
amílcar de castro coleção márcio teixeira
Foto: Vicente de mello

a cOnversa (imaginada e infinita) entre

amílcar de castrO, artur Pereira e GtO
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quando o Centro Cultural Banco do Brasil – Brasília abriu

suas portas, em outubro de 2000, duas exposições en-

traram em cartaz. Do lado externo do prédio de Niemeyer

– que então abrigava o centro de formação do Banco – uma

bela mostra das esculturas de Amílcar de Castro (produzida

por Evandro Salles e curada por Ronaldo Britto) nos levava

a preencher aquela ausência que gritava nas áreas públicas

de Brasília, cidade-museu a céu aberto. 

A única galeria existente na época recebia o recorte de Arte

Popular da mega mostra “Brasil + 500”, exibida completa

no prédio da Bienal de São Paulo, nas comemorações dos

500 anos do país. A proposta curatorial foi desenvolvida por

Emanoel Araújo e Frederico Pernambucano de Mello.

À esquerda, Artur Pereira; à direita, GTO
Ambas da Coleção Márcio Teixeira              
Fotos: Fernanda Teixeira 

Marília Panitz*
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Ao propor ação educativa nas duas mostras, eu e Renata

Azambuja sugerimos percurso que alinhavasse duas

das manifestações maiores do pensamento estético

brasileiro contemporâneo, um marcado pelo seu tempo

e comprometido com ele, o outro atemporal, inscrito

em uma linha de transmissão da tradição, sempre atu-

alizada. O material gráfico que acompanhava a ação era

um folder sanfonado que produzia uma leitura circular:

de um lado o escultor das formas simples e sofisticadas,

de outro o universo narrativo do Brasil profundo. um ou

outro, um e outro, um. Em conversa com o artista, na oca-

sião, ele apontou a proximidade entre as duas mostras.

Em 2017, visitei o colecionador Márcio Teixeira, acom-

panhando Daiana Dias, para ver duas de suas coleções:

a de obras de Amílcar de Castro – da qual ele é certa-

mente o maior colecionador – e a de arte popular. Em

uma imersão nesses dois universos, descobri uma

nova aproximação. Márcio me contou que Amílcar

havia falado de um desejo de colocar sua obra tridi-

mensional em contato/contágio com as de artistas

populares como Artur Pereira, por quem ele tinha

grande interesse. 

A visita se deu em função de uma série de exposições

sobre acervos de grandes colecionadores brasileiros

atuando fora do eixo Rio-São Paulo, organizada pela

Produtora 4Art para os Espaços Culturais dos Correios.

Eu já tinha sido curadora – com Mariza Mokarzel e

Polyanna Morgana – da Exposição “Vértice”, em torno

da coleção de arte contemporânea brasileira de Sérgio

Carvalho, em 2015 e 2016. Com o desmonte, na área

da cultura, o projeto com as obras reunidas por Tei-

xeira deixou de ocorrer e desdobrou-se em outros, para

o centenário de Amílcar de Castro, em 2020 (adiados

em função da pandemia).

Folder da ação educativa das esposições Esculturas
de Amílcar de Castro e Brasil + 500
Foto: Divulgação

Banco indígena da Coleção Márcio Teixeira
Foto: Fernanda Teixeira



o 13

Assim, começou a desenhar-se o contorno desse

diálogo proposto pelo artista: as formas de Castro

em relação direta com as de Pereira e GTO (acres-

cido de um desejo de trazer, para esta conversa, o

conjunto magnífico da coleção de bancos indígenas

agrupado pelo colecionador).  

GTO, Coleção Márcio Teixeira 
Foto: Fernanda Teixeira 

Mas o que efetivamente havia em comum entre

os artistas? Como o mestre dos cortes e dobras, da

ausência de qualquer evocação narrativa (nem

mesmo em possíveis títulos) conversava com as

sequências de ações nas colunas de Artur Pereira

e nas estruturas circulares ou gradeadas de GTO?

