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XVI Biennal de SXVI Biennal de SXVI Biennal de SXVI Biennal de São Paulo (1981)o Paulo (1981)o Paulo (1981)o Paulo (1981)    

Marcelo Marcelo Marcelo Marcelo Mattos Mattos Mattos Mattos AraAraAraAraújojojojo    

4 d4 d4 d4 d’octubre de 2010octubre de 2010octubre de 2010octubre de 2010 a les a les a les a les 19 h 19 h 19 h 19 h    

Auditori del MACBAAuditori del MACBAAuditori del MACBAAuditori del MACBA    

 

XVI Biennal de SXVI Biennal de SXVI Biennal de SXVI Biennal de São Pauloo Pauloo Pauloo Paulo    

PavilhPavilhPavilhPavilhãoooo Armando Arruda Pereira, Parque  Armando Arruda Pereira, Parque  Armando Arruda Pereira, Parque  Armando Arruda Pereira, Parque IbirapueraIbirapueraIbirapueraIbirapuera,,,,    SSSSão Pauloo Pauloo Pauloo Paulo    

16 d16 d16 d16 d’octubre octubre octubre octubre – 20 de desembre, 1981 20 de desembre, 1981 20 de desembre, 1981 20 de desembre, 1981    

Comissari: Walter Zanini 

Comissaris de l’exposició d’art postal: Julio Plaza, Gabriela Suzana Wilder 

Comissària de videoart: Cacilda Teixeira da Costa 

Comissaris de l’exposició d’«arte incomum»: Victor Musgrave, Annateresa Fabris 

Comissaris de cinema: Agnaldo Farias, Petronio Franca, Samuel Eduardo Leon 

Artistes: (vegeu els plànols i les llistes al final d’aquest document) 

 

Algunes declaracions sobre la XVI Biennal de SAlgunes declaracions sobre la XVI Biennal de SAlgunes declaracions sobre la XVI Biennal de SAlgunes declaracions sobre la XVI Biennal de São Pauloo Pauloo Pauloo Paulo 

1.1.1.1. 

«Ser comissari implicava allunyar-se del sistema establert i innovar. Implicava adoptar una 

manera més analítica d’organitzar l’esdeveniment, que havia estat força mediocre i havia 

perdut prestigi a causa, sobretot, de la manipulació que n’havia fet durant un temps el règim 

militar del 1964. 

(...) Teníem un pla de treball i les línies globals estaven marcades amb claredat, amb diversos 

sectors històrics que mostraven moviments artístics del passat recent, com el cubisme, el 

futurisme i l’abstracció. Als anys vuitanta, era important mostrar artistes estrangers perquè no 

hi havia cap més exposició que vingués de l’estranger al Brasil.» 

Walter Zanini, a Farias, Agnaldo (coord.): Bienal de São Paulo: 50 anos, 1951-2001, Fundação 

Bienal de São Paulo, 2001, p. 331. 
 

2.2.2.2.    

«La dècada del 1980 va donar pas a una forma de govern més democràtica. Es va acabar el 

boicot a la Biennal i, juntament amb el Conselho de Arte e Cultura (CAC), va sorgir la figura 

del comissari general: en aquest cas, Walter Zanini. Zanini era un crític d’art amb una llarga 

trajectòria al darrere i prestigi internacional i, a més, era molt conegut entre els artistes locals 

pels molts anys que feia que dirigia el Museu de Arte Contemporânea de la Universitat de São 
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Paulo. (...) Zanini i el CAC van perfeccionar la fórmula anterior de la Biennal i van decidir 

d’estructurar-la de manera espacial amb la creació del Nucli I, dissenyat per exposar juntes les 

obres d’art que estaven interrelacionades, les “analogies de llenguatge”, i deixar enrere 

l’assignació tradicional d’un espai per a cada representació nacional. Les pintures anaven amb 

pintures, les escultures amb escultures, el vídeo amb vídeo, etc. La idea no era precisament 

nova, però el fet d’aplicar-la a l’esdeveniment va evitar que adquirís un cop més l’aspecte 

d’un “festival de les nacions”. (...) El Nucli II es va reservar a les obres d’art amb “diversos 

focus i amb valor històric per a l’art contemporani internacional”. El Nucli III es va destinar a 

aportacions específiques dels països llatinoamericans, d’acord amb les conclusions de les 

Reunions d’Assessorament per part dels Crítics, celebrades per la Biennal l’any anterior. 

