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Resumo 
 
Escultor seminal para os movimentos construtivos no Brasil, Franz Weissmann desenvolveu, 
entre 1960 e 1965 na Europa, uma produção informal pouco estudada, icluindo desenhos; 
acúmulos de materiais como gesso, cola, sacos, tecido cru, além de chapas de metal 
amassado apresentadas na 8ª Bienal de São Paulo (1965). Embora pareçam negar seu 
percurso anterior, esses trabalhos ampliam e renovam a poética do artista. Dada a 
impossibilidade de que a obra reintegre um mundo contraditório, o escultor investe na 
potência da matéria como meio para conciliar a historicidade e sua busca artística do 
intemporal. À luz de Gaston Bachelard observamos como as vigorosas chapas amassadas 
expressam uma imaginação da matéria que objetiva forças e não formas. 
 
Palavras-chave: Franz Weissmann, história de arte brasileira, informalismo, construtivismo, 
Gaston Bachelard. 
 
 
Abstract 
 
From 1960 to 1965, Franz Weissmann, Brazilian constructivism seminal sculptor, worked on 
informal works including drawings; works constituted of accumulated materials such as glue, 
plaster, paper bags, and raw fabric; and crushed metal reliefs showed at 8th São Paulo 
Bienal (1965). Although these works seem to deny his previous artistic trajectory, they open 
and enlarge the artist’s poetic. Confronted to the fact that the work of art could not anymore 
reintegrate a contradictory world, he undertakes materials as a means to reconcile work of 
art’s historicity and his artistic need to transcending temporality. Revisiting Gaston 
Bachelard, it is possible to observe how the vigorous series of crushed works express matter 
imagination and do not objectify forms but forces. 
 
Key words:  Franz Weissmann, Brazilian Art History,  informal, construtivism, Gaston 
Bachelard.  
 
 
 

Uma extensa produção de Franz Weissmann (1911-2005), elaborada com 

chapas de metal amassadas (fig. 1), aglomerações de tecido e gesso, superfícies 

rugosas, além de desenhos e pinturas em negro, constitui um legado expressivo 

para a arte brasileira mantido à sombra.1 O predomínio do construtivismo como 

referência histórica do modernismo brasileiro no pós-guerra limitou o campo de 

análise de obras informais a ponto de obscurecer um período de cinco anos de 

trabalho em que Weissmann – um dos fundadores do Neoconcretismo – explorou 

intensamente a matéria.2 
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Embora numerosas e consistentes, estas obras, consideradas 

secundárias, não são incluídas nas análises de sua produção. Mas, a observação 

atenta demonstra que constituem mais que um desvio em um percurso preferencial: 

o do Weissmann construtivista. A investigação da matéria, como veremos, renova 

sua visão de mundo e investe sua obra de uma vitalidade inédita. É necessário 

lançar alguma luz nesse campo pouco explorado.3   

 

 

Fig. 1 - Franz Weissmann. Amassado, c. 1965. Chapa de alumínio. Dimensões desconhecidas.
4
 

A produção artística nas décadas de 50 e 60, período em que as 

primeiras tendências abstratas se opõem à figuração dominante no país, é 

referência central para a história da arte brasileira com impacto na produção e no 

pensamento crítico contemporâneos.5 A adesão à arte não figurativa foi marcada por 

uma oposição interna entre a abstração geométrica e a informal. A geométrica, 

identificada com o concretismo suíço e apoiada pela crítica, prevalece como 

emblema da modernização da arte brasileira e fundamento de suas vanguardas.6 

Entretanto, as duas tendências, aparentemente antagônicas, compartilham dilemas 

históricos, surgidos desde a crise da representação, que a observação da produção 

