984) que escreveu,
Universalismo Construtivo. Os pontos visionados por Theon, materializavam uma
corrente de pensamento muito conhecida das tradições artísticas, que resistiu a
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ênfase racionalista da modernidade, e onde Theon ,encontrou respaldo e inspiração para sua produção literária sobre as artes plásticas.

Segundo Torres Garcia (1984) a inspiração artística advinha do estado correspondente a uma vibração e a uma tensão do espirito, de onde decorria um
momento de claridade, indispensável para a percepção especial das coisas e da
abordagem estética.

Em substituição ao confronto de uma nova arte com outra antiga, o autor e
artista referenciado defendia a existência de uma só arte. Não restringia a regência da estrutura formal apenas como determinante das qualidades estéticas da
obra de arte, mas também sua existência moral, pois, para ele, o bem busca sempre o bem. Considerava uma obra de arte bela aquela que obtinha como resultado
final a beleza. Para ele, a obra de arte não seria um objeto prazeroso ou decorativo, mas algo superior e pleno.

Para Garcia (1984) a arte era um símbolo profundo da alma, por onde os
instintos se manifestam, não importando a materialidade com que é feito nem o
simbolismo literário que ela produz. Seu conceito de símbolo também tinha relação com o que Carl Jung afirmava, ou seja, a arte como símbolo profundo vinha
da intuição e só poderia ser interpretada por ela, mantendo-se inteligível ao pensamento e dificultando explicações dadas pelo artista sobre o porquê da eleição
de determinada forma, isto é, o inconsciente desempenha papel principal apoiado
pelo ordenamento que será a geometria. Para chegar à arte simbólica e construtiva, o universalismo construtivo de Garcia indicava que se devia partir da
estrutura e atingir a forma por meio da geometria, por ser a arte a materialização
o espírito e da ideia na criação de uma forma, ou seja, seria possível chegar ao
simbolismo pela geometria.

Muitos dos conceitos estéticos de Theon, escritos nos textos literários e
críticos nos anos 1960, tiveram sua fundamentação oriunda dos textos de Torres
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Garcia, ainda nos anos 1940. Um desses conceitos estava vinculado ao caráter
“mágico” da arte. Fundamentavam-se nos questionamentos de Torres Garcia
(1984) sobre a essência da obra de arte como algo vindo do âmago do artista,
aspectos provenientes da mente e da alma, materializando uma proposta que produz um efeito desejado no exterior ou no interior do observador.

Em seu manuscrito A religiosidade dos construtivistas brasileiros,
(TS_CAD_151_040. s/d, vide anexo I) Theon Spanudis enxergava uma profunda
religiosidade no que denominou de Construtivismo. Isso permitiu ao crítico de arte
a integração da subjetividade e principalmente o lado dionisíaco (profano talvez)
de encontrar uma certa iluminação, uma vez que tratava-se de revelar o oculto, o
sagrado e a sua integração. A esse respeito, Theon faz a seguinte afirmação.
“(...) o brasileiro e o sul-americano possuem o gosto fabulador e
a religiosidade arcaica mística. As raízes desse construtivismo sul
americano seriam a arte pré-colombiana, a magia, e a religiosidade dos afro-brasileiros e ameríndios como também a profusão
dançante e formal do barroco colonial”.

Um exemplo dessa relação estaria nas imagens de Rubem Valentim, através dos signos e símbolos do Candomblé, de quem ele foi grande representante,
mesclado a religiosidade e arte em seus quadros e esculturas.

Embora o conceito de construtivismo concebido por Theon possua uma
larga abrangência, os critérios para a definição das obras de arte que formariam
sua coleção eram bem claros e objetivos. Provavelmente, esses critérios tenham
sido influenciados pela convivência assídua com os artistas da época.

Ribeiro (2001) nos mostra que Theon entendia o construtivismo como o uso
de elementos geométricos expressivos e cheios de cargas emocionais. O hibridismo manifesto que o crítico chamava de construtivismo sul-americano permitia
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a reunião de caráteres múltiplos, com contribuições culturais e temporalmente relevantes para Theon, pois lhe permitiam a organização de princípios estético
mesclando elementos de diversas origens.

Para a autora referenciada Theon estabelecia diferença entre narrativa e
fabulação. Em sua tese O construtivismo fabulador (2001) a autora estabelece a
diferença encontrada entre narrativa e fabulação na coleção Spanudis. Por narrativa, Theon entendia a descrição de situações e imagens que reproduzissem a
realidade e lançavam mão de procedimentos ilusionistas para a representação de
cores e espaço. Por fabulação definia o domínio compositivo, a distribuição dos
elementos formais, o aproveitamento rítmico e musical dos espaços, o colorido
tenso, primitivo, popular, do artista contar histórias, reproduzindo-as em seus quadros.
O encontro de Theon com a obra e o pensamento de Torres Garcia propiciou a oportunidade de melhor formular esses conceitos que intuitivamente o
crítico tinha como fundamentais dentro de seu sistema de valores para a arte brasileira da época e para os movimentos artísticos que se seguiam.

Os anos de 1950 e 1960 invadiram o país de riquezas e criatividade. Com
o surgimento do movimento concretista, inicia-se uma extraordinária virada na cultura brasileira, nas artes plásticas, na música, na arquitetura e na literatura.

Para Brito (1999), o concretismo pretendia intervir diretamente no centro da
produção industrial e se preocupava em superar o subdesenvolvimento, atacando
frontalmente os arcaísmos do poder humanista tradicional no ambiente cultural
brasileiro.
Isso mobilizava o campo cultural do pais para uma dinâmica progressiva. A
ideia de cultura do concretismo era simetricamente oposta à mentalidade vigente.
Sua concepção acadêmica do campo cultural era vista como “lugar das verdades
espirituais imutáveis” (BRITTO, 1999, p.59).
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Essas contribuições de tendência construtiva levaram a um processo bastante criativo e espontâneo, desencadeando a necessidade de um novo projeto
construtivo para as artes plásticas no país. Duas frentes de iniciativa foram criadas: a) em São Paulo, os artistas Alfredo Volpi e Arnaldo Ferrari, que vinham do
Grupo Santa Helena, e Mira Schendel, do grupo abstração; b) no Rio de Janeiro
nesta frente, trabalhou-se com as aberturas originais e religiosas de Rubem Valentim e o abstracionismo geométrico de Milton Dacosta.

Em seu artigo Exposição neoconcreta realizada em 1959, Ferreira Gullar
relata que: “(...) pintura concreta e não abstrata porque já passamos o período de
pesquisas e experiências especulativas, [...] pintura concreta e não abstrata porque nada mais concreto, mais real que uma linha, uma cor, uma superfície”. Essa
formulação básica do concretismo nas artes plásticas brasileiras é a especificidade enquanto processo de informação, sua irredutibilidade aos conteúdos
ideológicos e a objetividade em seus modos de produção.

O termo concreto, com o passar do tempo, indiciou uma direção construtiva
de tendências não figurativas, muitas vezes tornando a arte concreta objetiva e
privilegiada de procedimentos matemáticos.

Assim optar por uma vertente de pensamento concretista no início dos anos
1950, significava para o artista, eleger uma estratégia cultural, universal e evolucionista.

Em meados dos anos 60 surge o movimento neoconcreto no Brasil, como
uma espécie de reação ao concretismo racionalista, reaproximando-se da vanguarda russa, procurando um novo objeto para a arte, mais voltado para a
subjetividade. Os movimentos concretista e neoconcretista permitiram assimilar
os resultados de inovações da linguagem visual desenvolvida na Europa, tanto
por Mondrian como por Malevich. A partir dali a questão da representação já não
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era mais um problema isolado, mas o de emprestar uma transcendência à tela
mesma como objeto material.

O neoconcretismo obedecia aos preceitos do sistema acerca da atividade
cultural, ou seja, era apartidário político e muitas vezes desconfiado com relação
à participação da arte na produção industrial. Se comparados aos agentes da arte
concreta, investidos muitas vezes de funções práticas como designers, os neoconcretos eram quase amadores, pois sua inserção no terreno da arte se dava
num espaço menos abrangente e mais tradicional que os concretos, levando-se
em conta a participação do artista mais com a produção social.

Na vertente poética associada às artes plásticas, destacaram-se Augusto
de Campos, Décio Pignatari, Haroldo de Campos e Theon Spanudis (em São
Paulo) e Ferreira Gullar (no Rio de Janeiro).

Esses dois movimentos poderiam ser classificados como frutos de tendências e estavam muito provavelmente relacionados ao pensamento, às atitudes da
cultura do país e ao pensamento político e histórico vigentes.

Com a ideia de defender uma arte não-figurativa, de linguagem geométrica
e com tendências ideológicas, a experiência neoconcreta caminhava com suas
leituras evolutivas da história da arte envolvendo propostas de integração social
da arte e suas teorias produtivas.

Para Britto (1999) o projeto neoconcreto trabalhava explicitamente outros
conceitos básicos como: a) a ideia de tempo, b) o espaço neoconcreto, c) a questão da subjetividade na arte.

Na ideia de tempo o movimento neoconcreto operou a ruptura do desenvolvimento construtivo. Seu desinteresse pela tecnologia e a insistência sobre
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uma ideia virtual do tempo, colocavam até certo ponto em xeque alguns argumentos como duração e virtualidade. Para os artistas desse movimento o tempo
neoconcreto tinha uma dimensão fenomenologia, de recuperação do vivido.
Em sua poesia Theon dizia que “é o próprio tempo da vivência poética que
se substancializava em espaço vivo” (Poemas espaciais, 1984)

O conceito de espaço neoconcreto pelo artistas era abordado como experimental. Dispunha vivenciá-lo, explorá-lo. Opunha-se ao modo de relação vigente
com a arte e contra o convencionalismo, a passividade da fruição, muitas vezes
observada entre o sujeito observador (visitante) e a obra de arte. Nesse sentido,
teve efeito o conceito de intervenção na obra arte, para uma integração da arte na
coletividade e na abertura para se pensar a função da arte e discutir seus efeitos
para muito mais que uma história da arte fechada e formal como vinha acontecendo.

A questão da subjetividade na arte foi outro elemento importante e de foco
persistente e polêmico entre concretista e neoconcretos. Esses últimos persistiam
no caráter subjetivo do trabalho da arte. Insistiam em tornar a arte um fator social
e sua subjetividade era residual. Quando se manifestava na poesia nostálgica era
de um lirismo sentimental e quando se manifestava na arte era pela metafísica da
cor e das formas puras.
Em um debate sobre a obra de Volpi, no MAM (1953), Theon discursou
sobre o que entendia como a cor concreta:

(...) os concretistas usam a cor de forma estrutural empregando
somente as cores estritamente dispensáveis, ou seja, a cor despida das suas utilizações secundárias (...) a cor concreta seria a
relação das vivencias cromáticas, desdobramentos cromáticos puros, a utilização ativa desses elementos como uma linguagem
universal. (TS_CAD_151_042.s.d, vide anexo I)
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Para o crítico a cor concreta não deveria se constituir de um valor autônomo, e sim funcionar como elemento divisor de espaço, como parte da dinâmica
informativa do trabalho.

Foi a partir do Manifesto Neoconcreto (22/03/1959) que Theon Spanudis
tornou-se mais presente entre a sociedade artística e através de seus trabalhos
escritos, desenvolveu uma posição crítica ante o desvio mecanicista da arte concreta.Com uma assiduidade maior, em palestras, seminários e congresso sobre
artes plásticas suas ideias e conceitos passaram a ser mais recorrentes e de notória importância.

A observação constante, as intervenções em alguns temas e a sugestões
em outros, como a definição de cor concreta, colorismo, sinalizavam uma de troca
de ideais entre artistas e o crítico. Uma prova concreta é a sugestão de cores nas
obras de Eleonore Koch, como pude perceber nas cartas trocadas. Uma certa
influência, ainda que por correspondência, sobre alguns aspectos na produção
artística. Essa influência poderia surgir na sugestão de um tamanho de tela (suporte), na organização da composição geométrica, no sistema de proporção do
quadro.
É possível verificar essa passagem através da carta que Eleonore Koch
escreveu à Theon de Londres, em 18 de fevereiro de 1976 (vide anexo I):

Recebi seu livro sobre Volpi, através de um amigo aqui. A parte
técnica do livro é excelente e posso imaginar o trabalho que isso
tenha dado a Stefan e a você. A ideia de tê-lo impresso na Alemanha foi boa e creio que vocês ficaram satisfeitos com o resultado.
Fiquei surpresa ao ler e imagine: Eu não sabia que fora citada!
Descobri assim, ao ler, que me deparei com suas duas citações,
Muito obrigada Theon, pois foi você que me deu indicações, críticas e comentários acerca de meus trabalho e foi talvez em você
que afinal consegui achar o mestre. Gostei do trabalho sobre o
livro do Volpi e achei ótimo compreender as diversas ocorrências
e ao mesmo tempo o conjunto.
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Seu objetivo, talvez fosse o de facilitar a identificação das obras de arte
proporcionando um ritmo mais marcado, brasileiro talvez, afim de conduzir os trabalhos dos artistas à uma visão mais valorada de mercado, para a época.

Essas informações foram de elevada importância para agrupar as várias
observações e o seu pensamento crítico, sobre a arte brasileira, o qual foi sendo
construindo ao longo de sua atuação e vivência como crítico de arte no país deixando como legado sua coleção.

2. 2. A coleção e as instituições
A salvaguarda da Coleção Theon Spanudis está em duas conceituadas
instituições: MAC (Museu de Arte Contemporânea) e IEB (Instituto de Estudos
Brasileiros) ambas pertencentes a Universidade de São Paulo/USP que apresentamos a seguir.



IEB-USP- Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São
Paulo

O IEB conta com um acervo composto por diversas coleções de intelectuais brasileiros, de diversos setores culturais, como: Mario de Andrade, Anita
Malfatti, Camargo Guarnieri, Lélia Abramo, Theon Spanudis, Flávio Império.
Os acervos e bibliotecas se completam juntamente com as obras de arte.
Para exemplificar somente a Coleção Mario de Andrade, conta com cerca de
30.000 documentos cadastrados e é uma das mais completas coleções sobre o
modernismo e vida literária de artistas entre os eixos Rio-São Paulo. Outra coleção de destaque é a de Anita Malfatti, composta por manuscritos, recortes de
jornais e revistas e se “constitui em um referencial para o modernismo brasileiro,
além de excelente material de pesquisa sobre a vida e obra da artista” (IEB-1997,
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p.94). A parte de artes visuais é formada por cadernos de desenho da pintora e
matrizes de gravura.

No caso da coleção Theon Spanudis, o IEB ficou com a responsabilidade
de catalogar e disponibilizar o material em mídia eletrônica. Os documentos sob
salvaguarda do Instituto registram a sua trajetória como crítico de arte e poeta e
suas relações com artistas brasileiros, assim como sua biblioteca de obras sobre
arte, catálogos de exposições entre outros títulos. Theon havia sugerido uma provável organização da coleção, caso o MAC tivesse interesse em um espaço único
para a exibição das obras em sua totalidade como acervo. Em seu manuscrito
descreveu a seguinte categorização do material:

1-cartas
2-arquivos de família
3-manuscritos
4-artigos críticos de jornais
5-fotografias
6-trabalhos críticos (conferências, seminários, artigos de revistas) sobre
artes plásticas

Esses exemplos podem elucidar de maneira clara a importância do instituto que conta com coleções significativas para o desenvolvimento de pesquisas
auxiliando o pesquisador a encontrar fontes de estudo sobre a arte brasileira em
diversos suportes, ampliando assim as formas de analises do objeto de investigação.

Por se tratar de um instituto de pesquisa em áreas interdisciplinar de estudos da cultura brasileira, o IEB poderia receber coleções de diferentes épocas,
não tendo assim um critério básico definido. O que se observou foi a divisão prévia
realizada afim de facilitar a pesquisa e a catalogação. As coleções são divididas
em:
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A)

Arquivos (documentos, cadernos, fotos, manuscritos)

B)

Biblioteca (livros, revistas, catálogos)

C)

Artes visuais (obras de arte e objetos)

Uma parte porem é registrada como através de uma predefinição do
acervo, ou seja, no caso dos Fundos Theon Spanudis terá sempre um código TS
seguida de sua localização dentro da coleção por exemplo TS-CAD_001.

Uma outra característica importante do IEB é seu continuo incentivo à
pesquisa interdisciplinar, entre os pesquisadores do IEB e com pesquisadores de
outras unidades e também de fora da USP. Assim, o IEB se destaca como fonte
de pesquisa relevante para a arte brasileira. Pela natureza da instituição, voltada
principalmente a documentação e a pesquisa pelo trabalho integrado que vem
desenvolvendo e pelo potencial de acervo que tem.

Os Fundos da Coleção perfazem um total de 57 caixas que contém um
total aproximado de 2.450 itens entre correspondência, manuscritos, fotografias,
artigos e catálogos de exposição. A maior parte da documentação oferece subsídios para o estudo da vida e da trajetória do titular nas suas atividades de crítico
de arte e poeta, destacando-se seu relacionamento com alguns artistas.

São escassas as informações sobre o médico psicanalista e integram
ainda o acervo os originais e as traduções de sua obra em português, inglês e
alemão. Sua biblioteca particular também foi doada ao IEB-USP e possui um volume aproximado de 4.000 livros e ainda revistas sobre arte brasileira e
estrangeira. Entre os livros de sua biblioteca particular, muitos são de sua autoria
como os de poesia: Hinos (1962), Liturgias(1965), Setenta e Sete Poemas de
Kaváfis(1978).
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Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (MACUSP)

O MAC foi criado em 1963, a partir da doação da coleção de Yolanda
Penteado e Francisco Matarazzo Sobrinho, perfazendo um total de 1236 peças e
que antes formavam o MAM-SP. Em 1963 o MAC recebeu uma carta formal de
Francisco Matarazzo oferecendo, a recém formada coleção de arte contemporânea, e também algumas obras de arte de sua coleção particular. O então diretor
do museu no período (1963 a 1978), o professor Walter Zanini, aceitou o desafio
de acolher as obras de arte sugeridas e as instalou no prédio da Bienal, no Parque
do Ibirapuera.

Para AMARAL (1988) o MAC só poderia manter sua ação de veículo social e propulsor de novas tendências da arte se se tornasse um museu
universitário. A titulação de museu universitário carrega uma forte definição, que
caracteriza espaço de diálogo e aprendizado numa categoria mais elevado.

O fato dele ser museu universitário, atrai para si poder para exercer sua
função social não apenas para o público, mas por meio do público, atentando,
fundamentalmente para a sua efetiva consciência crítica da realidade por colocálo em contato com a sua própria cultura e com os elementos da linguagem visual.

Se visualizássemos o museu universitário como um agente mediador, sua
função definida seria a de “fazer pontes”, que facilitam acessos e caminhos. Fazer
pontes é sempre um desafio. Se há necessidade de ponte é porque se reconhece
a existência de um vazio que não pode ser preenchido arbitrariamente. Uma ponte
tem que ser pensada, planejada e executada de forma a não haver danos para
quem vai fazê-la e por quem vai por ela passar. Ser ponte é ser detentora de uma
história e deixar-se atravessar por culturas diversas, com vários olhares, diversas
vozes e diversos passos. Reconhecer a diversidade de olhares, vozes e passos -
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e dar passagem a todos, propiciando encontros, o que pode ser atribuído também
aos museus.
Segundo Aracy Amaral, diretora do museu no período de 1982-1986, “o
MAC transcende a universidade pelo valor de sua coleção e por sua atuação ao
longo das décadas dentro da memória artística e cultural do pais”. (AMARAL,
1988, p.34)

Ao acolher e expor objetos e memórias e organizá-los, os museus facilitam o aprendizado e o entendimento de heranças culturais de um povo, suas
conquistas e desafios, propiciando a conexão de fatos passados com o presente.
Permitem, ainda, fazer conjunturas com o futuro. Museus não são lugares frios,
estáticos, e sim espaços dinâmicos e convidativos à ação do pensamento e da
descoberta. Mas também não são somente lugares de lazer, como parques de
diversão. É necessário que tenham a definição de um lugar de construção de conhecimento pela experiência vivencial. E conhecimento é um patrimônio, pois todo
saber que gera conhecimento é construído individual e coletivamente e revertido
ainda que precário para a sociedade.

O MAC se configurava assim, como um dos poucos locais onde os experimentos envolvendo criações individuais e coletivas eram aceitos. Esse espaço
híbrido (do individual e do coletivo), tão diferente dos conceitos tradicionalmente
atribuídos ao museu de arte necessitava ser construído, pois eram poucas as instituições que oportunizavam um contato mais próximo com as obras de arte. Ele
também tem importante papel como “polo formador de novos profissionais nas
áreas de teoria, história e crítica de arte, além daquelas conectadas aos universos
da museologia e da museografia, o MAC USP passou a ser reconhecido como um
importante centro em todas essas áreas, assim como naquelas ligadas à educação pela arte’’, como lemos em seu site. No caso da área de educação, houve o
desenvolvimento de programas e projetos de pesquisa que deram suporte a esse
novo conceito. A criação da Divisão Técnico-científica de Educação e arte, tendo
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a professora Carmen Aranha, tem oferecido oportunidades para o desenvolvimento de pesquisas que já geraram vários materiais didáticos e cursos para
professores.

Assim, o MAC deve ser visto como um espaço de experimentação de
ação cultural e de ação educativa, através de um melhor atendimento às necessidades do público local e dos visitantes da região que o circunda. Por ação
educativa no museu temos as experimentações do sujeito para criar, construir e
representar novos conhecimentos, através da fruição dos acervos expostos, aliado ao de um processo de descoberta. Museus são lugares onde um povo se
reconhece e se apresenta, onde mostram suas mudanças históricas e culturais,
onde projetam seu futuro aprendendo com o passado e o presente.

O acervo artístico da Coleção Theon Spanudis (quadros, gravuras e desenhos) encontra-se previamente catalogado pelo MAC/USP, na divisão de
acervo e conta com profissionais do próprio museu, porém não possui ainda disponibilidade de consulta virtual.

