
É uma oportunidade ímpar de apreciar obras de grandes artistas brasileiros e 
estrangeiros de várias épocas em um único espaço. Apesar do universo ser 
bem pequeno, 42 obras, é possível notar como a expressão artística e suas téc-
nicas evoluíram desde a terceira década do século XX até os dias de hoje.

Esta mostra apresenta importantes trabalhos de Ceschiatti, Volpi, Antonio Dias, 
Reynaldo Fonseca, Iberê Camargo, Manabu Mabe, Sonia Ebling, Cícero Dias, 
Tunga, Di Cavalcanti, Pancetti, Arcangelo Ianelli, Krajcberg, Rubens Gerchman, 
Cláudio Tozzi, Burle Marx, Siron Franco, Beatriz Milhazes, Mariana Palma, Miguel 
Rio Branco, Vik Muniz, Lothar Charoux, Bruno Giorgi, Marcos Coelho Benjamin, 
Ubi Bava, Maurino Araújo, José Bento, Carlos Cruz Diez, Waltercio Caldas e 
Amilcar de Castro.

Integra esta coletiva e pela primeira vez em BH, a obra São Jorge II da artista 
Beatriz Milhazes que participou da XXIV Bienal de SP em 1998. Também de 
Bienal será exibida a pintura Composição No. 12 de Burle Marx que participou 
da XXXV Bienal de Veneza em 1970.

Todas estas obras foram cedidas por importantes colecionadores de Minas 
Gerais, aos quais agradecemos imensamente. 

A mostra Do Moderno ao Contemporâneo na Coleção Mineira acontecerá no 
Museu Inimá de Paula de 21 de março a 5 de maio de 2013 e tem a Curadoria 
da Sra. Guiomar Lobato.

FUNDAção INIMá DE PAULA.



ALFREDo CESCHIATTI [1918 - 1989]                         1

Filho de pais italianos, nasceu em Belo Horizonte e foi à Itália em 1937, 
beneficiado pelo governo italiano em promover viagens de filhos de imigrantes 
ao país. De volta ao Brasil, fixou-se na cidade do Rio de Janeiro onde estu-
dou na Escola Nacional de Belas Artes. Foi premiado no Salão Nacional de 
Belas-Artes, em 1945, pelo baixo-relevo do batistério da Igreja São Francisco 
de Assis, em Belo Horizonte. Conheceu oscar Niemeyer, que lhe encomendou 
uma escultura para o Conjunto Arquitetônico da Pampulha, em Belo Horizonte. 
Ceschiatti criou o Abraço, obra de duas mulheres abraçadas. Considerada 
imoral pelos mineiros, ficou guardada muitos anos até ser finalmente exposta 
em um jardim da Pampulha.

Em 1960 esculpiu, em granito, As Três Forças Armadas, um dos temas no 
Monumento aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, no Rio de Janeiro. Possui 
obras em diversos museus brasileiros.

Em nova parceria com Niemeyer, tornou-se o principal escultor da nova capital 
do país em Brasília, entre elas: As Banhistas, em bronze, no espelho d’água do 
Palácio da Alvorada; A Justiça, em granito, em frente ao prédio do Supremo 
Tribunal Federal; os Anjos e os Evangelistas, na Catedral Metropolitana de 
Brasília. A escultura exibida nesta mostra é um dos estudos para os anjos da 
Catedral Metropolitana de Brasília.

ANToNIo DIAS [1941]                                     2

No final da década de 1950, no Rio de Janeiro, trabalhou como artista gráfico, 
desenhista de arquitetura e ilustrador de livros. Estudou com oswaldo Goeldi 
no Ateliê Livre de Gravura da Escola Nacional de Belas Artes. Na década de 
1960, incorporou palavras e frases às suas obras. Em 1965, recebeu bolsa do 
governo francês e permaneceu até 1968 em Paris. Trabalhou em Milão e em 
1971 editou o disco Record: The Space Between e iniciou a série The Illustra-
tion of Art, trabalhos marcadamente conceituais. Na década de 1970 viveu 
e trabalhou em Nova York, na Índia e no Nepal, onde estudou técnicas de 
produção de papel. Iniciou uma série de trabalhos que têm como suporte o 
papel artesanal, o qual se integra às obras pela textura e mistura de pigmen-
tos que contém. Reside atualmente na Alemanha onde também leciona. Seu 
trabalho mais conhecido são os desenhos e pinturas formatados na linguagem 
dos quadrinhos, que evoluíram para relevos e formas alcochoadas e viscerais 
que avançavam do plano pictórico e alcançavam a objetualidade. Essa fase 
carioca foi marcados pela crítica mordaz à situação brasileira e pela lingua-
gem sofisticada. A seguir, o artista investiu sua pesquisa na arte conceitual, 
atuando em várias mídias.