informal de Weissmann, à luz do ensaio de Gaston Bachelard sobre a imaginação da 

matéria vem, em parte, a explicitar. 7 

A ruptura com a tradição figurativa e o fortalecimento da abstração no 

Brasil estão ligados a pressões sócio econômicas do segundo pós-guerra, um 

período em que, deslocado do campo de batalha mas economicamente fortalecido, 

o país experimenta certa emancipação. É no contexto da internacionalização e da 

prosperidade desenvolvimentista, com a criação dos museus de arte moderna, da 
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Bienal de São Paulo e de exposições internacionais, com a presença de artistas e 

intelectuais estrangeiros, que tanto o público como os artistas tiveram acesso a 

obras emblemáticas do modernismo europeu e suas vanguardas históricas. 8 Assim, 

o tema da autonomia da arte, decisivo para as vertentes brasileiras da abstração, a 

geométrica como a informal, se torna central no debate artístico que passa a ser 

amplamente difundido. 9 

A abstração geométrica, porém, foi fortalecida  pela adesão de uma crítica 

de arte que, atenta ao caráter modernizador das vertentes construtivas (o foco na 

relação da arte com a industria, a ruptura libertária com a tradição e a luta por justiça 

social), sob a liderança de Mário Pedrosa, então, se consolidava.10 Um 

construtivismo brasileiro foi incentivado e celebrado tanto por seus valores modernos 

e universais como por constituir uma força aliada na luta humanista, que os ideais 

políticos de Pedrosa defendiam firmemente. A forma geométrica, por sua autonomia 

e universalidade, era considerada libertadora e foi tomada por ele como emblema da 

civilização contra a barbárie (de algum modo associada às manifestações da arte 

informal). Além da conquista de um fundamento conceitual, a aproximação da arte 

concreta com a ciência e a matemática lhe conferia uma sobriedade coerente com a 

oposição, feita pelo intelectual trotskista, ao consumismo e superficialidade 

capitalistas. 

É nesse sentido amplo, que o posicionamento de um intelectual como 

Pedrosa se inscreve no campo de possibilidades abertas com a crise da 

representação.11 As novas semânticas e as relações entre forma e signo que 

emergem em resposta ao esgotamento do modelo natural, podiam ou não ser 

representacionais. Já que o significado da imagem não seria mais definido a priori, 

este passa, então, a ser dado no contexto. Por outro lado, a obra se torna um objeto 

concreto com diferentes morfologias que Argan sintetiza em três modalidades: a 

geométrica, a orgânica e a informal. E, entre essas vertentes, a última se diferencia 

pela negatividade do gesto, tão presente na produção ―destrutivista‖ de Weissmann 

como a definiu João Cabral de Melo Neto na apresentação de sua exposição de 

1962 no IAB-RJ.12 Nas tendências geométricas, que Pedrosa defendeu firmemente, 

elimina-se o emocional e o trágico. O plano, afirma Argan, corresponderia a um 

―quadro-esquema‖ de percepção intelectual da realidade.13 A defesa dos 

movimentos construtivos, coerente com um posicionamento de Pedrosa em sua luta 
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social contra o subjetivismo e a segregação, implicou tanto no combate à figuração, 

como na negação da abstração informal.  Ambas foram consideradas por ele 

subjetivas ou herméticas.14  Para além da contraposição entre emoção e razão, que 

mesmo a definição do poeta subscreve, a obra informal se transforma, sobretudo, 

em um campo de ação.  

No ateliê de Weissmann em Belo Horizonte, onde lecionava na Escola do 

Parque, fundada por Guignard, foram registradas, em 1952, obras geométricas e 

figurativas. As figuras tendiam à simplificação e a abstração era explorada 

principalmente em estudos tridimensionais com arame. Se, dada a pesquisa já 

desenvolvida, não podemos considerar a individual do concretista suíço Max Bill e a 

premiação de sua escultura ―Unidade Tripartida‖ na 1ª Bienal de São Paulo (1951), 

