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Figurative and Abstract Thresholds
Painting in the 1980’s and 1990’s

Simões de Assis is honored to present a selection of works that are part of the
so-called “a return to painting” in the Brazilian context in the 1980’s and 1990’s.
As a whole, the works depict the expressionist trend of the time, a reaction to the
cerebral, pragmatic nature of most of the production from the previous decade,
emphasizing the unprecedented concurrence between figurative and abstract
– a peculiarity that defines significant differences in regard to the matrixes of
American, or even European, abstract expressionism, turning certain difficulties
and impediments into astounding virtues and options to known dilemmas, such
as the very limitations of support or fully sedimented composition and chromatic
schemes.
The initiative seems particularly interesting when Brazilian art experiences special
attention from its amazing coherence in its constructive vocation – a process
that was investigated at major international exhibits on artists associated to Neoconcretism. If tri-dimensionality triggers a radical transformation in Brazil from the
language inherited from tradition as well as its dematerialization while proposing
a different mode, such as installation, in regard to canvas support – many times
confronting it – the artists brought together here promoted experiences that
changed the historical role of pictorial language, its supra-territorial scope,
without the need for the same radicalization.
We can see, for instance, how the nature of engaged, political appropriation typical of the so-called New Figuration in the 1960’s – is converted into signs
whose gestural essence is counterposed to the parallel of artistic to the industrial
universe, and is able to keep a more straightforward dialogue with cultural
manifestations associated to the rich musical pop scene of the time. In the same
sense, one must consider that those works foster the consolidation of tradition
elements amidst behavior ebullition and the hope for political opening in the
1980’s.

Concurrently, one sees the unexpected esprit de corps, as we may find in the
absolute affinities between Lygia Clark, Lygia Pape, and Oiticica, something
that points not to the same line of thought, but rather, to a worship ambience
as capable of updating especially the components called “congenial” in Brazilian
culture, as its matrix called primitive or popular, the culture associated to oral
transmission in the context of the pictorial tradition.
The selection presented also shows how the idea of the “80 Generation” is a
phenomenon corresponding to a third cycle of the “anthropophagic” assimilation
of aesthetics created at cultural centers elsewhere, a “critical” absorption of
the exogenous element which many times inverts or subverts in “Macunaíman”
fashion the values under commitment when art history was written. After
Anthropophagy, in 1928, and Tropicalism, as of 1950 through to 1960, the works
produced keep, in their most abstract or idiosyncratic instances, their emphasis
and their line of thought on local data. The perception, for instance, that the
color we relate to when contemplating those paintings, is autonomous and
mirrors the state of mind of the cultural ambiance as a whole – optimism and
freedom. Or else, which, on the other hand, manages to synthetize the difficulties
in overcoming an utterly critical, marginal context, which in the core of painting,
can be re-dimensioned in revealing, expressive dimension.

Rafael Vogt Maia Rosa
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Limiares figurativos e abstratos
Pintura nas décadas de 1980 e 1990

A Simões de Assis tem o prazer de apresentar uma seleção de trabalhos que
fazem parte da chamada “volta à pintura” no contexto brasileiro nas décadas de
1980 e 1990.
O conjunto evidencia o viés expressionista da produção do período, uma reação
ao caráter mais cerebral e programático de grande parte da produção da década
anterior, com ênfase em uma convivência inédita entre o figurativo e o abstrato,
particularidade que demarca diferenças significativas em relação às matrizes do
expressionismo abstrato norte-americano ou mesmo europeu, transformando
certas dificuldades e impedimentos em virtudes e alternativas surpreendentes
para dilemas conhecidos como os próprios limites do suporte ou esquemas
compositivos e cromáticos plenamente sedimentados.
A iniciativa parece particularmente interessante quando a arte brasileira recebe
atenção especial por conta da incrível coerência de sua vocação construtiva,
processo investigado em exposições internacionais de grande porte sobre
artistas ligados ao Neoconcretismo. Pois, se no caso da tridimensionalidade
ocorre no Brasil uma transformação radical dessa linguagem herdada da tradição
e uma desmaterialização da mesma na proposição de uma outra modalidade
como a instalação, no caso do suporte da tela, muitas vezes num embate com
ele, os artistas reunidos aqui promoveram experiências que modificaram o
papel histórico da linguagem pictórica, sua abrangência supraterritorial, sem a
necessidade da mesma radicalização.
Vemos, por exemplo, como nessa geração o caráter de apropriação com teor
engajado e político, característico da chamada Nova Figuração, na década de
1960, converte-se em signos cuja essência gestual se contrapõe ao paralelo
do universo artístico com o industrial e pode dialogar mais diretamente com
manifestações culturais ligadas à rica cena pop musical da época. Há que se
pensar, nesse mesmo sentido, que esses trabalhos promovem um adensamento
de elementos da tradição em meio às ebulições comportamentais e à esperança
de abertura política da década de 1980.