WALTÉRCIo CALDAS [1946]                                3

Nasceu no RJ e se formou em Engenharia Civil. Aos oito anos visita o 14 BIS 
de Santos Dumont e já o enxerga como um objeto construtivo, obra de arte. 
Em 1960 faz sua primeira exposição de objetos amadoristicamente. Em 1973, 
realizou sua primeira individual importante. É considerado um dos artistas 
brasileiros de maior renome internacional, tendo exposto em diversos países 
como Holanda, Suíça, Alemanha e EUA. Integrou as Bienais de São Paulo em 
1983, 1987 e 1996 e representou o Brasil nas Bienais de Veneza de 1997 e 
2007. Seus trabalhos estão nos acervos dos principais museus do mundo e 
do Brasil. outra marca do trabalho do artista, que não se encaixa em rótulos 
ou movimentos, fazendo uma arte de estilo próprio, é o uso de diferentes ma-
teriais. “Às vezes eu relaciono a água a algodão, a aço, a bronze, a mármore. 
o que me interessa é exatamente essa riqueza de possibilidades que todos 
os materiais acabam trazendo para o trabalho. Essa diversidade, para mim, é 
fundamental. É o oxigênio do meu trabalho”. 

REYNALDo FoNSECA [1925]                               4

Nasceu no Recife em 1944 mudou-se para o Rio de Janeiro onde foi aluno de 
Portinari. Dotado de refinada técnica, fazendo uso de sólido desenho e de 
colorido suave e sensível, consegue por vezes incutir em seus personagens 
e objetos uma carga nostálgica de poesia e silêncio. Sua pintura se inspira 
nos séculos XVII e XIX, com um desenho firme, cromatismo sóbrio e solene 
criando atmosferas nostálgicas e misteriosas que demonstram certa influência 
do Surrealismo.

ARCANGELo IANELLI [1922 - 2009]                         5 

Pintor, escultor, ilustrador e desenhista. Inicia-se no desenho como autodida-
ta. Em 1940, estuda perspectiva na Associação Paulista de Belas Artes. Durante 
a década de 1950 integra o Grupo Guanabara juntamente com Manabu Mabe, 
Yoshiya Takaoka, Jorge Mori, Tomoo Handa, Tikashi Fukushima e Wega Nery, 
entre outros. A partir da década de 1940, produz cenas cotidianas, paisagens 
urbanas e marinhas, que revelam grande síntese formal e uma gama cromática 
em tons rebaixados. Nas marinhas, paisagens e retratos, já notava-se um 
processo de evolução e síntese de todo o figurativismo em direção ao abstra-
cionismo. A partir da década de 1960 abraçou de forma definitiva a abstração. 
Na década de 70 e 80 o geométrico predominou, principalmente com a sobre-
posição e interposição primorosa de retângulos. Na década de 90 até o fim de 
sua vida pintou as maravilhosas vibrações, obras quase monocromáticas de 
colorido intenso, textura iniqualável e de alta complexidade. Suas obras estão 
espalhadas por vários museus no mundo e nas principais coleções de arte.



CARLoS CRUz DIEz [1923]                                 6

Nasceu em Caracas na Venezuela e passou sua carreira profissional trabalhan-
do e ensinando, entre Paris e Caracas.

Ele é considerado uma das figuras principais da arte cinética mundial principal-
mente no estudo da cor como elemento cinético. São obras dinâmicas cujas 
cores geralmente fortes e cintilantes se alteram à medida que o espectador se 
movimenta, causando um efeito intrigante e surpreendente. Atualmente reside 
em Paris e suas obras fazem parte do acervo de dezenas de museus.