como causas isoladas, sabemos que ambos repercutem na adesão pública de 

Weissmann à abstração.15 

O período em que teve acesso às obras concretistas coincide com seu 

posicionamento individual, porém, Weissmann teria atribuído menor importância à 

teoria que ao campo expressivo aberto com a observação nas próprias obras. Essa 

importância da experiência e do próprio fazer artístico, tão central em toda sua 

produção, é referida por Mário Pedrosa no manifesto Neoconcreto (1955), onde 

destaca o fato de que  

diferentemente dos outros membros do grupo, com Franz Weissmann a 
experiência não aparece quase nunca livremente, como um jogo. Ou 
melhor, ela só aparece, em profundidade, com a obra, fruto de madura 
reflexão. As experiências nele se sucedem como as horas do dia; a 
realização entretanto, é uma só entre as muitas, as muitas horas do dia e da 

noite que consome experimentando, que consome em vivências. 
16 

É justamente para forças que se apresentam na própria  vivência, em seu 

sentido trágico, que a série de Amassados insiste em apontar. Produzidas logo após 

ter sido reconhecido nacionalmente por sua produção construtiva – um período de 

mudanças existenciais e radical dilatação de seu horizonte cultural e artístico – essa 

numerosa produção parece negar todo seu percurso poético anterior. 17 Porém, 

como veremos, amplia e renova o campo poético de Weissmann.  É em Murillo 

Mendes que encontramos uma alternativa à contraposição de opostos. O poeta 

mineiro reinscreve os Amassados no conjunto da produção do escultor nos termos 

de um oscilar entre a construção e a destruição: uma problemática do artista 
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moderno e,  principalmente, uma condição da "própria descontinuidade do homem" 

que está em constante "movimentação dialética", entre o "instinto de historicidade e 

a atração da intemporalidade",18 

 

Fig. 2 - Franz Weissmann. Sem título, c.1960. Chapas de metal. Dimensões desconhecidas. 

Em registro fotográfico (c. 1960) do acervo da família, Weissmann segura, 

sobre uma base improvisada com tijolos, um aglomerado de chapas de metal 

amassadas e sobrepostas (fig. 2). A junção acidentada das partes contradiz 

internamente a forma total, aproximadamente retangular. Em obra distinta, do 

mesmo período, não há vestígio da geometria (fig. 3). O volume criado com chapas 

metálicas amassadas se auto-sustenta; a coesão interna confere unidade ao 

trabalho. O que prevalece é o acúmulo das dobras que criam, então, um tempo 

interior, aquele em que o metal – diferentemente de adequar-se à forma - cedeu a 

forças transformadoras. Com o ataque do artista e a resistência da matéria resulta 

um corpo condensado e tenso.19  
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Fig. 3 - Franz Weissmann. Sem título, c.1960. Chapas de metal. Dimensões desconhecidas.20 

Em ambos os trabalhos, Weissmann abandona a forma, afasta-se do 

domínio da contemplação a que, de algum modo, ainda poderíamos vincular sua 

produção geométrica. Embora na geometria neoconcreta não se tratasse mais da 

representação, a relação com a forma era herdeira direta do concretismo, que 

reivindicava a observação de um modelo ideal, identificado com a matemática e a 

topologia. Se, nesse sentido, até o início da década de 60, Weissmann se mantém 

no âmbito das poéticas da visão (que para Bachelard tendem à abstração), 21 ao 

investigar as possibilidades de manipulação da matéria, o artista exercita uma 

vontade de transformação. 22 Abandona, então, a atitude de observação de um 

paradigma externo à obra (geométrico ou orgânico) e parte para a ação. A coesão 

interna de cada obra, a resistência à flexão e a capacidade de auto-sustentação são 

testados no tempo imediato do gesto.  

Diversas obras desenvolvidas no ano seguinte são feitas com sacos de 

estopa, gesso, cola e cimento (fig. 4). Esses materiais moles e miscíveis introduzem 

uma nova modulação na temporalidade interna da obra, definida, então, por suas 

propriedades -- densidade, sedimentação e acomodação. O artista manipula e 

transforma: ora induz à dilatação ora à contração e ao colapso dos materiais. Mas, 

ainda assim, a matéria trabalha internamente. Um exemplo dessa dinâmica é dado 

pela trama rústica de sacos de estopa, cujos fios regem a acomodação da mistura 

de gesso e cimento. Eventualmente, com a contenção e o acúmulo dos materiais, 

essa trama se desfaz. Os fluxos da matéria, nem sempre previsíveis, tornam essa 

temporalidade aberta. 

