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Resumo 

 

Esta dissertação tem como objetivo mapear as principais mostras coletivas de 

tapeçaria que ocorreram no Brasil entre as décadas de 1960 e 1970. O recorte 

inicial foram as Trienais de Tapeçaria ocorridas no Museu de Arte Moderna de 

São Paulo em 1976, 1979 e 1982, depois a pesquisa foi ampliada para as 

demais mostras nacionais de tapeçaria: Primeira Mostra de Tapeçaria 

Brasileira, realizada no Museu de Arte Brasileira da Fundação Armando 

Álvares Penteado, em 1974; e Evento Têxtil 85, realizado no Museu de Arte do 

Rio Grande do Sul, em 1985. Nesse sentido pretendeu-se estabelecer quem 

foram seus principais artistas, e apresentar os discursos sobre tapeçaria 

produzidos na época.  

 

Palavras-Chave: Tapeçaria, Arte, Exposições, Artesanato, Gênero, Sociologia 

da Arte. 

 

 

Abstract 

 

This thesis aims to map mains coletive tapestry shows, which occurred between 

the 1960s and 1970s in Brazil. Thus, the Tapestry Triennials held at the 

Museum of Modern Art of São Paulo in 1976, 1979 and 1982 and then 

expanded the research for the other national tapestry exhibitions was 

expanded: First Brazilian Tapestry Exhibition held at the Museum of Art 

Brazilian Association of the Armando Álvares Penteado Foundation in 1974 and 

the Textile Event 85 held at the Rio Grande do Sul Art Museum in 1985. In this 

sense, it was intended to establish who were its main artists and present the 

speeches on tapestry produced at the time. 

 

 

Key Words: Tapestry, Art, Exposition, Craft, Gender, Sociology of art. 
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INTRODUÇÃO 

 

A arte da tapeçaria não é para mim apenas objeto de pesquisa, mas 

permeia minha história de vida.  

Tudo começou como um passatempo de infância: bordar em talagarça –

em uma tela lisa, criava desenhos com as cores das lãs assim, passava horas 

e horas bordando.  

Esse passatempo de criança levou-me a cursar a Panamericana Escola 

de Arte e Design, em São Paulo. Ao mesmo tempo fiz um curso livre de tear 

manual no Estúdio 56, também em São Paulo, onde aprendi algumas técnicas 

de tecelagem.  

Estranhei o fato de haver massiva presença feminina  nos cursos, ainda 

que com perfis diferentes, já que a faixa etária da Panamericana estava na 

casa dos 30 anos e no Estúdio, em torno dos 60.  

Um professor da Panamericana me indicou nomes de tapeceiros 

contemporâneos, entre os quais Jacques Douchez, francês, que veio para o 

Brasil em 1947, aos 26 anos; e Madeleine Colaço, marroquina, que veio para o 

Brasil em 1940, aos 33 anos. Foi meu primeiro contato com artistas de renome 

e, na época, encantou-me saber que usavam materiais tão próximos aos que 

eu gostaria de usar.  

Ao mesmo tempo, por indicação do mesmo professor entrevistei um 

antigo tapeceiro dos anos 1970, frustrado com a tapeçaria, e que se limitava a 

desenhar e terceirizar a mão de obra, dizendo que na opinião dele ―a tapeçaria 

estava morta‖. 

Concomitantemente cursava bacharelado em Ciências Sociais na PUC-

SP, e decidi transformar o fato da visível predominância feminina no 

aprendizado da arte da tapeçaria, em objeto de pesquisa.  

Elegi meu trabalho de conclusão de curso pesquisando a relação 

existente entre as mulheres e os ofícios têxteis. ―Tecelagem como Saber 

Feminino‖, foi o título que dei ao TCC – uma pesquisa de caráter bibliográfico 

sobre as narrativas míticas da mulher como fiandeira e tecelã e, ao mesmo 

tempo, as relações de gênero na história da produção têxtil. 
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Depois da graduação, retomei as artes através de uma especialização 

em História da Arte no Centro Universitário Belas Artes. Novamente a tapeçaria 

foi o tema do meu trabalho final. 

O título dessa vez foi ―A Tapeçaria no Campo Ampliado‖, em que 

analisava as transformações da tapeçaria, desde sua categorização tradicional 

no Modernismo até a passagem para a Arte Contemporânea, tomando como 

base teórica o texto de Rosalind Krauss ―A Escultura no Campo Ampliado‖. O 

foco estava no contexto internacional sem a presença de artistas brasileiros no 

escopo da pesquisa. 

Durante a especialização e já pensando no projeto de mestrado, sabia 

que continuaria com o tema, porém, dessa vez, dando voz à tecelagem no 

contexto brasileiro. 

Ao mapear a bibliografia sobre a tapeçaria no Brasil percebi uma grande 

escassez de trabalhos. Os mais consistentes se referiam a 1977 e 1985, 

respectivamente: Aspectos da Tapeçaria Brasileira, de Geraldo Edson de 

Andrade (1977), e Artêxtil no Brasil, de Rita Caurio (1985). 

Ao verificar o que havia sobre tapeçaria nas bibliotecas da Universidade 

de São Paulo (USP), encontrei uma grande variedade de catálogos disponíveis 

na biblioteca do Instituto de Estudos Brasileiros, datando das mesmas décadas 

dos trabalhos citados anteriormente, sugerindo como hipótese a importância 

das décadas de 1970 e 1980 para esta linguagem artística. Chamou-me 

especial atenção um dos catálogos, o da 2ª Trienal de Tapeçaria do Museu de 

Arte Moderna de São Paulo (MAM), já que o número 2 sugeria uma 

continuidade. 

Encontrei quatro teses de mestrados sobre tapeçaria ou arte têxtil no 

banco da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(Capes): trabalho realizado na Udesc, em 20091, que não faz uma revisão 

histórica sobre este período, mas uma análise sobre a relação entre processo 

criativo e conhecimento técnico dentro desta linguagem; abordagem realizada 

pela Unesp, em 20042, esse traça um grande panorama dos têxteis desde a 

pré-história em vários continentes, dedicando pouco espaço para o período 

                                                           
1
 HÜLSE, E. O. ―As Tramas dos Tapeceiros Narradores: Técnica e Criação‖. Florianópolis: 

Udesc, 2009. 
2
 SANTANA, H. T. S. ―Arte Têxtil Brasileira Bidimensional e Tridimensional‖. São Paulo: Unesp, 

2004. 
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entre 1960 e 1980 e não aborda as relações com as demais manifestações das 

artes visuais; outro projeto desenvolvido na Escola de Comunicações e Artes, 

da Universidade de São Paulo (ECA-USP) em 19903
 faz uma revisão histórica 

e analisa um grupo de mulheres artesãs; e, finalmente um trabalho realizado na 

UFRJ4, que não foi possível acessar. 

Quanto aos trabalhos de conclusão de curso (graduação) que discutem 

o assunto, encontrei duas tesesque abordam os têxteis na arte 

contemporânea5, sem fazer referência alguma à expansão da tapeçaria; e 

outro, tratando da relação da tecelagem/tapeçaria com o construtivismo. 

Ana Paula Simioni (2007) também publicou dois artigos sobre o assunto, 

um deles sobre a trajetória de Regina Graz focado na primeira metade do 

século XX6
 e outro baseado em obras produzidas a partir da década de 19907. 

Os poucos trabalhos acadêmicos existentes sobre o assunto no Brasil 

indicam o que já é sabido: o lugar dos têxteis nas artes visuais é 

tradicionalmente problematizado em estudos estrangeiros. Entre os livros 

sobressaem-se os de Rozsika Parker e o de Nadine Monem (2008)8, além de 

um texto de Arthur Danto (2002)9. 

Fora do Brasil, encontrei nas Bienais de Lausanne, referência mundial 

na arte têxtil contemporânea, os seguintes artigos: ―L‘art textile et l‘avant-

garde‖10
 e ―Les Biennales Internationales de la Tapisserie de Lausanne 1962-

                                                           
3
 VIEIRA, S. C. G.. ―Tapeçaria dos nove heróis: a prática social da arte com mulheres‖. São 

Paulo: ECA-USP, 1990. 
4
 SOUZA, P. M. ―Manifestações da Arte Têxtil Contemporânea no Brasil‖. Rio de Janeiro: 

UFRJ, 1994. 
5
 a) BIAZZI, M. A. C. ―A materialidade do tecido na arte contemporânea‖. São Paulo: [s.n.], 

2007. 
b) PONTES, F. G. ―Fios Retalhos e o Feminino‖. Trabalho de Conclusão de Curso em Artes 
Visuais. Florianópolis: Centro de Artes, Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), 
2006. 
6
 SIMIONI, A. P. C. ―Regina Gomide Graz: modernismo, arte têxtil e relações de gênero no 

Brasil‖, in: Revista do IEB, nº 45, set., 2007, pp. 87-106. 
7
 SIMIONI, A. P. C. ―Bordado e transgressão: questões de gênero na arte de Rosana Paulino e 

Rosana Palazyan‖, in: Proa – Revista de Antropologia e Arte, ano 2, v. 1, nº 2, nov., 2010. 
8
 MONEM, N. (ed.). Contemporary Textiles: The Fabric of Fine Art. Londres: Black Dog 

Publishing, 2008. 
9
 DANTO, A. C. ―Reflections on Fabric and Meaning: The Tapestry and the Loincloth‖, in: 

Marion Boulton Stroud (ed.). New Material as New Media: The Fabric Workshop and Museum. 
Massachusetts: The MIT Press, 2002, pp. 82-89. 
10

 BILLETER, E. ―L‘art textile et l‘avant-garde‖, in: Art textile contemporain Collection de 
l’Association Pierre Pauli. Lausanne: Fondation Toms Pauli, 2000, pp. 24-36. 
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1995‖11. Outras referências no livro publicado em 2011, Tapestry: A Woven 

Narrative, de Timothy Wilcox, Caron Penney, Fiona Mathison, que aborda a 

tapeçaria, sua historia e a produção contemporânea; e outras ainda no 

catalogo Fiber Arts Now12, de 2012, que aborda a produção contemporânea 

dos herdeiros de Bauhaus até os anos de 1980; e na Enciclopédia de Materiais 

e Técnicas de Arte da Universidade de Oxford13, no verbete ―Fiber Art‖. 

Outros trabalhos versam sobre a relação entre artistas e materiais e 

técnicas artesanais: o trabalho de conclusão de curso de Susan Jackson 

(2011)14 problematiza as negociações da fronteira entre arte e artesanato no 

qual os têxteis têm relevância; o capítulo ―Art and Crafts‖, de Howard Becker 

em Art Worlds15
  também analisa a negociação destas fronteiras até 1980, 

quando o livro foi escrito; Chadwick, no capítulo ―Feminist Art in North America 

and Great Britain‖ do livro Women, Art and Society também cita o uso de 

materiais artesanais, principalmente têxteis, por artistas mulheres para 

enfatizar as questões de gênero na obra; já o capítulo ―Craftly Women and the 

Hierarchy of the Art‖, do livro Old Mistresses: Women, Art and iIdeology, 

problematiza como a relação entre arte e artesanato afeta as relações de 

gênero.  

O projeto dessa dissertação tem como recorte as Trienais de Tapeçarias 

do MAM, um estudo de caso para compreender a ocupação da tapeçaria em 

museus de arte no período 1960 a 1980. Vamos expor como surgiram as 

Trienais do MAM SP, quem foram seus principais responsáveis, analisando 

quais questões do mundo da arte possibilitaram a entrada da tapeçaria nesses 

museus tanto em termos gerais quanto na especificidade do contexto brasileiro. 

 

                                                           
11

 COTTON, G. E. ―Les Biennales Internationales de la Tapisserie de Lausanne 1962-1995‖, in: 
La tapisserie hier et aujourd’hui. Paris: École du Louvre, 2011. Coleção Rencontres de l‘École 
du Louvre. 
12

 TWIST, R. Fiber Arts Now. Forest Grove: Pacific University Library, 2012. 
13

 WARD, G W. R. Oxford Encyclopedia of Art Materials and Techniques. Nova York: Oxford 
University Press, 2008. 
14

 JACKSON, S. ―Exploring the Interface: Negotiating the boundaries between art and craft‖. 
University of Tasmania, 2011. 
15

 BECKER, H. S. Art Worlds. 25
th
 ed., Berkeley: University of California Press, 2008. 

https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Timothy+Wilcox&search-alias=books-uk&field-author=Timothy+Wilcox&sort=relevancerank
https://www.amazon.co.uk/Caron-Penney/e/B00ABNWZBS/ref=dp_byline_cont_book_2
https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Fiona+Mathison&search-alias=books-uk&field-author=Fiona+Mathison&sort=relevancerank
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Capas dos Catálogos das Trienais de Tapeçaria. 

 

 

Todos os participantes, eram brasileiros ou estrangeiros radicados no 

Brasil. Somando as três edições, houve a participação de 119 artistas. Destes, 

18 estavam presentes nas três edições.16
 Cada artista expôs sua obra de um a 

cinco vezes no decorrer das trienais17. Artistas residentes de nove Estados 

brasileiros participaram das Trienais de Tapeçaria, entretanto quatro Estados 

se sobressaem São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. 

 

                                                           
16

 A primeira edição contou com 66 artistas, a segunda com 68, e a terceira com 53. 
17

 Na primeira edição cada artista expôs entre uma e cinco obras, nas edições seguintes o 
número de obras expostas por artista variou de uma a três. Em todas as edições há obras 
feitas em conjunto por mais de um artista, apesar de ser um número pequeno de obras, 7 na 
primeira e 2 em cada uma das outras edições. 
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Gráfico 1 – Artistas por Estado 

 

 
 
Fonte: Catálogos das Trienais de Tapeçaria. 
Elaboração: Autora. 

 
Em todas as edições alguns artistas eram convidados, e outros 

selecionados. Os artistas convidados se diferem dos selecionados por não se 

submeterem previamente ao júri. 

 

Tabela 1 – A formação das Trienais 

 

 TRIENAIS 

1ª (1976) 2ª (1979) 3ª (1982) 

Comissão 

organizadora 
Sem informação de 
comissão organizadora. 

Sem informação de 
comissão organizadora. 

Carlos Salvador, Maria 
Helena de L. dos 
Santos, Sema 
Petragnani.  

Júri de seleção  

e Premiação 

Sem informação de 
curador, ou Júri. 
 
Comissão de Arte do 
MAM, na época: Paulo 
Mendes de Almeida, 
Athur Octavio C. 
Pacheco, Dina Lopes 
Coelho, Luis Marins.  

Athur Octavio C. 
Pacheco, Dina Lopes 
Coelho, Flavio P. de 
Almeida, Jose 
Nemirosvsky e Norberto 
Nicola.  

Eva Soban, Juan Ojea, 
Norberto Nicola, Nicolas 
Vlavianos, Alberto 
Beuttenmüller e Odetto 
Guersoni 
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Nas três edições das Trienais houve premiação ao primeiro colocado, 

mas na 1ª edição houve prêmio revelação e menção honrosa; na 2ª edição 

ainda foi ofertado o prêmio de menção especial,; na 3ª edição apenas menção 

especial e menção do júri. 

 

Tabela 2 – Premiação das Trienais 

 

 

 

O resultado da pesquisa sobre os artistas premiados não trouxe muitas 

informações, principalmente em relação aos artistas que receberam menções: 

especial, honrosa ou do júri. O mesmo ocorria, ao tentar levantar mais detalhes 

a cerca da participação deles nos eventos em questão ou dos que participaram 

das três Trienais. 

O recorte sobre as Trienais de Tapeçaria do MAM tornou-se inviável no 

decorrer da pesquisa. Analisar a organização do evento seria importante, 

entretanto, não foi encontrado o aporte documental necessário. Na 

biblioteca/arquivo do MAM-SP, há uma documentação escassa sobre esse 

período, encontrando-se apenas materiais sobre o funcionamento do museu 

como um todo, e algumas pastas com imagem e currículo de artistas. Após 

várias visitas ao MAM, recorremos ao arquivo particular de Murilo de Araujo, 

vizinho do artista e organizador do evento Norberto Nicola. As primeiras visitas 

ao senhor Murilo ocorreram no primeiro semestre de 2015, porém, não foi 

possível o acesso ao arquivo de Norberto Nicola naquele momento. 

Jacques Douchez SP 1° Prêmio 
Berenice Gorini RS Prêmio Revelação 
Bia Vasconcellos RJ 
Luis Pedroso D'Horta SP 
Liciê Hunsche RS 1º Prêmio 
Eva Soban SP Prêmio Revelação 
Clemente Hungria SP 
Heloisa Braun RJ 
Suzana Lima SP 
Maria Thereza Camargo SP 

2ª e 3ª Fernando Manoel MG 
Salome Berryman DF 1º Prêmio 
Vivian Silva RJ Menção Especial 
Erica Turk RS 
ME (Maria Eugenia Fontana) SP 

Menção do Juri 

P
re

m
ia

ç
ã

o
 

Estado de  
Residência Prêmios 

1ª 
Menção Honrosa 

2ª 
Menção Honrosa 

Menção Especial 

Edição Nome do Artista 

3ª 
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Outro agravante em relação ao recorte foi a questão da recepção do 

evento na mídia. Foram encontradas notícias sobre as Trienais, principalmente 

nos acervos dos jornais Folha de S.Paulo, Estado de S. Paulo e na hemeroteca 

digital do Jornal do Brasil, disponibilizada pela Biblioteca Nacional. Entretanto a 

maioria do material coletado eram notas e poucas reportagens substanciais. 

Como o recorte das Trienais não se sustentava do ponto de vista 

documental, fez-se algumas investidas para encontrar um novo recorte. No 

decorrer da pesquisa ficou claro que as Trienais de Tapeçaria eram mostras de 

tapeçaria de caráter nacional não começavam nem terminavam nas Trienais. 

Elas tiveram início dois anos antes, em 1974, com a 1ª Mostra Brasileira de 

Tapeçaria, no Museu de Arte Brasileira da Fundação Armando Álvares 

Penteado (MAB FAAP), em São Paulo, e terminaram três anos depois, em 

1985, com o Evento Têxtil 85, no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, em 

Porto Alegre. Vários dos artistas participantes destas mostras estavam 

presentes em exposições de tapeçarias latino-americanas e mostras de 

tapeçarias regionais. 

 

  

 

Capas dos Catálogos. 

 

 
Este caleidoscópio de exposições se estruturou a partir do resultado das 

pesquisas preliminares sobre os artistas premiados nas Trienais de Tapeçaria. 

Com pouca informação sobre eles, recorri aos artistas que participaram 

das três Trienais. Neste momento comecei a perceber que outras exposições 

se repetiam nos currículos desses artistas. Tabelei as informações sobre todos 

os participantes das Trienais, aproximadamente 120, dividindo-os pelos 

Estados em que residiam, cheguei aos participantes das três Trienais. Estas 

informações foram coletadas dos principais livros sobre a tapeçaria no Brasil, 
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entre eles Artêxtil no Brasil, de Rita Caurio, e Aspectos da Tapeçaria Brasileira, 

de Geraldo Edson de Andrade. 

 

Tabela 3 – Artistas participantes das três Trienais 

 

 

Essas exposições, que passaram a fazer parte do escopo da pesquisa 

no fim do primeiro semestre de 2016, demandavam novas buscas. Dessa 

maneira estive mais uma vez com Murilo de Araujo, que, enfim, me cedeu o 

material da época. No meio deste material estavam alguns dos catálogos das 

exposições em questão e a partir deles foi possível tangenciar os principais 

artistas do circuito e esboçar quem eram as principais figuras em cada Estado. 

Para ampliar a pesquisa busquei dicionários de artistas, arquivo de pastas em 

bibliotecas de museus, hemerotecas e novas entrevistas com artistas e 

familiares. Com essa nova lista, encontrei material um pouco mais significativo, 

tanto nas pastas, como nas hemerotecas, onde pesquisei outras reportagens 

que não apareciam com as palavras buscadas anteriormente. 

Em fevereiro de 2017, um amigo de mestrado, Talisson Melo, me 

apresentou Graça Bueno, proprietária da Galeria Passado Composto Século 

Arlinda Volpato RS 

Carla Obino RS 

Heloisa Crocco Sellins RS 

Liciê Hunsche RS 

Zoravia Bettiol RS 

Bia Vasconcellos RJ 

Gilda Azevedo  RJ 

Maria Kikoler RJ 

Maria Thereza Camargo SP 

Norberto Nicola SP 

Albertini (Luis Carlos Albertini) SP 

Carlos Salvador SP 

Eva Soban SP 

Jacques Douchez SP 

Xtiano (Nicolau Gomes da Silva Filho) PE 

Fernando Manoel MG 

Janete Siqueira PR 

Salome Berryman DF  

Artistas participantes das três 

Trienais 
Estado de  

Residência 
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XX, que tinha acesso ao arquivo do Nicola e possibilitou o meu acesso a esse 

material. 

Depois de tantas reviravoltas cheguei à estrutura da tese, com o primeiro 

capítulo sobre a história da tapeçaria, o segundo, sobre as tapeçarias nas 

Bienais de São Paulo e o terceiro sobre os textos de catálogos e os principais 

artistas representantes de cada Estado brasileiro. 

Para alcançar tais objetivos desenvolvi um debate com base no diálogo 

entre importantes autores da sociologia da cultura, principalmente Howard 

Becker, e da história da arte feminista, destacando Witney Chadwick e Griselda 

Pollock. Considerei o que Becker (2008)18 chama de conjunto de atividades 

cooperativas necessárias para aquele determinado mundo artístico, abarcando 

em sua análise as fases de produção do objeto de arte, pessoas envolvidas 

com a fabricação dos materiais de arte e responsáveis pela condição financeira 

que tornam o trabalho possível. 

Os estudos que investigam as relações entre arte e gênero começam a 

ser formar nos anos 1970 e a história da arte feminista é um campo de estudos 

que compreende as assimetrias de gênero no campo das artes, através das 

condições sociais, institucionais, extrainstitucionais, e da produção e circulação 

das obras de arte. Esta abordagem abarcada inclui as questões de gênero para 

os têxteis na arte. 

Dessa maneira uma pesquisa bibliográfica sobre a tapeçaria, o lugar dos 

têxteis na história da arte, o debate artístico internacional sobre este período, a 

história da arte no Brasil nas décadas de 1950 e 1980 são indispensáveis, 

assim como uma análise esmiuçada dos catálogos das exposições coletivas de 

tapeçaria. 

A dissertação tem como hipótese principal mostrar que a tapeçaria 

ganha mais espaço no circuito das artes visuais brasileiro durante as décadas 

de 1960 e 1970. Demonstrarei isso por meio de tapeçaria presentes nas 

Bienais de São Paulo e nas principais mostras coletivas nacionais.  