CLáUDIo TozzI [1944]                                    7

Formado pela faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de 
São Paulo (FAU-USP), continuou a atividade como artista plástico em 1963 
e ganhou o concurso para o cartaz do XI Salão Paulista de Arte Moderna. 
Em 1969 fez uma viagem de estudos à Europa, quando realizou as séries 
Astronautas e Parafusos, com gravuras, objetos e pinturas. A partir de 1972 
sua obra evoluiu do pop para o conceitual. Realizou estudos com a cor, o 
pigmento e a luz, e toda a retórica da pintura foi traduzida para a linguagem do 
offset, da impressão e da fotografia, evidenciando a crise da pintura frente aos 
novos tempos e às novas formas de produzir e consumir as imagens. Temas 
urbanos e conflitos sociais são predominantes em sua obra e constituem o 
seu universo visual.  

RUBENS GERCHMAN [1942 - 2008]                          8

Carioca do Rio de Janeiro, Gerchman sempre foi um vanguardista e muito influ-
enciado pela Arte Pop, Concreta e Neo Concreta. Entre 1957 e 1958, estudou 
desenho no Liceu de Artes e ofícios do Rio de Janeiro. Em 1965, participou 
da Bienal de São Paulo e da Mostra opinião-65, no Museu de Arte Moderna 
do Rio de Janeiro. Da mostra, que adota uma perspectiva estética da pop art 
americana e do novo realismo europeu. Desta mostra participaram, além de 
Gerchman, Hélio oiticica, Vergara, Ivan Serpa, Flávio Império, Roberto Magalhães, 
entre outros.

Entre 1976 e 1978, como seu diretor, lidera a renovação da agora denominada 
Escola de Artes Visuais, que se localiza dentro do Parque Lage, na cidade do 
Rio de Janeiro. Desde então, a escola torna-se importante centro de formação 
de artistas, ocupando papel decisivo para as novas gerações.

Pintou A Bela Lindonéia, morta instantâneamente, que tornou-se o ícone do 
Tropicalismo. Pintou também os heróis do futebol, registrou a violência e o 
carnaval brasileiros, o desemprego, a ditadura.   



MANABU MABE [1924 - 1997]                              9

Nasceu em Udo no Japão e chega ao Brasil em 1934. Dedicou-se à abstração 
com cores fortes e formas refinadas. Autodidata, integrou o grupo Seibi e 
combinou em sua pintura, com rara felicidade, as experiências internacionais 
do Expressionismo Abstrato e tendências informais com a arte tradicional 
japonesa, do signo caligráfico, da atitude espiritual e contemplativa. A plasti-
cidade e técnica apuradíssima da feitura de suas telas é outro elemento que 
chama atenção. os esquemas cromáticos e os recursos de textura revelam 
uma sensibilidade e poesia vigorosa e impactante. 

Suas obras encontram-se no Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, 
Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, Museu de Arte Contemporânea de 
Boston, Museu de Belas Artes de Dallas, entre outros. 

IBERê CAMARGo [1914 - 1994]                            10

Nasceu em Restinga Seca no Rio Grande do Sul. Iniciou seus estudos em Porto 
Alegre e frequentou a Escola Nacional de Belas Artes. Estudou em Roma e em 
Paris. Começou sua carreira com o figurativo mas a partir da década de 60 
adotou o Expresionismo Abstrato. Sua pintura desta época destaca-se pela 
gestualidade e materialidade das composições que registram o embate físico 
e psíquico do pintor frente à tela. Vida e obra de Iberê foram marcadas pelo 
trágico. A partir da década de 1970 retomou a figuração abstrata e abordou 
temas existenciais mas sempre de forma trágica e chocante. 

Em 1995 foi criada a Fundação Iberê Camargo que em 2008 inaugurou o Museu 
Iberê Camargo em Porto Alegre. Um prédio magnífico que abriga um belo acer-
vo do artista além de promover diversas manifestaçoes culturais paralelas.