Temos, paralelamente, um espírito de corpo imprevisto, talvez um pouco como
nas afinidades absolutas que vemos entre Lygia Clark, Lygia Pape, Oiticica, algo
que aponta não para um mesmo pensamento, mas para um ambiente cultuado
como capaz de atualizar sobretudo os chamados componentes “congeniais” da
cultura brasileira, como sua matriz dita primitiva ou popular, uma cultura ligada à
transmissão oral, no contexto da tradição pictórica.
O presente conjunto mostra também como a ideia de uma “geração 80” é um
fenômeno que corresponde a um terceiro ciclo de assimilação “antropofágica”
de estéticas desenvolvidas em outros centros culturais, a absorção “crítica” do
elemento exógeno que muitas vezes inverte ou subverte de modo “macunaímico”
os valores empenhados na escritura da história da arte. Depois da Antropofagia,
em 1928, do Tropicalismo, na segunda metade da década de 1960, subsiste em
todos esses trabalhos, em suas instâncias mais abstratas ou idiossincráticas
da figura, uma ênfase e um pensamento sobre dados locais. Por exemplo, a
percepção de que a cor com a qual nos relacionamos quando nos aproximamos
dessas pinturas é autônoma e reflete, ao mesmo tempo, o temperamento de
todo um ambiente cultural de otimismo e liberdade. Ou que, por outro lado, é
capaz de sintetizar as dificuldades de superação de um contexto realmente
crítico e marginal, que, no âmago da pintura, pode ser redimensionado em uma
dimensão expressiva reveladora.

Rafael Vogt Maia Rosa

Anna Maria Maiolino
Untitled, 1998
acrylic on canvas
55 1/8 x 39 3/8 in
acrílica sobre tela
140 x 100 cm
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The work collection of Anna Maria Maiolino (Scalea, 1942)
highlights monochromy and the abstraction that may be
related to the accommodation of surrealistic automatism
in Latin American context. It is somewhat organic, and
associated to the invisible zones and the fathomless
contents of art. A seemingly prelinguistic sign, from the
experience where the substance of inexorable matter
defines the form, rather than the opposite.
The work is uniquely close to a telluric spectrum, a point of
view that connects territorially separated cultures, a resolute
form that practically outweighs naturalness, by being natural;
informal abstractionism, and accurately, fluidly figurative.
The work sponsors some speculation on the relationship
not only between Maiolino and the neo-concrete movement
– the rigor of her experiences on plane seems to be quite in
tune with the intelligence and the frugality of that generation,
a project where minimal resources generate maximum
expression. Also, some speculation on how close Maiolino is
positioned against others who are contextually more distant,
such as Wesley Duke Lee, Roberto Magalhães, and Tunga’s
series of drawings, from the 1970’s.