                                                           
18

 BECKER, Horward Saul. Art Worlds. 25
th
 ed. Berkeley: University of California Press, 2008. 
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CAPÍTULO I 

 

O (NÃO) LUGAR DOS TÊXTEIS NA HISTÓRIA DA ARTE 

 

1.1. Manufaturas de Tapeçaria 

 

O (não) lugar dos têxteis na História da Arte está intimamente ligado às 

fronteiras tradicionalmente estabelecidas entre arte e artesanato. Essa 

dicotomia é muito abrangente e engloba várias questões sociais. 

A relação de segregação entre arte e artesanato tem sua origem no 

rompimento entre Belas Artes e Artes Aplicadas, disposição que teve início no 

Renascimento. O projeto desenvolvido por trás dessa disposição era elevar 

algumas artes às atividades então denominadas liberais, que eram 

caracterizadas pela natureza eminentemente intelectual, enquanto outras (as 

Artes Aplicadas) passavam a ser vistas como estritamente manual, e seus 

produtores vistos como meros executores (Parker e Pollock, 1981; Chadwick, 

2007; Simioni, 2010; Pevsner, 2005). 

Outro adjetivo usado para deslegitimar as artes aplicadas em relação às 

belas artes é o de sua ―utilidade‖. Segundo Pevsner (2005), essa nova 

disposição não foi implantada de maneira pacífica, mas fruto de séculos de 

disputas entre as guildas e as academias de arte. As academias de arte, que 

ainda durante o século XVI, na Itália, começavam a se estruturar, 

especialmente nos casos de Florença e Roma, são um dos principais palcos 

dessas disputas, porque tais instituições separavam as artes da pintura, 

escultura e arquitetura de todas as outras práticas existentes. Essas contendas 

visavam retirar os pintores e os escultores do domínio das guildas e, portanto, 

do modelo de educação medieval do artesão. Este modelo baseava-se na 

autoridade do mestre sobre o aprendiz e a rigidez desse sistema de 

aprendizagem é descrito com vagar por Sennett (2009). 

Já as academias começam a se diferenciar pela utilização de métodos 

distintos, pautados num ensinamento calcado no desenho. Foi ao longo do 

século XVII, na França, que esse sistema se estruturou de modo mais pleno, 
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estabelecendo uma seriação para o aprendizado do desenho, prevendo-se as 

seguintes etapas: cópia de estampas e gravuras; desenho figurado (captação 

de objetos bidimensionais); desenho a partir do modelo vivo e nos dois últimos 

anos aulas de pintura ou escultura, conforme a especialidade escolhida. A 

formação se completava ainda com aulas teóricas e de anatomia, ou seja, 

tratava-se de um conjunto de práticas que tinham como objetivo formar artistas, 

não apenas na técnica, mas intelectualmente. Acreditava-se que o desenho era 

uma atividade que ligava diretamente o cérebro às mãos, o que tornava a 

atividade artística mais intelectual que manual. Ao passo que os artesãos, ao 

estarem destituídos da capacidade de desenhar, realizavam apenas atividades 

manuais, como afirmam Parker e Pollock (1981, p. 50): 

The clear division of art forms into fine arts and decorative arts, or more 
simply arts and the crafts, emerged in the Renaissance, and is reflected 
in changes of arts education form craft-based workshops to academies 
and inthe theories of art produced those by academies.  

 

É importante dizer que a oposição entre obras utilitárias e obras 

desinteressadas – ou realizar trabalho manual em contraposição ao trabalho 

intelectual –, envolvem uma dimensão extra-artística, ou seja, a classe social. 

No período entre o Renascimento e o século XVIII, no que diz respeito à 

tapeçaria em particular, o aspecto da classe tem grandes implicações. Nesse 

período, segundo Marcondes (1998), a tapeçaria é definida como uma peça 

têxtil, geralmente confeccionada com materiais como seda e lã, e com 

desenhos normalmente figurativos. Trata-se de obras produzidas em 

manufaturas especializadas e suas peças são muitas vezes de tamanhos 

monumentais. Diferem, portanto, da Idade Média, quando havia uma notável 

independência dos tapeceiros. Já existia a figura do cartunista, pessoa 

encarregada de desenhar os motivos da tapeçaria, mas sua função consistia 

em riscar desenhos e indicar cores, confeccionando um modelo de base para a 

criação. O tapeceiro por sua vez podia cortar detalhes e sugerir figuras. 

(Andrade, 1978; Cáurio, 1985; Gabetti, 1989.) 

O golpe oficial contra a autonomia dessa modalidade artística ocorre por 

volta de 1515, quando o Papa Leão X encomenda tapeçarias usando os 
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cartões19
 de Rafaello20

 e altera a organização dos métodos de trabalho, 

exigindo nos termos do contrato que a encomenda fosse uma cópia 

absolutamente fiel e houvesse uma pessoa encarregada do controle dos 

padrões dentro da manufatura. (Cáurio, 1985). 

 

 
 
Autor do cartão: Rafaello 
Serie: Os Atos dos Apóstolos 
Titulo: A Pesca Milagros 
Nascimento da Virgem (1504) e a Escola de Atenas. 
Tecido em Bruxelas por Pieter van Aeist em 1515 
Fonte: Cáurio, 1985 p. 56 

 
Durante os séculos XVII e XVIII há uma proliferação de criações de 

manufaturas reais na França. No caso da tapeçaria podemos exemplificar o 

apoio de Henrique IV na criação de uma manufatura em 1607, e a fundação da 

Manufatura Real dos Gobelins em 1664, dirigida por Colbert. Em seguida, 

Charles Le Brun, da Academia Real de Belas Artes francesa, é nomeado 

diretor da Manufatura Real dos Gobelins (Pevsner, 2005). Nesse caso, os 

tapeceiros, após serem obrigados a se submeterem ao poder de Le Brun, vêm 

sua autonomia desaparecer por completo (Gabetti, 1989). 

 

                                                           
19

 Desenho em tamanho natural com o propósito de transferir o padrão ou figura desenhados 
para uma pintura ou tapeçaria. Para as tapeçarias os cartões incluíam também as cores. 
20

 Rafaello Sanzio (1483-1520) foi pintor e arquiteto italiano da Renascença. Nasceu em 
Urbino, e durante sua carreira trabalhou na Toscana, na Umbria e em Florença. Entre suas 
obras podemos destacar O Nascimento da Virgem (1504) e a Escola de Atenas. 
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Charles Le Brun 
Serpente de Bronze 
Data do modelo 1650, data da tecelagem 1715 
Fonte: Barbe, 2004 p. 69 

 

Ao longo do século XVIII, o projeto de Colbert de submeter as 

manufaturas ao controle das academias é imitado em várias outras localidades 

da Europa: Toscana, Países Baixos, Bélgica e Prússia (Pevsner, 2005, pp. 

288-289). Apesar das ideias de Vasari, concebidas na transição da Idade 

Média para o Renascimento, a diferenciação apontada por Colbert, entre artes 

puras e aplicadas, agravou-se durante o século XVIII, com o desenvolvimento 

das Academias de Arte. Não por acaso, a reaproximação entre belas artes e 

artes aplicadas ocorre apenas no século seguinte, em parte como resistência a 

este agravamento. 

Isso ocorre, segundo Pevsner (2005), devido ao desprezo à mera 

destreza como qualidade esperada dos artistas. Para os iluministas, essa 

destreza deveria estar subordinada ao desenho, que representaria a 

racionalidade neste processo. Nas guildas era a prática cotidiana que guiava o 

aprendizado, diferente do saber aprendido nas academias. Trata-se, no fundo, 

de um debate sobre o lugar em que o ―verdadeiro‖ saber ocorre: se nas 

práticas manuais ou na concepção intelectual. Essas disparidades permeiam 

as disputas entre os iluministas e as guildas. Como sinal de que os primeiros 

venceram a disputa, é forçoso lembrar que entre o final do século XVIII e o 
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início do século XIX, as guildas foram abolidas na Itália, em 1807; na França, 

em 1791; na Bélgica, em 1795; e na Prússia em 1811. 

 
O poder das corporações de ofício tinha sido pouco a pouco minado pelos 
economistas ingleses do século XVIII, pelos fisiocratas franceses e pelas ideias 
de iluminismo em geral. [...] Assim, não havendo nenhuma autoridade para 
fiscalizar o trabalho, os primórdios da mecanização completando o serviço e 
matando o artesanato (Pevsner, 2005, pp. 288-289). 

 

1.2. O Modernismo nas Artes Aplicadas 

 
Para alterar esse quadro de coisas, que foi dominante ao longo dos 

séculos XVIII e XIX, é preciso recuperar as reflexões e ações de John Ruskin 

(1819-1900). Ruskin foi um dos primeiros a criticar a ―desumanidade‖ da 

condição dos artesãos. Sua pretensão era melhorar esta situação através de 

reformas sociais e rejeição do trabalho mecanizado. Sua visão era de que a 

desumanização resultava da fragmentação do trabalho na era da mecanização, 

ou seja, alijava-se o trabalhador da possibilidade de conceber, planejar, 

executar e visualizar o produto final de seu trabalho, ficando restrito apenas a 

uma parte de toda a cadeia produtiva. 

Nesse sentido, o autor considera o modo de produção medieval como 

ideal. Segundo Pevsner (2005, pp. 289) não foi por acaso que tal pensamento 

despontou na Inglaterra, pois, afinal, é o primeiro país a se industrializar em 

grande escala e, portanto, a sofrer os perversos efeitos dessa revolução. A 

Inglaterra foi líder das potências europeias principalmente no campo industrial 

até 1890. Por isso, segundo Magdalena Droste (2001), foi nesse país também 

que surgiram movimentos de reação aos processos mecânicos. Os princípios 

teóricos de Ruskin serão postos em prática por Willian Morris através do Art 

and Craft Movement (Droste, 2001). Trata-se de um movimento cuja meta era 

superar a barreira entre belas artes e artes aplicadas, ou seja, fomentar a 

produção de objetos funcionais, realizados a partir de princípios estéticos. Para 

eles, a utilidade cotidiana não deveria ser de modo algum negada, tratando-se 

de valorizar como arte a confecção de itens para serem utilizados na vida 

cotidiana, transcendendo a separação entre as esferas da arte e da vida 

prática. O movimento abarca as artes aplicadas como um todo, ou seja, 

tecidos, papéis de parede, móveis etc. Assim, no caso dos têxteis, não só a 
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tapeçaria, mas também bordados, tecelagem e rendas são modalidades 

presentes no movimento (Callen, 1984/1985). 

Se tais autores apontam para um questionamento profundo do aspecto 

classista que percorre as distinções entre belas artes e artes aplicadas, outros 

pressupostos, como as implicações relacionadas ao gênero dos produtores, ao 

invés de serem também questionadas são, ao contrário, intensificadas e 

reinventadas. Segundo Vicente (2005, p. 215): 

(...) de facto, é no século XIX que se consolida a história da arte 
enquanto área do saber que se debruça sobre manifestações artísticas 
do passado, definindo aquilo que se considera digno de ser estudado. 
A esta formação de uma história da arte europeia, com raízes em 
textos como o de Vasari no século XVI, é indissociável a consolidação 
de uma série de conceitos que se tornarão intrínsecos à própria 
disciplina: a genialidade, a originalidade, a qualidade, a sucessão 
cronológica de estilos e movimentos, as hierarquias de formatos e 
materiais ou as geografias artísticas. A estes instrumentos de análise 
poderíamos acrescentar aquele que está presente em todos estes 
conceitos – tão presente que nem precisa ser nomeado – o da 
masculinidade da criação artística. As mulheres artistas constituem a 
exceção à norma. 

 

As chamadas ―artes domésticas‖ possuíam um status ainda menor que 

as demais artes aplicadas e isso se deve, em grande medida, à sua 

generificação. Segundo Suzan Jackson (2011) as artes domésticas eram vistas 

como emblema do sexo feminino e, como tal, julgadas como passatempos 

triviais, ou seja, num sistema artístico fortemente hierarquizado, a posição das 

artes domésticas era subalternizada, em grande parte pelo status de seus 

destinatários, assim como o local de sua produção (Simioni, 2007). Em outras 

palavras, enquanto as belas artes eram vistas como elevadas, porque eram 

produzidas em ateliers para agentes do mundo da arte, as artes domésticas 

eram produzidas em casa e destinadas à família. Ao lado das representações 

de que tais práticas eram manuais, utilitárias, privadas, femininas e ordinárias, 

surge outro adjetivo importante, relacionado ao campo da feminilidade, o de 

atividade decorativa. Não por coincidência é neste momento histórico a 

passagem do sexo único, para os dois sexos incomensuráveis. Como afirma 

Laqueur (2001, p. 254): 

 
(...) O desejo tinha uma história e o corpo feminino era distinguido do 
masculino, à medida que as grandes transformações da sociedade 
europeia entre os séculos XVII e XIX faziam uma pressão insuportável 
contra as antigas visões do corpo e de seus prazeres. Uma biologia da 
hierarquia cósmica deu lugar à biologia da incomensurabilidade, 
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baseada no corpo, onde a relação do homem para a mulher, como das 
maçãs para as laranjas, não era considerada de igualdade ou 
desigualdade e sim de diferença. Isso exigia interpretação e tornou-se 
a arma da luta cultural e política.  

 

Nos ofícios têxteis: tecelagem, bordados e rendas, as mulheres muitas 

vezes estavam presentes, mas sem terem sua parcela de autoria reconhecida. 

Para o Movimento Art and Craft Movement, associado ao nome (masculino) de 

William Morris, a função feminina era a de apenas executar o trabalho. 

Segundo Pevsner (2005), um dos líderes do Art and Craft Movement, Willian 

Morris, aprendeu a tecer tapetes para adquirir noções do que considerava 

necessário para desenhar suas tapeçarias. Apesar de Morris aprender a tecer, 

após este aprendizado a divisão do trabalho se manteve, ao contrário do que 

ele defendia no plano teórico. Morris desenha e é, portanto, o autor do trabalho, 

mas não é ele quem executa. No caso dos têxteis, quem executa os trabalhos 

são mulheres, mais especificamente: esposas, mães, filhas e irmãs dos 

respectivos autores. (Callen, 1984/1985; Pollock, 2010; Simioni, 2010; 

Chadwick, 2007). 

Outra autora a discutir a divisão sexual do trabalho no interior do Art and 

Craft Movement foi Anthea Callen. Segundo a autora o movimento foi radical 

de muitas maneiras: artísticas, sociais etc., reproduzindo, reforçando e 

perpetuando a ideologia patriarcal vitoriana. 

Segundo ela, um exemplo desse tipo de história é fornecido pelo 

tratamento da ideologia vitoriana da mulher no lar, como se ela fosse um bloco 

só, e não como de fato ocorria, enquanto tema permanente de divergências de 

opinião [...] (Scott, p. 22), ou seja, o modelo vitoriano está perpassado pela 

lógica burguesa da divisão sexual do trabalho, divisão essa histórica e, 

segundo Callen, emerge entre o fim do século XVIII e início do século XIX, por 

meio da moderna noção de domesticidade (Callen, 1984/1985). Assim 

acreditava-se que o  

trabalho artístico (artwork) estava entre as poucas ocupações 

reconhecidas para a mulher de classe média vitoriana, compreendido como um 

dos elementos que compunham a educação da mulher de elite. Essas 

mulheres eram assim, educadas mais rigidamente, para cumprir um ideal que 

conjugava afazeres domésticos e refinamento cultural por meio das atividades 
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artísticas, mas não deveria se estender para fora da esfera doméstica. Para 

elas, o trabalho remunerado significava colocar em questão seu status social 

original (Callen, 1984/1985), ao passo que as atividades artísticas, desde que 

restritas ao lar, eram bem-vindas e compreendidas como uma extensão das 

realizações tradicionais femininas e, assim, não ameaçavam ―a natureza 

feminina‖, pois não as removiam da esfera privada (Callen, 1984/1985). 

Esse conjunto de fatores somados abre certo espaço de reconhecimento 

para as práticas artísticas femininas, embora em um patamar desvalorizado. O 

Art and Craft Movement, ao procurar revitalizar as artes aplicadas, trouxe 

consigo uma revalorização do gênero feminino, com os têxteis abrindo um 

espaço para as mulheres no campo da arte. Porém este novo espaço ainda 

estava muito moldado pelas práticas tradicionais proporcionando trabalho 

remunerado, ainda que muito parco, e seus produtos não eram mais 

destinados à família, mas a compradores externos. Mesmo com estas 

diferenças, o status das obras produzidas, e principalmente de suas 

executoras, continuava muito próximo ao que era antes do movimento, ou seja, 

sem o reconhecimento como artistas, ou criadoras.  

Tal situação não se altera rapidamente. Mesmo uma escola tida como 

revolucionária, inaugurada já no século XX, a Bauhaus21, não supera 

totalmente esses problemas. Autores como Sigrid Wortmann Weltge (1993) e 

Tai Smith (2002 e 2014) discutem as relações de gênero, ressaltando o caso 

da oficina de tecelagem. A Bauhaus foi um importante fenômeno cultural da 

história do design do século XX, apesar de ter existido por apenas catorze 

anos. Nela se iniciou uma transformação na arquitetura e no design no mundo 

moderno, sendo símbolo de uma época. A escola surgiu da ideia de Walter 

Gropius, que publicou um Manifesto em 1919, lamentando o isolamento das 

artes e profetizando a renovação, pois, ainda segundo o Manifesto, ―não existe 

                                                           
21

 A Bauhaus apesar de ter curta existência nas cidades de Weimar e Dessau, na Alemanha, 
produziu grande influência do design do século XX (Benson, 2003). Iniciou uma transformação 
na arquitetura e no design no mundo moderno, foi um símbolo de uma época. Ela sucedeu a 
Escola de Artes de Ofícios dirigida por Van de Velde, que fechou em 1915 e continuou fechada 
durante a guerra (Weltge, 1993). 
Em 1919 na cidade de Weimar há uma união entre a Escola de Artes e Ofícios e a Academia 
de Belas Artes, a nova instituição passou a se chamar Bauhaus e foi uma quebra radical na 
tradição. Após anos de tensão, os mestres decidiram dissolver a escola em 1924 e transferi-la 
para Dessau. A paz era ilusória, assim como em Weimar, a escola era alvo continuo de 
hostilidades, mantendo-se com grande dificuldade até 1932, depois sobreviveu só mais um ano 
em Berlim, e foi fechada pela oposição nazista em 1933 (Weltge, 1993). 
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nenhuma diferença essencial entre o artista e o artesão. O artista é uma 

elevação do artesão. A graça divina, em raros momentos de luz que estão além 

de sua vontade, inconscientemente faz florescer arte da obra de sua mão, 

entretanto, a base do ‗saber fazer‘ é indispensável para todo artista. Aí se 

encontra a fonte primordial da criação artística‖.  

O contingente de alunas na Bauhaus era muito grande, no entanto, 

segundo as estudiosas, o conselho de professores, tomava decisões contrárias 

à liberdade de matrículas dessas alunas na escola. A nova constituição de 

Weimar, cidade sede da escola nos primeiros anos, concedia liberdade para as 

mulheres nos estudos, e a partir de então as academias não podiam mais 

negar seu acesso. Dentro da Bauhaus, discutia-se tal situação. Em setembro 

de 1920 foi proposto pelo conselho dos professores que se efetuasse com mais 

rigor a seleção dos alunos, dada a elevada presença feminina. Finalmente, 

também se aconselhava às mulheres não fazerem experiências 

desnecessárias, como frequentar aulas de pintura ou arquitetura (Droste, 

2011). 

Segundo Droste, uma vez dentro da instituição, logo após o curso 

preparatório, elas eram enviadas diretamente para as oficinas de tecelagem, 

encadernação ou cerâmica. A oficina de encadernação foi fechada em 1922, e 

a de cerâmica, a partir de 1923, não aceitava mais nenhuma mulher, pelo bem 

das mulheres e da oficina. Na oficina de arquitetura, as mulheres não eram 

admitidas e, com isso, a partir de 1922, só a oficina de tecelagem era 

plenamente acessível para as estudantes mulheres (Droste, 2011). 

A oficina de tecelagem tornou-se uma espécie de gueto feminino. Estava 

sujeita a preconceitos diversos, inclusive dos próprios artistas envolvidos na 

fundação da Bauhaus, os quais achavam que a tecelagem era uma arte menor 

e que as mulheres eram incapazes de trabalhar em áreas mais exigentes.  

The Weaving Workshop of the Bauhaus, as somewhat of a ―female 
ghetto‖, had many prejudices and misconceptions to overcome during 
its existence. Most of the foremost painters and other artists of the day, 
including those who were intimately involved with the education of the 
Bauhaus weaving studants, regarded weaving as less than "real art" 
and woman as incapable of working in areas regarded as more 
demanding such as painting, mealwork, and sculpure (Benson, 2003 p. 
4). 
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Apesar dessa dupla marginalização,  uma série de artistas conseguiram 

se notabilizar, como: Gunta Stölzl, Anni Albers e Trude Guermonprez, as quais 

influenciaram consideravelmente todo o design têxtil do século XX (Benson, 

2003). 

 

1.3. Lurçat e a “Renovação da Arte da Tapeçaria” 

 
O processo de valorização da tapeçaria tem uma reviravolta importante 

nas décadas posteriores, quando o pintor francês Jean Lurçat iniciou a 

chamada ―Renovação da Arte da Tapeçaria‖, em 1940. Havia uma diferença 

fundamental com respeito à tapeçaria tradicional, ou seja, o circuito. Enquanto 

as peças tradicionais eram frequentemente usadas em ambientes externos, 

como meio explícito de demonstrar poder político e material daqueles que as 

possuíam, exibindo-as em cerimônias públicas, as obras da dessa nova época 

eram feitas para serem expostas em galerias e museus de arte e serem 

compradas por colecionadores (ver Barbe, 2004; Gabetti, 1989 e Wilcox, 2011). 

Dessa forma Lurçat confere à tapeçaria um lugar no mundo da chamada ―obra 

de arte‖. 