El mèrit més gran la XVI Biennal va ser que va atraure els artistes brasilers més agosarats. (...) 

Va ser l’edició a la qual Cildo Meireles, amb La Bruja, va estendre rotlles de cordill que 

constituïen els fils d’una escombra per tota la longitud de l’edifici i fins a l’exterior; Antonio 

Dias va presentar els seus papers fets al Nepal, obres d’art que descrivien el procés mitjançant 

el qual es fabricaven; Carlos Fajardo va considerar el lloc de l’obra d’art; Carmela Gross va 

emprendre la tasca impossible de cartografiar el cel, i Tunga va presentar un túnel 

interminable. 

La presència d’un segment sencer lligat directament a l’art conceptual es va donar amb 

l’exposició d’art postal, que va comissariar Julio Plaza. Es van omplir més de 3.000 metres de 

parets seguides amb cartes, a mesura que arribaven com a resposta a un invitació feta per la 

Biennal. A la dreta de l’entrada a aquesta exposició hi havia una sala amb una mostra de 

llibres d’artista, una nova modalitat expressiva que aleshores practicaven artistes de tot el món 

(...). Finalment, per posar fi a les inquietuds del comissariat pel que feia a mostrar les noves 

tendències, hi va haver sales en què s’exposava videoart, organitzades per la comissària 

Cacilda Teixeira da Costa. (...) Ara bé, el caràcter polèmic de la Biennal es va alimentar amb la 

presència del duet d’intèrprets Ulay i Abramovic; els pares de l’“escultura viva”, els britànics 

Gilbert i George, autors de grans plafons en els quals es barrejaven la fotografia, la pintura i el 

dibuix; i la instal·lació de vídeo de l’artista espanyol Antoni Muntadas, que abordava la relació 

entre el poder i els mitjans de comunicació.» 

Farias, Agnaldo (coord.): Bienal de São Paulo: 50 anos, 1951-2001, Fundação Bienal de São 

Paulo, 2001, p. 192-193 i 193-195. 
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Walter ZaniniWalter ZaniniWalter ZaniniWalter Zanini va néixer l’any 1925 a São Paulo, ciutat on resideix. És historiador, crític d’art i 

comissari d’exposicions. Va estudiar a París i va fer el doctorat a la Universitat París VIII. 

Entre el 1963 i el 1978 fou director del Museu de Arte Contemporânea de la Universitat de São 

Paulo. Va comissariar la XVI i la XVII edició de la Biennal de São Paulo, al 1981 i al 1983 

respectivament. També va comissariar exposicions com Prospectiva 74 i Poéticas Visuais l’any 

1977. Algunes de les seves publicacions són Tendências da escultura moderna, A Arte no Brasil 

nas Décadas de 1930-40 i História geral da arte no Brasil. 

    

MarcelMarcelMarcelMarceloooo Mattos Ara Mattos Ara Mattos Ara Mattos Araújojojojo és museòleg. Es va doctorar a la Facultat d’Arquitectura i Urbanisme 

de la Universitat de São Paulo. És director de la Pinacoteca do Estado de São Paulo des del 

2002. Abans d’accedir a aquest càrrec, va dirigir el Museu Lasar Segall – IPHAN / MinC de 

São Paulo. Col·labora amb diverses institucions museístiques del Brasil i fa d’assessor de la 

Fundação Cultural Ema Gordon Klabin de São Paulo. També és docent del programa 

d’Estudis Museístics del Museu de Arqueologia e Etnologia de la Universitat de São Paulo. 
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Panoràmica general de la Biennal 
Fotografia: Reproduction/AE 
a Farias, Agnaldo (ed.): Bienal 50 anos, 1951-2001. São Paulo: Fundação Bienal 

de São Paulo, 2001, p. 193. 

-  

Art postal 
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Paulo, 2001, p. 194. 
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Extret de XVI Bienal de São Paulo: 16 outubro a 20 de dezembro de 1981, Pavilhão Armando 
Arruda Pereira, catálogo geral, São Paulo, 1981, p. 229-231. 

CompilaciCompilaciCompilaciCompilació de Karin Jaschke de Karin Jaschke de Karin Jaschke de Karin Jaschke 