 

Fig. 4 - Franz Weissmann. Sem título, c.1960. Saco de estopa, gesso, cimento e cola. Dimensões 

desconhecidas.23 
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Tal como nos primeiros trabalhos realizados em metal amassado, aqui há 

um investimento na potência material. Mas, essa nova temporalidade que provém 

dos líquidos e de seus estágios intermediários, como o pastoso, deixa entrever que o 

interesse do artista se concentra então em forças mutantes, identificadas com as 

poéticas do existir e do resistir.  Qualquer ocularidade residual perde importância 

para uma forma interna, que emerge na superfície com ondulações e vestígios de 

líquidos coagulados, observados nas imagens destes trabalhos (fig. 5). 

 

Fig. 5 - Franz Weissmann. Sem título, c.1960. Saco de estopa, gesso, cimento e cola. Dimensões 

desconhecidas.24 

Já tendo abandonado o tempo facetado do cristal, Weissmann se 

aproxima, então, da viscosidade e da lentidão. São poéticas que também rondam as 

narrativas de Edgard Alan Poe, tão bem percebidas por Bachelard, para quem a 

poética de Poe   

coloca um universo em movimento singular. Ela simboliza um heraclitismo 
lento, suave e silencioso como o óleo. A água experimenta então como que 
uma perda de velocidade, que é uma perda de vida; torna-se uma espécie 
de mediador plástico entra a vida e a morte. 

25
 

As obras mais efêmeras do escultor brasileiro foram realizadas em torno 

de 1961, depois de uma longa viagem ao Oriente, a qual, para alguns, o levou a 

uma intensa crise emocional.   
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O jornalista Luis Seisdedos  do El Diario Vasco (San Sebastián) descreve 

um encontro com o artista na casa do escultor espanhol Jorge Oteiza durante sua 

permanência na Espanha: 

Ahora estamos reunidos todos en casa de Oteiza. Antes habíamos visitado 
el cuarto de trabajo de Weissmann. El cuarto era todo él una mancha negra. 
Weissmann parece como si pintase a tortazo limpio. Nos dicen que es 
«tachiste»: trabaja haciendo manchas. Hace «colage» valiéndose de trapos 
y papeles. Estos últimos debieron de terminársele, porque le ha mandado 
recado a Andrés Basterrechea para que le enviase bolsas de papel de las 
que se emplean para transportar cemento... — Weissmann está viviendo — 
dice Oteiza — una gran evolución. Le ha trastornado todo lo que ha visto en 

la fabulosa e inmensa India.
26 

Com a premiação brasileira, Weissmann havia peregrinado pelos ateliês 

de Max Bill, Pevsner e Morandi, visitado os grandes museus e exposições. Porém, 

perder-se no labirinto místico da Índia, cujo impacto em seu estado emocional é 

mencionado na reportagem, era um projeto latente, desde quando iniciara sua 

incursão internacional. O mergulho no Oriente certamente o transformou e contribuiu 

para conferir uma intensidade noturna a sua obra. Em sua passagem por Paris o 

estado emocional do artista é descrito por Walter Zanini: 