Em 1938 Lurçat toma contato com a técnica empregada na Tapeçaria do 

Apocalipse, tecida no final do século XIV. Sua urdidura era feita de lã e sua 

trama continha apenas 24 tonalidades da mesma matéria-prima. Esta técnica 

era totalmente oposta aos 14.400 tons que o laboratório de tingimento dos 

Gobelins atingiu no século XIX, sob a direção de Michel Eugene Crevereul. A 

partir de então Lurçat defende o que segundo ele seriam ―tendências primitivas 

da tapeçaria‖: poucas cores, pontos largos, lã grossa e desenho sem 

perspectiva (Santana, 2004). As características técnicas e formais são, 

portanto, alteradas. 
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Titulo: Tapeçaria do Apocalipse (uma das cenas) 
Tecida no final do século XIV 
Fonte: Santana, 2004 p. 119 
 
 

 
 
 
Jean Lurçat 
Zodíaco Branco 1960 
Fonte: Muñoz, 2012 p. 15 
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Em 1946 o Museu de Arte Moderna de Paris apresenta a exposição 

―Tapeçaria Francesa: da Idade Média aos Nossos Dias‖. Poucos anos depois, 

em 1950, Jean Lurçat funda também em Paris a galeria La Demeure. Lurçat 

presidiu, ainda, a ―Association des Peintres Cartonniers de Tapisserie‖ (APCT), 

que se destinava a enaltecer essa prática artística. 

No mesmo período, Lurçat convida pintores de prestígio para produzir 

cartões de tapeçaria, entre eles Picasso e Braque. Esta iniciativa tinha o intuito 

de renovar a tapeçaria (Cáurio, 1985). Como consequência desse contexto, 

novos centros de produção foram fundados, assim como surgiu um novo 

circuito, composto de galerias, associações e eventos. 

Lurçat desenvolveu uma extensa obra pessoal: deu conferências, 

presidiu instituições, e publicou livros e artigos, onde divulgou os princípios que 

defendia, a partir de 1938. Em 1961 ele fundou em Lausanne, Suiça, 

juntamente com o diretor do Museu de Artes Decorativas da cidade, o Citam 

(Centro Internacional de Tapeçaria Antiga e Moderna) que possibilitou o 

intercâmbio de ideias e experiências em tapeçaria de todo o mundo e 

promoveu por mais de trinta anos a Bienal Internacional de Tapeçaria, principal 

evento mundial dedicado a tal modalidade (ver: Cáurio, 1985; Santana, 2004; 

Cotton, 2011) 

 

1.4. O debate artístico entre os anos 1960 e 1980 

 
O balanço histórico anterior foi necessário para situar o lugar da 

tapeçaria, bem como dos demais materiais têxteis, no campo artístico. 

Entre as décadas de 1960 e 1980 muitos artistas confeccionaram obras 

que foram designadas como tapeçaria, fato que ocorre com mais frequência 

neste momento que em qualquer outro. Esse período é apontado por vários 

autores como divisor de águas para a tapeçaria e alguns termos usados são 

significativos como: ―revolução‖ (Twist, 2012), ―nova direção‖ (Ward, 2008), 

―renascimento‖ (Cáurio, 1985) e ―ruptura na forma plana tradicional‖ (Andrade, 

1978). 

[...] In the 1950s and 1960s some artists were already using fiber as a 
medium, ultimately beginning the transformation from ―craft artisan‖ to 
―designer/craftsperson‖ to ―artist.‖ The revolution in fiber art is typically 
assigned to the late 1960s and the 1970s. Due to the creative and 
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energetic exploration of numerous artists, textiles began to break free 
from the hierarchy of craft versus art, becoming works of art rather than 
merely a craft, which is a utilitarian or functional piece. The changes 
and developments in the art world were abundant during this time 
period. (Twist, 2012, p. 13) 

 
[…] By the 1960s a new direction in tapestry was replacing the tradition 
of the painter's cartoon woven by artisans, although that was still 
practised. Inspired by the decade's concern for freedom, revolution and 
primitive vigour, a second generation of fibre artists began to define and 
expand their ideas. Loom-woven hangings gave way to variously 
constructed pieces for display on the floor, on pedestals or hung from 
the ceiling. These included shaped, woven sisal work with an emphasis 
on form (e.g. by Magdalena Abakanowicz (b 1930) in Poland; floor 
pieces made of wrapped and stitched modular units (e.g. by Sheila 
Hicks (b 1934) of the USA); cascading wrapped and knitted 
components (Claire Zeisler (1903–91), USA); large objects of such 
unusual fibres as rope (Françoise Grossen (b 1943), Switzerland); 
shaped tapestry weave (Herman Scholten (b 1932), Netherlands); 
synthetic materials, newsprint and raffia in basketry (Ed Rossbach 
(1914–2002), USA; and ceilinghung concentric layers of slit tapestry 
(Jagoda Buic (b 1930), Croatia). (WARD, 2008 página sem 
numeração,) 

 

A valorização da tapeçaria nesses decênios não deve ser vista como um 

processo aleatório, a importância conferida a tal materialidade foi, em parte, um 

produto das discussões estéticas travadas no interior do próprio campo artístico 

do período, ou seja, entre os anos de 1960 e 1980. 

Nesse momento, pode-se dizer que a narrativa modernista, até então 

dominante na história da arte, começa a ser desafiada; além disso, elementos 

de contexto mais amplo, político e social, ou seja, extra-estilístico, afetam a 

produção artística. Procurei demonstrar que, nesse momento, graças a 

múltiplos fatores, as categorias tradicionais de pintura e escultura entram em 

crise. Com isso, novas categorias foram criadas para compreender essa nova 

produção. 

Segundo Michael Archer (2001) a década de 1960 é um período de 

grande transformação do campo, no qual as concepções anteriores de arte, 

artista, técnica etc. são postas a prova, de sorte a se desafiar os paradigmas 

modernistas. Entende-se por narrativa modernista como aquela estabelecida 

pelo crítico de arte norte-americano Clement Greenberg, para ele, a história da 

arte consiste em uma suposta sucessão de estilos rumo à autonomia do 

espaço pictórico (ou escultórico). Nesse sentido, o ápice seria o 

expressionismo abstrato, mais especificamente na figura de Jackson Pollock. 

Até a década de 1960, essa narrativa era dominante e é importante dizer que 
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nela as faturas predominantes eram a pintura e a escultura. A partir de então 

ela foi constantemente desafiada e em meados dos anos de 1980 já não era 

considerada como um paradigma inquestionável (Danto, 2006; Archer, 2001). 

Esse período é de extrema importância para a história das artes visuais, 

em especial para os gêneros aqui abordados. Uma das ênfases é com a 

experimentação, ou seja, todos os materiais passam a ser possíveis como 

matéria-prima de obra de arte, como afirmado por Archer (2001, p. IX): 

[…] não parece haver mais nenhum material particular que desfrute do 
prestígio de ser imediatamente reconhecido como arte: a arte recente 
tem se utilizado não apenas de tinta, metal e pedra, mas também ar, 
luz, som, palavras, pessoas e muitas outras coisas.  

 
Howard Becker em Art Worlds, obra publicada originalmente em 1982, 

discutiu a relação entre arte e artesanato exatamente no momento aqui 

abordado. Para ele o mundo do artesanato divide-se em três segmentos: o dos 

artesãos comuns, o dos artistas-artesãos e os dos artistas que usam o 

artesanato para fazer arte. Para os primeiros dois segmentos, do artesão 

comum e do artista-artesão, artesanato é o conhecimento e a habilidade para 

produzir objetos. A habilidade virtuosa e a beleza também compõem regras 

estéticas desse campo, sendo que tais critérios são mais importantes para o 

segundo segmento. 

Na medida em que não são mais os agentes que definem as categorias 

e as hierarquias entre os artistas – visto que agora a experimentação com 

materiais diversos entra na agenda de todos os produtores –, outros 

mecanismos serão postos em cena para diferenciar artistas de não artistas, ou 

artistas legítimos de artistas menos legítimos. 

Os artistas-artesãos reivindicam a possibilidade de seus trabalhos serem 

considerados arte, ou seja, que tenham autoria, possam participar de 

exposições e serem compradas por colecionadores. Becker narra que com o 

surgimento deste segmento, novos estabelecimentos organizacionais são 

criados e com isso os artistas-artesãos se liberam parcialmente das restrições 

empregado/empregador própria da posição pura do artesão. Entenda-se que 

uma das características da prática do artesanato, segundo Becker, é o produtor 

cuidar diretamente da venda de seus produtos, ou seja, do elemento 

econômico da recepção. Uma vez que entra no circuito artístico das galerias, 

essa relação se transforma. Dentro do campo da arte, esse segmento é 
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intitulado de ―artes menores‖ e as obras provenientes deles são mostradas em 

museus pequenos, ganham prêmios e constroem reputações para os artistas-

artesãos que as produziram (Becker, 2008, p. 277). 

Já os artistas que usam artesanato para fazer arte são membros do 

mundo já estabelecido e definido da arte contemporânea, envolvidos em 

atividades e crenças desse mesmo mundo. Segundo o autor, eles invadem o 

mundo do artesanato estabelecido, principalmente o grupo do segmento dos 

artistas-artesãos (Becker, 2008). Assim, quando alguns artistas procuram 

novos meios para explorar os problemas expressivos de sua época, vendo nos 

materiais e técnicas artesanais um potencial de exploração artística, eles 

invertem as lógicas desse subcampo. Isso porque eles não se interessam pelas 

regras convencionais da prática utilitária e têm noção de beleza bastante 

diferente do artesão comum e do artista-artesãoinclusive inventando novas 

regras, agressivamente não utilitárias, como as obras de Marilin Levine. As 

únicas utilidades aceitas aqui são as definidas pelo mundo da arte, como o 

caso da contemplação estética (Becker, 2008). 

 

 
 
Marilyn Levine 
Bolsa de couro marrom 
Cerâmica 
1976 
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Tais práticas artísticas contemporâneas tensionam de modo evidente as 

ênfases na materialidade da pintura e da escultura, que por muito tempo foram 

dominantes. Com isso, tem-se um momento em que novos materiais, outrora 

desvalorizados, são pensados como artísticos, é o que ocorre com os materiais 

têxteis. Mas esse uso não se deu de maneira homogênea, havendo obras que 

refletem sobre o limite de arte e não arte, obras que questionam as hierarquias 

entre arte e artesanato e obras que propõem os materiais como meio de 

experimentação. 

A utilização dos têxteis, com tecidos moles e formas tridimensionais  

inicia-se a partir dos anos 1960, quando, segundo Biazzi (2007), surgem as 

primeiras obras com esse formato. Nesta perspectiva um dos precursores da 

forma quase tridimensional de tecido é o artista italiano Lucio Fontana22
 (1899-

1968), que já na década de 1940 fez os primeiros furos nas telas dos quadros.  

A manipulação de tecidos na obra de Fontana, subsidiada pelo conceito 

de ―espacialismo‖, segundo Clilvers (2001, p. 197) introduziu-se na arte pelo 

próprio artista. De acordo com o mesmo autor, o ―espacialismo‖ defende uma 

nova arte espacial, repudiando o espaço ilusório ou virtual da pintura 

tradicional, além da cooperação entre arte e ciência e a síntese de novas ideias 

e materiais. Dessa forma o uso do tecido se ancora na síntese dos novos 

materiais, assim como os furos estão ligados ao repudio ao espaço ilusório. 

Espacialismo foi um movimento fundado por Lucio Fontana em 1947. 
(...) O manifesto repudiava o espaço ilusório, ―virtual‖ da pintura de 
cavalete tradicional. (...) Suas telas furadas são vistas com 
manifestação do espacialismo. 

 
Outro artista italiano, Alberto Burri23

 (1915-1995), também trabalha com 

tecidos e cordas. O artista foi um dos precursores da chamada ―Arte Povera‖24, 

cuja principal característica era o repúdio à ideia tradicional de arte. Em 

especial, repudiava-se a ideia de arte enquanto produto colecionável, 

escolhendo materiais desprovidos de valor, como terra e sucatas entre as quais 

se incluíam os tecidos. Além da ―Arte Povera‖, as obras de Burri tinham relação 

                                                           
22

 Pintor e escultor italiano, nascido na argentina. Em 1905 mudou-se com a família para Milão. 
Nesta cidade estudou escultura com o pai, também escultor, e frequentou a Accademia de 
Brera (1928-1930). 
23

 Artista italiano autor de pinturas e colagens. Foi médico e começou a pintar quando foi detido 
como prisioneiro na guerra do Texas (1944). 
24

 Arte Povera – ―arte pobre‖– termo cunhado pelo crítico e curador italiano Germano, que tem 
como característica formal a utilização de materiais simples e artesanais como madeira, trapos, 
jornais, terra, cordas , metais etc. 
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com a Junk Art25, que se construía a partir de materiais de qualquer valor, pois 

ia contra a doutrina tradicional dos materiais valorizados e desejava demonstrar 

que a arte poderia se basear em materiais aparentemente imprestáveis, como 

lixo, ferro velho, peças gastas de maquinário, madeira usada, metais 

enferrujados, retalhos de tecido e detritos (Chilvers, 2001; Biazzi, 2007). 

 

 
 

Lucio Fontana 

Espera, 1960 

Fonte: Biazzi, 2007 p. 5 

Alberto Burri 

Sacco 4 – 1954 

Biazzi, 2007 p. 6 

 

 
Como os autores salientam, tanto a Arte Povera quanto a Junk Art, 

incluem os têxteis, entre outros materiais descartáveis, em suas obras. 

Destacamos que na tapeçaria tradicional os materiais usados eram 

tradicionalmente nobres, como seda e ouro, ou seja, tais movimentos possuíam 

uma interpretação própria do que são materiais têxteis, que nada tem a ver 

com a origem desse tipo de fatura.  

Robert Rauschenberg26 (1925-2008), artista norte-americano, é um dos 

principais personagens da vanguarda desde a década de 1950. Na década de 

1960 o artista combina na própria obra, áreas pinceladas com objetos 

tridimensionais, na qual os tecidos também aparecem. Tecidos e costuras 

                                                           
25

 O nome Junk Art (ou arte de refugo) foi aplicado pela primeira vez pelo crítico Lawrance 
Alloway. 
26

 Estudou no Kansas City Art Institute, na Academia de Arte Julian em Paris, no Black Moitain 
College, e na Art Student‘s Leage. 



 

41 

também estão na obra de Claes Oldenberg27 (1929-), artista que trabalha com 

objetos do cotidiano doméstico e da cultura de massa em grandes dimensões, 

de forma irônica. 

 

  

 
Robert Rauschenberg 
Cama – 1955 
Fonte: Biazzi, 2007 p. 
8 
 

 

 
 
Claes Thure Oldenburg 
Hamburger -1964 
Fonte: Biazzi, 2007 p. 9 

                                                           
27

 Escultor e artista gráfico sueco, tornou-se cidadão americano em 1953. Formou-se na 
Universidade de Yale e estudou no Art Institute of Chicago. 
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Outro artista contemporâneo que merece ser apontado nessa primeira 

tipologia é Javacheff Christo, búlgaro que vive nos Estados Unidos desde 1964, 

conhecido como criador da ―arte de empaquetage‖, que consiste em embrulhar 

objetos com lona e elevá-los à categoria arte. Gradativamente os objetos 

crescem de tamanho e pretensão, incluindo árvores, carros e monumentos 

arquitetônicos. Aqui os têxteis são um ―meio‖ para realizar os seus atos 

artísticos e não um fim em si mesmo (Chilvers, 2001;Biazzi, 2007). 

 

 
 
 
Javacheff Christo 
Chicago embrulhado, 1969 
Fonte: Biazzi, 2007 p. 12 

 
Nessa primeira categoria, que é talvez a mais valorizada pelo sistema 

artístico, os têxteis são interiorizados como instrumentos, meios para a 

realização de projetos estéticos. Não se colocam problemas como o 

acabamento das obras, a qualidade da tecelagem utilizada etc. A obra 

caracteriza-se por um conceito, uma ideia, que toma forma a partir de meios 

específicos. Esse tipo de posição é totalmente distinto daquele que caracteriza 

as obras ditas ―artesanais‖. 
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1.5. Têxteis na Arte Feminista 

 
Archer (2001) também nos mostra como a arte durante a década de1970 

é impactada por outros contextos. Questões sociais e políticas relacionadas à 

identidade e à teoria feminista, não podem ser desconsideradas na arte 

produzida no período. No início desta década a relação entre gênero e história 

da arte começa a ser investigada (Nochlin, 1971; Chadwick, 2007). Não por 

acaso, simultaneamente as reflexões teóricas e acadêmicas e as artistas que 

se denominam feministas passam a problematizar, conjuntamente, certas 

hierarquias em sua própria produção plástica. 

Since the 1970s there has been renewed interest in domestic craft. 
Today an increasing number of artists recognise the limitless potential 
in traditional craft techniques and materials. While there may always be 
prejudices, there has been a reassessment of what was traditionally 
considered „women‟s work‟ and once again craft is enjoying a more 
eminent status. A reaction against Pop Art‟s preoccupation with the 
mass culture of consumerism, the craft renaissance of the 1970s 
resulted from historical and cultural research by feminists in anattempt 
to extricate the marginal and trivialised for consideration in mainstream 
art discourse and a desire to return to the virtuosity of the handmade. 

Judy Chicago‟s interdisciplinary The Dinner Party (1974‐79) challenged 
established value systems and fuelled the art/craft debate. (Jackson, 
2011, p. 7) 

 
Os questionamentos feministas que abordam a relação entre arte e 

artesanato têm como emblema o movimento de arte feminista norte-americana 

liderado por Judy Chicago e Miriam Shapiro28. Segundo Twist (2012) este 

movimento problematiza a maneira como artistas mulheres, e suas práticas 

artesanais, eram tratadas no mundo da arte. Nesse caso a incorporação dos 

têxteis é uma ferramenta dessas artistas para questionar a dicotomia entre 

artesanato – visto como decorativo e tradicionalmente feminino – e a arte 

compreendida como estética, masculina e elevada. Com isso, aponta-se 

quanto o artesanato e sua classificação no campo da arte perpassou por 

questões de gênero, de feminilidade, domesticidade e amadorismo. 

                                                           
28

 Movimento feminista é heterogêneo, e o mesmo ocorre na arte. Segundo Chadwick (2007) 
muitas artistas feministas reagiram contra o movimento de Judy Chicago e Miriam Shapiro por 
considerá-las essencialistas e assim restringir a redefinição de feminilidade. Por sua vez, elas 
se defendem argumentando levar em conta a experiência feminina que é social e culturalmente 
compartilhada, e não a essência de um determinismo biológico. Esta discussão não chegou a 
um consenso. 
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As hierarquias artísticas estabelecidas são criticadas e há um esforço de 

integrar ao campo dominante obras vistas como essencialmente femininas, nas 

quais os têxteis estão incluídos. Uma obra fundamental, nesse sentido, é a 

Dinner Party de Judy Chicago, hoje no Museu do Brooklyn em Nova York. A 

ideia central do movimento é a subversão do cânone, usando modalidades 

antes desprezadas, como decoração, bordado, crochê etc., vistas como frutos 

de uma feminilidade e domesticidades essenciais, como meio de polemizar o 

discurso dominante. Trata-se de criticar duramente o paradigma modernista, 

abordado anteriormente, que priorizava claramente a pintura e a escultura 

como práticas artísticas, notabilizava artistas singulares, geralmente 

masculinos (como Pollock), contribuindo para uma mitologia artística calcada 

em noções tradicionais, que excluíam as mulheres historicamente (Chadwick, 

2007; Simioni, 2010). 

 

 
Judy Chicago 
Dinner Party 1979 

 
 

 
O principal elo entre os têxteis e este movimento é o Quilt – tipo de 

colcha de retalhos tradicional da cultura norte-americana, considerada 

artesanal e frequentemente confeccionada por mulheres. Segundo Simioni 

(2010), o Quilt é retomado de nova maneira com o intuito de criticar as falas, 
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omissões, silêncios e preconceitos que resultaram, segundo essas artistas, da 

negligência da história da arte aos trabalhos femininos. 

Neste contexto podemos destacar a obra Anonymous Was a Woman, de 

Miriam Shapiro, que trata de uma série de trabalhos propositalmente feitos a 

partir de modalidades consideradas ―femininas‖ e ―domésticas‖, como toalhas 

de mesa, guardanapos e bordados e que os exibiu como objetos artísticos. O 

título da obra faz referência ao aspecto político no campo das artes, ou seja, a 

autoria materializada pela assinatura de um sujeito reconhecido enquanto 

artista. Esse elemento que pode ser decisivo na definição de uma obra 

enquanto artística, chama a atenção de Shapiro para a relação entre o 

anonimato e os trabalhos artesanais femininos (Simioni, 2010). É possível que 

Shapiro tenha criado seu título a partir da leitura do livro de Virginia Woolf: ―Um 

Teto Todo Seu‖. Virginia diz: ―... de fato, eu me arriscaria a supor que Anônimo, 

que escreveu tantos poemas sem assiná-los, foi muitas vezes uma mulher...‖ 

(Woolf, p. 62)29. 

Nesta obra Shapiro chama atenção para os produtores e produtos não 

consagrados no campo dominante da arte, porém, segundo Simioni (2010), 

isso ocorre apenas no campo discursivo, pois sua obra é autoral, assinada, e 

exposta em espaços legítimos. Sem dúvida ela exibe a desigualdade e aponta 

hierarquias, porém não há uma mudança estrutural, pois museus e galerias 

continuam sem exibir obras artesanais e anônimas e o que exibem são valores 

e discursos de Shapiro, artista reconhecida enquanto tal. 

 

                                                           
29

 A relação entre Shapiro e Woolf foi apresentada em aula por Ana Paula Simioni na disciplina 
Gênero, Arte e Sociedade, ministrada no Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de 
São Paulo durante o segundo semestre de 2012. 
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Miriam Shapiro 
Anonymous Was a Woman, 1975 
 
 

 

1.6. As Bienais de Tapeçaria de Lausanne 

 
No caso específico da tapeçaria, as Bienais de Tapeçaria de Lausanne são 

fundamentais para pensar as transformações em curso e as principais 

incubadoras das experiências artísticas categorizadas como tapeçaria, assim 

como o principal evento mundial da modalidade artística. Já em 1961, Jean 

Lurçat funda na cidade suíça de Lausanne, juntamente com o diretor do museu 

de artes decorativas da cidade, Pierre Pauli, o Citam (Centro de Tapeçaria 

Antiga e Moderna) que promoveu estas Bienais (Cáurio, 1985; Santana, 2004; 

e Cotton, 2011). 