RoBERTo BURLE MARX [1909 - 1984]                      11

Nasceu em São Paulo, capital, mas viveu a maior parte de sua vida no Rio de 
Janeiro. Formado em arquitetura, foi o maior paisagista brasileiro e seus jardins 
planejados são reconhecidos mundialmente. Catalogava e desenhava espécies 
da flora tropical. Suas pinturas de plantas e flores eram belíssimas e ricas em 
detalhes e a partir do final da década de 60 passou a pintar abstrações, muitas 
delas inspiradas no seu projeto das formas das calçadas de Copacabana.  

Desenvolveu todo o projeto paisagístico do complexo da Pampulha, em Belo 
Horizonte. Sua pintura com formas arrendodadas e ritmo cromático vigoroso, 
assemelha-se à exuberância da natureza, certamente sua maior inspiração.



FRANS KRAJCBERG [1921]                                12

Nasceu em Kozienice, Polônia, e durante a Segunda Guerra Mundial perdeu 
toda a família em um campo de concentração. Essa experiência marcou defini-
tivamente seu pensamento existencial bem como sua obra, totalmente ligada a 
um olhar dedicado à natureza e à defesa do meio ambiente. Em 1951 partici-
pou da 1ª Bienal Internacional de São Paulo. A seguir viveu um período isolado 
em uma floresta de araucárias para pintar. Em 1956 mudou-se para o Rio, 
onde dividiu ateliê com o escultor Franz Weissmann. Com o prêmio recebido 
de Melhor Pintor Brasileiro na Bienal de São Paulo de 1957, viajou para Paris 
para aprimorar seu trabalho. Da pintura, conduziu sua obra para a escultura 
utilizando a matéria prima retirada da natureza morta. Iniciou a realização 
de interferências diretamente sobre troncos e raízes com pigmentos naturais. 
Musgos, plantas, cipós, caules e diversas outros elementos do mundo natural 
passaram a servir à pesquisa do artista, nas esculturas, pinturas e fotografias. 
Importante também em sua poética é a intenção humanitária de denúncia da 
devastação da natureza em nosso país. Viaja constantemente para a Amazônia 
e Mato Grosso e fotografa os desmatamentos e queimadas, revelando imagens 
dramáticas. Realiza também esculturas espetaculares com raízes e troncos 
calcinados. Atualmente tem se dedicado mais a fotografia da natureza. Suas 
obras hoje estão espalhadas por todo o mundo, uma referência de beleza 
ligada à defesa do meio ambiente.

ALFREDo VoLPI [1896 - 1988]                             13

Nasceu em Lucca na Itália. Autodidata desde sua adolescência já trabalhava 
como pintor-decorador de paredes. o movimento concretista paulistano o 
convidou para participar da I Exposição Nacional de Arte Concreta em 1956, 
já reconhecendo a importância de sua obra. A trajetória de Volpi foi sempre 
independente de qualquer movimento, estilo ou tendência, daí sua originali-
dade. Desenvolveu eficientemente métodos artesanais de fabricar sua tinta e 
têmpera para alcançar ineditismo em sua paleta e textura. Seu geometrismo 
simplista, colorista e poético baseado na cultura brasileira é um caso único 
na pintura nacional. Através de suas bandeirinhas, fachadas, mastros, ogivas 
e velas criou uma linguagem figurativa abstrata que é popular e complexa ao 
mesmo tempo. É considerado por muitos críticos como o maior e mais original 
pintor brasileiro. 

VIK MUNIz [1961]                                         14

Vik Muniz, um dos mais influentes artistas brasileiros, nasceu em São Paulo e 
estudou publicidade na mesma cidade. Em 1983, ao separar dois homens que 
lutavam, levou um tiro do homem que tentava ajudar. A bala rasgou uma artéria 