A obra de Anna Maria Maiolino (Scalea, 1942) destaca-se
no conjunto por sua monocromia e por uma abstração que
pode ser relacionada à acomodação dos automatismos
surrealistas no contexto latino-americano. Há algo aqui algo
de orgânico e ligado às zonas invisíveis e aos conteúdos
insondáveis do território artístico. Esse grande signo
parece pré-linguístico, de uma experiência em que a matéria
incontornável em sua substância define a forma e não o
contrário.
O trabalho se aproxima de modo muito particular a
um espectro telúrico, um ponto de vista que conecta
culturas territorialmente separadas, uma forma resoluta
que praticamente supera o natural, sendo natural, o
abstracionismo informal e uma figuração precisa e fluida.
Pode-se especular a partir desse trabalho sobre as relações
que Maiolino mantém não só com os neoconcretos – o rigor
de suas experiências no plano parece muito sintonizado à
economia e inteligência que marca aquela geração, um
projeto em que os mínimos recursos possam gerar o
máximo de expressividade. E também sobre a proximidade
da artista com outros contextualmente mais distantes como
Wesley Duke Lee, Roberto Magalhães, e séries de desenhos
de Tunga, da década de 1970.

Antonio Malta Campos
Grafite, 1996
oil on canvas
62 63/64 x 62 63/64 in
óleo sobre tela
160 x 160 cm

Antonio Malta Campos
Dois Personagens, 1998
oil on canvas
62 63/64 x 62 63/64 in
óleo sobre tela
160 x 160 cm
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Antonio Malta Campos (1961), originally very close to Casa
7, has probably trodden the most atypical trajectory, and has
most personally assimilated the institutional confrontations
of Brazilian painting in the 1980’s.

Antonio Malta Campos (1961), bastante próximo
inicialmente da Casa 7, fez talvez o percurso mais atípico e
assimilou de forma mais pessoal os embates institucionais
da pintura brasileira na década de 1980.

In the curious works of the 1990’s, his reading of the very
phenomenon called the “Gustonization” of painting in São
Paulo – from Philip Guston’s famous retrospective in São
Paulo 1981 Art Biennial – remarkably depicts current times
while relativizing the figuration/abstraction binomial, also in
recent discussions involving the characters addressed by
the Canadian artist.

Nessas telas curiosas da década de 1990, sua leitura do
próprio fenômeno da “gustominsação” da pintura paulista, a
partir da famosa retrospectiva de Philip Guston na Bienal de
São Paulo de 1981, assume atualidade notável ao relativizar
o binômio figuração/abstração, inclusive nas discussões
recentes envolvendo os personagens tratados pelo artista
canadense.

Malta Campos apparently managed to follow, at some
distance, how his fellows, from those times and sharing the
same background, debated and overcame the demands
related to originality and the critical potential of pictorial
language. That he was able to do that through chromatic
approximation, as well as the tension of Guston’s polysemic
brushstrokes and the allusions to Camargo’s carnalized
matter is intriguing – anthropomorphism conformed inside
painting, not only through the projection of figure on plane.
In such fashion, Campos conjugates the blue from the sky to
the earthy-like, pinkish shades of the flesh.

Parece que Malta Campos conseguiu acompanhar a uma
outra distância o modo como seus então companheiros de
formação debateram e superaram demandas relacionadas
à originalidade e potencial crítico da linguagem pictórica.
É intrigante que tenha conseguido fazer isso por uma
aproximação cromática tanto quanto pela tensão das
pincelas polissêmicas de Guston e pelas alusões a uma
matéria carnalizada em Camargo, um antropomorfismo
conformado no interior da pintura e não somente pela
projeção da figura no plano. Assim, conjuga o azul do céu
aos tons mais terrosos e róseos da carne.

access the artist’s page

acesse a página do artista

Carlito Carvalhosa
Composição, 1985
acrylic on fabric
59 1/16 x 70 55/64 in
acrílica sobre tecido
150 x 180 cm

watch the video
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Carlito Carvalhosa, (1961) along with Nuno Ramos, Paulo
Monteiro, Rodrigo Andrade and Fabio Miguez, was a member
of Casa 7 – a group of painters in São Paulo, under the strong
influence of American and German expressionism, as well as
a return to figurative art in the 1960’s, through Philip Guston,
from Canada.