The Centre International de la Tapisserie Ancienne et Moderne – or 
ICAMT- came into being in 1961. Jean Lurçat chose Lausanne as the 
centre and Pierre Pauli ran the exhibition in its Musée cantonal des 
Beaux-Arts. (MATHISON, 2011, p. 28) 

 
As Bienais nasceram a partir do Citam – Centro Internacional de 
Tapeçaria Antiga e Moderna, fundada por Jean Lurçat em 1961, cujo 
objetivo era ser um centro de estudos para os artistas interessados na 
arte da tapeçaria tão carente, e promover intercâmbios entre os 
diversos países por meio das famosas Bienais. (SANTANA, 2004, pp. 
119-120) 

 



 

47 

No decorrer das Bienais de Tapeçaria de Lausanne, as obras pouco a 

pouco deixaram de se adequar apenas à categoria tapeçaria. Durante algum 

tempo houve tentativas de ampliar a categoria para abarcar as obras em 

questão, mas novos termos foram criados, e ―Fiber Art‖ é o mais utilizado hoje 

em dia. 

[...] Through its 16 catalogues it is possible to chart the massive shift 
from studio weaving to the individual artist weaver and from tapestry to 
sculpture; what is perhaps less clear was „wow‟ factor these exhibition 
held at the time. The organisations‟s open approach, both culturally and 
technically, encoranged the most ambitous and extraordinay works. The 
Biennale stimulate a huge interest in the medium and encouraged 
experimentation and ambition from both studios and individual artist 
across the world. (Mathison, 2011, p. 28) 
 
[...] especially in the 1960s and 1970s, the use of fiber experienced an 
artistic revival that has been given various labels including woven 
forms, new tapestry, wall hangings, Art Fabric, fiber art, fiber 
constructions, textile sculpture, and fiber sculpture. The term ―fiber art,‖ 
however, became the most prevalent term employed in the art world. 
(Twist, 2012, p. 11) 

 
A problemática da categoria é constante durante este período. Na 

história da performance, por exemplo, segundo Merlin (2008), as 

manifestações tinham diversos nomes no momento em que ocorriam e depois 

eram agrupadas como performance por muitos autores, mas sem que 

houvesse unanimidade. 

Krauss (1984) também analisa um processo semelhante na escultura, 

para a autora é o momento em que a categoria não serve mais para as obras 

que nela são categorizadas. As características da categoria foram subvertidas 

ao extremo, havendo obras sem nenhuma das características tradicionais. 

Ainda segundo Krauss (1984), na década de 1970 a palavra escultura passou a 

ser cada vez mais difícil de ser pronunciada, e para justificar tal termo os 

críticos/historiadores faziam genealogias que remontavam há milênios, em vez 

de décadas, para testemunhar a conexão de uma determinada obra com a 

história e assim, para legitimar seu status como escultura, qualquer prova valia. 

Nesses trabalhos, a categoria escultura não era mais viável, pois era uma 

combinação de exclusões daquilo que não era paisagem nem arquitetura. 



 

48 

Já na I Bienal, em 1962, a polonesa Magdalena Abakanowicz30
 

apresentou trabalhos que Rita Caurio (1985) considerou como abertura de 

novos caminhos da artêxtil, embora no início houvesse algumas restrições. 

Como já foi visto este evento foi criado por Lurçat, sendo natural que 

muitos trabalhos escolhidos estavam de acordo com a sua perspectiva (Cáurio, 

1985; Mathison, 2011). Exibiram-se obras com dimensões superiores a 12 

metros quadrados, executadas a partir de cartões, muitas delas tecidas em 

Aubusson e Gobelins com base nos cartões de artistas como Picasso e Le 

Corbusier (Cotton, 2011). Mesmo com algumas restrições havia um pequeno 

grupo de artistas poloneses independentes, do qual Magdalena fazia parte, que 

produziam trabalhos fisicamente monumentais com linho colorido, material com 

safra importante na Polônia (Mathison, 2011). 

No ano seguinte a I Bienal Pierre Pauli viaja para a Polônia onde foram 

reveladas oficinas inovadoras (Cotton, 2011). 

 

 

 
Primeira Bienal de Tapeçaria de Lausanne 1962 
Trabalhos de J. Owidzka, M. Abakanowicz e W. Sadley 
Fonte: Cotton, 2011, p. 2 
 

 

                                                           
30

 Nasceu na Polônia em 1930. Estudou na Academia de Artes de Varsóvia. Lecionou na 
Academia de Artes de Poznan. Fez exposições individuais em Varsóvia, Paris e Lausanne. 
Participou das Bienais de Lausanne (1962, 1965, 1967, 1969 e 1971). Em 1969 expôs em 
Nova York, Amsterdam e Madri, em 1971 expôs em Londres. 
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Na II Bienal, em 1965, há a participação de outra artista importante para 

a linguagem, a iugoslava Jagoda Buic31. Para Santana (2004) Jagoda trouxe 

tendências inéditas para a tapeçaria, como o uso de fibras naturais e vegetais e 

seu trabalho teve grande aceitação de público e crítica. Na mesma Bienal há a 

presença da artista Eleonora Plutyska, que dedicou sua vida ao renascimento 

da tapeçaria na Polônia, estudando a tecelagem popular local que era feita com 

uma urdidura dupla; Eleonora foi professora de Abakanowicz e de outros 

artistas poloneses importantes da linguagem (Cáurio, 1985). 

 

 
Jagoda Buic 1975 
Fonte: CAURIO, 1985 p. 105 
 

 
Os artistas iugoslavos, poloneses e romenos como Tadek Beutlch32, 

Zofia Butrymich33, Barbara Falkowska34, Ritze e Peter Jacobi35, Ewa 

                                                           
31

 Nasceu na Iugoslávia em 1930. Estudou na Academia de Artes de Zabreg, também estudou 
em Roma e em Veneza. Participou das Bienais de Lausanne (1965, 1967, 1969 e 1971), da 
Bienal de Milão em 1954, da Bienal de Veneza em 1968, e da Bienal de São Paulo em 1975. 
Expôs em Zabreg, Montreal, Amsterdam, Nova York e Dublin. 
32

 Nasceu na Polônia em 1922. Reside na Inglaterra. Estudou arte na Polônia, Alemanha, Itália 
e Inglaterra. Começou a trabalhar com tecelagem nos anos de 1950. É tecelão, pintor e 
escultor. Expôs em Londres. Participou das Bienais de Lausanne (1967 e 1969). 
33

 Nasceu em 1904 na Polônia. Estudou na Academia de Artes de Varsóvia. Expôs em 
Varsóvia, Londres e Roma. 
34

 Nasceu na Polônia em 1931. Estudou na Academia de Artes de Varsóvia. Fez exposições 
individuais na Polônia, na China, no México e na Itália. Participou da Bienal de Lausanne em 
1965 e de uma mostra coletiva no MOMA em 1969.  
35

 Ritzi Jacobi nasceu em 1941 na Romênia. Peter Jacobi nasceu em 1935 na Romênia. 
Ambos se formaram no Instituto de Artes de Bucareste. Ritzi em 1966, em tapeçaria, e Peter 
em 1961 em escultura. Eles se casaram em 1966, e trabalham coletivamente desde o ano 
seguinte. Participaram da Bienal de Milão (1969) e da Bienal de Lausanne (1969 e 1971). 
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Jaroszuska36
 e Wojciech Sadley37, trouxeram novos materiais para obras 

caracterizadas como tapeçaria. As obras desses artistas não eram feitas 

apenas com lã, mas com sisal, pelo de cavalo, pelo de camelo, pelo de cabra, 

corda de nylon, pele de animais e juta. 

Na III Bienal, em 1967, há uma mudança no regulamento, podendo 

participar qualquer obra desde que fosse original, executada a mão, em tear, 

bordadas e tecidas (Cáurio,1985; Santana, 2004). Nesta edição a tapeçaria 

ganha o espaço com obras tecidas penduradas no teto como os Abakans 

apresentados por Abakanowicz (Cotton, 2011; Rose,1994). 

Na IV Bienal, em 1969, segundo Santana (2004), houve uma grande 

efervescência mundial no cenário têxtil com novas tendências, novos materiais 

e novos talentos. Entre os novos materiais estão sisal, cânhamo, corda e pelos 

(Cotton, 2011). Segundo Cáurio (1985) novas linguagens como a fotografia e o 

macramê foram incorporadas, recebendo elogios da crítica internacional. 

Cotton (2011) também fala sobre a perda de importância da tapeçaria de 

parede nesta edição, mas não se trata de revolução propriamente dita, já que 

estas mudanças são apenas intensificações das transformações apresentadas 

em obras de edições anteriores. 

 

                                                           
36

 Nasceu na Polônia em 1936. Reside na Austrália. Estudou na Universidade Católica de 
Lublin, e se especializou em tapeçaria na Escola de Artes de Lodz. Expôs em Lublin, Varsóvia, 
Nova York e Londres. 
37

 Nasceu da Polônia em 1932. Estudou na Academia de Artes de Varsovia. Participou das 
Bienais de Lausanne (1962, 1965, 1967, 1969 e 1971). Expôs na Bienal de São Paulo em 
1966. 
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Magdalena Abakanowicz 
Abakan , 1967 
Sisal, 320 x 100 x 100 cm 
Fundação Tom Pauli 
Fonte: Cotton, 2011, p. 5 

Françoise Grossen 
Gafanhoto 
Exibido na Bienal de Lausanne em 1969 

 

 
Durante a década de 1970 a tapeçaria ganha tridimensionalidade. Com 

isso amplia-se o já intenso debate sobre o significado dessa prática e sobre os 

termos até então utilizados para classificar objetos feitos com técnicas e 

materiais inéditos. Aparentemente, o termo ―tapeçaria‖ torna-se restritivo 

demais. Durante este período a participação de artistas norte-americanos 

aumentou muito, ressaltando a relação de muitos deles com ex-professores e 

ex-alunos da Bauhaus, refugiados nos Estados Unidos. Este é o caso de Anni 

Albers, ex-aluna do atelier de tecelagem da Bauhaus e professora do Black 

Montain College, onde alguns desses artistas estudaram. Sheila Hicks38, Claire 

Zeisler39
 e Lenore Tawney40

 são exemplos significativos da herança da 

Bauhaus para a tapeçaria desse período (ver: Santana, 2004; Berson, 2003; 

Cáurio, 1985; Cotton, 2011).  

 

                                                           
38

 Nasceu em 1934 nos Estados Unidos. Estudou na Universidade de Yale, também estudou 
pintura e tecelagem na França. Lecionou no México. Teve um atelier em Paris. Expôs em Nova 
York, Amsterdam, no México e no Marrocos. Participou da Bienal de Milão e das Bienais de 
Lausanne. 
39

 Nasceu em 1903 nos Estados Unidos. Estudou na Universidade de Columbia e no Instituto 
de Design de Chicago. Espôs em Chicago, Nova York e Amsterdam. Participou da Bienal de 
Lausanne de 1971. 
40

 Nasceu em 1925 nos Estados Unidos. Estudou na Universidade de Illinois e no Instituto de 
Arte de Chicago. Expôs em Nova York e Chicago. 
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Sheila Hicks 

Trapèze de Cristobal 

Exposto na Bienal de Lausanne de 1971 

 

Durante a primeira década das Bienais de Lausanne, as tapeçarias 

produzidas a partir de cartões estavam lado a lado com tapeçarias 

experimentais. Devido ao inesperado desenvolvimento das experimentações, o 

júri decidiu ser mais flexível com as regras e incluir uma seção de investigação 

(Cotton, 2011). 

Assim em 1973, na VI Bienal, segundo Caúrio (1985), o termo tapeçaria 

foi redefinido, ampliando os conceitos adotados anteriormente e o regulamento 

atualizado. Entre as novas opções técnicas estavam o trabalho com relevo e 

urdidura e tramas irregulares. Com a abertura dessas novas possibilidades, 

muitos artistas inspiraram suas obras em ofícios tradicionais dos seus países 

de origem (Cotton, 2011). É também nesta bienal que os artistas japoneses 

ganham destaque e Masakazu Kobayashi41, Shigeo Kubota42
 e Naomi 

                                                           
41

 Nasceu em Kyoto em 1944. Estudou artes na Universidade Kyoto (1963-1966). Artista têxtil e 
designer. Nos anos 1970 produziu tecidos em larga escala e trabalhos artísticos. Participou das 
Bienais de Lausanne e das Trienais de Tapeçaria, em Lodz. 
42

 Nasceu em Kyoto em 1947. Estudou na Universidade de Kyoto (1971). Fez mestrado em 
tecelagem (1973). Em 1975 se tornou professor. Participou da Bienal de Lausanne (1975), e da 
Trienal de Tapeçaria de Lodz. 
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Kobayashi43
 são alguns nomes. Segundo Cáurio (1985) as obras japonesas 

são marcadas pelas gigantescas tecelagens espaciais, por vezes 

transparentes, e geralmente monocromáticas. 

Entre 1977 e 1979 uma crise abala o Citam, que sente necessidade de 

fazer um balanço dos critérios de seleção do júri, criticados por alguns artistas. 

Essas reclamações tinham como principal argumento a ausência de alguns 

notáveis da linguagem, devido ao não enquadramento de suas obras no que o 

júri considerava ser tapeçaria (Cotton, 2011).  

Se há artistas importantes que têm suas obras negadas nas Bienais de 

Lausanne, é porque eles circulam em outras instituições. As Bienais de 

Tapeçaria de Lausanne são as primeiras a abrir espaço para esse tipo de obra 

e, a partir delas, inúmeras outras exposições são dedicadas especificamente a 

tapeçaria, incluindo Bienais e Trienais. As Trienais de Tapeçaria da Polônia, 

por exemplo, surgidas em 1972, foram realizadas na cidade de Lodz e 

continuam ocorrendo até os dias de hoje. Twist (2012, p. 14) elenca uma séria 

delas, no parágrafo abaixo: 

 
There were various important exhibitions during the 1970s to 
showcase the developments in fiber art; some were even 
accompanied by a symposium or publication. Together they 
were instrumental in launching and disseminating the fiber art 
movement. To just name a few, there were: the Wall Hangings 
show at MoMA in 1969; Forms in Fiber in 1970 held at the Art 
institute of Chicago; Deliberate Entanglement in 1971 which 
begun at UCLA and traveled; Sculpture in Fiber in 1973 at the 
Museum of Contemporary Craft; Fiberworks in 1977 at the 
Cleveland Museum; and Diverse Directions: The Fiber Arts, 
Museum of Art, Washington State University in 1978. Thus, 
fiber art made its way slowly into the realm of high art, although 
still marginalized. The art world continued to associate fiber with 
decorative craft or women‟s work or traditional craft techniques 
rather than seeing its new value for artistic expression.  

 
Em 1981, na décima edição, a monumentalidade da arte tecida é 

reforçada, havendo dimensões mínimas no regulamento (Cáurio, 1985; 

Santana, 2004). Nas três edições posteriores, 1983, 1985 e 1987, o recorte 

para a escolha de trabalhos foi temático. Em 1983 o tema foi a criação do 

próprio espaço pelo têxtil ou espaço de fibra; em 1985 a escultura têxtil; e em 

                                                           
43

 Nasceu em 1945. Estudou na Universidade de Tokyo de 1965 a 1969. Paticipou das Bienais 
de Lausanne. 
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1987, o retorno ao suporte mural, ou a celebração da parede (Cáurio, 1985; 

Santana, 2004; Cotton, 2011). 

 

 
 

 

Lenore Tawney 
Clouds, 1982 
Fonte: COTON, 2011 p 5 

Akio Hamatani 
3 Barcos Brancos, 1983 
Fonte: CAURIO, 1984 p. 106 

 
 

 
Em 1989, uma nova geração de artistas, principalmente japoneses e 

norte-americanos, dominou a exposição. Eles problematizaram em suas obras 

a relação entre cheio e vazio. Outra característica desse período é a ausência 

de necessidade de a arte têxtil identificar-se com o material em si, permitindo 

que papel, plástico e outros materiais também possam ser trabalhados como 

fio. A XVI Bienal, em 1995, é a última, e como tal apresenta uma retrospectiva, 

explorando a ligação entre a arte e as artes do tecido (Cotton, 2011). 

Tanto o retorno, quando há restrições de dimensões mínimas, quanto as 

exposições temáticas e, for fim, a última Bienal retrospectiva, mostram como a 

categoria tapeçaria não dá mais conta das obras produzidas. As Bienais de 

Tapeçaria são as primeiras a abrir espaço para esse tipo de obra e a partir 

delas outras exposições foram criadas, algumas mantendo o termo tapeçaria 

em seu título, e outras, como já dissemos, criando novos termos. Considero 

que o fim das Bienais de Lausanne seja um símbolo para o declínio do campo 

ampliado na tapeçaria e da força dessa categoria para as obras dessa 

linguagem. 

Essas obras, ao incluírem técnicas como tricô, crochê e macramê, são 

lidas a partir de associações com o artesanato e vistas como ―arte feminina‖, 

não fazendo parte do que era até então exibido nas instituições legitimadas 
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como lugar da arte. Algumas vezes elas eram, e ainda são, temas de 

exposições de museus, geralmente como curiosidade. A palavra "doméstica" 

ilustra bem o lugar onde essas técnicas estavam no espaço privado e, portanto, 

a possibilidade de descolamento para um espaço institucional tem um peso 

ainda maior para estas artes. 
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Capítulo II 

 

A Arte da Tapeçaria nas Bienais de São Paulo 

 

Para pensar a inserção da tapeçaria no mundo da arte no Brasil, optou-

se mapear a participação deste tipo de obra nas Bienais de São Paulo. Ao 

fazer o levantamento a partir dos catálogos, a tapeçaria demonstrava ter 

recorrência. Durante vinte anos houve pelo menos uma obra na categoria 

tapeçaria, como se observa na tabela abaixo a maior parte das tapeçarias 

participantes eram de delegações estrangeiras. Tendo em vista o número de 

obras expostas em cada edição das Bienais de São Paulo ficou claro que 

apesar de recorrente a presença desse tipo de obra foi marginal.  

 

Ano 
Total de 

obras 
Nº de 

tapeçarias 
País 

1955 2.074 1 Grã-Bretanha  

1957 3.800 6 França 

1959 3.804 3 Áustria 

1961 4.990 3 Espanha 

1963 4.131 20 Áustria 

1965 4.054 23 Brasil / Polônia / Senegal 

1967 4.638 36 Brasil / Espanha / Iugoslávia 

1969 2.572 30 França 

1971 2.459 10 Brasil 

1973 2.484 8 Tcheslovaquia 

1975 1.579 7 Iugoslávia 

 

Na sequência, o material coletado.  

 

2.1. Jean Lurçat na Bienal de São Paulo de 1957 

 
Acompanhando os acontecimentos das artes plásticas no período do 

segundo pós-guerra, quando os Estados Unidos ganham relevância no cenário 

internacional, a IV Bienal contou com a participação de Jackson Pollock, 
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principal nome do expressionismo abstrato. Este movimento tinha como 

defensor Alfred Barr, curador do MoMA, que esteve presente na ocasião. Em 

contraposição à delegação francesa que traz entre outras tapeçarias, as 

pertencentes ao movimento da Nova Tapeçaria, liderada por Jean Lurçat. 

 

Na Bienal de 1957, a França traz seis tapeçarias, uma de cada artista. 
 
 

País Nome do Artista 
Ano de 

nascimento 
do artista 

Nome da obra 
Dimensão 

em cm 
Outras 

informações 

França Emilie Gigliole 1911 Defesa da Flor 194 x 150 
 

França (Loius) Latapie 1891 Festa em Veneza 306 x372 
Coleção 
Mobilier 
Nacional 

França Le Courbisier 1887 As mãos 215 x 275 
Coleção 
Pierre 

Baudouin 

França Jean Lurçat 1892 Nadir e os Piratas 254 x 342 
 

França Jean Picart Le Doux 1902 junho teu sol 220 x 330 
 

França Marc Saint Saens 1903 Orfeu 296 x 479 
Coleção 
Mobilier 
Nacional 

 
 

Sobre esta produção o catálogo traz um pequeno texto de autoria de 
Raymond Cogniat (p. 224): 
 

O esforço feito nestes últimos anos para dar nova vida à tapeçaria 
francesa tem sido considerável. Notáveis resultados foram obtidos e 
vários grandes artistas contribuíram eficazmente para a renovação de 
uma arte que já alcança pelas suas criações originais inovações da 
arte contemporânea. Jean Lurçat em particular, teve papel considerável 
neste domínio, mas outros artistas marcaram fortemente com sua 
personalidade, um estilo muito original em que as contribuições do 
presente se unem às do passado. Reunindo aqui algumas obras 
representando os artistas mais representativos deste esforço.  

 
 

A V Bienal de São Paulo, em 1959, foi uma mostra marcada pelo 

gigantismo, em contraposição à edição anterior quando houve a recusa de 

envio de trabalhos de importantes artistas brasileiros que estavam em 

desacordo com as decisões júri. Nesta edição ocorre uma mudança na 

organização do evento, que levaria anos mais tarde ao rompimento entre a 

organização da Bienal e o Museu de Arte Moderna de São Paulo. 
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Neste período houve uma expansão do mercado de arte, com o 

surgimento das primeiras galerias de arte na cidade de São Paulo e do Rio de 

Janeiro. A atuação dos marchands ganhou relevância e, não por acaso, estes 

também foram os anos de crescimento da classe média favorecida, habituais 

frequentadoras dessas galerias. 

 

Nessa Bienal, a Áustria traz três tapeçarias de dois artistas. 

 

Se este ano é tomado também em consideração à arte aplicada, como 
as tapeçarias de Hebert Boeckl e de Maria Bijan-Perz, não é 
certamente para frisar sua importância (o que seria sem dúvida 
supérfluo no Brasil), mas, antes para mostrar como um tema espiritual 
e humano pode atingir sua expressão livre tanto numa forma baseada 
na tradição quanto em preceitos modernos e, em segundo lugar, para 
mostrar a plenitude plástica,quase natural, ingênua e imediata, que tem 

igualmente sua tradição. (Jorg Lampe, p. 87) 

 

 
Na VII Bienal de São Paulo, em 1963, a separação entre o MAM-SP e a 

Bienal já está consolidada. Foram mais de cinco mil obras apresentadas, com 

ampla heterogeneidade. Nesta edição todas as obras apresentadas pela 

Áustria são tapeçarias, expostas em uma sala intitulada Modernas Tapeçarias 

da Áustria. Segue abaixo o texto apresentado no catalogo. 