No MAC/USP estão as obras, desde a primeira de sua coleção particular
de Alfredo Volpi, Casas de Itanhaém, datada de 1951. Compõe a coleção:

•

Arnaldo Ferrari (91 obras);

•

Mira Schendel (32 obras);

•

Valdeir Maciel (50 obras);

•

José Antônio da Silva (25 obras);

•

Trindade Leal (25 obras);

•

Jandyra Waters (25 obras);

•

Fanha Chen-Kong (46 obras);

•

Fernando Odriozzola (16 obras);

•

Alfredo Volpi (12 obras);
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•

Rubem Valentim (05 obras);

•

Barbara Schubert Spanudis (01 obra);

•

Eleonore Koch (filha de Adelheid Koch - 07 obras);

•

J. Borges (05 xilogravuras);

•

Niobe Xangó (18 obras);

•

Luís Sacilotto;

•

Marly Kahtalian*, Almir Mavigne*, Ernesto Meyer Filho*, Montez

Magno*, Gilson Ramos Barbosa*, Hélio Basto (xilogravura), Jeonel Brayner*, Mick
Carnicelli*, Yola Cintra*, Carmélio Cruz*, Francesco Domingo*3.

3

* Artistas que estão em fase de catalogação (na coleção) pelo Museu de Arte Contemporânea.
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2.3. Uma proposição para a investigação: três eixos
A criação de eixos de investigação partiu dessa análise e da leitura dos
manuscritos e textos deixados. O desejo de Theon manter a coleção reunida foi
expresso em testamento durante a doação das obras e a estruturação entre eixos
facilitaria a compreensão de maneira didática.

Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo (1983 ) dizia:

Há algum tempo pensei em criar uma fundação, para onde destinaria todas as minhas obras depois que eu morresse. Não tenho
filhos, não tenho a quem deixar essas obras que juntei nesses 20
anos de Brasil, e nada mais certo que torna-las conhecidas de
um grande público.

Como investigar e compreender sua coleção? O objetivo inicial da investigação pautava pela compreensão da estrutura e construção, tendo como ponto
de partida a visão do colecionador, seus possíveis critérios para a escolha dos
quadros e com uso desses elementos poder analisar, identificar e compreender
os princípios que regiam a coleção brasileira de artes plásticas no período de
1960-1970.
A análise e da leitura dos manuscritos e textos deixados gerou a criação
de eixos de investigação. O desejo de Theon em manter a coleção reunida foi
expresso em testamento durante a doação das obras e a estruturação entre eixos
é uma proposta para facilitaria a sua compreensão de maneira didática a sua coleção.

Assim, em um primeiro eixo: a possibilidade da coleção de arte, ser catalogada como transcendental. Isto, contribuiria para que artistas como Fang,
Jandyra Waters, Mira Schendel, Valentim, Silva, Volpi, Arnaldo Ferrari entre outros, mantivessem suas poéticas artísticas em um marco permanente para a arte?

59

Um segundo eixo foi o das marcas poéticas dos artistas e a sua eleição
para partilharem da coleção lado a lado. Porque a escolha desses artistas? Apenas gosto pessoal ou haveria um fio condutor baseado de formação analítica por
trás da coleção? Qual seria a visão sobre a arte brasileira que o colecionador
gostaria de deixar para a posterioridade?
No terceiro eixo o viés didático, uma vez que, Theon Para o crítico a cor
concreta não deveria se constituir de um valor autônomo, e sim funcionar como
elemento divisor de espaço, como parte da dinâmica informativa do trabalho

-

como crítico de arte - utilizou muito bem seus conhecimentos em vários idiomas
para escrever sobre os artistas, delinear as conquistas da artes plásticas no Brasil
entre o período de 1960 -1985, ano em que conclui a doação por completo da
coleção. Diante disso quais seriam quais as potencialidades de um olhar educativo a partir da coleção?

Em alguns de seus manuscritos expressou contentamento em frequentar
os ateliês de artistas e ver como os quadros eram produzidos, criados, coloridos.
Artistas como Volpi, Ferrari, Koch e Silva tiveram um apreço especial na vida do
crítico de arte, que reservava algumas manhãs nos seus fins de semana para
acompanhá-los nas suas produções artísticas.

Eixo 1 - A transcendência da coleção na visão do crítico de arte

A partir de 1957, Theon iniciou sua produção literária e escreveu muito sobre arte. Dois tipos de textos marcaram de maneira significativa sua produção: as
revisões de história da arte, como evidencia seu manuscrito Rumos e conquistas
da pintura moderna e os catálogos e exposições sobre temas específicos, como
A transcendental idade na arte e a produção dos poemas, ainda que de maneira
tímida e pouco divulgada. Sua teoria fenomenológica e interpretativa das diversas
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manifestações da arte fundamentou temas e questionamentos que se relacionavam com a religião, a alma do artista e a obra de arte.

Em seu artigo sobre arte e religião, lembrava que vários credos fizeram uso
de imagens para facilitar o acesso a estados especiais de consciência e comunhão com o universo. Citava o uso das mandalas orientais, dos pisos das
catedrais góticas e seus padrões geométricos.

Para Theon, a dimensão espiritual vinha da experiência estética como a
variedade religiosidade, sem distorções das religiões oficialmente estabelecidas.
Essa sua teoria evidenciava os caminhos necessários para o encontro desse momento de transcendência que:

ultrapassa o imediatismo que a obra apresenta, ofertando-nos e
proporcionando-nos vivências luminosas que variam entre o magismo dos que têm origens na mescla com as culturas dos afrobrasileiros e ameríndios (Rubem Valentim, Niobe Xando, Valdeir
Maciel, Jose Antônio da Silva) como também o magismo e mediterrâneo de Fernando Odriozola até as vivências mais
contemplativa e cósmicas como o Zen de um Fang, Mira Schendel
e as formas geométricas de Volpi e Arnaldo Ferrari.

Em seu manuscrito Rumos e conquistas da arte moderna, Theon descrevia a alma como parte etérea do ser humano, capaz de estabelecer a unidade
entre o homem fragmentado e a totalidade do universo. Entendia a arte abstrata
como libertação das amarras do visível e abertura para a criação de muitas possibilidades visuais e sensoriais.

Além desse artigo citado escreveu inúmeros outros às revistas de arte,
como Cavalo Azul (1976) e Habitat (1963 a 1965), nas quais tinha uma coluna de
crítica se arte. Suas pesquisas sobre a arte brasileira foram inusitadas em busca
de traduzir a linguagem de artistas ainda pouco conhecidos ou não valorados pela
crítica da época. Em Habitat, publicou uma grande produção de artigos e uma
coluna bimestral sobre a produção de artistas que mais tarde viriam fazer parte
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de sua coleção, como: Arnaldo Ferrari, Mira Schendel, Valdeir Maciel, Trindade
Leal Jandyra Waters, Fang, entre outros.

É importante ressaltar que a crítica de arte ainda era algo novo para o
público em geral, pois o pais ainda estava iniciando suas atividades nas artes
plásticas. Ainda assim definia o papel do crítico de arte como o de alertar os artistas e de esclarecer o público em geral. Dizia:

A saída está em cultivar o público, através de uma educação formal- curso conferencias,- o único caminho para sanar uma
situação doentia. É preciso metodologia e em crítica isso se traduz
por uma abertura incomensurável para sentir profundamente todas
as conquistas plásticas (Folha da Manhã, 1953, p.07).

Em artigo para o jornal Folha de São Paulo (1953) intitulado Falta audácia
aos críticos de arte brasileiros dizia:
A crítica de arte plásticas é conservadora. Em sua essência é o
produto formal de uma cultura que elegeu mandamentos expurgados de outras culturas, escandalizando-se com o absolutamente
original, como o fazem aqueles que não tem audácia. [...] a crítica
deve ser o elemento intermediário entre o artista e o destinatário
da obra de arte. Ela tem a obrigação de estar profundamente informada a respeito de todas as manifestação da arte, o que não
acontece. O crítico está obrigado a se envolver profundamente
com a história da arte de moderna e de ter um olhar aberto para
todas as manifestações, menos as de poder econômico.

Como Theon era um assíduo leitor de ensaios sobre história da arte e de
biografias e textos de artistas vigentes, seu pensamento crítico, aqui no país parecia caminhar na contramão, das ideias para a época. Ele porém seguia com
seus comentários e textos com convicção. Compartilhava a necessidade da obra
de arte ir além das aparências do mundo, traduzindo valores que não somente os
econômicos, mas também os estéticos e porque não espirituais, uma vez que, as
atitudes materialistas decorrentes do mundo moderno, haviam declinado para esses valores, por exemplo.
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Com o início das Bienais Internacionais a arte revolucionou o mercado de
vanguarda brasileira colocando-a em evidência para o mundo. Theon percebeu
que a arte brasileira tinha mais potencial do que lhe davam os críticos de arte da
época.
Participou ativamente das Bienais de 1951 e 1953, iniciando sua coleção
particular com o primeiro quadro de Alfredo Volpi (Casas de Itanhaém, 1951). A
partir de então, começou a frequentar o ateliê de artistas e a comprar assiduamente seus quadros, dando início assim à coleção.

Para fazer parte do conjunto de sua coleção, a escolha dos artistas passava
por uma criteriosa seleção. Tal processo era relatado em observações feitas nos
manuscritos e nas correspondências entre o crítico de arte e os demais artistas.

O presente estudo traçou um panorama geral das obras e elegeu aquelas
mais próximas dos eixos de investigação propostos. Encontrar elementos da
transcendência, religiosidade, da cor, da geometria foi um desafio. Foram selecionados 20 obras de cinco artistas selecionados.
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Eixo 2 - Marcas poéticas dos artistas selecionados na coleção

As marcas poéticas são visualmente construídas e compreendidas na medida em que constituem a extensão do eu (self) do artista, da organização e das
relações que ele faz com o mundo.

Uma construção de poéticas visuais aborda o fazer artístico, o caminho
da experiência percorrido, a influência cultural exercida no pensamento e na educação estética que o artista desenvolve.

Concentra-se nas variantes que permitem o efetivo ensino e aprendizagem da arte e provoca atitudes reflexivas ao apresentar-se como pesquisa,
investigação, busca e construção do conhecimento. Este se sustenta na experiência para poetizar e fruir arte na intercultura que margeia o cotidiano, enfatizando
o gesto criador, o processo poético e as dimensões de pessoalidade, e não apenas no resultado plástico obtido. Contudo, tal processo propõe o diálogo com a
arte ao conceber a leitura da obra para compreensão do mundo, desmitificando a
arte como um objeto de luxo.

Pareyson (2001) definiria que a poética é um gosto convertido em programa de arte, levando em conta o caráter programático e operativo da obra.

Roman Jakobson (1973) alerta para a função poética das linguagens,
aquela cuja mensagem se acha centrada em si, subvertendo e/ou transgredindo
as normas de uso por processos de seleção e combinação desta função para
diferentes sistemas de signos e em diferentes meios.
Laurentiz (1991) descreve uma “consciência sintética” do pensamento artístico, que acompanha a obra do artista, e é uma habilidade da mente em colher
as sugestões dos sentidos no ato criativo, acrescentar elementos a elas, torná-las
precisas e exibi-las numa forma inteligível e sensível. "Esta síntese, característica
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desta forma de pensamento, extrapola o previsível e o conhecimento e, através
desta habilidade excepcional da mente, relê e repropõe o mundo, a vida, a arte”.

Theon considerou muitos artistas em sua coleção, vislumbrando que, junto
à descoberta dos mesmos, o que estava em jogo era também o processo das
linguagens artísticas que se definiam, modificavam e ampliam essa visão do olhar.
Ele entendia que era preciso aprender a pensar e a enxergar de modo diferente –
eis a ordem no aparente caos – e retirar ou buscar em cada artista sua mais marcante apresentação, destacando assim, sua própria linguagem, sua própria
poética.

Para fazer parte desse conjunto, a escolha dos artistas passava por uma
criteriosa seleção. Essas características pré-selecionadas pelo crítico conduziam
aspectos relevantes de critérios quanto a cor, o tamanho do suporte das obras de
arte, a religiosidade, que segundo ele, que vinha da experiência estética.

Quando essas formas de pensamento do crítico, se integravam, e esse
sentimento se unia de maneira harmoniosa na visão, theoniana, o artista era elegível e podia fazer parte da coleção, que ganhava então notória propriedade,
tornando-se inseparável.

Os artistas selecionados em questão são os mediadores dessa expressividade por meio do uso das materialidades e da linguagem que utilizam. Suas
experiências levavam a perceber a autonomia da arte em relação às referências
do mundo, como as figuras, os objetos, as paisagens e o entorno.

Assim, chegamos aos cinco artistas escolhidos que serão aqui apresentados, tendo como fundamentação básica e a compilação de vários livros de
autores como: Romildo Santana na biografia de Jose Antônio da Silva, o próprio
Theon Spanudis para as biografias de Arnaldo Ferrari e Alfredo Volpi, além dos
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sites do MAC virtual e Itaú Cultural para as biografias Rubem Valentim e Eleonore
Koch.
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RUBEM VALENTIM

Rubem Valentim, que nasceu na Bahia emm1922 e veio a falecer em São Paulo
em 1991, inicia seu trabalho de pintor na década de 1940,
como autodidata.

Desde o início de sua produção, nota-se um forte interesse
pelas tradições populares do Nordeste, como pela cerâmica
do Recôncavo Baiano.

A partir da década de 1950, o artista tem como referência o universo religioso, principalmente aquele relacionado ao candomblé ou à umbanda. Em sua
obra, eles são reorganizados por uma geometria ainda mais rigorosa, formada por
linhas horizontais e verticais, triângulos, círculos e quadrados. Considerado um
dos mestres do construtivismo no Brasil no sentido em que cria uma linguagem
individual que o torna reconhecido para o público leigo, através da realização de
imagens subjetivas mas construindo sua obra objetivamente.

No caso de Rubem Valentim, isto está claro nos seus emblemas que, a
partir de signos do candomblé, se transformam em uma simbologia construtiva
consoante com a linguagem internacional. Dessa forma, o artista compõe um repertório pessoal que, aliado ao uso criativo da cor, abre-se a várias possibilidades
formais.
Além da pintura, no final da década de 1960, passa a realizar murais,
relevos e esculturas monumentais em madeira, mantendo-se sempre constante
em sua poética. Em 1977, na 16ª Bienal Internacional de São Paulo, apresenta o
Templo de Oxalá, com relevos e objetos emblemáticos brancos. Pela referência
ao universo simbólico, alguns estudiosos aproximam seus trabalhos aos de outros
abstratos latino-americanos, como o uruguaio Joaquín Torres-García (1874 1949).
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Em 1966, participa do Festival Mundial de Artes Negras em Dacar, Senegal. Ao retornar ao Brasil, reside em Brasília e leciona pintura no Ateliê Livre do
Instituto de Artes da Universidade de Brasília (UnB). Em 1972, faz um mural de
mármore para o edifício-sede da Novação, em Brasília, considerado sua primeira
obra pública.

Em 1979, Valentim realiza escultura de concreto aparente, instalada na
Praça da Sé, em São Paulo, definindo-a como o “marco sincrético da cultura afrobrasileira”. No mesmo ano, é designado por uma comissão de críticos para executar cinco medalhões de ouro, prata e bronze, para os quais recria símbolos afrobrasileiros para a Casa da Moeda do Brasil. Em 1998, o Museu de Arte da Moderna da Bahia (MAM/BA) inaugura o espaço Rubem Valentim, no Parque de
Esculturas e continua presente em muitas exposições da contemporaneidade.

Sua relação com Theon era de forte amizade e de muita afeição como
demonstra os trechos de cartas abaixo: (vide anexo I)

(...) Theon você bem sabe que a minha pintura é impregnada de religiosidade,
no fundo sou um poeta-místico que considera o fazer cotidiano o mais eficaz exercício espiritual do homem. (...) como você vê penso que estou em condições
espirituais para sentir a sua linguagem (pessoal) poética cheia de criatividade.

Brasília, 28 de março de 1968
Meu amigo, meu irmão.
Agradeço o livro Seixo, que é de grande beleza e que me comoveu quando li. Aqueles poemas barrocos (de amor) pingentes e dolorosos que dilaceram as almas
apaixonadas... Theon já lhe disse que sinto profundamente a sua poesia quer pelo
conteúdo místico-lírico-cosmogônico, religioso (ao mesmo tempo sem se separar
das coisas terrenas, sem se desligar da vida que se escoa (flui) mesquinha e grandiosa, quer pela forma construída, meditada e contida, sustentada por ritmos que
poderiam chamar de brasileiros; virtuoso com uma cadencia melodiosa que agrade
aos meus ouvidos. Considero você um poeta verdadeiramente brasileiro (pela essência genuinamente brasileira que seus poemas transbordam). Você, como Volpi
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e eu fazemos arte brasileira, contemporânea, universal. E sobretudo temos uma
linguagem pessoal, o que mais importa a meu ver. Aproveito para lhe dizer que
marquei a data da minha exposição na galeria Artréia para o dia 22-08-68. Tenho
trabalhado para a exposição coletiva que será feita no MAM-RJ e será patrocinada
pelo jornal do Brasil. Chama-se Exposição Resumo 68, isto é uma relação das melhores exposições individuais de 67. Aproveito para saber também do Ferrari e
mande lembranças a sua mãe. Assim que eu for a São Paulo, vou te visitar e levar
o quadro Xangô, um relevo que fiz para você.
RV.
Rio de Janeiro 26 de maio de 1971
Querido Irmão
Agradeço o livro de poesias (Poesia Integrada) que você me enviou. Fiquei muito
feliz com seu presente. Você tem que seguir com a tua poesia e você só deve mandar para as pessoas serias, que realmente, se interessem por poesia seria. O
problema é a qualidade – não a quantidade. Como te falei Theon, encaminha os
seus livros para um amigo meu na Alemanha. O endereço dele é esse; Jose Guilherme Melquior – Brasilianische, Botschaft –Bonn- Alemanha Ocidental. Ele
trabalha na embaixada do Brasil em Bonn e pode te ajudar. (...)
A UnB ajudou muito pouco na exposição dos objetos no MAM-RJ. Tive 31 objetos emblemáticos e relevos emblemas expostos, e a crítica gostou e aprovou
publicando vários artigos nos jornais (...)Percebi que a minha arte viva, autentica
atinge o povo, isto é bom. Atinge as pessoas simples, mais puras, independentemente de nível cultural ou econômico. Como a minha linguagem é inédita no Brasil
ela não é inteiramente ou totalmente aprendida pela burguesia brasileira que tem
poder aquisitivo para trabalhos de arte. A burguesia brasileira falta cultura perceptiva, é deformada culturalmente, busca mais a essência comercial que a poética (...)
pensam que estão empregando dinheiro de modo mais seguro em coisas já aceitas.
(...)Aproveito para saber como está o Arnaldo Ferrari e mande lembranças a Barbara, Sólon e Joaquim.
RV.

ELEONORE KOCH
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A trajetória da artista Eleonore Koch que nasceu em
Berlim em 1926, destaca-se na arte brasileira de sua
geração. A artista chegou ao Brasil em meados de
1936, proveniente de uma Alemanha em guerra. Sua
mãe, a psicanalista Adelheid Koch, foi a primeira psicanalista a exercer a atividade no pais, com a psicanálise clínica. Inicia sua
formação artística com Yolanda Mohalyi (1909 - 1978), Elisabeth Nobiling (1902 1975), Flexor (1907 - 1971) e, a partir de 1947, com Bruno Giorgi (1905 - 1993).

Faz viagem de estudos a Paris em 1949 e frequenta os ateliês de escultura de Arpad Szenes (1897 - 1985) e Robert Coutin (1891 - 1965). De volta a São
Paulo, em 1952, atua como cenógrafa na TV Tupi. Por intermédio de Geraldo de
Barros (1923 - 1998), torna-se secretária de Mário Schenberg (1914 - 1990) e
César Lattes (1924 - 2005), na Universidade de São Paulo (USP).

Por intermédio de sua mãe, conhece o colecionador Theon Spanudis
(1915 - 1985), que a apresenta ao pintor Alfredo Volpi (1896 - 1988), com quem
continua sua formação. É no ateliê de Volpi que a artista aprende a técnica de
têmpera, observando o pintor, que lhe escolhia as cores, o tema e a execução da
composição na tela. Assim, recebe grande influência do pintor, de quem passa a
ser considerada a única discípula. Integra as edições de 1959 a 1967 da Bienal
Internacional de São Paulo.

Fixa residência em Londres a partir de 1968, onde é apoiada por um
grande colecionador, e trabalha como tradutora juramentada junto à Justiça inglesa. Em correspondência à Theon (vide anexo I) é possível compreender esse
momento:
Londres, 18 de fevereiro de 1976.
Querido Theon
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Recebi seu livro sobre Volpi, através de um amigo aqui. A parte técnica do livro é
excelente e posso imaginar o trabalho que isso tenha dado a Stefan e a você. A
ideia de tê-lo impresso na Alemanha foi boa e creio que vocês ficaram satisfeitos
com o resultado. Fiquei surpresa ao ler e imagine: Eu não sabia que fora citada!
Descobri assim, ao ler, que me deparei com suas duas citações, Muito obrigada
Theon, pois foi você que me deu indicações, críticas e comentários acerca de meus
trabalho e foi talvez em você que afinal consegui achar o mestre. Gostei do trabalho
sobre o livro do Volpi e achei ótimo compreender as diversas ocorrências e ao
mesmo tempo o conjunto. Senti ainda essa ponta de afetividade contra os concretistas, o que me faz pensar que certas passagens de outrora continuam por assim
dizer “acesas” em você. Queria saber notícias sobre o Valdeir Maciel, Volpi, Ferrari
e a Mira. O que estão fazendo? Como se sentem? Como está o cenário das artes
plásticas e como estão a Maria Leontina e o Milton DaCosta?
Aguardo notícias suas.
Lore.
Londres, 22 de maio de 1985.
Querido Theon
Quero parabenizá-lo pelo aniversário que se aproxima e expressar minha eterna
gratidão por sua amizade. Eu me lembro mesmo visualmente do nosso primeiro
encontro. Foi em Santos, ao descer do navio quando voltei da Europa, e você tinha
chegado alguns meses antes. Você foi a primeira pessoa que realmente me encorajou na pintura. Sem a sua valiosa crítica, sua sensibilidade e o seu interesse não
sei como eu teria passado todos aqueles primeiros anos. Lembro-me também de
como ia regularmente visitar o Volpi nos anos 50, comprando quadros e conversando com ele. Esta glória é sua, não importa o que os outros mais tarde espalhem
sobre a descoberta do mestre. Você foi para muitos jovens pintores o descobridor,
de maneira que a minha gratidão transcende o meu caso pessoal. Você é muito
importante para mim.
Com carinho
Lore.