artéria femoral e Muniz teve de ser hospitalizado. No dia seguinte o homem 
que o baleou foi ao hospital e como compensação ofereceu-lhe dinheiro. Vik 
aceitou e foi com esse dinheiro que se mudou para os Estados Unidos. Viveu 
durante um ano em Chicago e no ano seguinte (1984) mudou-se para Nova 
Iorque. Trabalhando como moldureiro, ao reparar nos valores dos quadros 
que emoldurava e que considerava de má qualidade, decidiu que podia fazer 
melhor, e fez. Paralelamente às pinturas kitsch que fazia para ganhar algum 
dinheiro, começou a fazer esculturas, estranhas e incomuns. Foram essas 
esculturas que lhe abriram as portas do circuito de arte nova-iorquino. 
Fotografá-las para poder mostrá-las a possíveis interessados levou-o à fotogra-
fia. Focou basicamente na reprodução de imagens da forma mais criativa e 
inovadora possível a fim de intrigar o público. Para tal, o artista concentrou-se 
em um elemento chave: o reconhecimento de uma imagem célebre mediante a 
utilização de materiais inusitados e normalmente não associados à produção 
artística, tais como: caviar, chocolate, brinquedos, diamantes, lixo, etc. A maior 
parte do seu trabalho fotográfico pertence a séries às quais se dá o nome de 
“quadros”.
 
Fotografias reproduzidas com açúcar, com diamantes, com detritos de lixo, 
ou uma Santa Ceia recriada com chocolate líquido implicam um alto teor de 
criatividade. o resultado deste excepcional trabalho “escultural” aliado a uma 
fotografia apuradíssima é estupendo e faz das obras de Vik Muniz extrema-
mente originais e belas.

Suas obras hoje estão espalhadas por dezenas de museus em todo o mundo.

UBI BAVA [1915 - 1988]                                   15

Ubi Bava nasceu em Santos, Estado de São Paulo, no ano de 1915. Estudou 
na Escola Nacional de Belas Artes, formando-se em Arquitetura (1939) e em 
Pintura (1940), tendo sido aluno de Lucíolio de Albuquerque e de Henrique 
Cavaleiro, dentre outros.

Expôs pela primeira vez em 1946, juntamente com o escultor Alfredo Ceschiatti, 
no Instituto dos Arquitetos do Brasil - Rio de Janeiro. Expondo no Salão Nacional 
de Belas Artes (Divisão Moderna) conquistou em 1949 medalha de prata; mais 
tarde participou de diversos Salões Nacionais de Arte Moderna (1952-68). E foi 
num desses Salões que, em 1961, recebeu o prêmio de viagem ao estrangeiro, 
graças ao qual passou dois anos na Europa, fixando-se principalmente na 
Itália.

Ubi Bava pode ser considerado um precursor e um pioneiro de certo tipo de 
pintura que tem nos efeitos ópticos e nos recursos cinéticos sua razão maior 
de ser. Adicionando às suas superfícies espelhos, ao mesmo tempo introduz, 
no cerne mesmo de sua obra, a imagem refletida do espectador.



MIGUEL RIo BRANCo [1946]                              16

É considerado um dos pioneiros da fotografia contemporânea no Brasil. Pintor, 
fotógrafo, e diretor de cinema, Rio Branco começou a expor pinturas em 1964, 
fotografias e filmes, em 1972. Trabalhou como fotógrafo e diretor de filmes 
experimentais em Nova York, de 1970 a 1972, e, nos nove anos seguintes, 
dirigiu e fotografou curtas e longas metragens. Nos últimos anos, expôs indi-
vidualmente na França, Espanha, Japão, Holanda, Suécia e Brasil. 

o trabalho do artista institui uma ampliação no campo da fotografia, já que 
se esquiva da fotografia abstrata e vai além do mero registro documental. 
Freqüenta mundos paralelos, ruínas urbanas, como prostíbulos, academias de 
boxe, botequins e favelas, com o intuito de se aproximar dessas realidades, 
mas sem se esquecer do belo. Apropria-se também de imagens fotografadas 
de monitores televisivos e da célebre iconografia da história da arte. Desde 
a década de 1980 vem realizando instalações com suas fotos em projeções 
acompanhadas de música e objetos tais como fragmentos de espelhos, fo-
tocópias, textos, vidros e garrafas quebrados, criando ambientações que dia-
logam com um tema caro a sua poética, o da passagem e captura do tempo.  