Carlito Carvalhosa (1961) fez parte, com Nuno Ramos,
Paulo Monteiro, Rodrigo Andrade e Fabio Miguez, da Casa
7, grupo de pintura formado em São Paulo com influência
notável do expressionismo norte-americano e alemão, e da
retomada da figuração, na década de 1960, pelo canadense
Philip Guston.

However, as we see in his Composição de 1985 (1985
Composition), Carvalhosa was, as his peers, also aware
of Brazilian Modernism matrixes and peculiarities, as well
as the achievements by Oswaldo Goeldi, Guignard, Ibere
Camargo, and Guinle. Carvalhosa’s affinity with Goeldi is
close to homage paying. It should also be pointed out that
despite group spirit, and despite art, their commitment
did not prevent those artists from finding vigorous, quite
individualized trajectories.

Mas, como se vê nessa sua Composição de 1985,
Carvalhosa, assim como seus pares, estava consciente
também das matrizes e particularidades do modernismo
brasileiro e de conquistas de nomes como Oswaldo Goeldi,
Guignard, Iberê Camargo e Guinle, contanto que nesse
caso, sua afinidade com o primeiro chega a ser quase uma
homenagem. Vale notar também que, a despeito do espírito
de grupo, e da reivindicação de um lugar próprio na história
da arte, o engajamento não impediu que esses artistas
encontrassem percursos individuais vigorosos e bastante
individualizados.

So much so that as early as 1980, those paintings already
showed memorable structures in his high scale interventions
with monumental elements of distinctive materials, always
very conscientious of their pictorial function, as the one
presented at MoMA in 2011, Sum of Days.

De modo que conseguimos ver, já nessas telas da
década de 1980, estruturas marcantes que darão em
suas intervenções em grande escala, com elementos
monumentais com matérias diversas, mas sempre muito
ciosas de sua função pictórica, como a que apresentou no
MoMA, em 2011, Sum of Days.

Iberê Camargo
Pássaros, 1963
oil on canvas
15 3/4 x 22 7/16 in
óleo sobre tela
40 x 57 cm

Iberê Camargo
Desastre II, 1987
oil on canvas
21 21/32 x 30 45/64 in
óleo sobre tela
55 x 78 cm
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Iberê Camargo (1914-1994) is a major name in figurative
art and an expressive, founding gestural character in
Brazilian modern painting. His relatively eclectic background
converges to a synthesis where the materic vigor of painting
meets a cutting, disconcerting thought associated to the
drawing and to the scathing nature of the metal cut, also one
of his specialties.

Iberê Camargo (1914-94) é um dos principais nomes da
figuração e de gestualidade de caráter expressivo fundante
do quadro da pintura moderna brasileira. Sua formação
relativamente eclética converge para uma síntese em que o
vigor matérico da pintura encontra o pensamento cortante
e desconcertante associado ao desenho e à contundência
da gravura em metal, outra de suas especialidades.

Therefore, his paintings succeed in combining unprecedent
aplomb in our context, through temper and psychological
density, the metaphysics that extrapolated verist realism
and created an atmosphere that was also determinant for
a very specific, influential set of colors in Brazilian art, rather
refractory to the more open, tropical shades that emerged in
the 80 Generation, to which Camargo was a major reference.

Suas telas conseguem, então, conjugar a desenvoltura
inédita em nosso contexto com o temperamento e a
densidade psicológica, uma metafísica que extrapolava
o realismo verista e criava uma atmosfera também
determinante de um conjunto de cores bastante específico
e influente na arte brasileira, um tanto refratário aos tons
mais abertos e tropicais que eclodiram na Geração 80, para
a qual foi uma das principais referências.