Outra lembrança nítida é a chegada a Paris de Franz Weissmann e Ivan 
Serpa. Ambos em 1959 inclinavam-se ao informal. Fomos visitar o escultor 
Pevsner, já doente, mas que falou bastante e se encantou com as idéias de 
Serpa sobre a expressão infantil. Serpa não demorou muito tempo por lá. 
Mas Weissmann permaneceu longa temporada. Estava deprimido e até 
traumatizado. Apareceu então uma fase de desenhos informais explosivos 
assim como agitados relevos em metal repoussé. Ele recobriu as paredes 
inteiras de um apartamento com papel amarrotado e pintado de preto. Um 

desabafo emocional, algo como uma catarse, é o que aquilo parecia. 27 

Porém, mais que uma conseqüência da viagem, essa intensidade 

emocional já estaria  presente na própria vontade de desaparecer no longínquo, que 

em muito a antecedeu. Para Bachelard, as poéticas do perder-se no distante já 

expressariam uma inquietação sobre a finitude. Sejam as viagens aos santuários da 

arte moderna ocidental ou o testemunho da convivência estreita entre a miséria 

física e as experiências estético-religiosas na Índia, a circulação internacional (nas 

condições singulares em que a vivenciou), abre ao artista uma visão de mundo 

dilatada, transcultural, incoerente, trágica.28  Weissmann desmontou seus mitos e se 

deparou com situações humanas, para ele, paradoxais. Desafiada no campo da 

vivência, a idealidade do espaço, que ele inscrevia numa espécie de cosmologia e 

se tornara o pilar de toda sua produção, entra em crise. 
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A função totalizadora da obra (com base na forma) não estará, a partir de 

então, assegurada. E se alguma unidade pudesse vir a ser reconquistada, não seria 

sob qualquer retórica formal, mas instituída no processo de trabalho, na dinâmica da 

matéria, no instante do gesto, no pulso do golpe, todos implicados no tempo do 

passar das horas, na vivência.  

As poéticas do informal, que ganham visibilidade internacional naquele 

momento, questionam (para além de qualquer modismo) as categorias cartesianas, 

que para Weissmann já perdiam a validade. A obra de arte pode ser tomada como 

uma metáfora epistemológica. Ao menos para Umberto Eco, é a partir desse lugar 

que as poéticas informais desafiam a causalidade, a lógica binária, e as relações 

unívocas do conhecimento que excluem uma possível terceira via.29 Essas 

categorias teriam se tornado meramente uma convicção cultural. Porém, diversas 

modalidades do conhecimento, e certas manifestações da arte, entre as quais 

destacadamente a arte informal, se mantêm como um campo aberto de 

possibilidades a ser explorado pelo observador.30  

No âmbito da crise do escultor, dada a impossibilidade de que a obra 

reintegre um mundo desfeito e contraditório, não seria a própria abertura desse 

campo, povoado pela ambivalência das texturas, rugosidades e amassados, uma 

resposta possível ao seu impasse? Ao sustentar a ambivalência, a obra se mantêm 

aberta ao outro e também ao lugar em que se situa. Ambos passam, então, a ser 

decisivos para o trabalho de totalização, ainda que temporária, que vem a somar-se 

ao gesto do artista.31
 

De modo distinto, porém, complementar, a abertura da obra de arte está 

implicada na definição de corpo operante de Merleau-Ponty. Os problemas da 

pintura, para ele, demonstram e justificam o enigma do corpo pois, sendo vidente e 

visível, o pintor está implicado naquilo que pinta, é feito do mesmo estofo do mundo. 

O pintor está no mundo, faz parte desse mundo. Seu corpo operante é ao mesmo 

tempo visão e movimento – um enigma que, para Merleau-Ponty, se contrapõe às 

categorias cartesianas do pensamento ocidental. Não seria esse corpo operante 

que, nos Amassados de Weissmann, provoca a matéria e, sob a condição de estar 

mergulhado no mundo, também o interroga?  
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Em  O Olho e o Espírito, o filósofo encontra na pintura de Cézanne a 

exemplaridade de uma abertura da obra de arte que é dada pela sua implicação em 

cada obra que a antecede e que a sucede. 

Se nenhuma pintura remata a pintura, se mesmo nenhuma obra se remata 
absolutamente, cada criação muda, altera, aclara, aprofunda, confirma, 
exalta, recria ou cria de antemão todas as outras. Se as criações não são 
uma aquisição, não é somente que, como todas as coisas, elas passam; é 

também que têm diante de si quase toda a sua vida. 