CÍCERo DIAS [1907 - 2003]                               17

Pernambucano de Escada, é responsável pelas primeiras manifestações do 
Surrealismo no Brasil. Seus desenhos e painéis da década de 20 e 30 são 
ícones do surrealismo brasileiro. A partir do final da década de 30 retorna ao 
figurativo lírico e poético, principalmente tendo como tema as paisagens de 
Recife. Mudou-se para a Europa em 1937 onde se ligou a grupos abstratos e 
ensaiou algumas pinturas nesta área mas sem deixar o figurativo e o surrealis-
mo. Morou em Paris até sua morte no ano de 2003. 

JoSÉ PANCETTI [1902 - 1958]                             18

É conhecido como pintor marinheiro por ter integrado a Marinha Mercante 
Italiana em sua adolescência e a Marinha Brasileira entre 1922 e 1946. Seu 
fascínio pelo mar fez com que as Marinhas fossem o ponto central de sua obra. 
Em 1933 integrou o Núcleo Bernardell e em 1941 participou do Salão Nacional 
de Belas Artes, no qual recebeu o prêmio Viagem ao Estrangeiro. Sua obra  
nasceu figurativa e detalhada e com o passar do tempo, principalmente suas 
marinhas simplificaram ao ponto de se tornarem quase geométricas, mas sua 
paleta se tornou altamente complexa. Todo este esforço refletiu sua busca 
incessante pelas cores e luzes do mar. Devido à sua morte prematura infeliz-
mente produziu muito poucas telas.



EMILIANo DI CAVALCANTI [1897 - 1976]                    19

Devido sua habilidade e talento como desenhista, trabalhou como ilustrador 
e caricaturista na imprensa carioca. Foi um dos idealizadores da Semana de 
Arte Moderna de 1922, marco fundador na história da Arte Brasileira. Nela, 
além de expôr seus desenhos, criou as peças promocionais do evento: catálo-
gos, cartazes e programas. Nos anos 1930 e 40 foi tido como um dos mais 
importantes pintores brasileiros. Em 1932, fundou em São Paulo, com Flávio de 
Carvalho, Antonio Gomide e Carlos Prado, o Clube dos Artistas Modernos. Em 
sua obra aborda a cultura brasileira, principamente seus personagens e hábi-
tos. A mulata sempre foi um destaque em sua obra, mas sempre fez referência 
ao carnaval e o samba, retratando assim o lirismo e a alegria carioca. 

BRUNo GIoRGI [1905 - 1993]                             20

Filho de imigrantes italianos, em 1911, mudou-se com a família para Roma, 
estudando desenho e escultura no início da década de 1920. Na Itália, partici-
pou de movimentos antifascistas, tendo sido preso e condenado a sete anos 
de prisão. Após ter cumprido quatro anos da pena, foi extraditado para o Brasil, 
por intervenção do embaixador brasileiro na Itália.

Em 1939, trabalhou com os artistas do Grupo Santa Helena e participou do 
grupo Família Artística Paulista. A convite do ministro Gustavo Capanema, em 
1943, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde instalou ateliê na Praia Vermelha 
e deu aulas, entre outros, para Francisco Stockinger.

Suas obras ajudam a formar o cartão postal de Brasília principalmente pelas 
esculturas em bronze os Guerreiros, mais conhecido como os Candangos, na 
Praça dos Três Poderes e o Meteoro, estupenda obra em mármore instalada a 
frente do Palácio do Itamaraty.

SoNIA EBLING [1926]                                     21

Escultora, pintora e professora. Iniciou sua formação fazendo cursos de pintura 
e escultura na Escola de Belas Artes do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, 
entre 1944 e 1951. Foi contemplada com o prêmio de Viagem ao Estrangeiro em 
1955, desenvolvendo sua escultura em Paris e por vários países da Europa entre 
1956 e 1959. De volta ao Brasil, executou relevos para o Palácio dos Arcos no 
Ministério das Relações Exteriores, em Brasília. Na década de 1970 lecionou na 
Escola de Belas Artes da UFRGS. Sua obra trata da simplificação das figuras hu-
manas e da expressividade da rudeza do material. Utilizando o bronze, realizou 
grandes esculturas implantadas em espaços públicos e edifícios brasileiros e do 
exterior, que exploraram figura humana em formas clássicas e orgânicas.      