Em 1979, participa da exposição Coleção Theon Spanudis, no Museu de
Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC/USP), realizada para
comemorar a doação feita pelo colecionador ao museu. Volta a viver no Brasil na
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década de 1980.Em 1986, participa da mostra Volpi: permanência e matriz – sete
artistas de São Paulo, na Montesanti Galleria de São Paulo.
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ALFREDO VOLPI

Alfredo Volpi nasceu em Lucca, em 1896 e faleceu em
São Paulo, em 1988.
No ano de 1897, a família Volpi emigra para São Paulo
e se estabelece na região do Ipiranga, com um pequeno comércio. Destino comum aos filhos de
imigrantes italianos, Volpi inicia-se em trabalhos artesanais e, em 1911, torna-se pintor decorador. Talvez daí decorra o gosto pelo
trabalho contínuo e gradual da sua linguagem estética, próprio da valorização de
um “saber fazer”.

Até os anos 1930, Volpi elabora sua técnica e emerge um trabalho mais
consciente, utilizando-se das cores para a construção de um equilíbrio muito próprio. Nessa época, aproxima-se de artistas como Fúlvio Pennachi (1905-1992) e
Francisco Rebolo Gonsales (1902-1980), ambos integrantes do Grupo Santa Helena. A denominação do grupo e a participação de Volpi surgem mais de uma
proximidade física dos pintores (que pintavam em uma sala do Edifício Santa Helena) e da sua origem comum do que de uma identificação estética. Volpi destoava
do grupo especialmente por não ser um pintor conservador.

Em 1938, conhece o pintor italiano Ernesto de Fiori. O encontro seria
muito frutífero para ambos e se deu numa época muito oportuna para Volpi, que
enveredava para um caminho de maior liberdade estética.

Um acontecimento fundamental para a poética de Volpi foi sua passagem
por Itanhaém, em São Paulo, entre 1939 e 1941. Sua esposa teve problemas de
saúde e mudou-se para o litoral, a fim de se tratar. O artista a acompanhou, retornando à capital apenas nos finais de semana, em que procurava vender suas
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obras. A gravidade da doença de Judite Volpi envolveu o artista em questionamentos que o fizeram rever sua obra e suas concepções, liberando um potencial
criativo latente, ao qual Volpi finalmente conseguiria dar vazão.

A tensão própria de situações-limite possibilitou para Volpi uma liberdade
gestual que imprimiria uma nova dinâmica à sua obra. A série de marinhas que
pinta a partir dessa época evidencia uma obra muito própria que se desenvolveria
gradualmente até atingir um ápice abstrato, em que as composições eram compreendidas em termos de cores, linhas e formas.

O contato com Theon, está registrado pelo próprio crítico em diversos textos de palestras e catálogos de exposições mas a importância dessa amizade
pode ser retratada conforme demonstra o trecho do manuscrito abaixo (vide anexo
I):
Foi uma fase idílica quando visitava Volpi, todos os sábados de manhã e Eleonore Koch estudava com ele. Naquele tempo tinha um casalzinho de crianças
belíssimas o Nenê (mulatinho inquieto) de dons acrobáticos e a Sueli (uma belíssima pequena índia); Gatos, cachorros no quintal, pombos fazendo barulho. Um
papagaio que caçoava de todos. Imitava os cachorros, os gatos e a gente. Uma
romã florida. Foi um tempo idílico. Depois quando já famoso os Noigandristas caíram como urubus sobre ele e invadiram sua casa. Nenê e Sueli, mais velhos
perderam sua graça. Não era mais o mesmo ambiente. Nos afastamos de Volpi.
Anos depois quando ele ganhava milhões nos confessou que na época onde éramos os únicos compradores dele, ele vivia muito melhor, pois o dinheiro tinha mais
valor aquisitivo do que na época onde ganhou milhões. Nós aumentávamos o preço
dos quadros comprados de acordo com a inflação. Ele nunca pediu. Era muito tímido.

Cabe ressaltar que Volpi recusava teorizações estéreis, mas estava sempre muito bem informado das correntes artísticas do seu tempo, embora não se
filiasse explicitamente a nenhuma delas, já que sua trajetória era extremamente
pessoal. Esse é um dos pontos que fazem dele um grande pintor: Volpi é moderno
e atual, sem se importar com rótulos artificiais. O trecho destacado (vide anexo I),
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ilustra um textos de palestra em que Theon destaca os atributos artísticos sobre
Volpi:

Aqueles que não toleram uma pintura sem assunto literário e emocionalidade
grosseira, perguntam: Para onde vai esta pintura? Nos faríamos votos de que Volpi
continuasse ad infinitum, nesta fase, enriquecendo-nos com as suas sutis criações,
uma vez que, ele conseguiu o seu instrumentário riquíssimo e sua inteligência fina
e criativa, em vez de envelhecer com o tempo, floresce em plena juventude. E não
gostaríamos de terminar, antes de ter atacado um argumento mesquinho que alguns dos adversários de Volpi espalharam propositalmente: “eles falam que pode
ser que Volpi conseguiu isto ou aquilo. Mas tudo isso aconteceu inconscientemente,
por acaso, porque Volpi no fundo apesar de talentoso é um ingênuo sem cultura,
um primitivo. Resultado por acaso, resultados inconscientes, são resultados sistemáticos, tão consequentes e coerentes como no caso de Volpi e da sua admirável
evolução não são produtos por acaso, nem produtos de ingenuidade ou inconscientes. Ao contrário, pressupostamente uma consciência finíssima, tenaz e
sistemática. Volpi não é intelectualizado e nem gosta das faroladas intelectuais em
torno da própria produção. Mas isto não quer dizer que sua produção seja inconsciente. Aliás não é obrigação do artista, interpretar intelectualmente a própria obra.
Isto é muito mais obrigação do crítico de arte e várias vezes (nem sempre) nos
encontramos atividades intelectuais interpretativas do próprio artista como tentativa
para contrabalancear a carência de sua produtividade artística.
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JOSE ANTONIO DA SILVA
José Antônio da Silva nasceu em Sales Oliveira, 1909;
morreu em São Paulo, 1996. Pela vida, a dor do desapreço e da incompreensão foi sempre uma grande
marca sua e também registrada em seus trabalhos.

Foi pintor e escritor; considerado o maior naïf do Brasil. Seus feitos pessoais e artísticos o revelaram como
representante da cultura brasileira de raízes.

Criado na roça e filho de humildes meeiros, desde criança, sentiu inclinação
para o desenho. Rabiscava em superfícies improvisadas. Autodidata, corajoso,
visionário e aventureiro, inventando os próprios meios, Silva barganhava pinturas
por mantimentos, remédios e bugigangas; dava quadros em troca de receitas médicas. Semialfabetizado, publicou os versos de Sou artista, sou poeta e três outras
narrativas romanceadas – Maria Clara, Alice e Fazenda da Boa Esperança.

Sua disposição para a arte o chamou para a cidade, em finais de 1930.
Embora na década de 1940 fosse desconhecido em Rio Preto, merecendo apoio
de uns poucos jornalistas e intelectuais, como Basileu Toledo França e Dinorath
do Valle, Silva foi revelado em 1946, na exposição de inauguração da Casa de
Cultura, pelos críticos Lourival Gomes Machado, João Cruz Costa e Paulo Mendes de Almeida. Imbuídos pela ideologia e estética do Modernismo de 1922,
aqueles intelectuais enxergaram no artista genuína expressão da cultura rural brasileira, mormente a caipira.

José Antônio participou, em 1949, da Exposição de Pintura Paulista, no
Ministério da Educação e Saúde da então capital federal. Expôs em 1950 no Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM-SP).
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Em 1951, recebeu o Prêmio de Aquisição do Museu de Arte Moderna de
Nova York. No ano seguinte, foi selecionado para participar da XXVI Bienal de
Veneza. Em 1953, participou da II Bienal de São Paulo; em 1954, foi premiado
pela II Bienal Hispano-americana de Havana; em 1955, foi admirado na Exposição
Internacional de Lissone, Milão. Em 1956, foi mencionado no “The Arts in Brazil”,
de Pietro Maria Bardi, Milão; em 1960, foi referido no “Who’s who in Latin América”, dicionário de personalidades notáveis editado por Wheeler Sammors de
Chicago. Passaram-se muitos anos e conquistas.

Em 1966, Silva criou o Museu Municipal de Arte Contemporânea de Rio
Preto, em São Paulo. No mesmo ano, recebeu uma “Sala Especial” na Bienal
Internacional de Veneza. Em 1987, além da exposição coletiva Brèsil Arts Populaires Contemporain, organizada pelo Ministério da Cultura e a Maison des
Cultures du Monde da França, fez parte da Sala Especial Imaginários Singulares
da XIX Bienal de São Paulo.

Há publicações sobre o artista no Brasil e no exterior, além de estudos produzidos pela Associação dos Amigos da Pinacoteca e Prefeitura de São Paulo.
Na capital, suas obras fazem parte do MASP, do MAM, do MAC, da Pinacoteca
do Estado e do Museu de Arte Sacra.

Silva era personagem de si mesmo e materializou o mito do pertencimento à
nação, ao caipirismo. Seu tino para a expressão crua da arte fez ecoar pelos quatro ventos as aspirações, devaneios, sentimentos e paixão. Seu primitivismo de
cores desnorteantes revigorou arquétipos e símbolos elementares da existência
coletiva. No dialeto esquecido pelas elites, o artista inspira as cores de seus quadros, que refletem uma sesmaria rústica e remota.
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ARNALDO FERRARI
Arnaldo Ferrari nasceu em São Paulo, no ano de 1906, e
faleceu na mesma cidade, em 1974. Entre 1925 e 1935,
realizou seu aprendizado artístico, no Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo e na Escola de Belas Artes de São
Paulo. Aos 29 anos, manteve contato com o Grupo Santa
Helena, plasmando sua personalidade à sombra de seus
mais proeminentes membros. Também pertenceu ao
Grupo Guanabara, em São Paulo.

Expositor do Salão Paulista de Arte Moderna, nele recebeu sucessivamente medalha de bronze (1952), de prata (1958), prêmio de aquisição (1959 e
1963), viagem ao pais (1961) e grande medalha de ouro (1966). Tomou parte em
diversos outros certames, como os salões do Sindicato dos Artistas Plásticos de
São Paulo, o Salão Nacional de Arte Moderna, a Bienal de São Paulo, a I Bienal
Nacional de Artes Plásticas, em Salvador (1966), e o I Salão de Arte Contemporânea de Santo André (1968), no qual recebeu o primeiro prêmio de pintura.

A carreira artística de Arnaldo Ferrari compreende dois períodos inteiramente diversificados entre si, representando seu turning point o conhecimento
da obra construtivista de Joaquín Torres Garcia, em começos da década de 1950.

Antes desse conhecimento, Ferrari obedecia aos postulados de um
anêmico pós-impressionismo, que repartia com seus companheiros de geração,
aquela que reagiu contra o academicismo de começos do Séc. XX em São Paulo.

Ao tomar contato com os construtivistas, passou a estruturar geometricamente sua obra. No entanto, nos intervalos, praticava uma pintura não
figurativista, menos rígida.
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O crítico Theon Spanudis, comparando-o a Volpi "que capta a essência
etérea das coisas", descreve o trabalho de Ferrari em seu manuscrito: (vide anexo
I)
Até a sua morte visitávamos, todo sábado de manhã, Arnaldo Ferrari em seu
atelier. Embora de origem proletária ele era um intelectual com enormes interesses
teóricos sobre a arte e pintura moderna, filosofia e religião. Ele nunca foi atrás dos
críticos não era carreirista. Volpi não era intelectual... era intuitivo. Não tinha cultura,
leituras não o interessavam. Ferrari adquiriu sozinho uma considerável cultura com
suas leituras.

A esquerda festiva devia ter apoiado Volpi pelo seu amor das coisas populares
e Ferrari pelo seu amor proletariado e seus ideais comunistas e não Portinari com
sua grande eloquência balofa e Di Cavalcanti com suas superficialidades ilustrativas. Mais tarde a esquerda festiva apoiou a pintura pesada do Antônio Henrique do
Amaral e as superficialidades do Aguilar. Que pena! Ferrari tinha um caráter singelo,
honesto, uma fonte inesgotável da fantasia formal-construtiva. Um homem integro
e valioso, apaixonado pelas teorias do Joaquim Torres Garcia.

Ferrari pinta a densidade dos objetos, a sua materialidade, o seu peso, o seu
enraizamento no solo. Ele não dissolve os objetos num vibrar irradiante. Desde o
começo, é o materialista, o profundo metafísico da densidade da matéria.

Caso raro de um artista que só se encontrou em plena maturidade,
Arnaldo Ferrari não merece o esquecimento a que tem sido invariavelmente relegado, a despeito de esforços isolados que ocorrem ocasionalmente, como foi o
caso da retrospectiva póstuma de 1975, no Paço das Artes, em São Paulo.
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Eixo 3 – Um olhar educativo sobre o legado Theon Spanudis:

Um olhar educativo significa mediação cultural. O significado do termo
mediação vem de uma ação ou efeito de mediar, intervir; um intermédio. Na literatura analisada existe um conjunto de estudos que buscam compreender o papel
dos mediadores na aprendizagem museal.

Para Marandino (2001) o foco desse papel não está no visitante e sim no
discurso expositivo o que possibilita formulações de questões como:
a) qual o papel do conteúdo temático de uma coleção em relação
a aprendizagem?
b) qual a importância da mediação sujeito-objeto para esse processo?
c) porque algumas exposições propiciam maiores possibilidades
de aprendizagem que outras?
d) com a diversidade de fatores relacionados ao discurso expositivo influencia esse processo?

Pesquisas recentes tem se preocupado em compreender como as pessoas leem os objetos nos museus e quais interpretações e significados que elas
constroem a partir deles. Cada um que chega a qualquer exposição traz consigo
suas referências pessoais e suas expectativas, seus saberes prévios.

Para autores como Martins e Picosque (2012, p.25) a mediação cultural
como facilitadora desse encontro entre a arte e o fruidor precisa ser pensada
como uma área de estudo singular.

Alguns olham para o contexto das exposições ou da temática das coleções, tentando compreender o papel a das instituições na aprendizagem, outros
buscam entender as interações discursivas baseadas nos objetos expostos. Ainda
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é recente o estudo que aprofundam a aprendizagem em museus e instituições de
arte no que pensam os visitantes e como valoram essa experiência estética.

As autoras ressaltam a necessidade e investigarmos não somente as práticas utilizadas nos espaços museais, identificando os saberes envolvidos nesses
processos, mas também de nos questionarmos sobre a formação de profissionais
responsáveis pela elaboração das atividades educativas voltadas para o público.

Segundo Martins (2012) a mediação sob este aspecto se enriquece na
troca de pontos de vista de cada um no seu grupo, acrescidos de outros trazidos
por teóricos e estudiosos que podemos apresentar, ampliando conhecimentos e
partindo para novas problematizações.

Observa-se assim uma possibilidade de essas obras, como um recorte da
coleção, serem utilizadas em uma mediação cultural e educativa. Adicionalmente,
salienta-se que este trabalho foi além da simples eleição de imagens, orientandose por três aspectos importantes:

-valor educativo das visitas aos museus;
-impacto da preparação (antes) destas visitas;
-complexidade dos elementos que poderiam influenciar em uma provável
aprendizagem.

O impacto da mediação educativa será abordado posteriormente, exemplificando com um modelo de aprendizado o trabalho de alunos universitários e o
uso das coleções de arte do MAC através do curso Acervo: Roteiro de visitas em
2007.
Neste contexto, vale destacar o valor educativo de visitas a museus. A
complexidade dos elementos que influenciam as investigações mostrou que os
museus oferecem uma gama de oportunidades para o envolvimento do visitante,
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possibilitando a interação entre museu, monitores, guias, professores e tornando
a experiência mais enriquecedora.
No próximo capitulo vamos abordar a educação museal e os modelos
utilizados em alguns países, assim como as investigações que permeiam essa
área.
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CAPÍTULO. 3

Somos
Ponte
Fluxo
Passo
Mar
Ar

SATÉLITES

somos somos somos
ponte ponte ponte
flluxo fluxo fluxo
passo passo passo
mar
mar
mar
ar
ar
ar

Theon Spanudis
(Poemas espaciais,1984, p.110)

No capítulo anterior discorremos o propósito de apresentar caminhos percorridos em busca de um referencial que permitisse a análise do objeto de estudo.

Frente a temática que se coloca para o presente trabalho, considerou-se
necessário apresentar o que se entende sobre alguns dos temas balizadores
dessa pesquisa como as teorias, práticas e modelos de educação museal.
O referencial teórico que focaliza a educação museal, é formado por autores como: Hooper-Greenhill (1994,1999, 2000), Hein, (1998), Larouche et Allard
(1997, 2006), Falcão (2003), Van Praet e Poucet (1992), Legendre (1983),
Shuh(1992), Allen (2001), Roberts(1994) Falk e Dierking (2000, 2001).

É importante mencionar também que o estudo desses autores fez parte de
um seminário de pesquisa (seminaire de recherche et methodologie en museologie) 4 realizados na Université de Montréal (2012), nos quais foram possíveis
trabalhar o estudos de alguns modelos práticos-teóricos e as metodologias adotadas em museus, auxiliando na construção de uma nova perspectiva da relação
dessas instituições com seus públicos.

4

Seminário de pesquisa e metodologia em museologia

83

A preocupação desses autores está voltada ao fornecimento de elementos
que buscam delimitar os elementos e as relações que devem constar em uma
pratica educativa em museus. Assim, trago neste capítulo os estudos e pesquisas
advindos da minha participação em cursos e congressos no Canadá.

As investigações de grupos de pesquisa são pioneiras nos EUA e Inglaterra, embora se saiba que países como: França, Espanha, Canadá e Brasil tem
contribuído com importantes pesquisas relevantes no avanço da educação museal, como as que destacamos:
 MER (Museum Education Roundtable) tem sede nos EUA e onde
investiga a educação em museus, principalmente, de arte.
 ILI (Institute for Learning Innovation), também com sede nos EUA é
uma instituição sem fins lucrativos e sem vínculo com a universidade e foi criada
em 1986, em Maryland, onde fazem parte os pesquisadores John Falk e Lynn
Dierking.
 GREM (Groupe de Recherche en Éducation et Musée) da Université du Québec à Montréal (UQAM) foi criado em 1981 e foi dirigido pelo
professor Michel Allard até o ano de 2010 e propõe um modelo teórico da compreensão da educação museal enfocando uma pedagogia museal. Para
desenvolvê-lo os pesquisadores do GREM se apoiaram no conceito de modelo
sistêmico da relação pedagógica desenvolvida por Renard Legendre que daremos
sequência na explicação mais adiante.
 PERG (Program Evaluation and Research Group) que tem pesquisa
na University de Lesley EUA e desenvolve investigação em aprendizagem em
contexto não formal de educação e no qual o professor George Hein está ligado.
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 GEM (Group for Education in Museum). O grupo tem sede na Inglaterra e é formado por diversos membros que representam museus, galerias de
arte e sociedade. É responsável pelas publicações relativas a área museal como
The Journal for Education in Museum e o GEM News.
 RCMG (Research Centre for Museum and Galleries), também sediado na Inglaterra e ativo desde 1999. O centro é o responsável pelas publicações
do Museology Review junto a University de Leycester sob a orientação de Eilean
Hooper-Greenhill.

Um dado interessante foi observar que muitas das pesquisas desenvolvidas pelos museus americanos, tem seu foco em museus de ciências e história
natural. Já os museus ingleses evidenciam direcionar seus estudos para a arte e
história, enquanto que os museus canadenses como Musée de Beaux Arts, Musée Mcourd, Musée d’art Contemporaine, tem diversificado seus estudos tanto
para os campo da arte, quanto para o campo das ciências e história.

Preocupados com os saberes e inquietudes dos visitantes, os museus criaram diversos programas para os mais variados públicos, com a finalidade de
consolidar mais afundo os estudos sobre grupos como os de adultos visitantes,
estudantes, portadores de necessidades especiais, idosos, a fim de que - suas
experiências - contribuam para a melhoria e interesse sobre assuntos específicos
nos museus.

A pesquisa tem apontado que as contribuições nos países destacados
informam uma significativa importância da mediação na aprendizagem em museus, bem como sua construção dentro desse campo de saberes.
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O estudo dos grupos de pesquisa no Canada, EUA e Inglaterra e suas
investigações na educação museal foi um caminho que possibilitou rever as teorias e metodologias desenvolvidas nas coleções e acervos dos museus durante o
processo na aprendizagem, com um apoio maior de artigos e livros referenciados
sobre o tema.

Os estudos preliminares permitiram ampliar a visão dentro dos museus
como locais de aprendizagem não formal e vieram estabelecer fundamentos teóricos metodológicos, como marcos importantes, levando a compreensão de como
o visitante estabelece relações de aprendizado em suas experiências museais.

Nestes grupos de pesquisa as práticas utilizadas no campo de pesquisa,
envolveram o estudo de caso em grupos de investigação em diversas áreas e
tipologias, dentre eles museus de arte e foram observados alguns tipos de modelos ou abordagens teórico-metodológicas dos quais destaca-se:

a) Modelo de Aprendizagem Contextual, com abordagem construtivista,
onde o aprendizado é resultado da atividade humana e depende do contexto e
das características culturais em que ocorre esse aprendizado;

b) Modelos Sociocultural, Educação Experimental, Educação Progressiva, onde o aprendizado ocorre no meio social estabelecido, incluindo o uso de
ferramentas de conversações, sistemas de signos e símbolos, como mediadores.

c) Modelo sistêmico, onde estão embasado três elementos importantes,
sujeito, agente e objeto, que permitem colocar em evidencias as características
de um programa educativo, podendo ser desenvolvido em meio formal (como escolas) ou informal (como museus).
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3.1. Educação museal: conhecimento e aprendizagem

George Hein (1998), ao estudar os mecanismo de comunicação em museus, aponta para a discussão sobre as teorias educacionais vigentes nesses
espaços. Para o autor, compreender as teorias educacionais envolvidas no espaço museal requer dois componentes: um da ordem dos saberes (teorias do
conhecimento) e outro da ordem da prática (teoria da aprendizagem).