 

É no sentido de que a obra se renova na relação com as outras com que 

dialoga que torna-se necessário reinscrever a produção informal de Weissmann no 

debate sobre a arte brasileira. Superados os limites de uma crítica de arte que se 

manteve fiel ao construtivismo, e reintegradas as obras informais ao conjunto da 

produção desse artista seminal, abrem-se novas possibilidades de compreensão do 

posicionamento deste escultor que, em dado momento, revelou que queria ser 

pintor. E sendo um neoconcretista foi também informal.  

 

Fig. 6 - Franz Weissmann. Amassado, c. 1965. Chapa de alumínio. Dimensões desconhecidas.
32

 

As vigorosas chapas amassadas apresentadas na Sala Especial da bienal 

de 1965 (fig. 6) expressam uma imaginação da matéria que objetiva forças (e não 

formas). Se os Amassados reabrem a possibilidade de totalizar um mundo, este será  
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constituído como uma reação às forças que o artista emprega. No conjunto das 

obras do período informal, e especialmente nessa série que marca seu retorno ao 

país, silenciosamente evocam a visão de  Bachelard co conhecimento como força 

ativa e colérica: ―O mundo é minha provocação. Compreendo o mundo porque o 

surpreendo com minhas forças incisivas...Enquanto fonte de energia, o ser é uma 

cólera a priori.33  

É com a violência de um nadador no mar agitado que Weissmann extrai 

da matéria movimento, luz, sombras e relevos.  Para o filósofo que reflete sobre a 

imaginação da matéria, a noção de provocação – tão presente nos Amassados – é 

indispensável para que se possa compreender o caráter ativo do conhecimento, uma 

atividade, para Weissmann, indissociável da prática da arte. 34  

Como o gesto que agita a lisura da água estas obras sustentam uma 

ambivalência, que vem a reintegrar à poética de Weissmann o sentido trágico da 

existência.35 No ajuste de contas do escultor com a matéria, é justamente o 

sentimento da finitude do humano que inaugura um novo fluxo poético. 

  

                                                 
1
 Esse ensaio retoma idéias apresentadas no capítulo O golpe e a luz da dissertação de mestrado da autora ―O 

Jogo de espaço. As esculturas de Franz Weissmann‖ (1994, PUC-RJ) a partir do debate conduzido por Maria 
Luisa Tavora no curso Poéticas Informais, PPGAV – UFRJ, no primeiro semestre de 2010. 
 
2
 Transcorridas mais de quatro décadas do surgimento dessas obras e superados os limites históricos da crítica 

da época, autores como Sonia Salztein mantêm a mesma abordagem. Ver SALZTEIN, Sonia. Franz Weissmann. 
São Paulo: Cosac e Naify, 2001. 
 
3
 No verbete de Weissmann assinado por Luís Roberto Soares e publicado na página do MAC-USP em julho de 

2010 as obras informais não são mencionadas. O período em que o artista desenvolve essas obras é descrito 
como se segue: ―Participa, em 1960, da Exposição Internacional de Arte Concreta, de Zurique. Assina o 
Manifesto Neoconcreto, aderindo ao grupo carioca. A partir desse momento, a obra do artista passa a apresentar 
um sistema de elementos formais mais expressivos, tais como o uso de vermelhos e amarelos intensos que 
potencializam a escultura.‖ in http://www.macvirtual.usp.br/mac/acervo/frames.asp?menu=1.  
 
4
 Publicada em ROELS, 1998, p.166. Foto: Paulo Laborne. 

 
5
 O primeiro ensaio sobre os movimentos construtivos no Brasil, Neoconcretismo. Vértice e ruptura do projeto 

construtivo brasileiro por Ronaldo Brito, publicado em 1985 e reeditado em 1999, continua a ser um texto de 
referência para autores nacionais e estrangeiros. A escrita aguda de Brito se fundamenta nas idéias de Giulio 
Carlo Argan para situar a arte brasileira em relação ao construtivismo europeu. O autor alinha os artistas que 
participaram dos movimentos brasileiros quanto aos limites dos referenciais modernistas, apontando aqueles que 
atingem sua extensão máxima, Amílcar de Castro entre eles,  e os que a ultrapassam, como Helio Oiticica e 
Lygia Clark.  
 