MAURINo ARAúJo [1943]                                22

Escultor e pintor autodidata, ex-operário, servente de pedreiro, ajudante de 
balcão e contador em obras. Aprendeu a trabalhar o barro com os avós em São 
João del Rei. Trabalha com temáticas religiosas e da cultura popular mineira e 
africana. Na década de 60 descobriu a madeira policromada com influências 
barrocas mas com contexto bem atualizado.

AMILCAR DE CASTRo [1920 - 2002]                        23

Nasceu em Paraisópolis - MG. Foi escultor, artista plástico e designer gráfico 
brasileiro. Estabeleceu-se em Belo Horizonte em 1934, graduando no curso de 
Direito da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) em 1945, onde conhe-
ceu otto Lara Resende e Hélio Pellegrino. Frequentou a Escola Guignard entre 
1944 e 1950, estudando desenho com Alberto da Veiga Guignard e escultura 
figurativa com Franz Weissmann. No Rio de Janeiro em 1953 inicia sua carreira 
de diagramador nas revistas Manchete e A Cigarra. Participou do Grupo Neo-
concreto no Rio de Janeiro (1959-1961), e elaborou a reforma gráfica do Jornal 
do Brasil (1957-59). Durante os anos 60 fez a diagramação das mais impor-
tantes revistas brasileiras. Após receber uma bolsa da Fundação Guggenheim e 
o Prêmio Viagem ao Exterior no XV Salão Nacional de Arte Moderna, em 1967, 
viajou para os Estados Unidos, fixando-se em Nova Jérsei. Em 1971 retornou 
a Belo Horizonte, dedicando-se a atividades artísticas e educacionais. Dirigiu 
a Fundação Escola Guignard (1974-77), onde ensinou expressão bidimensional 
e tridimensional.

Suas obras se destacam por usar chapas de aço cortadas e dobradas com 
maestria. Algumas são de grandes proporções pesando toneladas. Também é 
um pintor abstrato bastante reconhecido. Amilcar de Castro é considerado pelos 
críticos e historiadores da arte um dos escultores construtivos mais representa-
tivos da arte brasileira contemporânea.

JoSÉ BENTo [1962]                                      24

É um artista que se dedica essencialmente à escultura, sendo a madeira a ma-
téria de todo o seu mundo criativo. Autodidata, entre 1981 e 1988, criou uma 
série de cenas e ambientes em miniatura com palitos de picolé. Realizou tam-
bém pequenas caixas de madeira e vidro que guardavam desenhos feitos com 
mercúrio. Nessa época, começou a produzir esculturas com troncos tombados 
naturalmente, muitas vezes de árvores raras e seculares, recolhidas na região 
da Mata Atlântica entre Minas Gerais e Espírito Santo. o fazer artístico de José 
Bento delineia-se na matriz escultural e na pesquisa ampla das capacidades 
expressivas, simbólicas e construtivas da madeira, material de sua predileção. 



Sua obra demonstra apuro formal e conceitual admirável. É um artista que 
repensa a artesania, explora o pensamento possível dentro do trabalho manual 
e funde o universo popular a uma cuidadosa elaboração formal e conceitual.

SIRoN FRANCo [1947]                                   25

Desenvolve seu trabalho pictórico desde a década de 1970. Siron Franco é 
muito ligado às questões sociais: quando do acidente com o césio 37, elemento 
radioativo que causaria grandes danos de saúde a pessoas pobres de Goiânia, 
o artista pintou série intitulada Césio, atuando contra o descaso das autori-
dades diante do desamparo dos cidadãos. Esses temas seriam desenvolvidos 
em esquemas inusitados, por vezes instalações, de uma criatividade peculiar 
ao artista ligado às questões do seu tempo. Por outro lado, o artista possui 
um domínio técnico que o possibilita o desenvolvimento da própria linguagem 
artística, a par de todas as questões sociais e temáticas. Realiza também even-
tos e performances de caráter crítico em relação ao contexto sócio-político 
brasileiro.