Ou com essa concretização coletiva do imagi-

nário que permeia a cultura autóctone brasileira,

em que a geometria se apresenta plenamente?

Amílcar conta que, nos anos 1960, levou Hélio

Oiticica para suas primeiras visitas ao morro da

Mangueira. HO mergulhou no universo da Escola

de Samba capturando, da arquitetura da favela,

a base para seus Penetráveis, assim como da

dança da Escola, a de seus Parangolés. Estava 

aí um apagamento de fronteiras classificatórias

do fazer artístico, que marcaria a produção con-

temporânea de arte. 

“Foi assim: tinha um amigo meu que era diretor

da Mangueira. Ele me procurou para dizer que a

escola estava quebrada, sem dinheiro, e pediu

para que eu ajudasse. O tema do desfile daquele

ano era "Preto velho". (...)  Um negócio incrível:

Carnaval é Carnaval. Pensei em pintar um dos

painéis de verde. E pensei: esse verde, só chamando

o Oiticica. Ele veio e pintou o verde. E ficou en-

cantado com a Mangueira, virou passista da 

escola. “ (A. de Castro, em entrevista à Folha de

São Paulo, “Cortar o Ferro | Dobrar o Ferro”).



Já para um artista como ele, para quem o embate com

a matéria e a manutenção de suas características in-

trínsecas é a base do trabalho, o reconhecimento da

aproximação com o saber da tradição parece incidir

sobre a questão da forma como estrutura da narrativa,

na Arte Popular. É nela que os dois grandes artistas de

Cachoeira do Brumado e Divinópolis, com quem ele

revela o desejo de diálogo (é mesmo uma conversa

entre mineiros), assentam sua narrativa – infinita,

porque espiralada em um e circular no outro. Há algo

em suas obras que aponta que figuração sequencial e

forma são inalienáveis, estruturais, complementares. 

No caso de Artur Pereira, esta lógica se apresenta nas

colunas, mas também está presente em suas esculturas

de animais isolados. Nelas, há o mínimo (essencial) de
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À esquerda, Artur Pereira; à direita, GTO; ambas da Coleção Márcio Teixeira
Fotos: Fernanda Teixeira 
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Amílcar de Castro, Coleção Márcio Teixeira    Foto: Vicente de Mello

Artur Pereira, 
Coleção Márcio Teixeira
Foto: Fernanda Teixeira

informação de sua anatomia (tudo que é neces- sário

para os nossos olhos). Nas superfícies, a matéria-prima

se apresenta. Parece haver o desejo de que o fruidor

não perca a noção de que ali há representação, vocabu-

lário que alimenta a imaginação, construído na madeira.

Em GTO, existem esses espaços superpovoados, sub-

metidos aos contornos que fustigam nossos olhos entre

a identificação e a leitura de um padrão (estampa) que

torna o relevo, superfície, em um efeito de trompe

l’oiel.  Em suas formas circulares – suas “Rodas Vivas”–,

mas também em suas estruturas geométricas de referên-

cias arquitetônicas ou religiosas, esse efeito de quase

abstração das figuras humanas se repete. A leitura é de

conjunto, bloco... O que se destaca daí são... as correntes.

O aço corten de Amílcar de Castro apresenta-se para 

o diálogo desvelando a superfície... e a inserindo no

universo tridimensional e da criação de espaço para o

humano, pela linha de corte, pelo volume criado pela

dobra e sua expansão pela ação de luz e sombra. Se nos

dois interlocutores reivindicados há um jogo entre o

olhar e o corpo que se desloca, aqui há a experiência

radical da penetração física para que os olhos encon-

trem os detalhes... 

Experiências que se aproximam, pensamentos justa-

postos... essa conversa infinita... talvez como aquela

outra que nos propõe Maurice Blanchot, dedicada a

Georges Bataille, sua “palavra plural”. (BlANCHOT,

Conversa Infinita, 2001).

*Marília Panitz é curadora independente e professora