 
A arte festiva da tecelagem de tapeçaria decaiu no decorrer do século 
XIX, tornando-se arte sem significação, mero artesanato. Até países de 
tradição na arte do gobelino, como a França, quase nada produziram 
de importante. Os grandes artistas deste século mantiveram-se 
indiferentes e as manufaturas antigas satisfaziam-se com reproduzir, 
com técnica perfeita, modelos e técnicas tradicionais. 
A revolução dos artistas modernos do fim do século XIX, dirigida contra 
o estilo da arte acadêmica, e os problemas das novas maneiras de ver 
e criar ligadas a essa renovação trouxeram à tona a arte da aplicação 
de formas puramente planas, como os encontrados natecelagem 
medieval da tapeçaria. Desse modo, se iniciou já no começo do nosso 
século, o reviver da arte do gobelino, manifestado primeiro na França, 
e depois nos demais países europeu. 
Até o ano de 1920, não se exerceu na Áustria a arte da tapeçaria. Mais 
de 800 de propriedade da corte foram suficientes para sustentar a 
pompa de uma rica decoração nos acontecimentos festivos. 
Apenas depois do colapso da monarquia, o antigo atelier imperial de 
restauração foi transformado em 1920, em uma empresa particular: a 
Manufatura Vienense de Gobelinos. No decorrer dos anos, essa 
instituição foi ampliada pelo seu primeiro diretor, Dr. August Mader, 
torna-se centro vivo da tapeçaria austríaca. Desde o começo, a 
manufatura procurou atrair e contratar para os cartões artistas de 
grande renome, como A. Faustauer; A. P. Guestersleh; R. H. 
Eisenmenger e Oskar Kokoschka. Depois da segunda guerra mundial 
foi possível continuar os trabalhos sem mais interrupções. Com a 
execução de grandes encomendas feita pelo estado e de obra de vulto, 
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representativas como a série de tapeçarias mostrando cenas de "Flauta 
Mágica" de Mozart, para o salão de festas da Ópera Estadual de Viena, 
a Manufatura Vienense de Gobelinos atingiu um dos pontos altos da 
produção, em constante desenvolvimento. 
Ao lado dessa empresa, artistas jovens, estimulados especialmente 
pela exposição do Museu Austríaco de Artes Aplicadas, em 1949, 
começaram a dedicar-se inteiramente à tecelagem de tapeçaria. 
A maioria desses artistas, vindos da pintura de cavalete, da gravura ou 
do artesanato, encontrou na antiga técnica de tecer, campo adequado 
a resolver problemas da arte de nosso tempo, com material novo e 
fascinante. De ter contribuído para isso ter-se tornado insatisfatório, 
como adorno de interiores modernos, o quadro de cavalete, não 
apropriado ao funcionamento da arquitetura moderna. A integração das 
artes, liderada pela arquitetura, demanda linguagem expressiva, nova e 
monumental mais propriamente realizada no mural ou na tapeçaria. Por 
esse ideais, a tecelagem de tapeçarias recentes assemelha-se às 
grandes criações da primitiva arte dos gobelinos, no século XV, sendo 
arte no plano, pura e bem casada com seu material. 
Do grupo mencionado de artistas jovens, alguns são autodidatas, e 
criam suas obras usando as práticas antigas do tecer. Sentados ao 
tear, tecem espontaneamente, sem uso de cartão. O campo novo 
descoberto e o método de criação sem preconceitos nos autoriza a 

entrever grandes possibilidades para a arte da tapeçaria. (Wilhem 

Mrazek) 

 
 

2.2. Magdalena Abakanowicz na Bienal de 1965 

 

A VIII Bienal de São Paulo, de 1965, foi a primeira realizada sob o regime 

militar. Nesta bienal houve predominância de obras da Nova Figuração, Pop Art 

e Arte conceitual. A Polônia comparece com tapeçarias, que compõem a seção 

de arte aplicada da representação. 

 

Nome do artista 
Ano de 
nascimento 
do artista 

Nome da obra 
Ano 
da 
obra 

Dimensão em cm Material 

Magdalena 
Abakanowicz  1930 Andrômeda 1964 250 x 300   

Magdalena 
Abakanowicz  1930 Cleópatra  1964 300 x 420   

Magdalena 
Abakanowicz  1930 Helena 1965 300 x 480   

Magdalena 
Abakanowicz  1930 Ana II 1965 270 x 380   

Magdalena 
Abakanowicz  1930 Dorota II 1965 220 x 300   

Jolanta Owidzka 1927 Inverno 1962 250 x 350   

Jolanta Owidzka 1927 Preto e Cinza 1964 250 x 250   

Jolanta Owidzka 1927 Preto e Branco 1965 250 x 250   
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Jolanta Owidzka 1927 
Preto e 
Prateado 1965 250 x 250   

Wojciech Sadley 1932 
Vestimenta da 
Rainha 1964 250 x 120 Cordas 

Wojciech Sadley 1932 
Vestimenta do 
Rei 1964 250 x 60 Cordas 

Wojciech Sadley 1932 Crepúsculo 1965 150 x 150 
Couro e 
Cordas 

Wojciech Sadley 1932 Voo da Noite 1965 220 x 150 
Couro e 
Cordas 

Wojciech Sadley 1932 Salmo 1965 250 x 220 
Couro e 
Cordas 

Wojciech Sadley 1932 
Tapete de 
Diana 1965 250 x 220 

Couro e 
Cordas 

 
 

Na mesma edição a Polônia também apresentou pinturas: quarenta 

obras de quatro artistas diferentes; e gravuras: cinquenta obras de quatro 

artistas diferentes. Parte do texto sobre a representação da Polônia, de autoria 

de Ryszard Stanislawski (p. 243) decorre especificamente sobre as tapeçarias: 

Escolhemos para a seção de Artes Aplicadas, as tapeçarias de 
Magdalena Abakanowicz, Jolanta Owisza, assim como as composições 
decorativas de Wojcrech Sadley. 

 
Apesar da heterogeneidade de suas atitudes criadoras, pode-se 
encontrar em suas obras traços comuns, vindos, na maioria das vezes, 
da arte popular e constituindo, sobretudo, na liberdade no tratar os 
problemas técnicos e os matérias aplicados. As obras de Abakanowicz 
e Owidzda mostram que os dois artistas trouxeram para a arte da 
tecelagem valores novos e importantes, não só no que concerne aos 
materiais aplicados, mas também na técnica de entrelaçamento das 
linhas, no sistema de nós, na estrutura das formas sobre a superfície 
da tapeçaria em suma, em tudo que decide das novas qualidades 
estéticas da obra. 

 
Saldey, explorando sua experiência de tecelão, aboliu completamente 
os entrelaçamentos de linhas tradicionais e os materiais da tradição. 
Cria suas últimas composições com cordões e linhas coloridas, 
grandes pedaços de couro cru e colorido, juntando por vezes pelos de 
porcos selvagens, em estado natural. Nesses trabalhos há qualquer 
coisa de culto de troféus de caçadores, testemunho da imaginação 
criadora do artista, suas composições desvendam as possibilidades de 
novas aventuras no domínio da arte aplicada.  
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Jolanta Owidzka 

Inverno 

1962 

Wojciech Sadley 

Voo da Noite 

1965 

 
Magdalena Abakanowicz 

Helena 

1964 
 
 

Também em 1965, o Senegal traz tapeçarias na sua seção de arte 

aplicada. São duas obras do artista Papa Ibra Tall o qual também expõe 
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pinturas na mesma Bienal. Senegal apresenta também mais quatro pinturas de 

Iba N'diaye. O catálogo não traz texto sobre esse país. 

Essa é a Bienal que apresenta, pela primeira vez, obras de tapeçarias 

brasileiras. Norberto Nicola e Jacques Douchez expõem cinco tapeçarias na 

sala geral do Brasil. Douchez expõe Bruxaria, Vendaval, Aquário, Tryr e 

Guirlanda e Nicola expõe Exu, Branco-Preto-Cinza, Duas Sombras, Barroco e 

Grafite. 

 
A IX Bienal de São Paulo, de 1967, caracterizou-se pela explosão da 

Arte Pop, a segunda mostra sob o regime militar afetou os prêmios do 

Itamaraty, que vetou trabalhos considerados por eles como de tendências 

políticas e eróticas. Em 1967, a representação brasileira traz novamente 

tapeçarias. Dessa vez com três artistas: Jacques Douchez, Noberto Nicola e 

Edith Schaar expondo cinco obras cada um. Além do Brasil, a Espanha 

também comparece com catorze obras de Jose Garrica, e a Iugoslávia com 

sete tapeçarias da artista Jagoda Buic. Sobre as tapeçarias de José Garrica, 

segue o texto de catalogo: 

 

Completa-se a representação da Espanha com um conjunto de tapetes 

especialmente selecionados para a seção de Artes Aplicadas da Bienal. São 

tapetes do artesão catalão Grau-Garriga, que soube utilizar, de maneira 

singular, o conhecimento de técnicas tradicionais e experiências atuais, para 

conseguir suas equilibradas composições. 
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País  Nome do Artista 
Ano de 
Nascimento 
do Artista 

Nome da Obra 
Ano 
da 
Obra 

Dimensão 
em cm 

Espanha Josep Grau-Garriga 1929 Olhos Mágicos 1964 106 x 225 

Espanha Josep Grau-Garriga 1929 Sol de Inverno 1965 111 x 128 

Espanha Josep Grau-Garriga 1929 Triunfo 1965 160 x 135 

Espanha Josep Grau-Garriga 1929 Equilíbrio Estético 1965 140 x 175 

Espanha Josep Grau-Garriga 1929 
A Recordação e a 
Imagem 

1966 143 x 133 

Espanha Josep Grau-Garriga 1929 Tapete do Amor 1966 95 x 155 

Espanha Josep Grau-Garriga 1929 
Mártires da Paz 
Universal 

1966 180 x 240 

Espanha Josep Grau-Garriga 1929 Evocação 1966 135 x140 

Espanha Josep Grau-Garriga 1929 Janela 1966 108 x 170 

Espanha Josep Grau-Garriga 1929 Oásis 1966 140 x 190 

Espanha Josep Grau-Garriga 1929 Pomba 1967 140 x 170 

Espanha Josep Grau-Garriga 1929 A Terra 1967 285 x 215 

Espanha Josep Grau-Garriga 1929 
Esperança de Bom 
Tempo 

1967 174 x 134 

Espanha Josep Grau-Garriga 1929 
Chuva sobre as 
"Alpujarras" 

1967 173 x 160 

 

 
 

 
Espanha 

Josep Grau-Garriga 

Equilibrio Estético 

1965 
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Sobre as tapeçarias de Jagoda Buic segue reprodução de texto do 
catálogo: 
 

A tapeçaria na Iugoslávia não tem tradição especial. No sentido 
contemporâneo da palavra, começou-se a praticá-la somente após a 
primeira guerra mundial. Mas, nestes últimos anos alguns autores já se 
firmaram no exterior. Um dos mais importantes é, sem dúvida, Jadoga 
Buic, cujas tapeçarias se distinguem por sua sensibilidade estética e, 
antes de tudo por soluções espaciais e conexões bidimensionais.(Boris 
Vizintin) 
 
 
 
 

 

 

 
Jagoda Buic 

Monólogo 

1965 

Iugoslávia 

Jagoda Buic 

Detalhe 
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Jagoda Buic 

Rasema 

1967 

Jagoda Buic 

Anjo Expulso 

1967 

 

 

2.3. Tapeçarias francesas na Bienal do boicote 

 
A X Bienal de São Paulo, conhecida como a Bienal do Boicote, foi uma 

resposta à censura da representação brasileira na Bienal de Paris. Artistas 

provenientes de diversos países como Estados Unidos, França, México, 

Holanda, Suécia e Argentina apoiaram o boicote. Na França foi o crítico Pierre 

Restany quem liderou o boicote. No lugar das obras escolhidas por Pierre 

Restany vieram as tapeçarias de propriedade do governo francês: trinta obras, 

de vinte e três artistas. 
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Nome do Artista Nome da Obra 

Ano 
da 
obra Dimensões Manufatura Tecnica  

Henri-Georges Adam Lajes, areia e água 1968 400 x 594 Gobelins Alto-Liço 

Henri-Georges Adam Espaços 1968 150 x 585 Aubusson Baixo-Liço 

Jean ou Hans Arp As Bonecas 1967 195 x 200 Gobelins Alto-Liço 

Jean Atlan Sarabanda 1965 255 x 493 Beauvais Baixo-Liço 

Jean Atlan Dança do Zen 1966 286 x 454 Beauvais Baixo-Liço 

Andre Beadin Folhas Serenas 1968 345 x 460 Beauvais Baixo-Liço 

Andre Borderie Jardim Secreto 1966 247 x 343 Beauvais Baixo-Liço 

Georges Braque O Pássaro   200 x 285 Aubusson   

Alexandre Calder Composição 1966 300 x 400 Gobelins Alto-Liço 

Alexandre Calder Três estrelas negras   197 x 145 Aubusson Alto-Liço 

Sonia Delaunay Composição nº 1 1967 181 x 266 Gobelins Alto-Liço 

Sonia Delaunay Composição nº 2 1967 280 x 410 Gobelins Alto-Liço 

Emilie Giglioli As Dorminhocas 1966 280 x 544 Beauvais Baixo-Liço 

Emilie Giglioli Juventude 1968 241 x 318 Beauvais Baixo-Liço 

Hans Hartung Composição nº 2 1962 333 x 241 Beauvais Baixo-Liço 

Jacques Lagrange Homenagem a Paolo Ucello 1968 282 x 670 Aubusson Baixo-Liço 

Le Corbisier A mulher e o Ferreiro 1968 217 x 362 Beauvais Baixo-Liço 

Fernand Leger A Criação do Mundo   295 x 395 Aubusson Baixo-Liço 

Albert Lenormand A água 1964 191 x 198 Beauvais Baixo-Liço 

Jean Lurçat O Céu 1957 344 x 455 Gobelins Alto-Liço 

Henri Matisse O Céu 1964 197 x 315 Beauvais Baixo-Liço 

Henri Matisse O Mar 1964 197 x 315 Beauvais Baixo-Liço 

Yves Millecamps  Estruturas 1965 200 x 591 Gobelins Alto-Liço 

Jean Miró Composição nº 1 1966 303 x 452 Gobelins Alto-Liço 

Mario Prassinos  King Lear 1963 283 x 585 Gobelins Alto-Liço 

Mario Prassinos  Romeu e Julieta 1967 395 x 558 Gobelins Alto-Liço 

Nicolas de Stael Composição  1968 148 x 297 Beauvais Baixo-Liço 

Rasoul Ubac 
Formas Cinzentas e 
Amarelas 1968 330 x 260 Beauvais Baixo-Liço 

Victor Vassarely Helka 1966 207 x 196 Beauvais Baixo-Liço 

Maria Helena Vieira da Silva A Multidão 1967 462 x 315 Beauvais Baixo-Liço 

 

Jean Coural, administrador geral do Mobiliário Nacional e das 

Manufaturas Nacionais Gobelins, Beauvais e Savannie, é o autor do texto de 

apresentação. Que segue abaixo: 

 
A tapeçaria francesa tem uma longa história. Sabe-se que em Paris foi 
tecida a primeira obra prima da tapeçaria europeia: "O Apocalipse de 
Angers". Foi ainda na França, após um século de erros acadêmicos e 
de virtuosismo, que se operou a renovação de uma arte, no mundo 
atual, reencontrando seu brilho e função própria‖. 
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Do século XV ao XVIII – repleto de períodos brilhantes – as tapeçarias 
francesas de Arras e de Val de Loire, de Paris e d'Aubusson, dos 
Gobelins e de Beauvais, tecem a história de reis ou de pastoras, os 
amores de deuses ou de grandes lições da história sagrada. Mas 
sempre ciosa de conservar seus motivos nobres ou frívolos, as virtudes 
ornamentais que toda arte mural exige, sabem aliar em suas peças de 
maior sucesso, paciência, meticulosidade do artesão e a liberdade e 
fantasia do criador. 
Jean Lurçat fez renascer este oficio pleno de probidade, de calor lírico 
e de uma rigorosa consciência de seu objetivo. A ele seguem-se 
numerosos artistas, os quais, com suas pesquisas às vezes 
contraditórias, ainda não esgotam os recursos poéticos dos jogos 
infinitos de lã. 
Mais recentemente uma segunda onda de pintores abstratos – e temos 
a alegria de apresentar aqui alguns dos melhores – se não substituíram 
os primeiros, ao menos provam que uma atualização é sempre 
necessária. Além disso, é preciso dizer, testemunham igualmente a 
vitalidade e a riqueza da criação da tapeçaria francesa atual. 

 

 
Henri Adam 

Lajes, Areia e Água 

1968 
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Emilie Giglioli 

Juventude 

1968 
 

 

Joan Miró 

Composição nº 1 

1966 
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Sonia Delaunay 

Composição nº 2 

1967 

 

 

Mario Prassinos 

Romeu e Julieta 

1967 
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Victor Vasarely 

Hekla 

1966 

 

A XI Bienal de São Paulo, de 1971, ainda sofre os efeitos do boicote da 

edição anterior. Esta edição inaugura os "anos baixos" das mostras, 

consequência do desgaste da estrutura, refletindo num desinteresse por parte 

do público. Nessa edição a Polônia traz novamente tapeçarias do artista 

Wojciech Sadley, que já tinha participado da edição de 1965. Segue o texto do 

cátalogo da mostra sobre o artista. 

Wojciech Sadley representa outro tipo de individualidade: seus 
trabalhos originam-se de texturas artísticas e são, propriamente, 
estruturas espaciais, trazendo à mente composições esculturais. O 
encanto especial destas estruturas é obtido pela ênfase que empresta 
a força de gravidade que estica as ásperas superfícies tecidas. Neste 
ramo, o artista criou um estilo próprio, extremamente original. (Andrzej 
Jan Wroblewsky, p. 149) 
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Wojciech Sadley  

Ele II 

1971 

 
 

Neste mesmo ano Norberto Nicola e Jacques Douchez participam da 

representação brasileira. No catálogo, cada um dos artistas ganhou um texto 

intitulado ―Formas Tecidas‖, que seguem abaixo: 

 
"Formas Tecidas" de Douchez 
Não foi pela tapeçaria que Jacques Douchez penetrou neste mundo 
das artes visuais. Filiando-se, anos atrás, ao Grupo Abstração, teve 
seu aprendizado com esse mestre insigne que é Sanson Flexor, 
dedicando-se então ao desenho e à pintura, tendo mesmo se 
apresentado nesses gêneros e com sucesso, em várias Bienais de São 
Paulo. 
Sem que ele suspeitasse, talvez, o que fazia naquele tampo era se 
preparar para atender ao chamado de uma modalidade de arte em que 
iria realizar-se plenamente. De sorte que, por curioso que pareça, seria 
no Brasil e não em sua terra natal, de tão antiga e ilustre tradição na 
especialidade –Savonnerie, Gobelins, Aubusson, Beauvais e Flandres 
– que o canto surdo dos teares manuais iria fasciná-lo e atraí-lo. Mas, 
ao partir ao encontro desta voz, Douchez levaria uma bagagem 
espiritual que reputo da maior importância e presença em sua obra: a 
familiaridade, a prática das disciplinas que costumamos chamar de 
"humanidades" e, por longos anos, Douchez ministrou cursos e 
ensinamentos de literatura. Teve assim, por dever de oficio, a 
convivência pela leitura, reiterada de toda uma vasta plêiade de 
escritores que enriqueceram a França e dela fizeram a pátria espiritual 
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do universo inteiro. Em tais condições, arguto, agudo, sensível, ao se 
entregar a sua legítima vocação, num setor especializado, levara o 
sentido da universalidade da arte, para além de sua compartimentação; 
o sentimento, digamos assim, de que um momento há em que, pelas 
emoções suscitadas, encontram-se a pintura, a música, a escultura e a 
literatura, como num grande mar a que muitas águas convergem, todas 
elas chegando por caminhos vários, mas, em sua origem, da mesma 
fonte brotando: o ser humano, com suas paixões, suas alegrias e 
dores, sua esperança e desespero. Por sutil que pareça a ilação, talvez 
aí esteja o segredo dessa sensação de gravidade, da presença quase 
religiosa, que as "formas tecidas" de Douchez inspiram. Algo que nos 
questiona a ouvir, por exemplo, na fosca surdez dos fios de lã que se 
entrelaçam os plangentes acordes da "Pavane pour une infante 
défunte", de Ravel; ou sentir o fascínio do aliciante mistério de uma 
estrofe de Mallarmé. 
Na conhecida classificação de Diderot, Douchez seria, de preferência, 
o artista de "bom gosto". Mesmo seus rasgos de audácia inovadora 
mantém sempre uma certa contenção. Trabalha, percebe-se, no 
sentido de dar maior autonomia ao gênero de arte que professa: não 
mais a mera decoração ambiental, não mais o tapete de parede; ou o 
próprio espaço livre; que é também parede fluida, que transfixa o objeto 
e a ele se incorpora. Não obstante, Douchez tem sempre o cuidado de 
não violentar a natureza do material que emprega, de respeitar-lhe a 
"personalidade", de sorte que não se extravie das origens, não se 
desfigure; nem mesmo quando se expande em clamores de liberdade. 
As "formas tecidas" de Douchez têm, pela adoção de planos 
sobrepostos, qualquer afinidade com a escultura. Através de fendas 
abertas na superfície, vislumbra-se a ensombrada, subjacente e 
misteriosa riqueza de outras tramas recônditas. Mas perduram sempre 
a "souplesse", a morbidez da lã e dos outros fios empregados. E 
pendem, pendem – porque o pender é próprio da tapeçaria. À maneira 
de Braque, Douchez se revela, assim, a um só tempo, um clássico e 
um inovador. Um clássico, pelo vigilante sentido de equilíbrio, da 
adequação e da pertinência; e um inovador pela recusa `a 
permanência dentro dos moldes estereotipados, o poder da invenção, a 
força criadora, o afã com que busca insuspeitados caminhos para uma 
arte milenar‖. (Paulo Mendes de Almeida) 

 

 
 