BEATRIz MILHAzES [1960]                                 26

É a artista brasileira contemporânea de maior projeção no cenário artístico 
mundial. Iniciou seus estudos na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, no 
Rio, em 1980, onde mais tarde lecionou e coordenou atividades culturais. 
Participou das exposições que caracterizaram a chamada Geração 80, grupo 
de artistas que buscaram retomar a pintura em contraposição à vertente con-
ceitual predominante nos anos 1970, e que teve por característica a pesquisa 
de novas técnicas e materiais dentro da pintura. Sua obra faz uma leve referên-
cia ao barroco,  a padrões ornamentais e à Art Deco. ornamentos, mandalas, 
bouquets de flores e espirais criam ritmos cromáticos vertiginosos, mas que 
demonstram um comprometimento absoluto com a beleza. Na maioria dos 
trabalhos, prepara imagens sobre plástico transparente, que são descoladas, 
como películas, e aplicadas na tela por decalque. Aglomera as imagens, 
preenchendo o fundo e retocando a imagem final. os motivos e as cores são 
transportados para a tela por meio de colagens sucessivas. A transferência das 
imagens da superfície lisa para a tela faz com que a gestualidade seja quase 
anulada. o olhar do espectador é levado a percorrer todas as imagens, acom-
panhando a exuberância gráfica e cromática presente em seus quadros. 

MARIANA PALMA [1979]                                   27

Nasceu em São Paulo, fez bacharelado em artes plásticas, em 1998, na Funda-
ção Armando álvares Penteado - FAAP, concluindo o mesmo em 2000. A artista 
já realizou exposições diversas individuais e recebeu várias premiações. Par-
ticipou de projetos com Albano Alfonso, Sandra Cinto, Eduardo Brandão e 



MARCoS CoELHo BENJAMIM [1952]                       28

Atuou inicialmente, na década de 1970, como ilustador, autor de histórias 
em quadrinhos e desenhista em Belo Horizonte. Na década de 1980 produziu 
cenografias para o Grupo Corpo, de dança contemporânea e para o conjunto 
de musica experimental Uakti. o artista serve-se de materiais usados e com 
superfícies ásperas e gastas, como velhas latas de óleo, madeira de restos 
de construção ou de demolição e cones de metal oxidados, freqüentemente 
enquadrados em caixas de madeira. No começo da década de 1990, passa a 
realizar trabalhos em grandes dimensões, como as delicadas obras de formas 
circulares, retangulares e trapezóides, que compõe fixando delgadas estrias de 
zinco sobre suportes de madeira. Participou de diversas Bienais entre elas a XX 
Bienal de SP (1989) onde foi convidado a ter uma exposição própria.

TUNGA [1952]                                           29

Nascido em Palmares, Pernambuco, Tunga é escultor, desenhista e performer, 
um artista contemporâneo por excelência. Boa parte do seu trabalho é dedi-
cada a repensar o conceito de escultura, utilizando recursos como ready-
mades, filmes, instalações, textos e desenhos. os projetos de Tunga não se 
encerram nas peças expostas, ultrapassam os limites a partir do conceito de 
criação inerente à obra, de forma que cada pessoa elabore leituras diferentes 
do objeto exposto.

LoTHAR CHARoUX [1912 - 1987]                          30

Lothar Charoux nasceu em Viena, áustria. Inicia estudos artísticos com seu tio, 
o escultor austríaco Siegfried Charoux. Vem para o Brasil em 1928 e fixa-se em 
São Paulo. Começa sua carreira como paisagista e retratista, mas em 1948 se 
volta a questões construtivas e geométricas. Em 1952 assina o manifesto do 
Grupo Ruptura, redigido por Waldemar Cordeiro, e quatro anos depois integra o 
movimento de Arte Concreta. Antes mesmo de integrar o Concretismo já havia 
definido um vocabulário poético para sua pintura, fundado essencialmente 
no emprego de linhas dispostas vertical e diagonalmente, criando estruturas 
gestálticas e vibrações ópticas.

cursos ministrados por Nelson Leirner, Iole de Freitas, Carlos Farjardo, Rodrigo 
Naves, Paulo Pasta entre outros. Mariana Palma é uma artista que domina uma 
técnica apuradíssima. o Traço refinado, nítido, com cores cintilantes aliado 
a um desenho riquíssimo em detalhes, transmite uma profundidade incrível 
em suas telas. A percepção é de que é possível entrar e viajar dentro de suas 
grandes obras. 