The two pieces presented here – from different points in time
– reveal the coherence and the full energy of his trajectory.
As early as in Pássaros (Birds), 1963, one could see the role
played by figure – taken to an abstract threshold, to the wild
dimensions of a bird’s flight, as well as the artist’s glide and
reiterated investitures on the canvas.
Amidst the deepest, most tensive shades, the uniqueness of
blue is valued – somewhat spiritual, evanescing. More carnal
shades of red enervate in the vibration of the oil and are
directly reflected in Desastre II (Disaster II), from 1987, where
the human figure, and even the facial expression, is under
focus in a scene of epic urbanity: tension and disconcert
in handling the machine are converted into geniality under
pictorial condition.

Nessas duas obras aqui apresentadas, de períodos
diversos, mostra- se a coerência e energia integral de seu
percurso. Em Pássaros, de 1963, já encontramos uma
função da figura que as leva para um limiar abstrato, para
as dimensões selvagens do voo do pássaro e do artista ao
planar e investir reiteradas vezes na tela.
Em meio às tonalidades mais tensivas e graves, valoriza-se
a presença particular dos azuis, algo espiritual evanescente,
e vermelhos mais carnais que se enervam nas vibrações
do óleo e refletem-se diretamente em Desastre II, de 1987,
em que a figura humana e mesmo a expressão de um rosto
se apresenta focalizada em uma cena de urbanidade épica:
tensão e desacerto no manejo da máquina se convertem
em genialidade na condição pictórica.

Jorge Guinle
Sala de espera ou O conchavo, 1984
oil on canvas
76 49/64 x 76 49/64 in
óleo sobre tela
195 x 195 cm

Jorge Guinle
A cabo da frigideira, 1982
oil on canvas
66 59/64 x 78 47/64 in
óleo sobre tela
170 x 200 cm
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Jorge Guinle (1947-1987) is a major Brazilian painter and
colorist, and a major personality in building a wholesome,
although vertiginous, trajectory in which he succeeded in
combining the still pictorial, vibrant energy of American
abstract expressionism and Matisse’s highest, most vibrant
chromatism at a most fortunate time in terms of aesthetic
affirmation.
Immersed in intense relationship with New York City, where
he was born, and where he enjoyed his pictorial and critique
apogee in the 1940’s and 1950’s, with the unique privilege of
critical reception by Ronaldo Brito and Paulo Sergio Duarte,
among others, in addition to the outspoken admiration by
some of his peers, Guinle incorporated social dimension as
a painter – a cosmopolitan transit person which allowed him
to vibrate in any context and turn painting into celebration.
The two pieces presented here concentrate – at different
intensity – the relationship between painting and vital élan,
jazz improvisation - one of Guinle’s declared references – as
well as some inclination to address myths and dramas of the
most intangible masters.
As Leonilson, also an HIV victim who died young, Jorge
Guinle’s legacy encompasses existential dimension, with
the role of the artists and their contribution to the following
generations of blooming artists placed at a more valued
position.
access the artist’s page

Jorge Guinle (1947-1987) é um dos principais pintores
e coloristas brasileiros e uma das mais importantes
personalidades a construir um percurso integral, embora
vertiginoso, no qual conseguiu conciliar a energia pictórica
ainda vibrante no contexto do expressionismo abstrato
norte-americano e o cromatismo mais alto e vibrante de
Matisse, em um momento de grande felicidade em termos
de afirmação estética.
Imerso em relação intensa com a metrópole cultural novaiorquina, cidade onde nasceu, e seu apogeu pictórico e
crítico nas décadas de 1940 e 1950, com a particularidade
de ter tido o privilégio da recepção crítica de Ronaldo Brito,
Paulo Sergio Duarte, entre outros, a par da admiração
declarada de muitos de seus colegas, Guinle é um artista
que incorporou dimensão social de sua presença como
pintor, um trânsito cosmopolita que lhe permite vibrar em
qualquer contexto e fazer da pintura algo celebratório.
As duas obras apresentadas aqui concentram, em
intensidades diversas, essa relação da pintura com o elã
vital, a música improvisada do jazz – uma de suas referências
declaradas – bem como a inclinação para abordar mitos e
dramas dos mestres mais inatingíveis.
Assim como no caso de Leonilson, que também falece
precocemente vítima da HIV, o legado de Jorge Guinle
compreende uma dimensão existencial, uma elevação do
papel do artista e sua contribuição para as gerações de
pintores que desabrochou em sequência.
acesse a página do artista