Jacques Douchez – obra apresentada na XI Bienal de São Paulo. 
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Formas Tecidas de Norberto Nicola 
A tecelagem pertence às primeiras manifestações da humanidade. 
Começou-se a fazer tapeçaria, entre os coptas, no século III A. C., 
quando o homem passou de uma tecelagem utilitária à primeira ideia 
plástica. 
Depois das famosas tapeçarias pré-incaicas e das esplêndidas obras 
francesas da Idade Media, essa entrou em decadência até o século 
XX, florescendo, novamente, graças às pesquisas da arte moderna e 
às concepções arquitetônicas, que lhe atribuíram a mesma importância 
que possuía no período medieval, quando se destinava, então, a cobrir 
as grandes paredes das igrejas românicas. Se aquela época eram os 
expoentes da Igreja e os príncipes, que contratavam artífices, hoje são 
os industriais que encomendam o trabalho a esses artistas. Podemos 
asseverar, hodiernamente, quando todas as artes se transformam, a 
ponto de renunciar-se a uma artificial divisão de suas respectivas 
espécies, que a tapeçaria passou, também, por peculiar evolução. 
Falando sobre Lurçat – artista que mais influiu na evolução da 
tapeçaria moderna – assim como expressou René Berger, por ocasião 
da primeira Bienal Internacional de Tapeçaria, realizado em Lausanne, 
em 1962: "Lurçat libertou a tapeçaria das opulências parasitarias que a 
afixava‖.  
Efetivamente, podemos falar hoje, em uma verdadeira renascença da 
tapeçaria. Le Corbusier diz que isso é, em parte, devido ao nomadismo 
de nossa sociedade, cuja existência traz, consigo, uma série de 
domicílios. 
O alto nível da tapeçaria contemporânea foi alcançado, sem duvida, 
pelos artistas poloneses e iugoslavos cujas obras estão em 
permanente evolução. 
Com esse espírito de pesquisa, de indagação, é que deve ser 
encarada a obra de Norberto Nicola. Escrever sobre Nicola é, para 
mim, verdadeiro privilégio, não necessitando de entrosamento para 
sentir sua obra: ela me capta, e os ritmos de dança nela marcados 
ditam-me as palavras. 
"Toda arte – escreveu Andre Malraux – é a expressão lentamente 
conquistada do sentimento fundamental que o artista tem diante do 
universo." E Nicola abraça esse universo com a refinada sensualidade, 
e com a alegria frequente de viver, que desce até as raízes da terra. 
Aluno de Samson Flexor, que sempre criou uma pintura pura, sem 
adjetivos supérfluos, Nicola elaborou, inicialmente como pintor, uma 
concepção de plasticidade, que conseguiu traduzir através da 
tapeçaria. 
Abstrato na sua pintura, ele transpôs seu mundo de formas e cores 
para a obra tecida. Libertando a tapeçaria da ideia tradicional de uma 
representação plana, ele cria, hoje, suas "formas tecidas" – objetos 
monumentais de ritmos sempre novos. 
Vendo essas curvas largas e generosas, surgem, à minha frente, as 
praças de Berini, enquanto ouço ao longe briosas danças populares, 
unindo-se em estranha orquestração, ao ritmo repetido em movimento. 
Esses efeitos, tão vitais, são conseguidos através de uma extrema 
perfeição formal e de grande honestidade em relação ao material. Os 
fios entrelaçam-se numa contextura rica, colorida, flexível, luminosa... 
Firme na sua composição, esse artista é um "equilibrista da cor", e 
cada uma das obras oferece-nos uma nova proposta. 
A expressão de Nicola: "não tenho pesquisa, só tenho obra acabada" 
lembra-nos a famosa frase: "não procuro, encontro". Nada é 
improvisado de fato, nas obras desse artista tão rico de inventividade. 
"A obra tecida, Nicola diz, deve modelar o espaço numa forma 
multidimensional. A fibra e o tecido possuem um volume com 
qualidades próprias de tensão, elasticidade, comportamento, enfim um 
lugar no espaço". 
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Todavia, enquanto escultura quebra, por vezes, o espaço e o violenta e 
a tapeçaria nele se insere naturalmente, com seu calor físico, dúctil e 
com a sua presença viva. Pela inerente plasticidade, a forma tecida 
absorve o espaço; ocupa-o sem dominá-lo; não violenta, abraça-o. 
Muito bem definiu Nicola a missão de sua arte: "quero que minha obra 
seja cor, ritmo, calor. A parede é obstáculo, limitação. Mas, através da 
tapeçaria torna-se presença: alma que fala a outra alma". 
A arte de Norberto Nicola está no ápice: universal na linguagem e tem 
irredutível força de comunicação. Generosa e vibrante nos seus 
contornos, ritmos e cores, sua tapeçaria enlaça o espaço com tanta 
segurança, que nos parece que o artista chegou à realização completa. 
(Paulo Mendes de Almeida) 
 

 
 

Norberto Nicola – obra apresentada na XI Bienal de São Paulo. 

 

 

Na XII Bienal de São Paulo, em 1973, África do Sul, Espanha, 

Tchecoslováquia e Alemanha trazem tapeçarias nas suas representações. 

Continuando a tendência da falta de prestígio das bienais, com a ausência de 

artistas consagrados, abre-se mais espaço para as obras de tapeçaria. Obras 

estas que se afastam da definição mais tradicional de tapeçaria, e proximando-

se das instalações, tão presentes na edição de 1973. 
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África do Sul  

Ephraim Siqubu  

O Casamento Zulu 

 

 
 

Espanha  

Aurélia Muñoz  

Redes Vegetais 
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Tchecoslováquia  

Bohdan Mrazek  

Conferência de Imprensa 

 
Abaixo o texto do catálogo sobre a tapeçaria tcheca. 

 
Na Tchecoslováquia, a criação de tapeçarias cristalizou-se pela 
evolução dinâmica dos últimos anos, atingindo uma ampla gama de 
concepções, entre elas as obras de Bohdam Mraket e de Jindrich 
Vohanka que ocupam um lugar no primeiro plano. Mesmo se tratando 
de duas fortes personalidades, autônomas em todos os pontos de 
vista, suas criações apoiam-se em condições e princípios idênticos. Os 
dois artistas executam, eles mesmos, suas obras, tomando como ponto 
de partida a tapeçaria de concepção clássica, buscada em suas 
experiências posteriores e baseadas num perfeito conhecimento da 
profissão que permitiram opor-se sutilmente à realidade 
contemporânea e expressar suas ideias, o estado de espírito e as 
emoções que nele desperta. 
Pela forma que empregam a tecnologia, afastam, paulatinamente, os 
usos correntes. O princípio da tecelagem está orientado para o 
aproveitamento da fibra têxtil comparáveis, por excelência, ao 
preenchimento do espaço arquitetural, e capazes de formar um 
contraste harmonioso com os elementos técnicos. (Dagmar Tucha) 
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A Alemanha traz obras de Ritzy e Peter Jacobi, cuja sala e o texto são 

intitulados de Relevos Têxteis. 

 
Relevos Têxteis de Ritzy e Peter Jacobi, como "Transilvania II", são o 
produto final de suas versáteis abordagens de trabalho. As outras 
peças expostas, que só em parte podem ser chamadas de "tapeçaria" 
não são, portanto, necessariamente estudos diretamente relacionados 
com as obras tecidas. O resultado existe para o artista experimentar 
uma e outra vez com diferentes materiais e suas possibilidades 
formais. Assim, são obras independentes que não possuem a 
assinatura dos "pintores de cartões". Sua intenção é, em vez de uma 
tapeçaria tecida "finalizada", tornar visíveis os movimentos sensíveis do 
processo artístico. 

 
 

2.4. Jagoda Buic na Bienal de 1975 

 
Na XIII Bienal de São Paulo, em 1975, Ciccillo Matarazzo deixa a 

presidência da Bienal, e em seu lugar assume Ermelino Matarazzo. Nessa 

edição, há destaque para a videoarte, apresentada pela delegação norte-

americana, gerando polêmicas em relação ao comportamento do júri que não 

teve paciência para analisar a longa apresentação. O artista mais importante 

da linguagem, Naum Paik, estava presente no evento. Dessa maneira a 

premiação da tapeceira de Jagoda Buic ficou ofuscada pelos acontecimentos 

relatados acima. 

 

 

Nome da 
Artista  

Nome da Obra 
Ano 
da 
obra 

Dimensão em 
cm 

Material  Técnica  

Jagoda Buic Cercanias Pretas 1975 350 x 750 x 250 
Pelo de 
cabra e sisal 

Alto Cadilho 

Jagoda Buic 
Formas Móveis ao 
Vento e à Água 

1973 350 x 140 
Sisal e fibra 
vegetal 

Alto Cadilho 

Jagoda Buic Reflexos Brancos 1974 250 x 300 Lã Alto Cadilho 

Jagoda Buic 
Vermelho com Brio 
III 

1975 28o x 260 
Pelo de 
cabra 

Alto Cadilho 

Jagoda Buic Estrutura 75 1975 250 x 280 
Sisal e pelo 
de cabra 

Técnica livre 

Jagoda Buic Composição 1975 250 x 280 
Sisal e pelo 
de cabra 

Técnica livre 

Jagoda Buic Desenhos 1975 
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Abaixo o texto do Catálogo sobre a obra de Jagoda Buic. 
 

Apresentando-se com uma série significativa de suas novas tapeçarias 
na Bienal de São Paulo, Jagoda Buic adquire a reputação de artista 
que – como a polonesa Magdalena Abakanowicz – a coloca à testa da 
ressurreição da tapeçaria que essas duas artistas reconduziram a sua 
origem, transformando radicalmente a concepção e a função desta 
disciplina. Seu papel nesta ressurreição é demonstrado, segundo Jean 
Luc Duval tanto pelo valor expositivo de suas obras quanto pela 
audácia e a clareza de sua técnica. 
A breve aventura de nossas reflexões diante da obra de Jagoda Buic 
só pode reforçar observações desse tipo. Tomando algumas 
características essenciais que Jagoda Buic introduziu – comparando-as 
com fatores independentes no plano das relações dialéticas da 
equação única de significação e expressão –, percebemos mais 
facilmente o fundo e o valor de sua obra. 
A artista abandona, de início, a concepção tradicionalista da tapeçaria 
como quadro tecido ou tradução de um quadro. Enquanto a maior parte 
daqueles que trabalham em tapeçaria faz cartões ou transporta-os (no 
caso de pintores) mediante a técnica de tecelagem com material de lã, 
Jagoda Buic quer assegurar uma disciplina autônoma, contestando sua 
categoria de simples irmã da pintura. Além do mais não se trata aqui, 
de uma obra que integra um espaço pré-estabelecido e fechado como 
era o caso da antiga tapeçaria que se incluía no ambiente de salões e 
galerias; mas de obra que, sendo imaginativa e fundada em seus 
próprios recursos e técnicas, é imitação de alguma outra coisa; da obra 
cujo teor especificado consiste justamente no emprego lógico do 
material bruto; na predominância do valor expressivo sobre a função 
aplicada decorativa, que é habitualmente a mais importante, quando se 
trata de tapeçaria quadro. Isso não significa, no entanto, que essa obra 
careça de possibilidade de integração. Ao contrário, pode-se facilmente 
imaginá-la na ambiência rústica, aberta e clara, construída em madeira, 
tijolo, cimento e vidro; tanto no espaço dos vestíbulos quanto sob as 
arcadas dos velhos edifícios de tijolo e pedra. Isto significa somente 
que esta obra é extremamente diferente, numa palavra bem 
antitradicional. Porque, contestando essa tapeçaria quadro, Jagoda 
Buic contesta também a concepção da parede como lugar sagrado, a 
ela destinado. Desse modo, grande parte das tapeçarias não é prevista 
para a superfície plana da parede, mas para o volume tridimensional do 
próprio espaço; não é, portanto, plana, mas sinuosa; não está 
estendida sobre a superfície, mas propaga-se num relevo em que ela 
circunda e encerra com suas dobras e pregas, rupturas e ligações 
curvas. Trata-se de uma regulação moderna do espaço, do 
"acontecimento", do meio ambiente. As qualidades que nossa visão e 
nosso raciocínio podem captar evidenciam que não se trata nem de 
pintura, nem de relevo, nem de escultura, mas de uma forma de 
expressão. É uma tapeçaria original e muito autêntica. A autenticidade 
e a clareza da tapeçaria como ato criativo e autônomo é demonstrada, 
em primeiro lugar, na perfeita harmonia entre material e técnica, a lã e 
a tecelagem. A independência da parede e a adoção da terceira 
dimensão, a recusa da descrição dos motivos tomados da natureza ou 
da lembrança, caracterizam o valor fundamental desse ato criativo, no 
seu caráter autêntico e sua expressão autônoma. "Tudo começa pelo 
fio‖, diz Jagoda Buic. É bem o fio, o fio da lã bruta, dobrado, retorcido 
em alamares ou mesmo em grossos cordões que formam ornamentos 
ou que flutuam em franjas – é o material que mostra o ritmo e a 
estrutura dessa tapeçaria. A técnica de tecedura espessa corresponde 
a esse material e, inversamente, a uniformidade da trama se altera com 
as partes rítmicas de ornamentos em relevo, com ruptura e texturas 
diferentes – a superfície é muitas vezes perfurada e o desenho desta 
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perfuração sugere o espaço iluminado "por de trás", marcando sua 
integração e a concepção essencial do objeto no espaço. 
Por conseguinte, este procedimento é função da expressão – já 
frisamos que não se trata de uma obra destinada necessariamente à 
parede ou ao espaço físico pré-estabelecidos, como seu suplemento 
decorativo. Função de uma expressão excepcional e dramática, forte e 
original, que se inspira na arte popular e nos seus mitos passados. 
Transporta, esta expressão integra-se na corrente das pesquisas atuais 
abrindo-se facilmente para o futuro, para a inspiração pretendida, para 
o fundo do essencial, do original e do simples. O arquétipo da forma 
dessas tapeçarias é, também, uma consequência do material utilizado, 
da técnica e da tecedura, do impulso visionário na descoberta do 
fundamental. É por isso que elas se assemelham aos enormes 
pássaros noturnos e às grandes borboletas, por vezes sugerem objetos 
quase utilitários de um velho passado rústico, ou ainda, evocam as 
vestimentas misteriosas dos gigantes que povoam os contos 
populares. A cor reforça a expressividade dessa obra. Esta cor se 
adapta bem ao material, à técnica e à visão artística; ela é, 
habitualmente, dos tons naturais do material bruto – lã preta; branca ou 
escura, por vezes com reflexos vermelhos e castanhos. Além de duas 
séries, branca e preta, Jagoda Buic criou um ciclo vermelho; essa tripla 
harmonia; preto/branco/vermelho, frisa o caráter monumental de sua 
arte, e particularmente sua tendência de captar a natureza do 
essencial: trata-se de sinais expressivos e penetrantes que, com suas 
consonâncias e significados tendem a preencher o espaço. A cor 
completa essa expressão e conclui a cenografia de uma 
expressividade dramática, sóbria e difícil, que, por seu lado e ao seu 
modo, testemunha a experiência humana sobre a vida e a morte. 
Falando da expressividade desta tapeçaria, falamos, de fato, de suas 
emanações. Para falar de emanação, da impressão que a obra de 
Jagoda Buic nos desperta, insinuando tantas recordações e 
pressentimentos quanto imagens, seria preferível recorrer ao poeta, a 
Jure Kastlelan, que escreve: "Nos corredores destas inquietudes o sol 
não se põe, esse labirinto iluminado é sombrio de luz. Esses espaços 
não escondem nem fantasmas, nem quimeras. E festas razoáveis. E 
sonhos. E pedra, que não é de pedra. E uma mão que deixa sua 
inscrição firme e segura, que transforma a frugalidade do tempo e das 
formas". Sim, há tudo isso, mas acima de tudo esta última – esta mão 
que, por ser guiada por sua inteligência técnica excepcional ao mesmo 
que por sua força intuitiva igualmente excepcional, soube transformar o 
tempo e o destino do homem em forma visual. (Miograd B. Piotec) 

 

 

 
Jagoda Buic 

Cercanias Pretas 

1975 
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2.5. Magdalena Abakanowicz e Jagoda Buic na Bienal de 1979 

 
A XV Bienal de São Paulo, de 1979, é marcada pela abolição da 

premiação, uma edição retrospectiva homenageando os premiados nas 

edições anteriores, entre eles, estiveram presentes as duas tapeceiras 

premiadas: a polonesa Magdalena Abakanowick e a iugoslava Jagoda Buic. 

Entretanto, apenas pouco mais da metade desses homenageados estrangeiros 

compareceram. 

No início da década de 1980 há uma nova estrutura nas Bienais, surge a 

figura do curador, acaba a representação por país e por linguagem. Essa nova 

estrutura dá novo fôlego à mostra. Mas, não há mais obras categorizadas como 

tapeçaria a partir da edição de 1981. As obras têxteis apareceram por vezes, 

como em 1983, porém, foram categorizadas de maneira distinta, como 

instalações, por exemplo. 

 
 

Tatiana Alamos – Chile  

Obra apresentada na Bienal de 1983. 
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CAPÍTULO III 

 

PRINCIPAIS ARTISTAS DA TAPEÇARIA NO BRASIL  

 
 

3.1. A tapeçaria tem história 

 
Durante o mergulho no objeto da pesquisa percebi que os textos dos 

catálogos traziam muito pouco sobre o contexto das mostras, entretanto, a 

história da tapeçaria sempre estava presente, como se cada vez que se 

realizasse uma dessas mostras, a história da tapeçaria tivesse que ser 

recontada. Acredito que a presença constante da ―história‖ seja uma estratégia 

para buscar a permanência, juntamente com a questão da hierarquia entre as 

artes. 

O texto do Catálogo da 1ª Mostra de Tapeçaria Brasileira (1974) é 

composto da introdução, de autoria de Carlos Von Schmidt, e um longo texto 

intitulado ―Histórico da Tapeçaria‖, de autoria de Cesar Giobbi. O da I Trienal 

de Tapeçaria Brasileira é de autoria de Sheila Leiner e o texto da III Trienal de 

Tapeçaria Brasileira, intitulado ―A Arte da Fibra‖, uma proposta para a Trienal, é 

de autoria de Alberto Beuttenmuller. 

Percebi que os dois principais livros sobre tapeçaria no Brasil – de Geraldo 

Edson de Andradre (1978) e de Rita Cáurio (1985) – seguem em linhas gerais 

a mesma narrativa dos catálogos de 1974, que privilegiam como ponto de 

partida a tapeçaria gótica e/ou a medieval. Este período é visto pelos autores 

em questão como "Era de Ouro da Tapeçaria", ressaltando que esse foi um 

período anterior ao das consolidações das hierarquias já mencionadas. A 

tapeçaria medieval é mencionada no texto de Cesar Giobbi (1974) e no texto 

de Sheila Leirner (1976). 

O texto de Giobbi (1974), mais longo, dedica cerca de uma página e 

meia à tapeçaria medieval, ressaltando sua longa história, citando algumas 

tapeçarias famosas do período, sua função social, as temáticas civis e 
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religiosas, tipos de composição, e um parágrafo final sobre as técnicas e as 

cores. 

Já o texto de Leirner (1976) é bem mais sucinto, e a tapeçaria medieval 

é pouco abordada, lembrando um resumo feito por Giobbi (1974), trazendo 

rapidamente as obras famosas, os ateliers e manufaturas e as diversidades de 

técnicas. 

Depois, aborda-se a arte da tapeçaria clássica e sua subordinação à 

pintura, mencionadas em Giobbi (1974) e Leirner (1976) Os dois textos falam 

da França, do fechamento dos ateliers góticos e da proliferação de novos 

ateliers em outros países como a Holanda, a Alemanha, e a Hungria. Citam 

também a diversidade e estilo dos novos ateliers e a entrada no cenário 

daqueles que podiam comprar tapeçarias, não sendo mais privilégio da Igreja e 

dos príncipes. 

No texto de Giobbi (1974) há um parágrafo sobre a subordinação da 

tapeçaria à pintura, o aumento de cores e a mudança das temáticas; e cerca de 

três parágrafos sobre os principais ateliers de tapeçarias clássicas na França 

(Gobelin, Aubusson e Beuvais e suas dificuldades financeiras). O parágrafo 

seguinte aborda essas manufaturas francesas no início do século XX citando o 

avanço tecnológico que permitiu um aumento bastante significativo na 

variedade de nuanças de cores de lã e a incorporação de cópias de obras 

modernas, desde impressionistas até cubistas. Nota-se que a mudança ocorre 

apenas no assunto já que a tapeçaria continua a ser uma cópia da pintura. 

Essa experiência também é comentada por Sheila Leiner (1976) como uma 

nova variedade de cópia de pintura. 

O foco de Sheila Leirner (1976) em relação ao modernismo nas artes 

aplicadas é Willian Morris e seu interesse pelas artes aplicadas, não só os 

têxteis como o metal, a madeira e o vidro. De acordo com a autora o 

pensamento de Morris inspirou novas pesquisas artísticas na Europa, desde o 

Jungendil na Alemanha, até o Art Nouveau na França, aparecendo a ideia de 

produzir para a vida cotidiana. Para a autora este é o momento de ruptura de 

considerar a tapeçaria como a cópia de uma pintura. A Bauhaus e sua 

importância são apontadas brevemente. 

Cesar Giobbi (1974) aborda a Bauhaus como primeiro caso de 

modernismo na tecelagem, valorizando sua "esplêndida composição 
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geométrica‖, citando que há obras da principal artista têxtil da Bauhaus, Gunta 

Stolz, no acervo do MoMA. O autor adverte que as experiências da Bauhaus 

não foram puramente artísticas, pois eram usadas para fazer cortinas e forrar 

estofados. 

Cesar Giobbi (1974) aponta Jean Lurçat como "o grande renovador da 

tapeçaria". Lurçat estudou as tapeçarias dos séculos XII e XIII, e reformulou os 

modelos de cartões para a tapeçaria. A redução para apenas quarenta cores, 

foi inspirada nas tapeçarias medievais. Sheila Leirner (1976) fala brevemente 

sobre a contribuição de Jean Lurçat. Para a autora, o artista não chegou a 

romper com a tradição da tapeçaria, apenas fez uma mudança de método. 

Para Alberto Beuttenmuller (1982), Jean Lurçat é visto como "o grande 

inovador‖, devido à sua reformulação dos cartões com um número reduzido de 

cores, pensado com base em sua pesquisa sobre a tapeçaria antiga. 

Depois de Lurçat a narrativa segue para as Bienais de Tapeçaria de 

Lausanne. O texto de Carlos von Schmidt (1974) traz os números da Bienal de 

Lausanne do ano anterior: "Cinquenta e cinco artistas representando vinte 

países‖, as transformações durante os doze anos da mostra, que para o autor 

demonstravam a evolução da tapeçaria no seu conceito destacando os nomes 

dos principais figurantes: Olga do Amaral, Magdalena Abakanowicz e Jagoda 

Buic. 

Cesar Giobbi (1974) ressalta a utilização de outras técnicas têxteis, que 

não a tecelagem, como o tricô, o crochê, a renda e o macramê como opções 

para essa nova fase da tapeçaria, que, para o autor, se inicia nos anos 1950. 

Assim, essas transformações culminariam no rompimento dos "limites 

tradicionais" desafiando as próprias classificações, e apontando a força da 

tapeçaria nos anos 1960 e as experimentações tridimensionais, onde 

novamente Madgalena Abakanowicz e Jagoda Buic destacam-se. Para Giobbi 

(1974) a tapeçaria se transforma em objeto e escultura. 