Sobre a teoria do conhecimento, Hein (1998) acredita que os museus podem se situar entre o conhecimento existente do aprendiz e o conhecimento
existente das ideias construídas.

O referido autor menciona que é necessário manter a continuidade entre
dois processos: a aprendizagem em acumular informações fatos, experiências e
a aprendizagem para gerar e organizar sensações de entorno, as quais levam à
produção de estruturas (esquemas) mentais.

Ele crê que essas duas dimensões das teorias educacionais podem ser
combinadas, produzindo modelos diferentes em relação à educação. Caracteriza
ainda os diferentes tipos de museu, ressaltando que aquele tradicional sistemático, com características behavioristas, é o mais familiar entre diversos países.
Nesses museus, acredita-se que o acervo pode ser exibido para representar a
estrutura “verdadeira” do conteúdo conceitual de maneira mais fácil.

Eilean Hooper-Greenhill (1999c) sugere que não existe um consenso sobre a abordagem educativa em museus, frente à diversidade de comunidades
interpretativas. Pondera que atualmente são poucos os educadores de museu que
adotam essa postura e indica a necessidade de um número maior de pesquisas
na área.
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As teorias e metodologias utilizadas no campo de pesquisa em questão
denotam que a especificidade da educação museal apresenta aspectos múltiplos
e complexos. Envolvem não somente as relações internas da instituição como as
relações do museu com seus agentes, em diversas instâncias sociais.

É dentro dessa perspectiva de compreensão que Hooper-Greenhill (1999)
desenvolve seus trabalhos na University de Leicester, cujo foco está na compreensão dos processos de comunicação, interpretação e educação no museu.
A premissa na qual se baseia a autora vem da própria historicidade do
fenômeno museal, ou seja, seu paradigma de atuação como instituição do século
XIX para os museus do século XXI. Ela afirma ser essa mudança o ponto de partida para uma redefinição dessas instituições frente à sociedade, no que se refere
a sua capacidade de produzir conhecimento relevante ao público.

Dessa forma, sua reflexão busca consolidar uma teoria sobre os percursos educativos dos museus. Compreende os processos de comunicação e uso de
acervos, a partir de uma visão holística, tanto do ponto de vista institucional quanto
teórico. Seu estudo resultou no que a autora denomina “pedagogia crítica do museu” e envolve teorias vindas de campos similares, como a comunicação, a
educação, a sociologia, a filosofia.
Para Hooper-Greenhill (1994a.p.4 tradução autora), “uma pedagogia crítica é uma perspectiva educacional que revê e desenvolve seus métodos,
estratégias e recursos visando à excelência educacional e ao trabalho de democratização do museu”. Sua reflexão parte do esforço de compreender as principais
influências teóricas provenientes da educação e que muito têm contribuído para
o conteúdo dos museus. A autora também salienta a ausência de consenso
acerca de qual a melhor abordagem educativa a ser executada nos espaços museais. Para ela, duas correntes teórico-práticas têm sido atuantes nessa área.
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 Positivista ou realista: compreende que o conhecimento (epistemologia) não se vincula ao visitante. Para essa corrente, o conhecimento define-se na
medida em que pode ser observado, mensurado e objetivado;
 Construtivista: compreende o conhecimento como algo construído a
partir da interação do visitante com o ambiente social e, nesse caso, a subjetividade é parte dessa construção.

A partir deste cenário, segundo Hooper-Greenhill (1994), ocorrem mais
duas abordagens distintas: uma transmissiva e outra de abordagem cultural:

(...) a comunicação é uma abordagem cultural entendida como a
transmissão linear e funcional de um corpo de objetivos de conhecimento externos de um comunicador versado para um receptorestudante(...) o modelo transmissivo vê a comunicação como um
processo de conferir informação e enviar mensagens, transmitindo
ideias através do espaço de uma fonte de informação versada para
um receptor passivo. (HOOPER-GREENHIL, 1994, p. 7 tradução
autora).

Dessa forma, ao ser aplicado nos museus, o modelo transmissor implica
em um tipo de comunicação linear, em que a pesquisa de público, consulta de
audiência e a avaliação não fazem parte do processo. Essa perspectiva comunicacional, de acordo com

Hooper-Greenhill (1994) é característica do que ela

denomina “museu modernista”, ou seja, uma instituição emblemática da Idade
Moderna europeia. O museu modernista baseia seu processo de comunicação
em uma concepção de conhecimento, de público e de educação oriundas desse
período e tributarias do movimento positivista. Assim, o conhecimento seria produzido por curadores e pesquisadores da instituição, sendo transmitido ao público
que “nada” sabe sobre o assunto e que o recebe passivamente.
(...) a pedagogia do museu modernista era baseada em uma compreensão dos objetos como locais de construção de conhecimento
e sentido: uma visão de conhecimento unificado, objetivo e transferível: uma perspectiva didática de transmissão do mestre para o
aprendiz e um conceito de museu audiência enquanto esferas separadas, com a adição do museu como um local de aprendizagem
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mantido separado da cultura popular de cada dia. (HOOPERGREENHILL, 2000, p.126, tradução autora).

No museu modernista, os objetos são apresentados de maneira ordenada, seguindo os critérios científicos do campo disciplinar específico e
acompanhados de fichas técnicas necessárias para determinado nível de conhecimento. Neste caso, a experiência do visitante seria regulada a partir daquilo que
o curador considera adequado para ser comunicado e consequentemente aprendido:
O espaço idealizado do museu modernista era positivista racional
avaliativo, distante e mantido separado do mundo real. Ao visitante
era dado o status de observador neutro andando de forma ordenada pelas galerias também ordenadas, bem iluminadas e
preparadas para a aquisição de conhecimento – o conhecimento
que pode ser construído dos objetos que, uma vez arranjados no
espaço neutro, falavam por si mesmo. (HOOPER-GREENHILL,
2000, p. 130 tradução autora).

Para a conformação desse discurso expositivo, uma numerosa equipe
deve atuar: curadores pesquisadores, arquitetos, designers. Em conjunto, esses
profissionais são submetidos a um intenso trabalho de produção para cumprimento de prazos e orçamentos definidos. Contudo, Hooper-Greenhill (2000) alerta
que são poucos ou quase nenhum desses profissionais que têm formação ou experiência como comunicadores em um museu modernista. Segundo a
pesquisadora, muitos deles não são convidados a participar da equipe de concepção da exposições, tampouco constam de seus quadros.

O outro arquétipo descrito pela autora é o modelo transmissor de comunicação, que deriva de uma reorganização de três níveis diferentes de controle.
Trata-se do assunto (tema) a ser abordado e que deverá estar apto a ser compreendido. As informações contidas no assunto ou temática abordados devem ser
expostas de maneira clara, ao alcance do visitante para que ele possa absorvêlas.
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No segundo plano, menciona-se o controle para suporte dessas informações. A ideia é que os displays, estantes, vitrines e outros recursos possam
facilitar, com mais precisão, a transmissão das informações ao visitante.

No terceiro plano, o museu irá fazer uso desse conjunto de informações
para melhorar as ações sociais que envolvem os visitantes no museu.

Eilean Hooper-Greenhill (2000) chamou a esse tipo de instituição de pósmuseu, pois parte da troca de informações de saberes e significados entre as
instituições museais e os visitantes que as frequentam. Para a autora, a perspectiva educativa do pós-museu está baseada no que ela compreende como
abordagem cultural. Esta origina-se no paradigma construtivista de aprendizado e
está mais presente nos estudos culturais que despertam grande interesse na comunidade museológica.

Dentro desse panorama, a realidade é moldada em um processo de negociação entre experiências, crenças e valores já adquiridos pelos visitantes que,
uma vez nas comunidades, desenvolvem seus próprios sentidos e significados.
(HOOPER-GREENHILL 2000).
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3.2. Modelos de aprendizagem teóricos-metodológicos em educação

Algumas das questões originadas durante o levantamento bibliográfico foi
a de procurar compreender como a elaboração dos modelos didáticos (pedagógicos) poderia ser utilizada na educação museal afim de melhor sua abordagem e
quais os elementos relacionados a aprendizagem dentro do ambiente museal poderiam colaborar para pensar o uso das coleções como parte importante dos
processos educativos.
A maioria dos autores estudados prefere diagnosticar a aprendizagem em
museus como um processo, muito mais que um produto. Em várias definições
encontradas como na de Falcão e outros autores (2003, p.186) acredita que existe
“um processo de longo prazo que envolve, muito mais que uma simples substituição e ideias” e Falk et Dierking (2000) apresentam a aprendizagem como um
esforço contextualizado que permite construir significados para sobreviver e prosperar no mundo atual em que se vive. Daí ser importante que a aprendizagem
seja vista como um diálogo entre o indivíduo e o meio físico ao longo do tempo
Falk (2001).

Enquanto a percepção de aprendizagem como processo, além do produto
é muito mais aceita, entre os pesquisadores o mesmo não ocorre quando se investiga o modo, ou a maneira, como ocorre esse processo.

Para Allen (2001) a aprendizagem é o ato de interpretar o que faz sentido
pessoal, como atividade articulada de um grupo dentro de uma perspectiva sócio
cultural. A autora apoia seu conceito no discurso do sujeito-visitante e define portanto aprendizagem como uma elaboração conversacional (tradução livre) em que
a linguagem é enriquecida pelos detalhes específicos dos objetos, do acervo, e
temáticas do museu e que reflete as conexões pessoais e afetivas realizadas.
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A elaboração conversacional consiste em um trabalho de mediação entre
os agentes de cultura (educadores, professores) e o uso que os mesmos fazem
do conhecimento prévio que detém. Esse trabalho consiste em verificar, ainda que
momentaneamente, o conhecimento trazido pelo sujeito-visitante e o uso que os
agentes mediadores podem fazer desse conhecimento, afim de ampliar a dinâmica nas exposições.

John Shuh (1992) em seu artigo Teaching yourself to teach with objects
exemplificou os benefícios da aprendizagem com os objetos através de pontos
principais de abordagem. Para ele, “Os objetos são fascinantes: e apesar de estarmos cercados por um mundo de objetos a cada dia, muitas vezes não temos a
oportunidade de no envolvermos em uma observação focada sobre eles”. (1992,
p.83.traduçao autora).

Shuh sugere que os objetos emitem tipos de energia que atraem visitantes
aos museus e incentiva a uma aprendizagem ativa. Muitas vezes ao preencher
nossos cérebros com perguntas prontas (warm-up) podemos despertar, o interesse dos visitantes e levá-los a pensar sobre como um determinado item em um
acervo, ou coleção pode se conecta com sua própria experiência. Objetos são
considerados fantásticas iniciativas de conversa e questionamentos.
“Os objetos não são específicos de cada idade e independentemente da idade ou fase de desenvolvimento conceitual, os visitantes
podem sempre ver um objeto e se envolver em uma discussão educacional interessante sobre isso”. (SHUH, 1992, p.84.traducao da autora)
Cabe acrescentar que os objetos vão responder aos visitantes de maneiras diferenciadas. Observação focada e manipulação de objetos podem ampliar
esses conceitos por diversas perspectivas e ajudar a tornar o museu como um
espaço mais inclusivo.
“Objetos nos ajudam a documentar a história de pessoas comuns embora o nossos museus e coleções de pesquisa incluem muitos
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objetos raros e preciosos, eles também incluem artefatos da vida cotidiana”. (SHUH 1992, p.84.tradução da autora).

Shuh sugere que trabalhar com esse tipo de abordagem sobre os objetos
pode emprestar dimensão crítica para o estudo da história, que muitas vezes tem
sido dominado pelas histórias de indivíduos social e economicamente privilegiados que deixaram em seu legado ampla prova documental de suas realizações.
Aqueles cujas vozes que não são tão facilmente ouvidas ou identificadas, e que
surgem a partir de tais fontes. Entretanto essas vozes deixam para trás obras de
arte, instrumentos científicos, alfaias religiosas, instrumentos musicais e outros
tipos de registros efêmeros.

O autor acredita que incorporando esses objetos através do ensino e
aprendizagem pode-se criar mecanismos que auxiliem e consequentemente tragam às luzes essas histórias pouco difundidas. Assim, “o uso de objetos ajuda os
visitantes a desenvolver importantes habilidades intelectuais” (SHUH 1992, p.85,
tradução da autora).

Para o referido autor podemos trabalhar com coisas tangíveis e ajudar os
visitantes a "desenvolver a sua capacidade de cuidado, ou seja a observação crítica do mundo", que é em si uma habilidade intelectual importante.

Suas investigações através da prática de cuidado, da observação crítica,
levou a uma série de fatos interessantes e teorias de que o ensino com objetos
pode ser uma valiosa abordagem porque a curadoria é o seu próprio tipo de pensamento crítico.

Pedir aos visitantes que consideram a relação de um objeto em outro, a
questionar as categorias às quais eles podem atribuir a um objeto, e interpretar
um objeto pode ser uma experiência edificante e fortalecedora.
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Outros autores como John Falk e Lync Dierking (2000) acreditam que o
processo de aprendizado pode ser melhor visto através da aplicação de um Modelo Contextual de Aprendizagem: Learning from Museum: Visitors Experiences
and the Making of Meaning e propõe que toda aprendizagem é situada em uma
serie de contextos baseados na ideia de Free-Choice Learning, ou como o próprio
nome diz, a aprendizagem é de livre escolha e não sequencial.

Para os referidos autores, é possível sintetizar os fatores que influenciam
e definem a aprendizagem museal de outros contextos educacionais por meio de
três conjuntos essenciais e onze fatores que se interseccionam, como mostra a
figura a seguir:

Figura.1 - Modelo sistêmico de Legendre
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Contexto pessoal

1- Motivação e expectativas: Como visto ao falar de linhas de pesquisa,
tentar desvendar as motivações e expectativas dos visitantes de museus vem
sendo uma das linhas de pesquisa de público mais explorada. Motivações e expectativas são reconhecidas como a “agenda” do visitante e múltiplas pesquisas
vem demonstrando a importância que adquirem no aproveitamento da visita (Falk
et al., 1998) e da experiência museal. Experiências prévias, antigas ou recentes,
nessa instituição ou em outra, alimentam essas agendas. As informações prévias
sobre o museu baseadas nas propagandas, no imaginário coletivo, na valoração
social do espaço, no conhecimento prévio das suas exposições e nas referências
pessoais sobre o lugar a visitar são alguns dos fatores que influenciam diretamente a conformação dessas agendas.

2 - Conhecimentos e crenças prévias: Desde um enfoque construtivista
que valoriza as ideias prévias na construção de conceitos científicos estes pesquisadores entendem que o aprendizado individual nos museus também se
baseia nelas. Considerando a diversidade de público que visita um museu e a
heterogeneidade de conhecimentos e crenças, a diversidade de estilos de aprendizagem fica claro que não é possível desenhar uma exposição que seja
igualmente aproveitada por cada indivíduo sendo que a experiência, sempre vai
ser pessoal. O museu precisa considerar os conhecimentos comuns sobre um
tema, as ideias prévias já identificadas em pesquisas para trabalhar tendo-as
como suporte para o design das suas exposições. Neste aspecto contribuem grandemente as avaliações prévias já comentadas, assim como as pesquisas
provenientes do ensino de ciências.

3 - Interesses - Estes pesquisadores referem-se ao interesse psicológico
que inclui atenção, curiosidade e engajamento cognitivo e emocional com uma
tarefa, condições necessárias para a aprendizagem.

96

4 - Livre escolha e controle: Falk e Dierking (2000) destacam esta característica como o diferencial do museu em relação a outras instituições. A
possibilidade de controle da própria experiência de aprendizado está dada em
especial pelo controle do tempo e da escolha do que se quer ver. Curiosidade,
desejo e novidade são os motores dos percursos auto guiados que se analisam
nas pesquisas de público através de observações diretas ou registro fílmico. Esses autores destacam a importância da livre escolha nos museus para as crianças
onde se lhes permite vivenciar uma experiência, em parte, auto controlada invertendo os papéis de decisão com os adultos acompanhantes.
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Contexto sociocultural
5 - Mediações intra grupais: As pesquisas de público mostram que a
maior parte dos visitantes dos museus vão em grupo e destacam como as interações intra grupais favorecem a aprendizagem. Assim os museus são valorizados
como ambientes propícios para a aprendizagem já que “são locações (settings)
sociais que encorajam a aprendizagem em grupos. De fato, quase todas as atividades dentro dos museus são altamente mediadas socialmente, e envolvem
agrupamentos sociais da escolha do visitante” (White & Barry, 1984, apud, Gaspar, 1993, p.92). Muitos estudos têm sido feitos nas últimas décadas na área das
interações sócio culturais constituindo, hoje, uma das áreas de pesquisa mais ativas na educação em museus (Falk & 58 Dierking, 2000). Neles se registram as
interações verbais e gestuais, se analisam os papéis assumidos pelos diferentes
membros da família e se tenta definir modelos de comportamento destes grupos.

6-Facilitadores :A interação com os guias, docentes e mediadores em
geral pode facilitar ou dificultar o aprendizado do visitante. Falk e Dierking salientam a importância do papel de mediação e não de reprodução de informações. A
capacitação do pessoal do museu e dos professores para desempenhar adequadamente este papel é entendida como essencial.

Contexto físico

7- Cultura: Este modelo considera que a aprendizagem se constrói também sobre o conhecimento da sociedade e nos valores nos quais o visitante está
inserido. A prática de visitação de museus é analisada como um hábito cultural, e
o leque de interpretações dos discursos expositivos de um museu estará indissoluvelmente afetado pelo contexto social do visitante.
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8- Orientação e Indicadores em exposição/acervo/coleção: As pesquisas de público mostram que a segurança para se movimentar em um espaço
desconhecido e a possibilidade de organizar o percurso a realizar cria as condições para um melhor aproveitamento da experiência (Falk & Dierking, 1992). Esta
informação pode ser oferecida com antecedência e reforçada no mesmo espaço
museal mediante indicações do tipo topográfico, organizativo ou conceitual. Pesquisas em museus mostram que a sensação de acolhimento, tanto físico quanto
psicológico, é imprescindível para a construção de uma boa experiência museal
(Hein & Alexander, 1998). A orientação física tem se mostrado como condição
substancial para permitir um engajamento afetivo com a visita, sendo que alguns
estudos mostram que os visitantes procuram primeiro se localizar e atender suas
necessidades mais concretas para depois mergulhar nas exposições (Hein,
2001).
9- Ambiente: O ambiente como um todo (o tamanho, o conforto, as cores,
a limpeza, o som ambiente, etc.) é considerado fundamental para favorecer ou
dificultar a aprendizagem pois influencia fortemente a experiência. As pesquisas
de memórias de visitas a museus destacam o ambiente como um dos fatores mais
lembrados (Falk & Dierking, 1995).

10- Arquitetura e Design: já as primeiras pesquisas de público mostraram a importância do design das exposições na experiência museal e acharam o
conforto do visitante como um fator fundamental.
Também a função pedagógica do museu é construída com base na narrativa proposta e a forma com que esta é explicitada (Hooper-Greenhill, 2000). O
design de textos e etiquetas e a efetiva leitura que deles fazem os visitantes tem
sido especialmente considerada por pesquisadores da área (Coxall,1996; Serrell,1996) mostrando a sua influência na experiência museal (Hirschi &
Screven,1988; McManus, 1990). A construção de espaços onde o visitante pode
“mergulhar” (ambientes de imersão), as experiências interativas, a utilização de
cores, luzes e sons permitem vivenciar de maneira significativa a exposição. A
consideração dos fatores ergonômicos no design das exposições é crucial.
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11- Experiências externas: aceitando que o aprendizado não respeita
limites institucionais nem temporais, entende-se que o visitante começou seu processo de aprendizado muito antes de entrar no museu e vai continuar
completando-o fora dele. Tais experiências são consideradas tão críticas quanto
à própria experiência museal. Destaca-se a importância dos museus criarem matérias e recursos que complementem a visita, tais como guias, apostilas, jogos ou
web sites fornecendo assim elementos de continuidade.

Entende-se a aprendizagem como uma mudança na maneira de ver, pensar, atuar e perceber o mundo, como um processo contínuo, a longo prazo, que
acontece em todo lugar, que envolve outros e que está guiado pelos interesses,
necessidades e conhecimentos prévios do indivíduo e indissoluvelmente associado às experiências pessoais.
Van-Praet e Poucet (1992) destacam que o fator “tempo” adquire um caráter pedagógico único no contexto do museu. Sua característica mais marcante
é o período que o visitante disponibiliza para desfrutar do contato com os objetos
expostos dentro do museu. Esse fator deve ser considerado pelas equipes (educativa, comunicação, marketing) durante o planejamento de exposição e
montagem das peças.

Na pedagogia particular dos museus, destacam-se ainda elementos referentes ao lócus. Van-Praet e Poucet (1992, p.32) observam que os aspectos
arquitetônicos do local, como luz, cores, mobiliário e objetos, devem proporcionar
estrategicamente um circuito que interligue e se comunique com as questões que
a equipe do setor educativo quer destacar: (...) “a exposição é um trajeto, um percurso
físico, na qual os temas e objetos, ou a estrutura do espaço dão sentido a cada um dos
nichos e temáticas expostas”. VAN-PRAET E POUCET (1992, p.32,tradução da autora)’’.
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Nestas circunstâncias, o contato primário com os peças autênticas e coleções também é importante. Van-Praet e Poucet (1992, p.32,) dizem que esse
contato “favorece o acesso aos objetos, dotando-os de sentido, de visibilidade, e
de aprender”.

Os referidos autores acreditam que o papel atuante dos museus pode ser
um poderoso facilitador no contato dos visitantes com objetos e coleções, sendo
esta a principal marca do museu como instituição. Para eles, o contato com esses
objetos possibilita narrativas diferenciadas aos visitantes, potencializando seu
senso de observação e raciocínio prévio.

O trabalho da equipe de ação educativa deve, portanto, sensibilizar o público visitante e priorizar um equilíbrio entre as funções de salvaguarda,
comunicação e expografia. O objetivo desse processo é criar mecanismos que
estimulem os sentidos do visitante, compreendendo o objeto do ponto de vista
histórico, cultural, educativo, social, científico e estético.
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3.3. As propostas do GREM - Groupe de Recherche sur l’Education et les
Musées 5
No início dos anos 1980, a UQAM (Université du Quebec à Montréal) e a
UdeM (Université de Montréal), juntamente com seus conselheiros e museólogos,
fundaram o GREM, com a finalidade de desenvolver um novo domínio de pesquisa em educação museal. Os colaboradores dessas instituições, juntamente de
professores e pesquisadores, elaboraram em caráter experimental modelos didáticos que favoreciam novas maneiras de estimular a exploração pedagógica nos
museus.