6
 Os prêmios concedidos na 1ª Bienal de São Paulo indicam o destaque então concedido à abstração: o de 

escultura é conferido à Unidade Tripartida (1948), de Max Bill, e o de pintura à tela Formas (1951), de Ivan 
Serpa, futuro líder dos concretistas cariocas reunidos, posteriormente, no Grupo Frente, que por breve período 
acompanhará Weissmann em viagem à Europa. O interesse pela arte abstrata já se manifestara em exposições 

http://www.macvirtual.usp.br/mac/acervo/frames.asp?menu=1
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como 19 Pintores, na Galeria Prestes Maia, em São Paulo (1947), na mostra do escultor Alexander Calder, no 
MAM-RJ, (1948) e na coletiva Do Figurativismo ao Abstracionismo, no MAM/SP (1949). 
7
 BACHELARD, Gaston. A Água e os Sonhos. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 

 
8
 Em Abstracionismo geométrico e informal (1987), os organizadores Fernando Cocchiarale e Anna Bella Geiger 

reuniram textos de época que elucidam as principais polêmicas enfrentadas pelos artistas.  
 
9
 Para uma introdução ao contexto das décadas que antecedem ao período a ser estudado ver Do Modernismo à 

Abstração (1910-1950) de Aracy Amaral (publicado originalmente no mesmo ano do ensaio de Ronaldo Brito 
sobre o Neoconcretismo) in Textos do Trópico de Capricórnio. Artigos e ensaios (1980-2005) Vol. 1: 
Modernismo, arte moderna e o compromisso com o lugar. São Paulo: Editora 34 Ltda. 2006, pp 119 - 131.  
 
10

 Terminada a Guerra e com o fim do Estado Novo, Pedrosa, até então exilado nos Estados Unidos, retorna ao 
país. Os fundamentos das idéias desse intelectual libertário, mas historicamente restrito ao modernismo, 
retomadas já na segunda metade do século XX, por pensadores atuantes como Ronaldo Brito, Rodrigo Naves e 
Carlos Zílio, continuam a pautar as reflexões sobre a produção da arte brasileira. 
 
11

 ARGAN, G. C A crise na representação. In: ARGAN, G. C. Arte e Crítica de Arte. Lisboa: Estampa, 1988. pp 
105-118. 
 
12

  João Cabral de Mello Neto, 1962 in Catálogo de Exposição Retrospectiva, IAB, 1981. 
 
13

 Para Argan: ―As morfologias do orgânico reportam aos espaços internos, sejam considerados física (ossos e 
vísceras) ou psicologicamente (o obscuro, o sofrimento e angústia)‖. idem. ibidem. 
 
14

 A circulação internacional da arte brasileira na virada do século XXI gera análises, por críticos estrangeiros que 
dispõem de reduzidas fontes de pesquisa. Mesmo as publicações existentes freqüentemente reproduzem, com 
discretas variações, as idéias de Pedrosa. Pouco avançam, portanto, quanto a suas limitações históricas. 
 
15

 Um exemplo dos limites já apontados é o não reconhecimento das etapas de formação de Weissmann, em 
que pesam a prática do desenho e da pintura, para a conquista do caráter planar e cromático de sua obra 
tridimensional construtiva. Quando a pesquisa plástica que antecede o contato do artista com o concretismo 
suíço é desconsiderada, o fundamento de sua escultura é atribuído sumariamente ao contato com a obra de Max 
Bill. Assim, limita-se a ser observado à luz das teorias concretistas e da autonomia da forma, argumentos 
dominantes no discurso crítico da época 
 
16

 Mário Pedrosa, ―Manifesto Neoconcreto‖ in A. Amaral, Projeto Construtivo Brasileiro na Arte: 1950-1962, 1977 
citado em INTERLENGHI, 1994 p. 100. 
 