Já Sheila Leirner (1976) não acredita na revolução da tapeçaria durante 

as Bienais de Lausanne, mas em "tomada de consciência da expressão". 

Abakanowicz é vista pela autora como "um dos expoentes máximos da 

tapeçaria", realizando "verdadeiras esculturas em materiais têxteis". 

Alberto Beuttenmuller (1982) inicia esse período com a importância da 

abstração e das pesquisas sobre texturas e os novos materiais como cordas e 



 

85 

barbantes. Essas pesquisas, para o autor, levavam os artistas para "um novo 

fenômeno: o objeto‖. Depois, nos anos 1960, aparecem as experiências 

tridimensionais, gerando um impasse com a nomenclatura ―tapeçaria‖, quando 

o autor sugere uma nova denominação: "objeto tridimensional em fibra‖. 

 

3.2. Pioneiros da Tapeçaria no Brasil 

 
De acordo com Carlos von Schmidt (1974), Cesar Giobbi (1974), Sheila 

Leirner (1976) e Alberto Beuttennmuller (1982), os pioneiros da tapeçaria 

brasileira são Regina Graz, Genaro de Carvalho, Jacques Douchez e Norberto 

Nicola. Entretanto, a perspectiva sobre cada artista varia conforme o autor. 

Vale lembrar que os quatro artistas participaram enquanto homenageados na I 

Mostra de Tapeçaria Brasileira, em 1974, havendo a reprodução de um 

pequeno texto crítico sobre cada um deles no catalogo da mostra. 

A participação de Regina Graz e Genaro de Carvalho foi póstuma. 

Entretanto, a produção de Regina Graz (1897-1973) se concentra nas décadas 

de 1920 e 1930; enquanto a produção de Genaro de Carvalho (1926-1971) se 

inicia por volta de 1950 e é interrompida por sua morte precoce. Por outro lado, 

Jacques Douchez (1921-2012) e Norberto Nicola (1930-2007) estão vivos e 

ativos durante todas as exposições, e Norberto Nicola ainda participa da 

organização. 

Regina Graz é vista como a precursora e sua relação com as artes 

decorativas é mencionada (Schmidt, 1974, Leirner, 1976 e Beuttennmuler, 

1982). Giobbi (1974) é o autor que dá mais importância para a artista, 

elogiando seus desenhos futuristas e composições geométricas e lamentando 

que a artista seja pouco conhecida. O texto reproduzido sobre a artista para a I 

Mostra de Tapeçaria Brasileira é de autoria de Aracy Amaral e foi publicado 

originalmente em 1968 e traz a questão do pioneirismo das artes decorativas, 

além de mencionar que a artista também ministrava aulas. 

Genaro de Carvalho é lembrado pelos temas tropicais, pela técnica da 

tapeçaria bordada e criticado pela falta de renovação por Giobbi (1974) e 

Beuttenmuller (1982). É citado também como ex-aluno de Lurçat por Leirner 

(1976) e por Beuttenmuller (1982). Schmidt (1974) é quem mais valoriza o 
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artista considerando o primeiro dos tapeceiros brasileiros a chamar atenção 

internacionalmente. 

 

 
 

Genaro de Carvalho 

Reprodução do detalhe a tapeçaria exposta na Exposição Tapeçaria Brasileira UFMG – 1974  

Fonte: Catálogo da Exposição  

 
Jacques Douchez e Norberto Nicola são vistos por todos os autores 

mencionados como uma dupla, exceção feita a Cesar Giobbi (1974). A 

Douchez e Nicola é dada a importância máxima: a vanguarda da tapeçaria 

brasileira (Schmidt, 1974); iniciadores da tapeçaria tridimensional (Leirner, 

1976) e os "verdadeiros artistas" (Beuttenmuller, 1982). 

Dois dos principais artistas das Trienais de tapeçaria Norberto Nicola44
 e 

Jacques Douchez45
 se conheceram em 1949, no Atelier-Abstração, de Sanson 

Flexor. Na época ambos se dedicavam à pintura, passando para a tapeçaria 

apenas em 1957, quando, em parceria, criaram o Atelier Douchez-Nicola. 

Durante a década de 1960 artistas brasileiros que produziam tapeçarias, 

                                                           
44

 Norberto Nicola atuou como tapeceiro, pintor, desenhista, escultor e gravador. Em 1954, 

começa sua formação no curso para professores de desenho da Fundação Armando Alvares 
Penteado (Faap) e no Atelier-Abstração, de Samson Flexor (1907-1971), em São Paulo. Ele 
também fez estágios na manufatura de tapeçaria de Aubusson, na França. 
45

 Jacques Douchez nasceu em Mâcon (França), em 1921 e faleceu em São Paulo (SP), em 
2012. O artista atuou como tapeceiro e pintor. Douchez chega ao Brasil, na cidade de São 
Paulo, em 1947. Integra o Atelier-Abstração, de Samson Flexor (1907-1971), a partir de 1951. 
Participa, com pinturas, das Bienais de São Paulo de 1953, 1955, 1957 e 1959. 
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estiveram presentes em exposições de arte, além de levar a modalidade para a 

universidade. Já no início da década, em 1961, Norberto Nicola fez uma 

exposição individual no Museu de arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM Rio). 

Nos anos seguintes, de 1963 a 1967, por três edições seguidas, 

Jacques Douchez e Norberto Nicola participam com tapeçarias da Bienal 

Internacional de São Paulo, evidenciando que o gênero podia ser acolhido em 

um evento fundamental para a arte contemporânea no Brasil. É também em 

meados da década que os dois artistas começam a produzir tapeçarias 

tridimensionais. Outra iniciativa desses artistas foi convidar pintores, entre eles 

Di Cavalcanti e Volpi, para produzir cartões para a tapeçaria. Esta ação é muito 

próxima àquela realizada por Lurçat na França, como já vimos anteriormente. 

 
Jacques Douchez 
Reprodução da obra exposta da 
exposição Tapeçaria Brasileria 
UFMG – 1974 
Fonte: Catálogo da Exposição 
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Norberto Nicola 
Reprodução da obra exposta da exposição Tapeçaria Brasileria UFMG – 1974 
Fonte: Catálogo da Exposição 

 
 

Norberto Nicola, participante e organizador das Trienais, assina o texto 

de apresentação sobre a arte têxtil andina que se fez representar também na III 

Trienal de Tapeçaria do Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM/SP), em 

1982. A preocupação de Nicola com a tecelagem dos povos nativos não se 

resume à região dos Andes, estende-se à arte plumária indígena brasileira, da 

qual ele se tornou colecionador, expondo na Bienal de São Paulo de 1983. 

Durante essa década Nicola demonstra maior interesse pela atividade 

de colecionador e organizador de exposições da sua coleção, se distanciando 

da produção e exposição de suas obras. 

 

3.3. A Tapeçaria no Rio Grande do Sul  

 
Dos artistas que participaram das Trienais, vinte residiam no Estado do 

Rio Grande do Sul: quinze em Porto Alegre, quatro em Santa Maria e uma, 

Renata Rubim, em Gramado entre eles duas artistas premiadas: Berenice 
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Gorini e Erica Turk; apenas um era do sexo masculino, Yeddo Titze. . Cinco 

desses artistas participaram das três edições das Trienais: Arlinda Volpato, 

Carla Obino, Licie Hunsche, Heloisa Crocco Sellins e Zoravia Bettiol; oito, 

estudavam na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS): Jussara 

Cirne de Souza, em 1948; Rachela Gleiser, em 1952; Zoravia Bettiol, em 1955; 

Berenice Gorini, em 1960; Joana de Azevedo Moura e Sonia Moeller, em 1964; 

Heloisa Crocco Sellins, em 1970; e Arlinda Volpato, em 1972. Com exceção de 

Heloisa Crocco Sellins, que estudou Desenho Industrial, todas as demais se 

diplomaram em Artes.  

Zoravia Bettiol além de artista foi professora de tapeçaria de várias 

artistas participantes das Trienais: Sonia Moeller, Heloisa Crocco Sellins, 

Rachela Gleiser, Liciê Hunsche, Erica Turk, Carla Obino e Fanny Meimes 

foram suas alunas, principalmente entre o final da década de 1960 e durante a 

década de 1970. Carla Obino seguiu o mesmo caminho, e foi professora de 

Rachela Gleiser, Fanny Meimes e Leila Rosa Araujo dos Santos. 

 
 
Zoravia Bettiol 
 
 
 



 

90 

 
 
Zoravia Bettiol 
 

 
 
Zoravia Bettiol 
 
 

Berenice Gorini, principal representante da tapeçaria na cidade de Santa 

Maria, Rio Grande do Sul, nasceu em 1941, na cidade de Nova Veneza, no 

Estado de Santa Catarina. É formada em Artes Plásticas, pelo Instituto de Artes 

da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, licenciada em desenho pela 

PUC de Porto Alegre (PUC-RS) (Caurio, 1985). Participou da I Mostra de 

Tapeçaria Brasileira, em 1974; das duas primeiras Trienais de Tapeçaria 

recebendo o premio revelação, em 1976; do Encuentro Argentino-Brasileno-

Uruguaio del Tapiz, em 1977; da exposição ―El Arte de la Tapeçaria em Brasil‖, 

em 1980; do ―Textlikunst‖, mostra itinerante de Tapeçaria na Áustria, em 1981; 

e do Evento Têxtil, em 1985. 
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Berenice foi docente na Universidade Federal de Santa Maria onde 

anteriormente estudou tapeçaria com o artista e professor Yeddo Titze46. Sobre 

essa parceria Caurio (1985, p. 132) diz: 

Portanto, quando retornou ao Brasil em 1970, a fim de dar continuidade 
ao seu trabalho em tecelagem, YeddoTitze possuía uma excelente 
formação técnica, que tratou de transmitir em Santa Maria, onde 
grandes talentos, como Berenice Gorini e Ivandira Dotto, iriam se 
revelar.  

 
 

 
Berenice Gorini 
Ogum Maruô (O saiote de Ogum) 
Macramê misto e palha Trançada 
I Trienal 1976 
Reprodução do Catálogo 
 
 

                                                           
46

 Yeddo Titze nasceu na cidade de Santana do Livramento (RS). De acordo com Caurio 

(1985), foi na exposição de Genaro de Carvalho, no Museu de Artes do Rio Grade do Sul, em 
1959, que começou seu interesse pela tapeçaria. Pesquisou tapeçaria antiga e moderna em 
Paris e fez estágio no Atelier Aubusson, retornando ao Brasil em 1970. Participou de várias 
exposições coletivas de tapeçaria durante os anos de 1970 e no final da década retornou à 
pintura. 
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Berenice Gorini 
Reestrutura I, II e III 
Fibras Vegetais Trançadas 
Reprodução do Catálogo 

 
Em 1978 Berenice participa na I Bienal Latino-Americana de São Paulo, 

também conhecida pelo subtítulo ―Mitos e Magias‖. A artista foi classificada em 

mitos e magias de origem indígena tanto no Catálogo quanto nas notícias de 

jornal47. A uma reprodução da obra exposta pela artista no catálogo da mostra, 

em 1979 da XV Bienal Internacional de São Paulo, em 1983 em ―100 anos da 

Arte do Rio Grande do Sul‖. 

Berenice utilizou a palha e as técnicas de cestaria e trançado indígena 

para confeccionar suas obras. O material local e a técnica de origem nativa faz 

que ela se aproxime do debate em torno da brasilidade, o que a levou, anos 

mais tarde, a escrever um livro intitulado Memória Trançada, no qual ela 

aborda a técnica do trançado. 

 

3.4. A Tapeçaria no Rio de Janeiro 

 

                                                           
47

 Jornal do Brasil, 24/7/1978 e 3/11/1978, ambos de autoria de Roberto Pontual. A Folha de 
S.Paulo também noticia a participação da artista na mostra em 29/10/1978. 
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Dezessete artistas que participaram das Trienais residiam na cidade do 

Rio de Janeiro (Rio de Janeiro), mas a cidade natal deles é é uma heterogenia, 

seis artistas nasceram na capital48, dois nasceram no interior do Estado49, duas 

em de Minas Gerais50, uma na Bahia51, um na Paraíba52, e cinco eram 

estrangeiros53; destes três foram premiadas: Bia Vasconcellos, Heloisa Braune, 

Vivian Silva; apenas quatro são do sexo masculino; três54 participaram das três 

edições das Trienais, dois participaram em 1976 e 197955, uma, Heloisa Braun, 

participou em 1979 e 1982; cinco participaram apenas em 197656; dois apenas 

em 197957; e quatro apenas em 198258. A idade desses artistas durante as 

Trienais variava de 28 a 59 anos, sendo três artistas na faixa dos 5059, duas 

artistas tinham entre 40 e 5060, sete na faixa dos 4061, e quatro na faixa dos 

3062, e um, Olívio Luiz Silva, na faixa dos 20. 

A artista Inge Roesler nasceu em 1929 na cidade do Rio de Janeiro (RJ). 

Estudou com Ivan Serpa, Aluisio Carvão e Domenico Lazzarini no Museu de 

Arte Moderna do Rio de Janeiro em 1957 e 1962. Participou de exposições 

durante a década de 1960, e em 1966 fez sua primeira exposição individual. 

Inicialmente a artista se dedicou à pintura, depois, por volta de 1968, 

começou a fazer cartões de tapeçaria, e a partir de 1976 suas tapeçarias 

começam a ser produzidas tridimensionais. A artista é citada por Rita Caurio, 

                                                           
48

 Bia Vasconcellos, Diva Aizim, Gilda Azevedo, Inge Roesler, Vivian Silva e Mirthes Mello 
Machado.  
49

 João Cantuaria nasceu em Petrópolis e Heloisa Braun nasceu em Teresópolis.   
50

 Mary Ann Pedrosa e Marilia Gianetti Torres nasceram em Belo Horizonte.  
51

 Vera Patury nasceu em Salvador, Bahia.   
52

Olivio Luiz da Silva nasceu em Itabaiana, Paraiba.   
53

Delfa Deriu e Renato Montecchiari nasceram na Argentina, Maria Kikoler nasceu na 
Alemanha, Françoise Galle nasceu na França e Pierluigi Parodi nasceu na Itália.  
54

Bia Vasconcellos, Gilda Azevedo e Maria Kikoler.  
55

Mirthes Mello Machado e Pierluigi Parodi. 
56

Diva Aizim, Marilia Gianetti Torres, João Cantuaria, Delfa Deriu e Inge Roesler. 
57

 Mary Ann Pedrosa e Olivio Luiz da Silva.  
58

 Renato, Montecchiari, Vera Patury, Vivian Silva e Françoise Galle.  
59

Maria Kikoler nasceu em 1923, participou das três trienais, portanto tinha: 53 anos na I, 56 
anos na II e 59 anos na III. Gilda Azevedo nasceu em 1924, participou das três Trienais, 
portanto tinha 52 anos na I, 55 anos na II, e 58 anos na III. Marilia Gianetti Torres nasceu em 
1925 e tinha 51 anos quando participou da I Trienal.  
60

Mirthes Mello Machado nasceu em 1928, tinha 48 na I Trienal e 51 anos na II Trienal. Heloisa 
Braun nasceu em 1930, tinha 49 anos na II Trienal e 52 anos III Trienal.    
61

 João Cantuaria nasceu em 1927, e tinha 49 anos na I Trienal. Inge Roesler nasceu em 1929 
e tinha 47 anos na I Trienal. Mary Ann Pedrosa nasceu em 1933 e tinha 46 anos na II Trienal. 
Pierluigi Parodi nasceu em 1933 e 43 anos I Trienal e 46 na II Trienal. Vera Patury nasceu em 
1940 e tinha 42 anos na II Trienal. Françoise Galle nasceu em 1940 e tinha 42 anos na III 
Trienal.   
62

 Diva Aizim nasceu em 1939 e tinha 37 anos na I Trienal. Vivian Silva nasceu em 1945 e tinha 
37 na III Trienal. Renato Montecchiari nasceu em 1951 e tinha 31 anos na III Trienal. 
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Geraldo Edson de Andrade, pelo Dicionário Crítico da Pintura no Brasil, e pela 

Enciclopédia do Itaú Cultural. 

 

 
 
Inge Roesler – UFMG, 1974. 

 

 
 
Inge Roesler – FAAP, 1974 
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Inge Roesler – I Trienal, 1976 
 

 
 
Inge Roesler 
 



 

96 

 
 
Inge Roesler 

 
 

3.5. A Tapeçaria em Minas Gerais 

 
Vinte e três dos artistas que residiam no Estado de Minas Gerais 

participaram das Trienais63, mais especificamente três homens e vinte 

mulheres. Somente duas artistas, Elena Gutzgolff64e Shirley Paes Leme não 

residiam em Belo Horizonte, Elena morava em Uberaba, e Shirley em 

Uberlândia. O mesmo não pode ser dito da cidade natal, pois quatro artistas 

nasceram no interior de Minas Gerais65, e duas no interior de Goiás66. Apenas 

um dos artistas residentes no Estado foi premiado, Fernando Manoel, que 

recebeu menção honrosa em 1979 e em 1982. Ele também é o único dos 

mineiros a participar das três edições do evento. Cinco destes participaram em 

1976 e em 197967, quatro participaram apenas em 197668, outros quatro 

participaram apenas em 197969, e nove participaram apenas em 198270. 

                                                           
63

 Maria Di Fontenelle apesar de ter nascido em Belo Horizonte (MG) não está entre eles pois 
na época residia em Brasília (DF).  
64

 A artista não nasceu em Minas Gerais, mas em São Paulo (SP). 
65

 Ita Maia nasceu em Dr. Lund, Julieta Napoleão nasceu Barroso, Luis Chaves nasceu em 
Jequitinhonha, e Marlene Trindade em Santa Bárbara.  
66

 Blandina nasceu em Rio Verde e Shisley Paes Leme em Dourado. 
67

 Marlene Trindade, Maria Auxiliadora Ribeiro Penna, Renata Falci, Maria Helena Andrés 
Ribeiro e Elena Gutzgolff, também conhecida como Tica.  
68

 Ita Maia Ferreira de Souza, Enzina Blandina, Julieta Napoleão Ferreira de Souza e Olivia 
Silva.  
69

 Augusto Degois, Luis Chaves, Maria Amelia Palhares, e Maria da Penha Aparecida Moreira 
Paes, também conhecida como Penha Paes.    
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Alguns dos artistas mineiros estudaram na Escola Guinard, Augusto 

Degois, Fernando Manoel; e as artistas do Grupo Tema: Arlete Sayar, Julia 

Dantas, Luciola Moura, M. Eugenia Gama, Marisa Tertuliano, Selma Lodi, 

Yvone Roscoe. 

Marlene Trindade, além de participar como artista, foi professora de 

outras participantes: Maria Auxilidora Ribeiro Penna, Joice Saturnino e Shirley 

Paes Leme foram suas alunas. A produção de suas alunas é diversificada, 

Auxiliadora trabalha com tecelagem bidimensional, inovando com o uso de 

materiais como sisal e fio plástico, Joice Saturnino faz cubos de sisal.Caurio 

(1985) relaciona a produção de Trindade com a de outras artistas mineiras, 

como: Ita Maia Ferreira de Souza, Julieta Napoleão Ferreira de Souza e Enzina 

Blandina.  

Marlene Trindade nasceu em 1936, na cidade de Santa Barbara (Mina 

Gerais). De acordo com o currículo da artista disponível em sua pasta no MAM: 

Marlene cursou ―Artes Industriais e Artesanato‖ no Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em 1964, cursou 

Decoração de Interiores em Chicago (Estados Unidos), em 1966, no ano 

seguinte cursou Fine Artes e Educação em Detroit (Estados Unidos). Em 1968 

foi para a França estudar na Manufatura Gobelins. Em 1969 estagiou no 

laboratório de tingimento da Hoecht por dois meses, no mesmo ano conhece 

Norberto Nicola, e em 1974, Jacques Douchez. Em 1977 Marlene fez estágio 

em Londres, para trabalhar com corantes vegetais. 

                                                                                                                                                                          
70

 Joice Saturnino, Shirley Paes Leme e o Grupo Tema composto por: Arlete Sayar, Julia 
Dantas, Luciola Moura, M. Eugenia Gama, Marisa Tertuliano, Selma Lodi e Yvone Roscoe.  
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Marlene Trindade 
UFMG, 1974 
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Marlene Trindade 
Uruguai, 1975 
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Marlene Trindade 
FAAP, 1974 
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Marlene Trindade 
I Trienal, 1976 
 
 

 
 
Marlene Trindade 
II Trienal, 1979 



 

102 

 

 
 
Marlene Trindade 
Evento Têxtil, 1985 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Trata-se de uma pesquisa sobre a Arte da Tapeçaria no Brasil, foram 

feitos exaustivos levantamentos de dados, driblando as poucas referências 

bibliográficas sobre o assunto. Um mapeamento das tapeçarias expostas no 

decorrer das Bienais de São Paulo, proporcionou verificar o contato dos artistas 

brasileiros interessados em tapeçaria com as obras internacionais presentes 

nas Bienais. Entre 1960 e 1980, surgiram diversos artistas da tapeçaria no 

Brasil, reunindo obras expostas nas mais importantes mostras coletivas do 

período. 

Foram analisados os diversos textos publicados sobre a Tapeçaria no 

espaço de tempo abordado, incluindo textos de apresentação de catálogos e 

reportagens de jornais. 

Neste sentido, é possível perceber que as obras internacionais 

estiveram no Brasil anteriormente às exposições nacionais, permitindo nos 

dizer que as tapeçarias presentes nas Bienais de São Paulo impulsionaram a 

Arte da Tapeçaria no Brasil. 