Dois princípios operacionais foram tomados como ponto de partida pelo
GREM para realizar os trabalhos: a participação dos estudantes e/ou visitantes e
a inserção de aprendizado dentro de um local físico.

Muitos desses trabalhos apresentados abordam o aspecto sociocultural
em suas investigações. Quando o foco da pesquisa migra do individual para o
social, principalmente entre as interações sociais, percebe-se que a concepção
de aprendizagem deixa de ser um processo educativo nos museus e passa a ser
uma construção de significados a partir de mediações estabelecidas, sendo que
os autores consideraram esse processo diferenciado entre os diversos contextos
educacionais.
O modelo sistêmico desenvolvido por Renald Legendre6 (1983) está estruturado a partir de três elementos nos quais Legendre estabelece como sujeito o
visitante (público em geral), agente (intérprete) e objetos temáticos (exposições,
coleções, acervos). Esses elementos estão interligados a partir de três relações
pedagógicas que se desenvolvem em um meio físico (museus, galerias, escolas).

5
6

GREM: Grupo de Pesquisa sobre Educação e Museus.
LEGENDRE, Renald. L’éducation totale. Montréal, Ville-Marie, 1983.
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Figura.2 - Modelo sistêmico de Legendre adaptado por Allard

A primeira relação é a de aprendizagem, que relaciona o sujeito ao objeto
e diz respeito aquilo que o sujeito-visitante é capaz de aprender sobre o objeto
que observa. Essa relação está graficamente simbolizada por S→ O.

A segunda é a relação de ensino que liga o sujeito ao agente (normalmente guias, monitores), sendo graficamente simbolizada por S→ A.

A terceira relação faz parte da pedagogia que liga o objeto observado ao
agente e diz respeito ao conhecimento obtido ou compactuado. Essa relação está
graficamente simbolizada por O→ A.

Segundo Larouche e Allard (1997), uma vantagem desse modelo sistêmico está em evidenciar as características de um programa educacional
desenvolvido em ambientes formais e não formais, como os museus, fazendo as
ressalvas e adaptações necessárias.
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Ao tomar o modelo de Legendre como exemplo, é possível observar que
as peculiaridades do meio em que ele está inserido, e a forma como ele funciona,
ditam como o conteúdo de ensino será ordenado.

Considerando os museus como ambientes não formais de aprendizagem,
é possível antever alguma lacunas, como falta de interação entre visitantes, ausência ou pouca distribuição de recursos didáticos por parte das ações educativas
e um olhar mais atente sobre a formação dos docentes (guias, monitores, educadores), sua capacitação e habilidades nas relações de aprendizagem nos museus.

Para preencher essas lacunas e compreender a situação pedagógica do
museu, Larouche e Allard (1997, p.367) acreditam que o mais adequado seria o
modelo sistêmico. Por meio deste, seria possível trabalhar a relação direta entre
o sujeito e o objeto, assim como a influência do meio sobre os elementos. Os
autores, juntamente com os pesquisadores do GREM, propõem então uma adaptação ao modelo sistêmico. Desse encontro, resultou um outro modelo teórico com
ênfase em um programa educativo museal.

Nesse novo modelo, os elementos centrais são mantidos (sujeito, objeto,
agente), estabelecendo relações bidirecionais e mútuas, conforme a figura 3:
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Figura. 3 - Modelo Adaptado de Allard et all (1996) e que sugere a situação educativa com o
museu.

O primeiro destes elementos é o visitante que, segundo Allard (2006), é o
definidor das relações existentes na instituição museal, na medida em que se
constitui como alvo das ações e comunicações do museu. Dentre as pesquisas
realizadas pelo GREM (Allard et al. 2006), consideram-se aspectos como faixa
etária e agrupamentos sociais dos visitantes.

Apoiado em uma perspectiva construtivista, o grupo canadense GREM
parte dos princípios de que todos os eventuais ganhos do visitante são estruturados a partir de saberes preexistentes. Esses benefícios de ordem cognitiva estão
relacionados aos saberes conceituais, como o saber-fazer (saberes da prática) e
com o saber-agir (saberes da ação). Já no que se refere a saberes conceituais,
os ganhos podem se relacionar com a aquisição de novos conhecimentos ou que
reforcem aqueles já adquiridos anteriormente.
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O elemento seguinte ao Modelo de Allard é o Modelo de intérprete, que
corresponde ao pessoal do museu, responsável pela concepção, implantação e
realização do setor educativo. De acordo com pesquisas realizadas por Allard
(2006) no GREM, o interventor recebeu bem menos atenção que o público visitante no que se refere à educação em museu. Entretanto, foi possível perceber
que estes intérpretes ocupavam uma função bem mais importante do que atuar
como simples guias ou monitores educativos.

No terceiro elemento do modelo, a temática diz respeito aos objetos e conteúdos presentes nos museus (coleção, exposição e acervos), traduzidos pelos
objetivos de comunicação e pelos elementos museograficos.

As investigações do grupo comprovaram a percepção da importância desses elementos na estruturação das atividades educativas e na mediação com o
público visitante.

As relações de suporte, que vinculam o agente de educação ao público
visitante, podem ser esclarecidas pelo texto a seguir:
“Ela se traduz pelas estratégias e os meios planejados pelo agente
de educação para transmitir de uma maneira interessante e estimulante ao sujeito-visitante, um conteúdo já selecionado (relação
de mediação). O agente deve adaptar o conteúdo levando em
conta os interesses os gostos e as capacidades intelectuais do sujeito visitante se ele quiser provocar sua aprendizagem, suscitar
seu interesse ou estimular sua curiosidade” (...) (LAROUCHE et
ALLARD 1997, p.372, tradução da autora)

A relação de suporte, entretanto, deve voltar-se ao desenvolvimento do
visitante. Neste sentido, o estudo da temática deu origem a inúmeros trabalhos de
pesquisas no GREM preocupados com o aperfeiçoamento do suporte sobre as
intervenções em museus e suas coleções.

Allard (2006) e colaboradores desenvolveram um modelo didático suscetível de harmonizar as relações entre essas instituições e suas coleções,
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compreendendo três fases distintas: a primeira fase, a de preparação; a segunda,
de desenvolvimento; a terceira e última, de avaliação. Esse tipo de proposta didática (preparação, desenvolvimento e continuação) é passível de ser adaptado a
qualquer tipo de visita ou público espontâneo, na medida em que a ida ao museu
possa ser considerada como um evento que se inscreve de maneira contínua e
não apenas em um fato isolado. Pode-se dizer que é um modelo muito utilizado
no Brasil.

Allard (2006,p.19) também entende que as propostas elaboradas pela
ação educativa do museu são atividades essenciais, pelo fato de serem dinâmicas
e englobarem meio específicos, como o uso de ferramentas digitais. (...) o resultado
é que nenhuma atividade parece superior a outra com a condição de que seja adaptada
às circunstâncias e aos grupos de visitantes. É necessário que elas sejam numerosas e
variadas e que, a cada atividade, comportem alternativas que o educador possa utilizar.

No que diz respeito à relação entre visitante e temática (ou coleção), estabelece-se uma relação de apropriação podendo ser de ordem cognitiva, afetiva,
estética e social. Essas diferenças de dimensões do conhecimento podem ser
estudadas isoladamente, mas não se manifestam em separado.

Segundo os autores, Allard et all (2006) essa maneira de conceber o conhecimento traz consequências à própria conceituação de aprendizado. Assim no
que diz respeito aos visitantes, a relação de apropriação pode estimular a aquisição de novos conhecimentos bem como se relacionar com os conhecimentos
prévios oriundos do visitante.

De acordo com Michel Allard e pesquisadores (2006), há poucas investigações sobre a influência do visitante na definição das temáticas de exposição e
ações educativas nos museus.
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É possível vislumbrar uma melhora da percepção dos processos de transformação dos saberes nos museus considerando o papel desempenhado pelos
educadores nos processos de concepção e montagem das ações educacionais e
expositivas dessa instituição.
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3.4.O projeto Acervo: Roteiros de Visita e o uso de obras do acervo como
modelo de aprendizagem.
Entre o período de setembro a novembro de 2007, o Museu de Arte Contemporânea ofereceu um curso de extensão: Acervo: Roteiros de Visita à
professores de arte das redes públicas e privadas, voltado ao público estudante
do ensino, médio e universitário. Trazer este projeto para a pesquisa permite refletir sobre uma experiência museal brasileira.

A finalidade era familiarizar e utilizar as obras de arte do acervo expandindo assim os limites de aprendizagem para além do museu, e apresentar o
material didático de mesmo nome, desenvolvido pela Divisão Técnico-Científica
de Educação e Arte do MAC, criando uma proximidade entre professores e alunos, através de recursos que auxiliassem no planejamento, no aproveitamento e
no desdobramento das visitas ao museu.

Durante oito encontros semanais, puderam ser observados obras de diversas coleções onde os professores poderiam aprender mais sobre cada artista
e planejar como utilizar esse material em suas salas de aula.

O material eleito (no caso pôster das réplicas de obras de arte) pode ser
levado para exploração visual na Instituição onde o educador participante atuava.
O professor mediador teve um período de 45 dia para trabalhar o conceito
e as temáticas com seus alunos em sala de aula e isso incluía duas visitas de
reconhecimento dos seus educandos ao Museu.

No meu caso em particular, como professora universitária, foram trabalhados obras do acervo permanente do MAC e os alunos universitários, formados em
grupos de quatro ou cinco componentes, que foram incentivados a escolherem
livremente cinco 05 obras do acervo, após uma visita monitorada ao museu.
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Trabalhamos em sala de aula, para desenvolver um produto tridimensional,
utilizando como material de base, recicláveis tais como: papelão, madeira, chapas
metálicas, plástico, isopor. O tema, “Ressignificando – livro objeto” era um projeto
que vinha sendo desenvolvido pelos alunos de 2° ano, na Universidade Paulista
(UNIP), no curso de arquitetura e urbanismo e dentro da disciplina de design gráfico.

Com a equipe formada pelos alunos e após as visitas guiadas ao museu,
iniciamos o trabalho em sala de aula, que foi previamente divido em etapas apenas para facilitar o acompanhamento e a evolução.

a) Levantamento bibliográfico/ artistas e obras


busca diversificada pela escolha de artistas dentro do acervo e pelo olhar
dos alunos, ainda no museu. Muitos alunos tendo contato com o acervo
pela primeira vez;



visitas ao museu e a importância da obra de arte vista ao vivo;



as imagens e a educação do olhar;

b) Referencial Teórico – leituras/textos indicados


fichamento de textos (bibliografia básica);



pesquisa sobre artistas e obras escolhidas;



seminários (outras disciplinas do curso);



atendimento aos grupos (acompanhamento semanal);

c) Elaboração das Ideias/Confecção Protótipo


confecção do livro-objeto com sucata,
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ressignificação das obras pelo olhar e compreensão dos alunos;



Registros dos procedimentos desenvolvidos durante o trabalho (making
off);



registro visual e sonoro (sonoplastia e efeitos visuais)



comunicação aplicada – linguagem visual, vídeo-poema, poesia concreta



composição e projeto gráfico – protótipo tridimensional

d) Produto final – livro objeto e/ou multimídia


apresentação final do livro-objeto (tridimensional);



desenvolvimento de produto multimídia (vídeo/animação/jogos interativos);



apresentação dos grupos para avaliação;
O produto final gerou um total de cinco trabalhos, numa turma de 25 alu-

nos. Esses trabalhos foram expostos na sala de aula e na universidade. Após a
apresentação dos trabalhos, foram apresentados novamente em um seminário ao
MAC como finalização do curso e puderam ser expostos e manipulado pelo público presente.

Fig.4. O enigma da pirâmide. Protótipo do livro-objeto de material reciclável. Foto: acervo
pessoal pesquisadora
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Fig.4a. O enigma da pirâmide. Protótipo do livro-objeto de material reciclável. Foto: acervo
pessoal pesquisadora

Figura.5 - Brasil à 5 :Prototipo de material reciclavel. Foto: acervo pessoal
pesquisadora
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Figura.5 - Brasil à 5 :Prototipo de material reciclavel. Foto: acervo pessoal
pesquisadora

Figura.6- Puzzle Art:Prototipo de material reciclavel. Foto: acervo pessoal da
pesquisadora.

A proposta deste curso e do que foi possível viver como professora universitária pode exemplificar o quanto essa proposta de trabalhar com acervos é
importante. O enriquecimento no aprendizado foi verificado através do incentivos
que muitos alunos tiveram ao visitarem o museu pois muitos não conheciam o
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repertório do MAC, e com a visita ao museu puderam elaborar perguntas e questões sobre arte contemporânea, arte moderna, artistas, que alguns alunos só
conheciam pelo nome.
Foram fundamentais para as etapas de elaboração e condução do projeto com os alunos. O apoio da equipe educativa do museu foi fundamental. A
visita técnica e o acompanhamento da monitoria foram estimulantes para meus
alunos pois muitos nunca tinham visitado um museu. Alguns alunos acabaram
voltando para uma segunda visita e outros quiseram compartilhar o momento
trazendo a família para conhecer o museu.
Outro momento importante, foram realizados em sala de aula onde pudemos desenvolver trabalhos e trazer reflexões sobre os temas atuais vistos.
Cada pôster exibido em sala de aula assim como as fichas didáticas utilizadas
enriqueciam as aulas e contribuíam na criatividade e imaginação dos alunos.
Muitos deles se envolveram tanto com o museu, com o contato com as
obras de arte, como material de empréstimo e desenvolveram trabalhos belíssimos que puderam ser expostos depois. Acredito que essa finalização foi
importante como formação de um aprendizado baseado na experiência.
O contato com as obras de arte no museu, a visita técnica, o estudo das
obras posteriormente, através dos pôsteres e fichas técnicas, a seleção das obras
pelos alunos, o desenvolvimento do trabalho com a pesquisa sobre o livro-objeto,
a utilização da sucata, como material e técnica de construção e a apresentação
dos trabalhos no seminário e a exposição desse trajeto no museu, que foi o mediador, fez toda a diferença na produção final.
No próximo capitulo vamos abordar as constelações de artistas e verificar
a

proposta curatorial elaborada para justificar o presente trabalho juntamente

com a utilização das obras selecionadas na coleção dando continuidade a um
ensaio curatorial.
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CAPÍTULO. 4

Constelações

“Hoje além de minha poesia, faço crítica de arte como hobby. Mas amo
intensamente a pintura, e vejo muita correspondência entre a pintura
construtivista e minha poesia” Theon Spanudis, 1976 7

A proposta curatorial denominada Poema tridimensional nasceu da investigação das muitas faces profissionais que Theon exerceu ao longo de sua vida.
Crítico de arte e poeta, foi no Brasil que Theon vivenciou suas muitas histórias,
dentro de sua esfera pessoal e artística. Sua coleção é o retrato de sua visão de
mundo, de territorialidade, de pensamento sobre a arte brasileira, num contexto
histórico-social. Uma visão poética, tridimensional, que se completa entre imagens, livros, textos, poemas.

Um território desse tipo é coletivo, porque é relacional; é político, porque
envolve interações entre forças; tem a ver com uma ética, porque parte de um
conjunto de critérios e referências para existir; tem a ver com uma estética, porque
é por meio dela que se dá forma a esse conjunto, constituindo um modo de expressão para as relações criadas, uma maneira de dar forma ao próprio território
existencial.

Por isso, pode-se dizer que há uma cartografia de estudo nas relações
que compõem um campo específico de experiências vivenciadas e compartilhadas. A cartografia pode ser refletida num mapeamento de ideais ou na
apresentação de territórios designados aqui de “constelações”.

7

Theon Spanudis- 20 anos depois. Revista Ide, São Paulo, n°3, 1976, p.69.
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O pensamento de Deleuze e Guattari (1995) instaura um outro modo de
olhar para o campo da arte. Trata-se de uma forma de produzir conhecimento com
o real (e não representações dele) tão legítimo, complexo e rigoroso, como podem
ser o saber filosófico e o científico. Resguardadas suas especificidades, arte, ciência e filosofia intervêm, cada vez mais e fundamentalmente, uns nos outros.

Os saberes da atualidade se fizeram muito mais curiosos das margens
dos seus domínios, na medida em que a verdade e a centralidade de seus fundamentos têm sido questionadas.
As chamadas filosofias da diferença – compostas pelas filosofias de Foucault (1991),Deleuze e Guattari (1995) Lyotard e Derrida(1994) – ofereceram um
novo conjunto de conceitos para se pensarem as mudanças nas formas de ser e
conhecer da atualidade. Ofereceram conceitos não hierárquicos, não fundamentados na representação, conceitos relacionais e rizomáticos, que permitiram uma
abordagem capaz de lidar com os modos de perceber, pensar e viver na atualidade. Tanto como essas filosofias se valem da potência criadora da arte em seu
pensamento, o campo da arte tem usado seus conceitos de maneira crescente,
seja para produzir ou para refletir sobre sua produção
A ideia de “constelações”, que intitulam esse capitulo, opera ilimitadamente em seus aspectos geográficos, mas com o intuito de estabelecer
singularidades entre os artistas escolhidos.
Deleuze e Guattari (1995) manifestaram continuamente a arte como um
dos potentes intercessores para o seu pensamento. Pintura, literatura, cinema e
música são apropriados pelo “pensamento da diferença”, participando, assim
como a ciência, de alguns de seus conceitos mais férteis e inquietantes como os
de devir, diferença, multiplicidade e estilo, onde subjaz a criação.

A ideia do mapeamento como uma prática do conhecer é de Deleuze e
Guattari (1995). Eles se apropriam de uma palavra do campo da Geografia para
117

referir-se ao traçado de mapas processuais de um território existencial. Eles não
estabelecem a cartografia como metodologia de pesquisa com etapas formuladas
e procedimentos específicos. Isso iria contra sua filosofia. Eles tratam a cartografia
como um princípio de funcionamento do conhecer.

Guattari e Rolnik (1996) notam que cartografar um território em transformação é estabelecer encontros no aqui e agora dos fatos, enquanto eles acontecem.
Ensinam o cartógrafo a ser curioso, a estar aberto ao que passa, a agenciar-se, a
experimentar.

Como modo de pesquisa, a cartografia tem uma série de particularidades.
É um método que não se aplica, mas se pratica. Não há um conjunto de passos
abstratos, a priori, a serem aplicados a um objeto de estudo, pois a cartografia é
um processo de criação, coerente com o que investiga.

Nesse sentido, trabalha-se com um modo de fazer pesquisa que se inventa enquanto se pesquisa, de acordo com as necessidades que surgem e com
os movimentos do campo de estudo em questão.

Considerando necessidades de caráter didático e participativo, particularmente no que diz respeito aos programas educativos, optou-se por apresentar as
constelações como suporte para esse pensamento subjetivo, viabilizando a permanente incorporação de novas informações e contribuições do público. A ideia
é compor um diálogo com as ações educativas e as exposições temporárias futuras se for possível.

4.1. Fundamentação para a proposta curatorial.
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Para a configuração da proposta curatorial, estabelecemos aspectos que
a fundamentam: o programa educativo e a educação patrimonial.

a) Programa Educativo:
- A relação dialógica proposta por Paulo Freire: “Ninguém educa ninguém. Ninguém educa a si mesmo. As pessoas se educam entre si, mediatizadas pelo
mundo” (Freire 1987, p.39). A educação conduz o processo em que o homem
deve ser entendido como o sujeito de sua própria educação e não objeto dela.

- O conceito apresentado por Denise Grinspum (2001):
“(...) a função social do museu é antes de tudo educacional. Educar
para o patrimônio não significa que o museu deva assumir a responsabilidade pelos bens da cultura material ou imaterial. Implica
em fazer com que esses bens sejam significativos para os sujeitos
de uma ou mais comunidades a ponto de conscientizá-los de que
essa responsabilidade deve ser compartilhada por eles também.”

Nesse sentido, diversas formas de como a educação é vivenciada e organizada serão convidadas a participar:
a) Educação formal: constituída por instituições formais de educação –
escolas, universidades, centros culturais;

b) Educação não-formal: organizadas a partir de objetivos explícitos para
formação ou ensino, porém, fora do sistema de ensino formal. É o caso
dos museus, ONG’s e demais organizações que se multiplicam pelo es
paço urbano e atingem principalmente sua periferia;
c) Educação informal: vivências educativas informais – espetáculos,
publicidade, relações de amizade etc.
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Também destaca-se a necessidade de um trabalho fundamentado na
educação inclusiva e no trabalho com um público heterogêneo, ressaltando aqui
a importância do trabalho em rede sociais e uso da internet como suporte.

O público-alvo da exposição e por conseguinte, do Programa Educativo,
é a população da cidade e seus visitantes, sem discriminações relativas à cor,
etnia, credo religioso, orientação sexual, classe social, concepção político-partidária ou filosófica e nacionalidade.

Porém, para este público ser identificado de modo mais eficaz, identificam-se alguns subgrupos:

- Estudantes do Ensino Fundamental e Médio;
- Estudantes do Ensino Superior;
- Público portador de necessidades especiais;
- Professores do Ensino Fundamental e Médio;
- Professores do Ensino Superior;
- Pesquisadores;
- Agentes Culturais;
- Público espontâneo;
- Público especializado;
- Turistas;
- Moradores do entorno do museu;
- Famílias;
- Associações, ONGs e grupos organizados em geral;

b) Princípio metodológico: a educação patrimonial

Propõe-se a adoção da Educação Patrimonial como princípio metodológico que norteará todas as ações educacionais.
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“A partir da experiência e do contato direto com as evidências e
manifestações da cultura, em todos seus múltiplos aspectos, sentidos e significados, o trabalho de educação patrimonial busca
levar os visitantes a um processo ativo de conhecimento, apropriação e valorização de sua herança cultural, capacitando-os para
um melhor usufruto desses bens, e propiciando a geração e a produção de novos conhecimentos, num processo contínuo de
criação cultural“. (HORTA & GRUMBERG & MONTEIRO, 1999:
p.6).