17

 Weissmann recebeu o primeiro prêmio na 4ª Bienal de São Paulo (1957) e, no ano seguinte, o Prêmio de 
Viagem ao Exterior, no 7º Salão Nacional de Arte Moderna. Em 1959 viajou pela Espanha, França, Itália, Áustria, 
Alemanha, Bélgica, Holanda e Suíça. Visitou os ateliês de Max Bill e Morandi. No ano seguinte, após breve 
retorno ao Brasil, onde deixa a família, viaja para o Oriente, percorrendo o Japão e a Índia. Reside em Paris, faz 
viagens a Roma e permanece em Irun (Espanha) na casa do escultor Jorge Oteiza. 
 
18

 Murillo Mendes, 1963, in Catálogo de Exposição Retrospectiva, IAB, op. cit. 
 
19

 Será necessário aqui retomar com Bachelard a noção de forma interna que resulta de um investimento da 
imaginação material no mundo que resiste à sua força transformadora. 
 
20

  Publicada em ROELS, op. cit., p. 163. acervo da família. 
 
21

 Ver Imaginação e Matéria. In: BACHELARD, Gaston. A Água e os Sonhos. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 

 
22

 A imaginação formal, fundamentada na visão, caminha célere para a abstração e para o formalismo, nos quais 
cumpre seu destino e realiza plenamente sua  índole In: PESSANHA, J.A.  Imaginação formal, imaginação 
material. p.XIV. 
 
23

 Publicada em ROELS, op. cit., p. 163. Foto: Kruz. Espanha. 
 
24

 Publicada em ROELS, op. cit., p. 163. Foto: Kruz. Espanha. 
 
25

 BACHELARD, Gaston. A Água e os Sonhos. São Paulo: Martins Fontes, 1997. p 13. 

 
26

 LUIS SEISDEDOS  El Diario Vasco - San Sebastián - 07/04/1961. In: http://www.fw.art.br/est50.htm, agosto de 
2010. 
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27

 Depoimento de Walter Zanini, in Abstracionismo Geométrico e Informal, 1987, p. 120. 
 
28

 Como a autora relata em O Jogo de Espaço, o artista buscou a velha Índia. ―No verão, com as cidades muito 
inundadas, seguiu viajem como pôde, de bicicleta, de elefante, de camelo. Buscava a religião dos santuários, 
uma experiência tanto estética como mística. Em Bombaim, relatou o artista, ―havia um parque com uma torre 
em que eram colocados os cadáveres. Ali eram criados corvos que depois de alimentados com a carne humana 
sobrevoavam a cidade gritando e digerindo os restos humanos‖. A população dormindo pelas ruas e a 
necessidade de seguir viagem com um acompanhante para afastar com um cacetete as pessoas tiveram grande 
impacto emocional no artista.  
 
29

 UMBERTO ECO. Obra Aberta. São Paulo: Editora Perspectiva, 1971, p 155. 
 
30

 Ainda que o conceito de  obra aberta de Umberto Eco não se sobreponha às implicações da dialética entre a 
imaginação formal e a imaginação material de Bachelard, o filósofo italiano rastreou a disposição das obras 
informais para a abertura. 
 
31

 Ver BACHELARD. Ibid. pp 173-174. 
 
32

 Publicada em ROELS, p.166. Foto: Paulo Laborne. 
 
33

 BACHELARD, op. cit.. p 188. 
 
34

 Ver A Água violenta, in Bachelard, ibid. pp 165-192 
 
35

 Me refiro à passagem em que Bachelard evoca os Tempestiários quanto à prática de arranhar ―o espelho 
transparente de uma fonte que ―irrita‖ a superfície delicada da água provocando-a até a tempestade. Idem. Ibid. 
pp187-188.  
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