Rodrigo Andrade
Untitled, 1988
oil on canvas
62 63/64 x 70 55/64 in
óleo sobre tela
160 x 180 cm

Rodrigo Andrade
Untitled, 1997
oil on canvas
62 63/64 x 70 55/64 in
óleo sobre tela
160 x 180 cm
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Rodrigo Andrade (1962) is uncommonly intelligent and
sociable in the way he expresses himself through his
painting. His appropriations and technical experiments
always involving oil, his agile transit, almost mental, between
figurative and abstract, between freer gesturality and the
stencil conformations, or the characteristic tagging of urban
graphisms, museologies and emblems of typical Brazilian
Art, such as Volpi, Goeldi, pop art and naif, depict the always
very acute perception of the peculiarities of our pictorial
tradition.

Rodrigo Andrade (1962) é um artista que se expressa
por inteligência e sociabilidade invulgar no que se refere à
pintura. Suas apropriações e experimentos técnicos sempre
envolvendo o óleo, seu trânsito ágil, quase mental, entre o
figurativo e o abstrato, entre a gestualidade mais livre e as
conformações por estêncil ou tagueamento característico
dos grafismos urbanos, as museologias e os emblemas
da própria arte brasileira como Volpi, Goeldi, arte popular e
naïf, demonstram uma percepção sempre muito aguda das
particularidades de nossa tradição pictórica.

As Carvalhosa, Monteiro, Miguez, Ramos, and Malta
Campos, Andrade never shunned the confrontation with
culture hegemonic centers in terms of claiming the nature of
painting that could respond to the global context, to his time,
but could also improve his own achievements, including
the assimilation of more specific critique from artists such
as Guston, Kiefer, Schnabel, and a new inflection to the
gesturality of Iberê or Guinle, all tangent to his two pieces
presented here.

Como Carvalhosa, Monteiro, Miguez, Ramos, e Malta
Campos, é um artista que não se furtou ao embate
com os centros hegemônicos de cultura nos termos da
reinvindicação de uma pintura que respondesse ao contexto
global, ao seu tempo, mas pudesse depurar também as
conquistas próprias, inclusive na assimilação crítica de
artistas mais pontuais como Guston, Kiefer, Schnabel, e
uma nova inflexão para a gestualidade de Iberê ou Guinle,
todos tangenciados nessas suas duas telas.

Andrade’s works in 1988 does show some effort of synthesis
between Guinle’ chromatism, from an attentive eye to Fabio
Miguez’s painting, but also some procedure in placing paint
not as parsimoniously as he observes in Iberê Camargo,
but which will be specified in his stencil works – already
insinuated in his work in 1997, where background radicality
stands out, already giving the “informal” element a graphic,
powerful contour.

No trabalho de 1988, percebe-se que há praticamente um
esforço de síntese entre o cromatismo de Guinle, a partir
de um olhar atento também à pintura de Fabio Miguez, mas
um procedimento na colocação das tintas de modo pouco
parcimonioso, algo em que observa Iberê Camargo, mas
que será particularizado em suas obras com “estêncil”, um
procedimento que já se insinua nesse trabalho de 1997,
em que a radicalidade do fundo figura, já dá ao elemento
“informal” um contorno mais gráfico e contundente.

Andrade is also part of a generation of São Paulo painters,
as Monica Nador, who thought and practiced based on
an extension of the pictorial process reaching beyond the
limits of support, towards a “dematerialization of art” that is
proportional to a new type of insertion and development of
art in metropolitan outskirts.

Andrade faz parte também de uma geração de pintores
paulistas, como Monica Nador, que pensaram e praticaram
a partir de uma ampliação do processo pictórico para além
dos limites do suporte, em direção a uma “desmaterialização
da arte” proporcional a um novo tipo de inserção e
desenvolvimento da mesma nas periferias da metrópole.
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