Defende-se, portanto, uma metodologia que tem como proposta de trabalho a investigação, a problematização, uma nutrição estética, promovendo o
exercício constante em relação às ações cotidianas. Seu objetivo é desenvolver
as habilidades de observação, análise, atribuição de sentidos, contextualização e
valorização das vivências, histórias e temporalidades presentes.

Esse conceito de nutrição estética é definido por Martins (2012.p.36)
como um modo ampliar, sensibilizar, os sentidos movendo o saber sensível pelo
oferecimento aos aprendizes de objetos culturais como imagens de arte, música,
fragmentos de texto poético ou um texto teórico.
Nem sempre se trabalha sob o ponto de vista do patrimônio cultural, o que
também valoriza não só a exposição visitada, mas todo o processo do museu
como instituição, com todos os seus departamentos e funcionários que oferecem
o espaço de encontro com os visitantes.

Para isso, propõe reunir os documentos obtidos e tudo que se apresente
como fonte para compor as informações que serão analisadas a partir do acesso
do arquivo do colecionador, catálogos e documentos de exposições escritos pelo
crítico, além dos documentos familiares como cartas e fotografias, criando assim
um estofo para tal nutrição.
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4.2 – A seleção de artistas e os elementos em destaques que compõe seus
quadros.

Embora a maioria dos artistas selecionado na coleção tenham chegado
ao grupo por caminhos diversos, os aspectos da bi dimensionalidade do plano, o
colorismo e o uso que fazem tanto da figura como das formas abstratas, são
sempre envoltos em uma singular geometria. As obras de Alfredo Volpi e Arnaldo Ferrari são exemplos disso.

A temperas de Eleonore Koch são envoltas em uma composição mais
plana, recortada por áreas de colorido intenso mas sem acréscimo de tonalidade.
O uso de moveis e objeto de uso cotidiano em seus quadros é objetivado para
marcar a proporcionalidade de maneira intencional. O exemplo do pórtico e da
cadeira fundamentam a composição figurativa.

Nas obras de José Antônio da Silva, o lirismo dramático e cômico, são um
retrato fiel de sua vida e personalidade. Sua composição naif é sempre marcada
por linhas e traços fortes, dando uma densidade formal e um dinamismo único em
cada quadro. O uso do pontilhismo e das cores puras traz em seus quadros uma
vibração única.
Para Rubem Valentim vinha o encontro do que Theon entendia como
construtivismo geométrico, ou seja, uma composição com rigor construtivo, em
primeiro plano, bem utilizando o uso das cores e dos símbolos emblemáticos do
Candomblé. Esse encontro com a religiosidade, era possível verificar nas obras
de Valentim e no pensamento de Theon que visualizava na arte um meio de se
atingir o sagrado. Em seguida, destaca-se a lista de obras e dos artistas que compõe o projeto curatorial.
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Lista de obras

Artistas
Eleonore Koch (03)

Materialidade
s/título 1970 Têmpera sobre

Acervo

Código de
identificação

MAC-USP

79.2.127

MAC-USP

79.2.126

MAC-USP

79.2.324

MAC-USP

79.2.258

MAC-USP

79.2.264

MAC-USP

79.2.114

MAC-USP

79.2.116

MAC-USP

79.2.249

MAC-USP

79.2.117

MAC-USP

79.2.118

MAC-USP

79.2.315

MAC-USP

79.2.314

MAC-USP

79.2.247

MAC-USP

79.2.248

MAC-USP

79.2.313

MAC-USP

79.2.251

tela, 55,7X 65,9
s/título 1970 Têmpera sobre
tela, 45,7X 63,9
s/título 1976 Têmpera sobre
tela, 64,5X 80,3

Arnaldo Ferrari (07)

s/título 1976 Têmpera sobre
tela, 64,5X 80,3
s/título 1967, guache grafite
sobre papel,
21,8 X 29,1
s/título s.d, nanquim sobre
papel, 20,8X 28,8
s/título s.d. guache sobre
papel, 23,4X 28,6
s/título s.d. guache sobre papel, 23,4X 28,6
s/título s.d. óleo sobre tela,
77,2 X 95,5
s/título s.d. lápis de cor e grafite sobre papel, 20,0X 28,7

Rubem Valentim (05)

s/título 1976. Acrílica sobre
papel, 38,1X 56,0
s/título 1976. Acrílica sobre
papel, 38,0X 56,1
s/título 1952. guache sobre
papel, 36,0X 27,1
s/título 1953. óleo sobre madeira, 40,2X 40,0X7,0
s/título 1968. óleo sobre madeira 63,3X 47,0X7,0

Alfredo Volpi (07)

Casas de Itanhaém,1948
têmpera sobre papel, 65,2,X
32,5
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Casa na praia.1952 têmpera

MAC-USP

79.2.252

MAC-USP

79.2.316

MAC-USP

79.2.256

MAC-USP

79.2.257

MAC-USP

79.2.260

Acervo

Código de
identificação

MAC-USP

79.2.259

MAC-USP

79.2.235

MAC-USP

79.2.232

MAC-USP

79.2.238

MAC-USP

79.2.234

sobre papel, 23,4X 28,6
Mané-gostoso c. 1953. Têmpera sobre tela.96,3X32,5
Barco com bandeirinhas e
pássaros.1955, Têmpera sobre tela, 54,4X 73,0
Carnaval infantil,1955c. Têmpera sobre tela, 53,4X 72,9
Bandeirinhas, 1958. Têmpera
sobre tela,44,2X 22,1

Artistas

Materialidade
Pássaro de papelão, 1955
têmpera sobre tela, 49,8X
73,0

José Antônio Silva

Tela repouso 1955 óleo so-

(04)

bre tela, 70,0X 99,8
Melancia,1956. óleo sobre
telal, 49,7X 70,5
Tempestade,1957, nanquim
sobre papel, 22,6X 22,6
Gavião tratando filhotes,1956. óleo sobre tela,
49,8X 71,0

Fonte. Tabela1. Elaborada pela autora. 2013.
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4.4.Poema tridimensional: arte, educação, história, cultura, a ordem dentro
do aparente caos.

O que é um poema? São imagens, sentimentos significados traduzidos
ou narrados em palavras. Construção de narrativas questão muitas vezes fortemente ligadas a beleza, a música, a arte. A coleção é um poema. Um poema
tridimensional, pois cada obra está repleto de lirismo e poesia. Cada obra foi eleita
e pensada, analisada, sentida, vivenciada para uma composição tridimensional.
Assim como as palavras são inseridas para dar sentido a poesia Theon como
poeta soube como ninguém transmitir seu olhar, sua sensibilidade, seu ideal de
beleza para a coleção.

O que pensar de um homem talentoso como Theon? Seu lirismo a cada
pôr do sol, visto inúmeras vezes da janela de seu apartamento na avenida paulista
foi descrito como o mais lindo sol já visto.... de coloração superior ao pôr do sol
da Grécia. Assim vieram as imagens dos quadros de Volpi e Silva. Um colorismo
ímpar e especial.
Um poema tridimensional nas cores e na religiosidade da Bahia de Rubem
Valentim. O sagrado e o profano da Grécia antiga vivenciados por Theon durante
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sua morada em Salvador. As imagens de terreiros, e o sincretismo religioso nas
cores da Bahia. A mistura de cheiros, tons, cores, sabores. A vida vivenciada nas
ruas e na musicalidade que torna a Bahia um lugar idílico.

As vidas anônimas de inúmeros artistas com os quais ele, Theon, pode
conhecer e se sensibilizar. Um poema tridimensional feito, idealizado, realizado
sob a ótica de um imigrante, que dominando um idioma tão rico e tão difícil como
a língua portuguesa, soube deixar sua marca e sua visão, reconhecendo na arte
brasileira vigente a sua real beleza.

Um poema tridimensional feito por artistas operários como Volpi e Ferrari.
Um poema tridimensional pintado com as cores e o calor do interior de São José
do Rio Preto, do rural, do rustico, do ingênuo nas paletas de Jose Antônio da Silva.
Um poema tridimensional com a força e a religiosidade de Rubem Valentim. Um
poema tridimensional nas cores, no abstrato, no transcendente que evoca de Eleonore Koch.

Um poema tridimensional que começava nas manhãs de sábado, nas visitas aos ateliês de artistas e que se estendia por toda a tarde, entre prosas e
musicalidade.

Arte, educação, cultura, história social, a coleção Theon Spanudis se encaixa nesse cenário de ideais e sonhos, entre as sessões de análise, textos
críticos de história da arte e poesia concreta. Nesse desejo de ser aceito e reconhecido como poeta e na ousadia de escrever sua poesia com fé e coragem em
uma pátria que não era a sua, mas com a qual seu coração decidiu adotar e amar.

Na coleção de Theon Spanudis, há sim ordem em um aparente caos, pois
desse caos nasceram estrelas, que se alimentam e vivenciam a constelação
Theon. Assim eu vejo o Poema Tridimensional.
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A proposta curatorial está construída em cinco constelações. Para cada
uma delas foram selecionadas obras, trechos de cartas e documentos e é iniciada por um pequeno texto curatorial.

O objetivo principal foi estabelecer relações entre os vários aspectos estudados no que poderia ser chamado um ensaio curatorial
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Constelação Arnaldo Ferrari
Texto curatorial

O geometrismo,
a simplicidade profunda e
a introspecção.
.

Pintor, artista de visão operária, proletária. O geometrismo foi seu veículo de expressão. Sempre elaborado dentro de um processo minucioso e planejado com
uso expressivo de diagonais descentes e ascendentes. A influência de Joaquim
Torres balizou seu construtivismo, servindo posteriormente para o abstracionismo
das fachadas.

Obras selecionadas

1979.2.264

1979.2.116
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1979.2.258

1979.2.249

1979.2.114

1979.2.117

1979.2.118
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Textos selecionados

O golpe, o golpe
Manchando a terra
Com luto e treva
Murchando as flores
O viço das cores
da imensa perda
destroço e brecha
do vil finamento
desmoronamento(...)
(Theon Spanudis, 1984)
(Versos e poemas espaciais, p.51.)

Fragmento de manuscrito de Theon sobre Arnaldo Ferrari

Até a sua morte, visitávamos todo sábado de manhã Arnaldo Ferrari em seu atelier. Embora de origem proletária, ele era um intelectual com enormes interesses
teóricos sobre a arte e pintura moderna, filosofia e religião. Ele nunca foi atrás dos
críticos, não era carreirista. A esquerda festiva devia ter apoiado Volpi pelo seu
amor das coisas populares e Ferrari pelo seu amor proletariado e seus ideais comunistas (...) Que pena! Ferrari tinha um caráter singelo, honesto, uma fonte
inesgotável da fantasia formal-construtiva. Um homem íntegro e valioso, apaixonado pelas teorias do Joaquim Torres Garcia.
(TS.CAD.151-020. PG.35) S/D
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Ferrari começa a desenvolver um construtivismo originalíssimo, passando primeiro pela geometrização da figura humana, depois por algumas fachadas
geométricas, para logo depois se tornar completamente abstrato, até o fim da sua
vida, criando complexos de forma altamente dinâmica em entrelaçamentos, diálogos e tensões dramáticas. Muito mais criativo que Volpi, ele nunca explora o
mesmo assunto como faz Volpi (fachadas, bandeiras,etc), mas cada quadro seu
é uma completamente nova e inédita proposição e apresentação formal existente.
(Catálogo Coleção Spanudis_TS.CAD.151-020.março,1979)
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Constelação Eleonore Koch

Texto curatorial

Formalidade na composição dos quadros,
equilíbrio entre os planos
requintes visuais nos figurativos

É o aspecto de transcendência que atrai Spanudis para a arte de Eleonore Koch,
pois ele enxerga um viés narrativo e alegórico em sua pintura. Essa transcendência ultrapassa o imediatismo da obra que se apresenta e nos convida a vivenciar
o colorismo e o figurativismo presentes e marcantes. O que interessa a Koch em
sua pintura é o equilíbrio cromático que ela traz de Volpi, sua divisão da tela em
grandes áreas de cor e a redução de elementos arquitetônicos a formas geométricas.

Obras selecionadas:

1979.2.127
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1979.2.324

1979.2.126

Fragmento da correspondência entre Eleonore Koch e Theon

Viena, 21 de setembro de 1976.
Querido Theon

(...) Fiquei feliz com a sua compra do meu quadro na galeria Astréia. Também
consegui vender mais 8 quadros com o marchand. Agora estou trabalhando em
um novo quadro, e a composição creio ser um pouco mais complicada, pois o
“todo” só poderia funcionar se pelas cores eu “amarrar os elementos”.(...). Prefiro
trabalhar em casa agora pois as luz está maravilhosa, branca pela manhã, rosa à
tarde. Estou usando-a no quadro, mas naturalmente sem sombras.
Aguardo suas respostas, com carinho.
Lore.
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Londres, 22 de maio de 1985.
Querido Theon
(...). Você foi a primeira pessoa que realmente me encorajou na pintura. Sem a
sua valiosa crítica, sua sensibilidade e o seu interesse, não sei como eu teria passado todos aqueles primeiros anos. (...) Você foi para muitos jovens pintores o
descobridor, de maneira que a minha gratidão transcende o meu caso pessoal.
Você é muito importante para mim.
Com carinho
Lore.

Fragmento de texto manuscrito por Theon.

“(...) Eleonore sacraliza os objetos de uso diário. Contra a nossa mania profana
de usar tudo como objeto de imediato consumo, ela reganha para o simples objeto
sua dimensão sacral. Os amplos espaços sensíveis fazem parte integral de usa
intenção de ressacralizar o objeto no fluxo constante (...) uma secreta poesia
emana dos seus coloridos, objetos, configurações estranhas e seus amplos espaços e humanos.
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Constelação - José Antônio da Silva

Texto curatorial

Estamos no meio das grandezas e continuamos com
os olhos vedados
José Antônio da Silva

A temática única de José Antônio da Silva, seus versos, seu traço de desenho,
seu colorismo, são linguagens e atributos que buscam comprovar e reafirmar a
todo instante que Silva é ele mesmo, autêntico, forte, imutável, como os velhos
antepassados da roça, tal como ele mesmo pinta em seus quadros. A fortaleza e
a simplicidade que o povo do campo e suas histórias exercem sobre sua arte trazendo impressa como produto sua identidade e estilo.

Obras selecionadas:

1979.2.235

1979.2.232
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1979.2.228

1979.2.234

o poema dos montes
o volume azulado
dos montes distantes
os montes gigantes
a testa dos montes
pétrea, firme
o basear-se, fundar-se
nas entranhas da terra
o sigilo das pedras
erguidas no alto
colunas e dedos
expostos nos cumes
áridos, acres
das solidões
a espera infinda
auscultando os minutos
o deslize das horas
o afundar-se no caos
profundo da noite
(Theon Spanudis, 1966)
(trecho do poema Paisagem e tropos, p.55. Hinos)
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Fragmento de manuscrito de Theon sobre Jose Antônio da Silva
“Os primitivos não são nem ingênuos nem crianças, mas personalidades fortíssimas e revoltadíssimas que, rejeitando conscientemente qualquer clichê cultural e
artístico tanto da sua época como também do passado, criam de novo, do nada,
a sua visualização artística, confiando apenas no seu senso e nas suas emoções,
como também nas coisas visadas e sentidas”
(TS.CAD.151-002. PG.9) S/D

“De início, duas características gerais: ele tem uma produção quantitativamente
incomum e explosiva, um verdadeiro derrame de quadros e em segundo lugar
uma qualidade plástica que oscila permanente e intensamente. Possui quadros
de pouco valor estético(...) o que interessa sempre a ele é o assunto, a história
que o quadro narra, mas não a qualidade plástica do mesmo”
(Trecho do livro José Antônio da Silva. Theon Spanudis, editora Kosmos,1976)

Constelação - Rubem Valentim
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Texto curatorial

O geometrismo, o colorismo enérgico e vivido da Bahia
O figurativismo, a religiosidade, o sagrado.

Em sua obra, o artista propõe uma geometria ainda mais rigorosa, formada por linhas horizontais e verticais, triângulos, círculos e quadrados,
compondo um trabalho artístico de repertório pessoal que, aliado ao uso criativo
da cor, abre-se a várias possibilidades formais. A temática religiosa do simbolismo
gráfico do Candomblé e da Umbanda são uma das marcas de Valentim.
O uso das narrativas e poemas de Theon ilustra e enriquece o fio condutor
da proposta curatorial, uma vez que são fragmentos inéditos de pesquisa e podem
desvelar outras importantes contribuições da coleção de Theon .

Obras selecionadas:

1979.2.313
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1979.2.315.

1979.2.314

1979.2.247

1979.2.248
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(...) a romaria infinita dos astros
a solidão celeste
o paciente oscilar de astros soltos
distantes e expostos no vazio
teia celeste
de fios vibrantes
e nós luminosos
pontos e pontos
trementes, trementes.
(Theon Spanudis, São Paulo,1966)
(fragmentos do poema Luminar, Hinos, 1966)

Fragmento de texto manuscrito por Theon.

“O ano que passei em Salvador-Bahia me fez um apaixonado pelas religiões populares do Brasil, principalmente o Candomblé, a Umbanda e as religiões
espíritas. Foi o ano de 1957-58. Tinha a impressão de viver na Grécia antiga e
pagã. As festas religiosas e populares. As filhas de santo com suas roupas brancas. As procissões com vasos ou cestas de flores na cabeça. As oferendas,
sacrifícios. As religiões pagas politeístas e dançantes. Identidade da Bahia e Grécia antiga. Me senti em casa. Revivi a antiguidade grega. Daí meu amor pela raça
africana, os mestiços, a arte de um Rubem Valentim”.

Trecho da correspondência entre Valentim e Theon

Brasília, 28 de março de 1968
Meu amigo, meu irmão
Agradeço o livro Seixo, que é de grande beleza e que me comoveu quando li.
Aqueles poemas barrocos (de amor) pingentes e dolorosos que dilaceram as almas apaixonadas.
Theon, já lhe disse que sinto profundamente a sua poesia quer pelo conteúdo
místico-lírico-cosmogônico, religioso (ao mesmo tempo sem se separar das coisas terrenas, sem se desligar da vida que se escoa (flui) mesquinha e grandiosa,
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quer pela forma construída, meditada e contida, sustentada por ritmos que poderiam chamar de brasileiros; virtuados com uma cadência melodiosa que agrade
aos meus ouvidos. Considero você um poeta verdadeiramente brasileiro (pela essência genuinamente brasileira que seus poemas transbordam).
Você, como Volpi e eu, fazemos arte brasileira, contemporânea, universal. E sobretudo temos uma linguagem pessoal, o que mais importa a meu ver.(...)
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Constelação Alfredo Volpi
Texto curatorial:
As formas de Volpi são puras, elementares e essenciais de uma pureza quase
infantil. Os elementos formais de Volpi são sempre isolados ou arranjadas em
leves series rítmicas cada vez mais preservando seu delineamento individual.

Obras selecionadas:

1979.2.251

1979.2.256

1979.2.252

1979.2.257
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1979.2.316

1979.2.260

1979.2.259

(...) oh minha pobre saudade que nunca será aprovada,
Oh minha pobre saudade que necessitas urgente
O alimento celeste e do mana cá te imploro,
Cascos, casulos e conchas da vida, vivida
São os poemas.
(Theon Spanudis 1984)
(trechos do poema. Poemas espaciais,1984,p.46-49)

Fragmento de manuscrito de Theon sobre Alfredo Volpi.

Foi uma fase idílica quando visitava Volpi, todos os sábados de manhã e Eleonore
Koch estudava com ele. Naquele tempo tinha um casalzinho de crianças belíssimas o Nenê (mulatinho inquieto) de dons acrobáticos e a Sueli (uma belíssima
pequena índia); Gatos cachorros no quintal, pombos fazendo barulho. Um papagaio que caçoava de todos. Imitava os cachorros, os gatos e a gente. Uma romã
florida. Foi um tempo idílico. Depois quando já famoso os Noigandristas caíram
como urubus sobre ele e invadiram sua casa. Nenê e Sueli, mais velhos perderam
sua graça. Não era mais o mesmo ambiente. Nos afastamos de Volpi. Anos depois
quando ele ganhava milhões nos confessou que na época onde éramos os únicos
compradores dele, ele vivia muito melhor, pois o dinheiro tinha mais valor aquisitivo do que na época onde ganhou milhões. Nos aumentávamos o preço dos
quadros comprados de acordo com a inflação. Ele nunca pediu. Era muito tímido.
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(TS.CAD.151-014. PG.33) S/D

(…) que os jovens aprendam com Volpi e sua fabulosa evolução autônoma que a
verdadeira arte não se cria correndo atrás das últimas vanguardas e modas internacionais, nem com malabarismos teóricos e cerebrais pesquisas,
experimentações e invenções, mas somente pela dedicação amorosa e constante
(que é um continuo sacrifício também) o trabalho criativo se existir naturalmente,
talento verdadeiro e profundo e se ajuda também, a graça do desconhecido. Porque como seres humanos frágeis, somos todos expostos as influencias instáveis
e oscilantes do insondável, a aproximação e ao afastamento dos deuses.
(TS.CAD.151-014. PG.35, 1975)

Pobre saudade pedida
Das minhas origens e berço
Remoto, deserto
Pobre saudade de um sonho
Que nunca será satisfeito
Mas sempre no solo da vida
Amargamente enganado
Rasgado e sem piedade
Desfigurado desfeito
Oh minha pobre saudade esquecida das minhas raízes e ninho
Perdido, delito, sumido
Oh minha saudade que nunca serás aprovada
Oh minha pobre saudade que necessitas urgente
O alimento celeste e do maná cá te implora
Casos, casulos e conchas da vida vivida
São os poemas.
Theon Spanudis (1984)
(Uns versos e poemas espaciais, p.9)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A busca pela compreensão da visão do colecionador, na formação da
coleção, foi o motor que motivou a construção desta tese. Em qualquer coleção
que seja, as diferenças são tão importantes quanto as semelhança entre as peças que a integram e na coleção Theon Spanudis, esse diferencial se fazia
presente constantemente em minha pesquisa.

A saber pela composição dos diferentes integrantes que tornam esse conjunto da coleção único, havia ainda o desafio de encontrar um, ou mais eixos que
norteassem as investigações. Como encontrar uma via analítica que permitisse
olhar para essa multiplicidade de ações, instituições, sujeitos e artistas de uma
maneira coesa e coerente?

Uma primeira alternativa foi lançar um olhar sobre a história que envolvia
a formação da coleção, iniciando com a chegada do colecionador ao pais, após
sua trajetória pouco comum, de crítico de arte, com formação psicanalítica.

Optou-se por investigar sua formação, sua vivência no exterior e sua vinda
ao Brasil no início dos anos 1950. O país vivia um momento de transição nos
setores da arte, literatura, música, arquitetura. Período fértil de riqueza cultural.
As primeiras coleções de arte e os museus como Museu de Are Moderna (MAM),
Museu de Arte de São Paulo (MASP) e Museu de Arte Contemporânea (MAC)
estavam sendo apresentados ao público em geral e se tornariam emblemáticos
nos anos seguintes. Muitos artistas brasileiros, ligados ao movimento modernista,
já eram destaques em Bienais Internacionais.

Essa procura para justificar o Microcosmos da coleção, se voltou primeiramente, para o universo da psicanalise e das teorias junguiana sobre a arte e a
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religiosidade, elementos que estiveram presentes e ativos na vida de Theon. Influencias externas e o contato com artistas como Torres Garcia, proporcionaram
ao colecionador visualizar melhor o contexto da coleção que se projetava. A busca
por artistas brasileiros com os quais ele acreditava compartilharem do mesmo
senso estético e visual, foi decisiva para a gêneses da coleção.

Essas constatações, entretanto, não exploravam com profundidade os aspectos ligados a doação da coleção ao museu e ao corpus documental inédito e
pouco explorado. Seria necessário buscar outros aportes para enfatizar a validade
da investigação.

Esse desafio se mostrava, também, em compreender os autores do universo acadêmico da educação em museus, com os quais entrei em contato em
curso e congressos no Canadá. A educação nos museus, está estabelecida em
uma perspectiva de dialógica e processual. A utilização de coleções, como fins
de ensino, marca uma importante relação entre estudiosos, visitantes e instituições museais, sendo essas ultimas com desenvolvimento importante e criação de
departamentos educativos nos museus. Neste sentido, a coleção de arte Theon
Spanudis, poderia oferecer encontros não só com as obras de arte, mas também
com produções deste colecionador.

Encontrar um aporte teórico capaz de sustentar os Satélites, e permitir um
olhar processual para uma educação museal, foi necessário para dar seguimento
às constelações seguintes. Foram importantes também para apontar as investigações que muitos grupos de pesquisa vem realizando, dentro e fora do país, afim
de discutir os conceitos e uso dos acervos e seus objetos em curadorias expositivas de teor relevante em ações educativas dentro dos museus.

Outra constatação importante foi observar que as estratégias didáticas
utilizadas pelos educadores são maleáveis conforme as características de público
146

e que nesse sentido elas trazem a possibilidade de uma maior interação entre
visitantes, educadores em museus, mediadores, professores.

As forças das ações sociais e intelectuais que estruturam o papel importante e social que os museus detém, trouxeram para o debate as práticas
educacionais dentro dessas instituições, principalmente o trabalho de educadores
nos setores educativos que imbuídos dessa missão foram estruturando em setores educacionais específicos a concepção e a pratica do que se denomina
educação em museus.

Uma proposta curatorial reuniu elementos já abordados como: a seleção
de artistas, o rigor geométrico, o colorismo, a religiosidade, o intuitivo e destacando também os poemas de autoria de Theon e os trechos de texto manuscritos.
A composição e a proposta de um projeto de curadoria unindo as muitas profissões de Theon como crítico, mecenas, poeta, colecionador, foi uma possibilidade
encontrada para justificar a riqueza de material encontrado.

Assim, dentro dessa perspectiva nasceram as Constelações de artistas,
emergidas de um universo próprio da coleção Spanudis, com fundamentos e princípios do construtivismo geométrico, com os aspectos espirituais e intuitivos,
visionados pelo colecionador e que regiam a seu ver o reagrupamento de obras
de uma coleção única: um Poema Tridimensional.

Ao terminar este trabalho, percebo que haveria muitas outras constelações a serem compostas, pois ainda existem outros caminhos a serem percorridos
dentro da coleção, outros artistas que podem brilhar nesse universo.
Percebo também que a minha aprendizagem como pesquisadora se aprimorou muito em termos de elaboração e refinamento de investigação,
principalmente no amadurecimento e na aplicação de metodologias.
E foi acreditando no crescimento e no potencial dessa área no contexto
educacional que deixo aqui a frase de Theon que abre o início deste trabalho:
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“Apontamentos sobre minha obra literária para eventuais pesquisadores futuros”
esperando que esse apontamentos sirvam a outros pesquisadores para desvendar este incrível colecionador.
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ANEXO I
ACERVO PESSOAL - THEON SPANUDIS

Carta de Artistas

Bartira8
Ilhéus, 29 de março de 1975
Theon amigo, como vê, estou passando a semana santa na terra do cacau, de
onde vem toda a família de minha mãe. Logo que cheguei a Salvador, fui à casa
do Valdeir Maciel, entreguei-lhe a carta. Achei-o simpático demais. O Vivaldo já
recebeu seu livro com um pouco de atraso, pois o mesmo estava viajando. Você
é muito querido pela turma que lhe conhece e com razão. Você deu outra sacudidela no Wilson. Como lhe falei, ele não tem nenhum livro seu não, por isso, não
lhe enviou nada ainda.
Um abraço e muito sucesso com o novo livro.
Bartira

8

Cartão postal de Bartira à Theon. A artista Bartira, não foi referenciada com sobrenome. Acredita-se tratar de uma pintora naif, com a qual Theon vinha acompanhando seu trabalho, na época
em que ele viveu em Salvador.
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Eleonore Koch9
Londres, 18 de fevereiro de 1976.
Querido Theon
Recebi seu livro sobre Volpi, através de um amigo aqui. A parte técnica do livro é
excelente e posso imaginar o trabalho que isso tenha dado a Stefan e a você. A
ideia de tê-lo impresso na Alemanha foi boa e creio que vocês ficaram satisfeitos
com o resultado. Fiquei surpresa ao ler e imagine: Eu não sabia que fora citada!
Descobri assim, ao ler, que me deparei com suas duas citações, Muito obrigada
Theon, pois foi você que me deu indicações, críticas e comentários acerca de
meus trabalho e foi talvez em você que afinal consegui achar o mestre. Gostei do
trabalho sobre o livro do Volpi e achei ótimo compreender as diversas ocorrências
e ao mesmo tempo o conjunto. Senti ainda essa ponta de afetividade contra os
concretistas, o que me faz pensar que certas passagens de outrora continuam por
assim dizer “acesas” em você. Queria saber notícias sobre o Valdeir Maciel, Volpi,
Ferrari e a Mira. O que estão fazendo? Como se sentem? Como está o cenário
das artes plásticas e como estão a Maria Leontina e o Milton DaCosta?
Aguardo notícias suas.
Lore.

9
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Viena, 21 de setembro de 1976.

Querido Theon
Querido amigo, muito obrigada pela sua amizade e confiança. Fiquei feliz com a
sua compra do meu quadro na galeria Astréia. Também consegui vender mais 8
quadros com o marchand. Agora estou trabalhando em um novo quadro e a composição creio ser um pouco mais complicada, pois o “todo só poderia funcionar se
pelas cores eu amarrar” os elementos. Prefiro trabalhar em casa agora, pois a luz
está maravilhosa, branca pela manhã, rosa a tarde. Estou usando-a no quadro
mas naturalmente sem sombras. Também tenho ido a galeria do governo (Londres) ver uma retrospectiva de Edward Hopper e as pinturas de Balthus, um pintor
figurativo, Você conhece? Qual sua opinião sobre ele?
Aguardo suas respostas, com carinho.
Lore.
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Londres, 22 de maio de 1985.

Querido Theon
Quero parabenizá-lo pelo aniversário que se aproxima e expressar minha eterna
gratidão por sua amizade. Eu me lembro mesmo visualmente do nosso primeiro
encontro. Foi em Santos, ao descer do navio quando voltei da Europa, e você
tinha chegado alguns meses antes. Você foi a primeira pessoa que realmente me
encorajou na pintura. Sem a sua valiosa crítica, sua sensibilidade e o seu interesse não sei como eu teria passado todos aqueles primeiros anos. Lembro-me
também de como ia regularmente visitar o Volpi nos anos 50, comprando quadros
e conversando com ele. Esta glória é sua, não importa o que os outros mais tarde
espalhem sobre a descoberta do mestre. Você foi para muitos jovens pintores o
descobridor, de maneira que a minha gratidão transcende o meu caso pessoal.
Você é muito importante para mim.
Com carinho
Lore.
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Rubem Valentim10

Brasília 07 de setembro de 1967

Meu irmão Theon
Quero te parabenizar pela sua poesia publicada no Suplemento Literário (06-051967). Fiquei muito feliz com a sua poesia. (...) Theon você bem sabe que a minha
pintura é impregnada de religiosidade, no fundo sou um poeta-místico que considera o fazer cotidiano o mais eficaz exercício espiritual do homem. (...) como você
vê penso que estou em condições espirituais para sentir a sua linguagem (pessoal) poética cheia de criatividade.
Tenho já cinco trabalhos na Bienal de São Paulo e devo chegar a sua casa entre
os dias 16 e 17 de setembro.
RV.

10

Rubem Valentim _TS_CP_RV_021
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Brasília, 28 de março de 1968
Meu amigo, meu irmão.
Agradeço o livro Seixo, que é de grande beleza e que me comoveu quando li.
Aqueles poemas barrocos (de amor) pingentes e dolorosos que dilaceram as almas apaixonadas... Theon já lhe disse que sinto profundamente a sua poesia quer
pelo conteúdo místico-lírico-cosmogônico, religioso (ao mesmo tempo sem se separar das coisas terrenas, sem se desligar da vida que se escoa (flui) mesquinha
e grandiosa, quer pela forma construída, meditada e contida, sustentada por ritmos que poderiam chamar de brasileiros; virtuoso com uma cadencia melodiosa
que agrade aos meus ouvidos. Considero você um poeta verdadeiramente brasileiro (pela essência genuinamente brasileira que seus poemas transbordam).
Você, como Volpi e eu fazemos arte brasileira, contemporânea, universal. E sobretudo temos uma linguagem pessoal, o que mais importa a meu ver. Aproveito
para lhe dizer que marquei a data da minha exposição na galeria Artréia para o
dia 22-08-68. Tenho trabalhado para a exposição coletiva que será feita no MAMRJ e será patrocinada pelo jornal do Brasil. Chama-se Exposição Resumo 68, isto
é uma relação das melhores exposições individuais de 67. Aproveito para saber
também do Ferrari e mande lembranças a sua mãe.
Assim que eu for a São Paulo, vou te visitar e levar o quadro Xangô, um relevo
que fiz para você.
RV
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Rio de Janeiro 10 de janeiro de 1970
Meu amigo
Te escrevo para dizer que estou agora numa nova série de serigrafias (silkscreen)
que estou fazendo. Estou tentando algo novo. Tenho vendido alguns quadro em
Brasília, mas tem uma “escoria” na UnB que não me agrada, pouco ou nada se
vende, cidade provinciana, de burocratas e políticos medíocres. Também falei
com o Raimundo Amado, esteve doente e eu o tratei, é um grande amigo nosso.
Falamos de você. Por favor diga ao Ferrari que pinte os seus belos quadros em
um papel mais pesado, encorpado, tipo Canson ou Fabiano, ou em pequenas
placas de Eucatex ou Duratex, preparadas em branco acrílico (coralmur). A Mira
Schendel ganhou muito com o seu conselho de que não permitisse a destruição
rápida da sua tela. Só assim o seu trabalho pode ser visto pelos críticos e elogiado
também pelo outros pobres mortais. Tenho muito que conversar esses problemas
de “happenings” em companhia com você.

RV,
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Rio de Janeiro 26 de maio de 1971

Querido Irmão

Agradeço o livro de poesias (Poesia Integrada) que você me enviou. Fiquei muito
feliz com seu presente. Você tem que seguir com a tua poesia e você só deve
mandar para as pessoas serias, que realmente, se interessem por poesia seria.
O problema é a qualidade – não a quantidade.
Como te falei Theon, encaminha os seus livros para um amigo meu na Alemanha.
O endereço dele é esse; Jose Guilherme Melquior – Brasilianische, Botschaft –
Bonn- Alemanha Ocidental. Ele trabalha na embaixada do Brasil em Bonn e pode
te ajudar. (...)
A UnB ajudou muito pouco na exposição dos objetos no MAM-RJ. Tive 31 objetos
emblemáticos e relevos emblemas expostos, e a crítica gostou e aprovou publicando vários artigos nos jornais (...)
Percebi que a minha arte viva, autentica atinge o povo, isto é bom. Atinge as pessoas simples, mais puras, independentemente de nível cultural ou econômico.
Como a minha linguagem é inédita no Brasil ela não é inteiramente ou totalmente
aprendida pela burguesia brasileira que tem poder aquisitivo para trabalhos de
arte. A burguesia brasileira falta cultura perceptiva, é deformada culturalmente,
busca mais a essência comercial que a poética (...) pensam que estão empregando dinheiro de modo mais seguro em coisas já aceitas. (...)
Aproveito para saber como está o Arnaldo Ferrari e mande lembranças a Barbara,
Sólon e Joaquim.

RV.
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Escritores, poetas, críticos literários

Homero Silveira11
São Paulo, 9 de maio de 1967.
Meu Caro Spanudis
Muito grato pela sua carta. Não tinha que me agradecer: fiz justiça apenas. Tenho
interesse em conhecer o seu livro de poemas, cuja edição foi tão reduzida. Infelizmente estou praticamente com todas as manhãs tomadas até o fim do mês.
Tenho 02 cursos de literatura (na UBE e em ICIB), além dos cursos de psiquiatria,
em cujos segredos estou tentando penetrar (vestes, naturalmente, como aluno).
Gostaria de trocar ideias a respeito. Em vista desses compromissos, vamos aproveitar um pouco de tempo para que eu possa cultivar com o amigo um encontro
mais sossegado para um bate-papo inteligente e tranquilo. Concordo em que sua
poesia concreta (fase já superada naturalmente) seja diversa da ortodoxia noigandres. Não acho porém que haja ausência de conteúdos em poemas “terra” e
“velocidade” (sobretudo terra) que já teve em minha aulas umas três interpretações diferentes e todas elas válidas, fornecidas por outras mentes inteligentes,
inclusive o poeta Angel Crespo. Ademais, um poema concreto é fundamental à
exposição gráfica que completa os poemas, não os desfigura. Hoje, os concretos
estão eliminando a própria palavra, considerando que a poesia não é literatura
mas arte visual. Podemos não concordar com eles, mas temos que aceitá-los
como tais: é uma nova imersão da arte poética e só o tempo é mestre e juiz nessas

11

Homero Silveira –TS_CP_HS_0023

165

questões. Não podemos esquecer que eles representam uma vanguarda. E vanguarda é futuro. De resto, aqui estou ao seu dispor para dentro de breves dias.
Um abraço do Homero Silveira.
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São Paulo, 25 de outubro de 1977.
Meu caro Spanudis
Recebi o seu desabafo num recorte de jornal “poesia espacial”. Como seu admirador e talvez um dos únicos a escrever sobre sua poesia (do que não me
arrependo), quero lhe dar uma boa notícia, que possivelmente você ignora: Maria
José de Carvalho, no seu livro “Neomenia”, publicado em 1966 pela editora Papyrus, tem poesia cinética: um exemplo:
blade
blood
Você não está sozinho. Para que ficar tão zangado? Relax!
Um abraço do
Homero Silveira.
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Paulo Hecker Filho 12
Porto Alegre, 29/01/1978

Recebi a IDE n0. 03 com a sua entrevista e, lendo-a, agradeci ainda mais a gentileza do envio. Conhecendo agora a sua vida, entendi melhor e daí respeitei mais
o que você faz com a prosa e sobretudo em verso. Substituí a falta de agilidade
de quem trata com a língua adotiva pela atribuição de um peso especial as palavras peso feito do tempo interior mas de modulo subjetivo daí que só raramente
se comunique ao leitor e por certo não no conjunto e que acaba dando um ar de
ectoplasma a sua obra. Embora maciamente ardente, parece um pouco a poesia
de um mudo. E, em prosa, a clareza que eu notava vem da cuidada organização
da assertivas simples, para dispensar ou evitar a complicação verbal das nuanças
e raciocínio continuados. Mas conhecendo sua vida, os dois estilos se justificam
muito melhor que não conhecendo. E contando de si com a franqueza com que
faz na entrevista, surge um terceiro estilo, o de viver, talvez o mais admirável de
todos. Sente-se que você é um homem de veraz, Theon, um homem com dignidade de viver vorazmente. Em suma, sinto enfim que estamos amigos se
distantes, já com aquele grau de identificação que permite o uso da santa palavra.
Ass. Paulo.

12
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Porto Alegre 01/09/1978

Recebi a tradução do Kavafis, gentilmente trazida pelo velho Trindade Leal. Obrigado. Já conhecia e apreciava o poeta de outras traduções, mas li de ponta a
ponta a sua. A obrigação de tentar reproduzir o texto original deixou demais à
mostra a sua insuficiência no português, bem melhor contornada quando se expressa a si mesmo, sem precisar ser fiel. Mesmo assim, o poeta resiste e o livro
dá um eco do que ele foi. Nessa sua coleção, o principal tema do autor foi o lamento erótico pela juventude passada. Continuo morando no mesmo endereço e,
por falar em apartamento, vibrei com sua expertise de comprar aqueles Volpis na
baixa e agora trocar alguns deles por 16 apartamentos! Você merece, Theon, tão
puro a seu modo e cheio de calor e iniciativas. Tanto que aposto que não parará
com a poesia nem com o resto pela mera circunstância da idade. Você é dos
eternos, homem!

Ass. Paulo.
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Tito de Alencastro13.
São Paulo, 17 de novembro de 1981.
Caro Theon
Poucas vezes em minha vida senti o ímpeto, quase a necessidade de retratar
alguém. Quando o fiz foi sempre levado por sentimentos de amor ou amizade, ou,
antes de tudo, por profunda admiração. Infelizmente são poucos os retratos que
fiz. Gostaria que constituíssem uma imensa galeria. Nos conhecemos há pouco
tempo, no entanto, aprendi a admirá-lo por inúmeros motivos. O principal e mais
importante foi encontrar alguém tão firme e tão fiel às suas ideias, conceitos e
gostos. Me impressionou sua luta jovem, sua determinação em mostrar e difundir
o valor de inúmeros artistas que, por motivos vários, ainda não tinham sido “percebidos”. Você torna a luta de todos eles uma luta também própria e
desinteressada. Todos sabem que você poderia estar comodamente sentado sobre tantas glórias que ajudou a construir, usufruindo os altos dividendos que lhes
poderiam proporcionar. Seu desprendimento é ímpar, sua contribuição para a cultura brasileira, inestimável. Quis, com esta minha homenagem, agradecer por
todos e por tudo que você está legando a uma terra que você elegeu para viver
seu tempo, pedindo em troca apenas que aprendam a ver tantas riquezas que nós
mesmos não sabemos, e mais, sua doação para o museu de um acervo intelectual
inestimável da cultura brasileira dá a nós brasileiros mais um exemplo: sua própria
vida em sensibilidade e cultura, seu próprio espírito, sem exigências ou honrarias.
Só um poeta, verdadeiro poeta, se dá tanto por inteiro. Tentei significar, com esta
minha obra, você, sua figura emergindo das formas, das tensões, dos ritmos, das
cores, dos contrastes que me parecem serem tão caros a você. A figura feminina
à esquerda quer significar a ”arte” de braços abertos, guerrilheira e mãe que você
contempla como se contemplasse uma filha muito amada, uma mãe que nos dá
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sentido e princípio. Que você aceite minha homenagem e que ela lhe pareça o
que é: desinteressada e sincera, é o que espero.
Assim estarei feliz!
Um grande abraço
Tito de Alencastro.
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Wilson Rocha 14
Bahia, 27/05/1981
Meu querido Spanudis.
Grato pela sua excelente carta, já estou providenciando no sentido de corrigir os
erros tipográficos dos seus livros. Recebi, sim o admirável catálogo da exposição
arte transcendente, bem como o belo texto de sua autoria sobre a pintura de Valdeir Maciel, que agradeço muito comovido. Também enviei cópia de sua carta ao
Montez Magno.

14

Wilson Rocha _ TS-CP_WR_025

172

Bahia 22/11/1981

Meu querido Spanudis

Não escrevi antes por falta de saúde. Apreciei os seus versos sempre bem construídos e belos, mas não posso aceitar o psiquismo da morte no seu conceito físico
e biológico. Para mim, a morte não existe. Ela é uma nova qualidade da vida. O
homem é eterno na sua essência, a criatura humana não pode ser considerada
senão em sua relação com o cosmo e em sua existencialidade metafísica e infinita.
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Bahia, 4/06/1984
Meu querido Spanudis, amigo caro.
Creia que o meu pensamento, a minha saudade e o meu carinho estão sempre
com você, apesar do meu silêncio, às vezes prolongado pelo desânimo desse
viver num mundo tão provisório e tão vazio de valores reais. São os momentos
em que me alieno conscientemente para poder mergulhar na cultura antiga, na
tragédia grega. (...) Seus últimos poemas me comovem, mais metafísicos e mais
musicais, dançando, leves carregados de espiritualidade. O César Romero tem
feito excelentes fotografias das cores do povo da Bahia, uma pesquisa que poderá
dar outra dimensão à sua pintura. A Bartira precisa da sua orientação, Spanudis.
Não a deixe sem isso. Escreva, diga-me de sua nobre vida, seus sonhos e trabalhos. Minha saudade num grande abraço.
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Bahia, 26/IX/1984
Meu tão caro Spanudis
Estou profundamente comovido com os seus poemas intensos, tão fortes e perfeitos. Seu livro é para mim um verdadeiro e raríssimo tesouro onde bebi o néctar
dos deuses. Obrigado por tudo isso. Um grande abraço.
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Manuscritos:

Volpi I

Foi uma fase idílica quando visitava Volpi, todos os sábados de manhã, e Eleonore
Koch estudava com ele. Ambos comprávamos brinquedos para os filhos adotivos
de Volpi e Judith. Neles, Volpi se inspirou na série de brinquedos populares (um
total de 07 trabalhos), as obras talvez mais sensíveis do mestre que doamos ao
MAC.
O último desenho de carvão sobre tela foi inspirado em blocos de madeira, para
construir casinhas e igrejas que Eleonore trouxe da Alemanha e deu de presente
às crianças de Volpi. Existe uma versão cromática deste trabalho (agora na coleção Marconatonio Mastrobuono) que antigamente era nosso.
Preferimos o desenho sem cor, pela sua bela e rítmica construção e o compramos,
pagando pelo preço de um quadro pintado. Naquele tempo, tinha um casalzinho
de crianças belíssimas o Nenê (mulatinho inquieto) de dons acrobáticos e a Sueli
(uma belíssima pequena índia); Gatos cachorros no quintal, pombos fazendo barulho. Um papagaio que caçoava de todos. Imitava os cachorros , os gatos e a
gente. Uma romã florida. Foi um tempo idílico. Depois quando já famoso os Noigandristas caíram como urubus sobre ele e invadiram sua casa. Nenê e Sueli,
mais velhos perderam sua graça. Não era mais o mesmo ambiente. Nos afastamos de Volpi. Anos depois quando ele ganhava milhões nos confessou que na
época onde éramos os únicos compradores dele, ele vivia muito melhor, pois o
dinheiro tinha mais valor aquisitivo do que na época onde ganhou milhões. Nos
aumentávamos o preço dos quadros comprados de acordo com a inflação. Ele
nunca pediu. Era muito tímido.
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Manuscrito: Volpi II. 15
INTRODUÇÃO na OBRA DE VOLPI

Minha senhoras, meus senhores
Este debate que foi organizado pelo conselho artístico do museu de arte moderna
tem como objetivo contribuir para o esclarecimento do valor da obra recente de
Alfredo Volpi e da sua colocação dentro do movimento da pintura contemporânea.
Esclarecimento que tende como que a uma definição. Esclarecimento não tanto
para o grande público mas em primeiro lugar para nós aqui artistas, críticos de
arte intelectuais eu gostariam não impropria se eles apreciam ou não a recente
produção de Volpi de ganhar ideias mais objetivas e mais claras sobre o valor e a
colocação histórica da mesma.
Fui escolhido para abrir com uma curta conferencia este interessantíssimo debate
de cujas contribuições todos nós esperamos ganhar algum conhecimento e esclarecimento a mais. A minha contribuição não é nada mais do que um condensado
resumo de trabalho meu sobre a pintura de Volpi publicada na revista Dialogo no.
3. Neste trabalho tomei como ponto de partida como característica essencial para
compreender o desenvolvimento da pintura de Volpi de 1948, para cá e preguei a
expressão “cor concreta” que Volpi trouxe no momento mundial da pintura contemporânea. Este ponto vou tentar esclarecer. É conhecido que Volpi depois de
uma longa data e muito estimada fase\impressionista, entrou numa segunda fase
de desenvolvimento pictórico cujas características utilizando-me de uma frase de
Mario Schenberg, eram as grandes superfícies de cor pura. Esta fase pós-impressionista de Volpi, que na maioria dos críticos caracterizou como semelhante à dos
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“fauves” – outros acharam mais análogas com o expressionismo_ era de fato dominada pela procura da cor pura em grandes superfícies utilizando-se de assuntos
compositivos que permitissem este tipo de realização cromática. Mas ainda reinava até um certo ponto a terceira dimensão e com isso a tonalidade. A cor pura
entrava em choque com a tonalidade, uma assunto em torno do qual Matisse lutou
a sua vida inteira Mas de 1948 para cá começa uma nova etapa do desenvolvimento pictórico de Volpi, na qual se realiza tudo que ele procurava na fase
anterior, na fase post impressionista e algo mais, algo de novo. A cor pura se torna
na cor concreta. A terceira dimensão e a tonalidade é abandonada por completo
e um tipo de composição é inventado, o mais simples dos possíveis, a composição
em horizontais e verticais (o célebre assunto das casas), que serve como meio
para a realização da cor concreta. Mas o que é a cor concreta? Com esta expressão entendemos a cor despida das suas utilizações secundárias que poderíamos
chama-las expressivas-afetivas ou hedonistas-sentimentais e de utilização ativa
exclusiva da cor depurada das suas utilizações secundarias como meio exclusivo
destes elementos como meio de uma linguagem universal. Então algo de absolutamente análogo com a redução da vivencia espacial nos seus puros elementos
e a utilização ativa e exclusiva destes elementos no sentido de uma linguagem
pictórica universal que Mondrian realizou. Não pode ser por acaso que em ambos
(Mondrian e Volpi) encontramos o uso das horizontais e verticais, o tipo mais simples de composição. No caso de Mondrian, para realizar o espaço universal, no
caso de Volpi para realizar a cor universal, ou mais corretamente: para realizar a
cor concreta como meio de linguagem pictórica universal. Não importa a expressão que nos utilizamos. Aquilo que nós chamamos cor concreta, tanto poderia ser
chamado cor espiritualizada, depurada, essencial e assim por diante. Se nós escolhemos a palavra “concreta” no sentido de Theo Von Duisburg que inventou o
nome para diferenciar e destacar esse tipo de realização cromática, do outro tipo
de utilização cromática, do tipo expressivo que predomina na pintura abstrata e
em outras correntes da pintura contemporânea.
É conhecido que nos movimentos mais recentes da pintura contemporânea predominaram problemas de formas, espaço, movimento e ritmo e que o uso da cor
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foi abandonado ou gradamente reduzido. A cor concreta não foi realizada ainda,
com a exceção de Volpi. A cor pura de Delaunay e os artistas usaram foi para
finalidades especiais, especialmente para a noção de movimento mas não como
elemento de uma linguagem universal. Klee que tomou de Delaunay o uso das
escalas cromáticas não foi além do uso das mesmas para finalidades expressivas.
O uso da cor pura no caso de Mondrian e dos concretos é puramente uma contribuição para dinamizar o jogo das relações espaciais e o uso da cor nas outras
correntes contemporâneas (surrealistas, abstratos, expressionistas) não passa da
sua função psicológica da expressividade. Nem precisamos falar de uso da cor
pura dos fauves que nunca ultrapassou as suas finalidades sensoriais evocativas.
A falta da cor concreta no panorama mundial da pintura contemporânea, foi bem
caracterizado por Werner Haftmann, o maior crítico alemão da arte contemporânea. No seu volumoso documentado livro “pintura no século 20” que saiu 2 anos
atrás e que sem dúvida se tornara o clássico sobre o problema da arte contemporânea, dedica Haftmann um dos últimos capítulos a questão da cor concreta,
constata a sua falta e vê as primeiras tentativas de sua realização na produção
recente (desde 1950) do alemão E.W.Nay, como também nas tentativas recentes
do Frances Jean Bazaine e do italiano Antônio Corpora. Haftmann procura explicar a falta da cor concreta nos movimentos recentes da pintura contemporânea
alegando duas razoes: primeiro de que a cor não foi ainda concebida como um
elemento constituinte da nossa vivencia visual, mas muito mais como um dos atributos, acessórios dos objetos da realidade visível, um atributo da forma. E uma
vez que a cor evoca com muita facilidade vivencias associativas (esta seria a expressividade da cor) foi suprimida e ao máximo possível excluída nos movimentos
de caráter construtivo então nos movimentos que procuram uma pintura universalobjetiva, excluindo a participação de sentimentalismo e subjetivismo Haftmann
escreve de que Nay, formulou a seguinte frase: Malen das heisst das Bilol aus der
Farbe formen. Significa: Pintar quer dizer compor a obra partindo da cor. Mas a
comparação desta recente produção de Nay (1950 para cá) com a primeira fase
abstrata de Kandinsky que o próprio Wener Haftmann estabelece nos deixa dúvidas sobre a realização da cor concreta por parte de Nay. Não duvidamos que se
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este crítico alemão conhecesse a última fase de Volpi a fase de 1948 para cá ele
teria reescrito o capítulo sobre a cor concreta. Esta é a contribuição de Volpi no
movimento mundial da pintura contemporânea. Volpi não ficou com medo do uso
da cor como acontece com a maioria dos concretos nem reduziu o uso da cor as
cores primarias como no caso de Mondrian, mas ele se atirou plenamente a realização da cor concreta despindo a cor sistematicamente de todo seu peso
associativo, sem que com isso perdesse o seu valor poético e servindo-se para
conseguir isto da estrutura compositiva mais simples possível a composição em
verticais e horizontais. Este é característico essencial da última fase de Volpi, a
fase das casas, que poderíamos perfeitamente chamar de fase universalista de
Volpi. Esta é sua contribuição, significação e colocação histórica no movimento
mundial da pintura contemporânea. A pintora Mira Hargesheimer observou examinando as últimas obras de Volpi que nelas não se trata só da realização da cor
concreta, mas também da forma concreta, das relações espaciais e ritmos. Ela
tem pela razão. Também Maria Eugenia Franco em seu programa semanal “crônica da arte’” da rádio do ministério da Educação, criticou a falta nesta exposição
de algumas obras de Volpi, expostas no ano passado na Galeria Tenreiro, justamente as obras que alguns críticos acharam perigosas uma vez que, na sua
composição saiam da segurança das horizontais e verticais e experimentavam
elementos muito mais complexos e difíceis.
A nossa impressão (e essa seria a nossa resposta a Mira Hargesheimer) de que
Volpi só depois de ter realizado a cor concreta, utilizando se das formas e relações
espaciais mais simples possíveis (este seria o uso das horizontais e verticais) foi
capaz de se atirar em composições mais complexas com formas, relações espaciais e ritmos muito mais complexos do que na faze das casas. Vistas por este
ângulo as últimas obras de Volpi do ano passado até hoje não representam o
começo de uma nova fase, de uma fase abstrata como alguns falam, só porque o
pretexto das casas foi abandonado mas a realização plena e consequente, o coroamento da última fase universalista, onde a cor concreta entra como elemento
de valor igual aos outros componentes compositivos, das formas, relações, espaciais e ritmos na polifonia compositiva de uma sutilíssima criatividade.
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Aqueles que não toleram uma pintura sem assunto literário e emocionalidade
grosseira, perguntam: Para onde vai esta pintura? Nos faríamos votos de que
Volpi continuasse ad infinitum, nesta fase, enriquecendo-nos com as suas sutis
criações, uma vez que, ele conseguiu o seu instrumentário riquíssimo e sua inteligência fina e criativa, em vez de envelhecer com o tempo, floresce em plena
juventude. E não gostaríamos de terminar, antes de ter atacado um argumento
mesquinho que alguns dos adversários de Volpi espalharam propositalmente:
“eles falam que pode ser que Volpi conseguiu isto ou aquilo. Mas tudo isso aconteceu inconscientemente, por acaso, porque Volpi no fundo apesar de talentoso é
um ingênuo sem cultura, um primitivo. Resultado por acaso, resultados inconscientes, são resultados sistemáticos, tão consequentes e coerentes como no caso
de Volpi e da sua admirável evolução não são produtos por acaso, nem produtos
de ingenuidade ou inconscientes. Ao contrário, pressupostamente uma consciência finíssima, tenaz e sistemática. Volpi não é intelectualizado e nem gosta das
faroladas intelectuais em torno da própria produção. Mas isto não quer dizer que
sua produção seja inconsciente. Aliás não é obrigação do artista, interpretar intelectualmente a própria obra. Isto é muito mais obrigação do crítico de arte e várias
vezes (nem sempre) nos encontramos atividades intelectuais interpretativas do
próprio artista como tentativa para contrabalancear a carência de sua produtividade artística.
Com este pequeno desafio da nossa parte a alguns dos adversários de Volpi gostaríamos de abrir o debate.
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Manuscrito: Rubem Valentim 16

O ano que passei em Salvador-Bahia me fez um apaixonado pelas religiões populares do Brasil, principalmente o Candomblé, a Umbanda e as religiões
espíritas.
Foi o ano de 1957-58. Tinha a impressão de viver na Grécia antiga e pagã. As
festas religiosas e populares. As filhas de santo com suas roupas brancas.
As procissões com vasos ou cestas de flores na cabeça. As oferendas, sacrifícios.
As religiões pagãs politeístas e dançantes. Identidade da Bahia e Grécia antiga.
Me senti em casa. Revivi a antiguidade grega. Daí meu amor pela raça africana,
os mestiços, a arte de um Rubem Valentim.

Manuscrito: Arnaldo Ferrari 17
16
17
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Até a sua morte visitávamos, todo sábado de manhã, Arnaldo Ferrari em seu atelier. Embora de origem proletária ele era um intelectual com enormes interesses
teóricos sobre a arte e pintura moderna, filosofia e religião. Ele nunca foi atrás dos
críticos não era carreirista. Volpi não era intelectual... era intuitivo. Não tinha cultura, leituras não o interessavam. Ferrari adquiriu sozinho uma considerável
cultura com suas leituras. Ferrari pinta a densidade dos objetos, a sua materialidade, o seu peso, o seu enraizamento no solo. Ele não dissolve os objetos num
vibrar irradiante. Desde o começo, é o materialista, o profundo metafísico da densidade da matéria. Os hinos contêm muitas experiências da minha vida em
Salvador. Os poemas das ondas em Liturgias são as minhas vivências na praia
de Copacabana, Rio. Os “poentes” (+ de 100 poemas dramáticos também em
grego) são os poentes que vi na Av. Paulista. Mais vermelhos do que os poentes
da Grécia (+ dourados). As “eritrimias” descobri primeiro em Ilha Bela. O Brasil,
sua natureza e gente vibram em minha poesia. Sou mais brasileiro do que vários
intelectuais que vivem mentalmente mais na Europa ou Estados Unidos do que
seu próprio pais. Como grego pré-socrático (cósmico), a minha alma se incendiou
no paganismo afro-brasileiro e ameríndio que conheci em Salvador e criou minha
obra poética, onde, por intermédio do Brasil, canto o meu amor pela humanidade,
reencontrando os valores arcaicos e numinosos da Grécia pré-socrática.

Manuscrito: Apontamentos sobre minha obra literária para eventuais pesquisadores18

Sou arquiteto de poemas. Poesia não é somente um depoimento, mas antes de
tudo uma construção, artifício, retórica. Sou contra o fluxo discursivo irrestrito na
poesia e a favor de uma retórica construída que encontro no Baudelaire, Trake
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(principalmente nos meus poemas rimados) Kavafis e mesmo John Done (uma
construção nítida e singela).

Manuscrito: A ordem dentro de um aparente caos19

Os diversos ismos da pintura moderna cuja pluralidade às vezes antinômicas e
conflitantes é algo inédito na História da Arte e os típico da nossas cultura e época
moderna ocidental, não são nada mais do que especializações dos diversos elementos constitutivos da pintura em geral, que durante o tempo da pintura clássica
estavam presentes em estado latente, diluídos, desvirtuados e desnaturalizados
no contexto discursivamente, num espaço ilusório e tridimensional e de perspectiva central e que com o advento da pintura moderna foram libertados aos poucos,
emancipados do contexto complexo e amarrante após uma fragmentação explosiva deste mesmo contexto narrativo, naturalista.
A religiosidade da arte abstrata está na espiritualidade ordenadora do geometrismo expressivo, às vezes, mandaico, ou nas ordenações formais ocasionais ou
no perpétuo pulsar dissolvente do “action-painting”. Todos esses ismos correspondem aos diversos temperamentos estéticos, e sua existência pluralista
significa um humanismo inédito até lá (em meio a duas guerras mundiais e perseguições de civis),respeitando absolutamente os diversos gostos e particularidades
estéticas, um verdadeiro comunismo pelo menos no campo estético, dando para
cada um aquilo de que mais necessita esteticamente ou a realização de uma criação de consumo, um consumismo totalmente livre (ou seja não manipulado e
dirigido) espontâneo, criativo e, por isso, natural e religioso. A especialização tem
como resultado a vivência intensificada. Nunca o colorido e suas potencialidades
mágicas foram tão intensamente vivenciados como no Fauvismo e suas repercussões até hoje, o magismo da forma do Cubismo e tudo o que se desenvolveu dele
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até hoje, o magismo do movimento e ritmo no Futurismo até suas últimas influencias até hoje. O mesmo diríamos de todos os ismos, pois é típico de nossa
civilização a exploração até as últimas consequências de tudo.

Manuscrito: A religiosidade dos construtivistas brasileiros e, em geral, sul-americanos 20

Em nossos livrinhos “Construtivistas Brasileiros” (edição particular que se encontra na livraria da editora Kosmo), tentamos reunir pela primeira vez num estudo
compacto todos os principais construtivistas brasileiros, incluindo o sul-americano
Joaquin Torres Garcia, mostrando que eles têm em comum características próprias e absolutas, diferentes dos construtivistas europeus, e que, por isso, não só
podemos mas precisamos falar de um construtivismo sul-americano e principalmente brasileiro. Quem parte do construtivismo em geral não entenderá nada de
construtivismo sul-americano, nem sequer será capaz de considerá-lo construtivismo. Mas, quem parte do purismo europeu, que preserva os emblemas figurais
dos objetos, entenderá o construtivismo sul-americano que está em grande parte
em Volpi, Dacosta,Torres Garcia, que constroem com seus agrupamentos geométricos

e

construtivistas

com

elementos

figurativos,

naturalmente

esquematizados e nunca naturalistas.

(...) também gostaríamos neste artigo de analisar ao máximo a possível religiosidade dos construtivistas. O processo começou com os impressionistas que se
abrem para um novo vivenciar da natureza e sua riqueza, não só luminosa, mas
rica em sugestões mágicas e misteriosas quanto até a então natureza era vivenciada somente como objeto externo. O impressionista se embriaga com a riqueza
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sensorial, cósmica e numinosa da natureza. Os novos impressionistas encaminham-se para a busca dos novos deuses... Cézanne os descobriu na estrutura
secreta dos objetos e seres, Seurat, na monumentalidade das formas, Van-Gogh
e Gauguin, no magismo numinoso da gente simples e primitiva (seus gestos e
posturas puras) e, por isso, natural e autêntica religiosidade. E é o construtivismo
um desses “ismos”, com suas características simbólico-geométricas dos diversos
elementos existenciais. E pouco importa se esses elementos são figurativos ou
abstratos. O principal é a organização coerente e a estrutura de tudo. Com o uruguaio Joaquin Torres foi assim, o primeiro a realizar, sistematicamente, até o fim
de sua vida, este tipo de construtivismo quase narrativo, com seus elementos figurais, simbólicos e tão diferentes do construtivismo europeu. Assim, temos aqui
uma das fontes da característica tão especial do construtivismo sul-americano e
brasileiro, a profusão bárbara e mágica da arte pré-colombiana. A profusão festiva
e não menos fabuladora do barroco colonial. As artes populares dos ameríndios
e afro-brasileiros. O sincretismo religioso dos sul-americanos. O Candomblé e a
macumba, a umbanda, o espiritismo brasileiro, as danças sociais e a sensibilidade
rítmica dos afro-brasileiros e ameríndios. Tudo isso forma as Fontes do Construtivismo Brasileiro e, em geral, sul-americano, e os torna, com a sua riqueza inédita
e profusa, pioneiro na formação desta nova religiosidade existencial do aqui e do
agora (como aliás, de toda a arte moderna mundial), sem porém excluir o além e
o depois.

Manuscrito: Requisitos básicos da vivência artística21

(...) o vivo na vivência estética é sempre organizado, delimitado, confinado. Tratase da matemática secreta da obra de arte, da qual vários poetas, entre eles, Edgar
Allan Poe, falaram, e vários pintores tentaram captar em números ou proporções.
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A psicologia gestaltiana fala da boa Gestalt; a psicologia Junguiana fala do símbolo que é sempre um perpétuo desdobramento evolutivo e que jamais poderá
ser explicado e analisado, ou esgotado racionalmente. Nós preferimos falar na
matemática secreta da obra de arte secreta, porque jamais será possível desvendá-la e formulá-la racionalmente. Porque está em perpétua evolução, tem
perímetro enorme de variabilidade, embora não ilimitada, enfim, uma matemática
viva, rítmica, pulsátil, que, por causa disso, não pode ser captada em números
racionais. E esta matemática secreta existe também na natureza, nos desenhos
das borboletas, nos coloridos e formas das flores, folhas, pássaros, peixes, nos
cristais e nas conchas, etc. Várias dessas belezas naturais têm objetivos biológicos, mas, como Adolf Portmann demonstrou, muitas delas não têm objetivo
nenhum prático. É um simples se mostrar, se ofertar a nada ou ao tudo e ao desconhecido. É o l’art pour l’art da natureza. Também na vida real e não somente
nas obras de arte, temos vivências estéticas. Pequenos animais, por exemplo,
nos encantam esteticamente.
O conteúdo da obra de arte é sempre comunal, o indivíduo nunca é fonte
do estético, a não ser que ele se transforme em algo comunal. Uma confissão
particular, um diário particular não é arte. É um produto meramente psicológico,
mas pode se transformar em arte se ultrapassar os confins do indivíduo e se transformar em algo comunal. É com os outros juntos, na comunhão com os outros,
que nos deliciamos sobre uma coisa, porque ela pertence a todos. Na vivência
estética, o indivíduo regride ou reganha a sua forma coletiva, comunal, como um
primórdio da vida humana na horda. O indivíduo e o individualismo se separam
do coletivo. Só onde rege a atmosfera coletiva há uma vivência estética possível.
O indivíduo, no caso, o artista, explora o seu rico individualismo, as suas experiências individuais, mas consegue transformá-las em algo comunal e coletivo.

Manuscrito: Manifestações religiosas na arte moderna brasileira e, em geral, sulamericana22
22

.TS_CAD_151_049.s.d

187

(...) dos primitivos, vemos uma religiosidade telúrica, mítica e mágica, como no
caso de Jose Antônio da Silva que, além das plantas e dos animais, conta também
a beleza das frutas. A religiosidade da qual falamos nestas linhas não está ligada
a nenhum dogma ou religião organizada. Trata-se de sentimentos e manifestações religiosas autônomas e que se estendem ou mostram misturas diferentes
entre um espiritualismo elevado e um telurismo mágico e primitivo. Em todo caso,
trata-se de um sentimento religioso que aceita e eleva e festeja o existente num
sentido amplo, positivo, cósmico.
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