Entre as informações obtidas, destaca-se a atuação de muitos dos 

principais artistas como docentes, um horizonte que merece ser aprofundado. 
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Anexos 

 

Dados dos artistas participantes das Trienais 

Artistas Número de obras Nascimento Residência 

 
1976 1979  1982  

Estado ou 
País 

Ano Estado 

Alice Carracedo 3 1 
 SP 1938 SP 

Alicia Beatriz Negri   
2 Argentina 1952 SP 

Anna Lucia Cafaro   
3 SP 1954 SP 

Ana Goldberger  
2 

 SP 1947 SP 

Anca Di Segni  
3 

 Romênia 1944 SP 

Anni Rollenstein  
3 

 França 1948 SP 

Aracy R. M. Zanotti 3 3 
 SP 1927 SP 

Arlinda Volpato 4 1 3 SC 1946 RS 

Astrea G. do Amaral   
1 RS 1914 RS 

Degois (Augusto 
Degois)  

3 
 MG 1930 MG 

Beatriz Rosa Peres 3 
  MG 1935 SP 

Berenice Gorini 4 3 
 SC 1941 RS 

Bia Vasconcellos 3 3 3 RJ 1946 RJ 

Blandina 3 
  GO 1926 MG 

Candida Sardinha 

5 (em 
conjunto 
com 
Minnie)   

 Ilha da 
Madeira 1908 DF 

Minnie Sardinha 

5 (em 
conjunto 
com 
Candida)   

 
  1943 DF  

João Cantuaria 5 
  RJ 1927 RJ 

Carla Obino 4 2 3 RS 1913 RS 

Albertini (Luis Carlos 
Albertini) 

4 3 3 
SP 1941 SP 

Carlos José Morais 
Neto   

3 
CE 1951 CE 

Carlos Salvador 4 3 2 SP 1941 SP 

Claudie Arippol 5 
  Egito 1946 SP 

Claudio Medeiros 
Silveira 

5 

1( em 
conjunto 
com Sonia 
Paul) 

 
SP 1942 SP 

Cerzo  
3 1 PR 1947 SP 

Cidinha Fergoli   
3 SP 1952 SP 

Clemente Hungria  
3 3 SP 1956 SP 

Danilo França 3 
  SP 1940 SP 

Delfa Deriu 2 
  Argentina 1927 RJ 
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Diva Aizim 3 
  RJ 1939 RJ 

Jacques Douchez 5 3 2 França 1921 SP 

Elia 5 
  SP 1930 SP 

Erica Turk   
2 RS 1915 RS 

Eva Soban 3 3 2 SP 1950 SP 

Fanny Waldergorn 3 
  RS 1922 SP 

Fernando Manoel 3 3 3 MG 1940 MG 

Ferreira do Ceará   
3 CE 1940 SP 

Françoise Galle   
3 França 1940   

Gilda Azevedo  3 3 3 RJ 1924 RJ 

GUY Machado Filinto 
da Silva 

4 3 
 SP 1958 SP 

Goés (Dilma de 
Barros Goés Batalha)   

3 
ES 1944 ES 

Heloisa Braun  
3 2 RJ 1930 RJ 

Heloisa Crocco 
Sellins 

2 1 2 
RS 1949 RS 

Ignez Turazza 4 2 
 SP 1937 SP 

Inge Roesler 4 
  RJ 1929 RJ 

Iracy Nitsche 2 3 
 SP 1938 SP 

Ita Maia Ferreira de 
Souza 

3 
  MG 1918 MG 

Ivandira Dotto 3 3 
 RS 1941 RS 

Janda Caparica  
3 

 SP 1926 SP 

Janete Siqueira 3 1 3 PR 1944 PR 

Jean Gillon 3 3 
 Romênia 1919 SP 

Joana de Azevedo de 
Moura 

5 3 
 RS 1941 RS 

Joice Saturnino   
1 MG 1957 MG 

José Mauro Andrade 
Padovani 

5 
  SP 1953 SP 

Jorge Cravo  5 3 
 BA 1927 BA 

Juan Ojea  
2 1 Argentina 1951 SP 

Julieta Napoleão 3 
  MG 1918 MG 

Jussara Cime de 
Souza 

1 
  RS 1925 RS 

Katia Zirnberg   
3 SP 1960 SP 

Labarros (Leo Arthur 
Barros)  

3 
 SP 1940 SP 

Leila Rosa Araujo 
Santos  

1 
 RS 1928 RS 

Lena (Maria Helna 
Milliet F. Rodrigues)  

2 
 SP 1910 SP 

Liciê Hunsche 2 3 2 RS 1924 RS 

Luci Hladczuk   
2 PR 1943 PR 

J. N. Manoel   
2 CE 1957 SP 

Luis Pedroso D'Horta 5 3 
 SP 1941 SP 

Luis Chaves  
3 

 MG 1946 MG 

Marcia Bioni   
3 SP 1959 SP 

ME (Maria Eugenia 
Fontana)   

3 
SP 1954 SP 
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Maria Amelia 
Palhares  

1 
 MG 1953 MG 

Maria Auxiliadora 
Ribeiro Penna  

3 3 
 MG 1935 MG 

Maria Danesi  
3 

 SP 1945 SP 

Maria Helena Andres 
Ribeiro 

3 2 
 MG 1922 MG 

Maria Di Fontenelle  
3 

 MG 1950 DF 

Maria Kikoler 4 3 3 Alemanha 1923 RJ 

Marian (Maria Ofelia 
Klein Nitsche) 

5 
  RS 1915 RS 

Maria Thereza 
Camargo 

5 3 3 
SP 1928 SP 

Marilia Gianetti Torres 3 
  MG 1925 RJ 

Marlene Trindade 5 2 
 MG 1936 MG 

Mary Ann Pedrosa  
3 

 MG 1933 RJ 

Meimes 4 1 
 RS 1922 RS 

Myrian Schict Vigano   
1 SP 1935 SP 

Xtiano (Nicolau 
Gomes da Silva Filho) 

2( em 
conjunto 
com 
Michel) 

1(em 
conjunto 
com Michel) 

1 

PE 1945 PE 

Michel Barbault 

2 (em 
conjunto 
com 
Xtiano) 

1 (em 
conjunto 
com Xtiano) 

 
Suíça 1944 PE 

Mirthes Mello 
Machado  

5 3 
 RJ 1928 RJ 

Nemesio  
2 

 BA 1944 SP 

Norberto Nicola 3 3 3 SP 1931 SP 

Olivia Silva 3 
  MG 1932 MG 

Olivio Luiz da Silva  
2 

 PB 1951 RJ 

Pierluigi Parodi 4 2 
 Itália 1933 RJ 

Theoto (Pedro 
Roberto Theoto) 

1 2 
 SP 1949 SP 

Penha Paes (Maria 
da Penha Aparecida 
Moreira Paes)  

3 3 
 

MG 1941 MG 

Queiroz (Antonio 
Carlos Q. Meneses)  

3 
 SE 1949 SP 

Rachela Gluser  
2 

 RS 1932 RS 

Renata Falci 3 2 
 MG 1952 MG 

Renata Rubim 3 
  RJ 1948 RS 

Renato Montecchiari    Argentina 1951 RJ 

Renot (Reinaldo 
Eliomar Freitas 
Marques da Silva) 

3 2 
 

BA 1932 BA 

Ronete Langer  
2 

 RS 1948 RS 

Rojane Saraiva 
Lamego   

2 
RS 1940 RS 

Ruth Dorothea Van 
Borries  

2 
  Alemanha 1912 SP 

Salome Berryman 5 2 3 RS 1936 DF  

Shirley Paes Leme   
3 GO 1955 MG 
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Sonia Moeller 5 2 
 RS 1942 RS 

Sylvio Palma 5 2 
 SP 1946 SP 

Sonia Malta   
1 PE 1945   

Sonia Paul   

3 e mais 1 
em cojunto 
com Claudio 
Medeiros  

3 

PR 1937 SP 

Suzana Lima   3 3 MS 1942 SP 

Arlete Sayar (Grupo 
Tema)      

2(em 
conjunto 
Grupo 
Tema) MG   MG 

Julia Dantas (Grupo 
Tema)     

2(em 
conjunto 
Grupo 
tema) MG   MG 

Luciola Moura (Grupo 
Tema)     

2(em 
conjunto 
Grupo 
Tema) MG   MG 

M. Eugenia Gama 
(Grupo Tema)     

2(em 
conjunto 
Grupo 
Tema) MG   MG 

Marisa Tertuliano 
(Grupo Tema)     

2(em 
conjunto 
Grupo 
Tema) MG   MG 

Selma Lodi (Grupo 
Tema)     

2(em 
conjunto 
Grupo 
tema) MG   MG 

Yvone Roscoe 
(Grupo Tema)     

2(em 
conjunto 
Grupo 
Tema) MG   MG 

TICA (Elena Gtzgolff 5 3 
 SP 1934 MG 

Vera Patury   
3 BA 1940 RJ 

Vivian Silva   
3 RJ 1945 RJ 

Yeddo Titze 3 
  RS 1935 RS 

Zoravia Bettiol 4 3 3 RS 1935 RS 
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Dados dos artistas residentes em São Paulo 

Artista Formação Técnica Tema 

Alice Carracedo Música, poesia e pintura 
Tubos de lãs – 
tridimensionais 

Mundo animal, vegetal, 
simbolos espirituais – 
composições abstratas e 
figurativas – gado – 
canaviais  

Alicia Beatriz Negri Sem informação 

Anna Lucia Cafaro   
Tecelagem – diversos 
fios 

Formas tridimensionais 
semiabstratas 

Ana Goldberger 

Estudos de desenho com 
Yolanda Mohaly, pintura a óleo, 
xilogravura. Começa a 
tapeçaria nos anos 1970 

  
Texturas, volumes e 
trançados, aspecto 
"selvagem" e vital 

Anca Di Segni   Tricôs e macramês 
Transperência – natureza 
viva 

Anni Rollenstein 
Viagem à floresta amazônica, 
pesquisa de técnicas locais  

Palha, cipó, tinturas 
vegetais  

Formas espaciais, teias – 
abstrato – composições 
pendentes no teto – 
produção realizada junto 
com quatro artesões  

Aracy R. Monteiro 
Zanotti 

  Tecelagem 
Jogos cromáticos – 
formas naturais 

Albertini (Luis 
Carlos Albertini) 

Desenho, pintura, domínio têxtil 
com Ivette Lietar 

Agulha mágica – 
painéis borbados 

Figurativo, barroco 
brasileiro – fachadas de 
igrejas 

Beatriz Rosa 
Peres 

  
Tecelagens e 
macramês 

Estandartes abstratos 
geométricos 

Carlos Salvador   
Tecelagem, bordado e 
crochê 

Especialidade têxteis 

Claudie Arippol   
Bordados, aplicações 
de contas 

Movimentos ondulares – 
dégradés 

Claudio Medeiros 
Silveira 

    
Abstrações simétricos 
geométricas – arabesco 
tecido 

Cerzo 
Desenho, pintura e escultura, 
domínio têxtil a partir do final 
dos anos 1970 

Canudos, canetas, 
estopas, papéis 
reciclados  

Tridimensional 

Cidinha Fergoli   Estandartes de tecidos 
Composições abstrato 
geométricas 

Clemente Hungria 
Artista plástico, arquiteto e 
ciencista social 

Impressão em seda 
Questionamento do 
conceito de tapeçaria 

Danilo França Sem informação 

Jacques Douchez       

Elia Pintura     
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Eva Soban 
Sociologia, desenho, pintura e 
fotografia – filosofia e arte zen 

Tear com cabos de 
vasoura  

Crítica ao egoísmo 

Fanny Waldergorn   Esmiras e bordados Abstrações 

Ferreira do Ceará   
Pinturas, bordados e 
aplicaçoes em tecido 

Figurações ingênuas, 
cenas do interior 

GUY Machado 
Filinto da Silva 

  Tecelagem Abstrato geométrica  

Ignez Turazza 

Estudou história da arte com 
Douchez, se tornou sua 
assistente – estudou pintura e 
xilogravura com Ana Shultz 

Macramê 
Murais abstratos, 
passagens cromáticas 

Iracy Nitsche 
Pintora e desenhista – estímulo 
de Norberto Nicola 

  
Folclore brasileiro, 
elementos geométricos 

Janda Caparica     

Abstrações de inspiração 
afro – exploração de 
relevos texturas e 
materiais  

Jean Gillon 
Pintor, escultor, cenógrafo, 
gravurista e tapeceiro 

  Formas abstratas 

José Mauro 
Andrade Padovani Sem informação 

Juan Ojea 

Estudou gravura e tapeçaria 
em Buenos Aires e Montevidéu 
– pesquisou arte popular em 
comunidades peruanas 

Urdiduras aparentes Composições espaciais 

Katia Zirnberger   Tricô e tecelagem 
Composições espaciais e 
objetos urbanos 

Labarros (Leo 
Arthur Barros) 

  Macramês Expressionistas 

Lena (Maria Helna 
Milliet F. 
Rodrigues) 

      

J. N. Manoel   
Criações murais e 
espaciais 

Temas populares 

Luis Pedroso 
D'Horta 

Escultor     

Marcia Bioni   Módulos tecidos Composições conceituais 

ME (Maria Eugenia 
Fontana) 

    
Figurações de caráter 
surrealista 

Maria Danesi   
Tecelagens e 
macramês 

Figurativo geométrico, 
relevos espaciais 

Maria Thereza 
Camargo 

  
Tear, crochê e 
macramê 

Abstrato geométrico, 
urdidura aparente 

Myrian Schict 
Vigano 

  
Macramê, crochê, 
nanduti 

Formas vegetais 

Nemesio       

Norberto Nicola       



 

122 

Theoto (Pedro 
Roberto Theoto) 

Estímulo de Douchez, de quem 
foi assistente por uma década – 
estudou desenho e pintura na 
FAAP 

Macramês Composições espaciais 

Queiroz (Antonio 
Carlos Q. 
Meneses) 

  Macramê 

Guerreiros, bois e 
máscaras – 
tridimensionais – formas 
semiabstratas 

Ruth Dorothea Von 
Borries  

  
Tapetes semi-
industriais – peças 
murais unicas 

Figurações geométricas, 
natureza brasileira 

Sylvio Palma Contato com Nicola 
Talagarça, bordado, 
kelim, tecelagem 

Natureza tropical 
brasileira 

Sonia Paul 
Docente faculdade de 
museologia  

  
Abstrato, maleavel, 
rituais afro-indígenas 

Suzana Lima   Tricô 

Têxteis monocromáticos, 
tiras não acabadas, 
agulhas inseridas – 
cotidiano 

 
 



 

123 

Dados dos artistas residentes no Rio Grande do Sul 

Nome Formação Técnica Tema 

Arlinda 
Volpato 

Curso de Esculttura – 
UFRGS (desenho ceramica 
e artes graficas). Lecionou 
escultura e modelagem na 
Fundação Universitária de 
Criciúma  

Técnica próxima à 
arte indígena Macro-
Je – cabo de vasoura, 
sisal, corda e 
materias de uso 
doméstico 

Denúncia: condição 
feminina; exterminação 
dos povos indígenas – 
expressões abstratas 
mescladas com 
elementos figurativos 

Astrea 
Guimarâes 
do Amaral  

  Tecelagem Figurativo – borboletas 

Berenice 
Gorini 

Instituto de Artes da 
Univesidade do Rio Grande 
do Sul – Artes Plásticas – 
Licenciatura em Desenho 
PUC-RS – Viagens para 
Europa, Egito, Líbano, Israel, 
Síria e Jordânia entre 1961 e 
1962 – Especializaçao em 
Tapeçaria com Yeddo Titze 

Criação de formas e 
volumes – Palhas 
butias trançadas 

  

Carla Obino 

Aluna de Zoravia Berttiol em 
1969, estagiou na 
Universidade de Lordz, 
visitando atelier de artistas 
poloneses em Varsóvia, 
Zakopane e Cracóvia. 
Pesquisou expressão têxtil 
na Iugoslávia, Suíça, 
Inglaterra, Itália e Espanha – 
foi para a Amazônia (Projeto 
Rondon). Ensinou tecelagm 
em diversas cidades 
gaúchas do interior – 
presidente do Centro 
Gaúcho de Tapeçaria 
Contemporânea (1982)  

    

Erica Turk 

Cursos teóricos, estudos de 
cerâmica, serigrafia, têmpera 
e aquarela. Curso de 
tecelagem com Zoravia 
Bettiol, em 1972, e com 
Ernesto Aroztegui, em 1979 

  
Representações 
figurativas 

Heloisa 
Crocco 
Sellins 

Desenho Industrial UFRGS – 
formação em tapeçaria 
Elizabeth Rosenfeld (1967) e 
Zoravia Berttiol 

Urdidura deixada 
livre, tece em 
estrutura de madeira 

Luz e sombra, jogos 
lineares e suposição, 
geométricos, ondas 
irregulares, 
composições figurativas  

Ivandira 
Dotto 

Experiência com tapeçaria 
bordada, desenho, cerâmica, 
batik, crochê e tecelagem. 
Professora de artes 
decorativas na Universidade 
Federal de Santa Maria 

  

Figurações estilizadas 
de pássaros – formas 
circulares e arabescos 
– longas tiras de 
tecelagem 
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Joana de 
Azevedo de 
Moura 

Pós-Graduação em Pintura 
com Aldo Malagoli, pela 
UFRGS; estudou xilogravura 
com Franscisco Stockinger e 
pintura com Iberê Camargo 

Processos de 
tecelagem desde o 
cardeamento, fiação e 
tingimento 

Símbolo do círculo 

Jussara 
Cirme de 
Souza 

    

Composições abstrato 
geométricas, 
sobreposição de tiras e 
cordas, vibrações 
cromáticas 

Leila Rosa 
Araujo 
Santos 

Iniciou os estudos de 
tapeçaria com Zélia Araujo 
dos Santos e estudou com 
Carla Obino 

    

Liciê 
Hunsche 

Curso de tecelagem com 
Zoravia Bettiol 1971; 
presidente do Centro 
Gaúcho de Tapeçaria 
Contemporânea; 
coordenadora do Evento 
Têxtil 85 

  

Expressões 
geométricas em 
tonalidades suaves – 
Contrastes luz/sombra, 
cheio/vazio, reto/agudo, 
fosco/brilhante  

Marian 
(Maria Ofelia 
Klein 
Nitsche) 

  Borbados e franjas  
Paisagens 
entrecortadas por 
grades 

Meimes 
(Fanny 
Meimes) 

Aluna de Zoravia Berttiol em 
1969, com Carla Obino e 
Guimar Ceará  

    

Rachela 
Gleiser 

Dez anos dedicados à 
tecelagem, graduada em 
Artes Plásticas pela UFRGS, 
estudou tapeçaria com 
Zoravia Berttiol (1975) e 
Carla Obino (1978), 
escultura com Maria Tereza 
Fontana  

  

Representações 
figurativas, 
transparência da 
urdidura 

Renata 
Rubim 

Estudou tapeçaria com 
Elizabeth Rosenfeld em 
Gramado 

Tapeçaria, tapetes de 
piso 

Composiçoes abstrato 
geométricas; figurações 

Ronete 
Langer 

  
Peças, murais, 
abajures e bijuteria  

  

Rojane 
Saraiva 
Lamego 

  Tecelagem  
Feições humanas – 
linha expressionista 

Sonia Moeller 

Formação artística na 
UFRGS, estudou com Aldo 
Locatelli e Jader Siqueira, 
estudou tapeçaria com 
Zoravia Berttiol   

  

Expressões abstrato 
geométricas, sutilezas 
cromáticas e de 
texturas  

Yeddo Titze 

Formado em pintura, ganhou 
bolsa do governo francês 
para se aperfeiçoar, 
pesquisou tapeçaria antiga 
(Museu Cluny) e moderna 
(Lurçat); fundou em 1963 a 
primeira Cadeira 
Universitária de Tecelagem 

Algodão, barbante e 
lãs  
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Zoravia 
Bettiol 

Viajem para o Polônia (1968) 
para visita aos ateliers de 
Maria Laskiewitz e Krystina 
Boodzka além da Escola de 
Belas Artes de Varsóvia  

  
Figurações e 
abstrações, murais 
planos e tridimensionais  
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Dados dos artistas residentes no Rio de Janeiro 

 

Artista Formação Técnica Tema 

Bia 
Vasconcellos 

Experiência em outros 
domínios artísticos, 
desenho, aquarela, batik, 
cerâmica, associada ao 
Artesanato Guanabara 

Tapeçaria bordada 

Crítica velada e 
sociedade do 
consumo, 
retratos 
caricaturiais 

João Cantuaria   Bordados 
Marinha e visões 
urbanas 

Delfa Deriu 
Estudou com Martha 
Viñals, lecionou na 
Argentina 

Tecelagem   

Diva Aizim 

Estudou composição e 
gravura no MAM Rio, com 
Aluisio Carvão e Edith 
Behing, fez projetos têxteis 
em Nova York, executou 
projetos no Artesanto 
Guanabara 

Tecelagem   

Françoise Galle 

Coordenação do Atelier de 
Estrutura Têxteis no 
Parque Lage, estudou com 
Pierre Danquin e Jagoda 
Buic 

Tapeçaria e bordado Abstrato 

Gilda Azevedo  

Estudou pintura com 
Aluisio Carvão, Santa 
Rosa, Lorenzo Lazzarini, 
esteve dez anos no 
Artesanato Guanabara 

Tapeçaria mural, pontos de 
bordado 

Abstrata 

Heloisa Braun 
Premiada na X Bienal de 
Lausanne 1981 

Fibra de piaçaba 
Totens 
domésticos 

Inge Roesler 
Estudou pintura e Gravura 
no MAM Rio 

Palha de taboa, cordas, 
agave 

  

Maria Kikoler 
Escola de Belas Artes na 
Bélgica, atuou no 
Artesanato Guanabara 

Tapeçaria, borbados 
Estilizações 
florais, cubismo 
geométrico 

Marilia Gianetti 
Torres 

Pintora e gravurista, atuou 
no Artesanato Guanabara 

  
Formas 
abstratas 

Mary Ann 
Pedrosa 

Estudou no MAM Rio, 
criou um centro artesanal, 
participou de várias 
exposições coletivas 

  
Interpretações 
hiperrealista da 
natureza 

Renato 
Montecchiari 

  
Tecelagens e traçados em 
algodão, sisal e juta 

  

Mirthes Mello 
Machado  

    
Cruzamentos 
geometricos 

Olivio Luiz da 
Silva 

Também se dedicou à 
gravura 

  
Abstrato 
geométrico 

Pierluigi Parodi 
Estudou desenho e 
pintura, realizou cartões 
para o Artesanato Bangu 

Tapeçaria bordada 
Formas vegetais 
estilizadas  
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Vera Patury 
Trabalhou com tecelões 
camponeses na Bahia 

Tear rudimentar 
Formas 
abstratas 

Vivian Silva   

Tapeçaria mural bordada, 
depois formas identificadas 
com a ate indígena, coqueiro, 
agave e juta 

Têxteis 
tridimensionais 
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Dados dos artistas residentes em Minas Gerais 

Artista Fomação Técnica Tema 

Degois (Augusto Degois) 

Estudou a técnica do 
tapete com Maria 
Marschmer, e 
desenho e pintura 
com Guinard e Edith 
Bhering; passou pelo 
Artesanato 
Guanabara  

Esmirna com lãs  
Linguagem 
figurativa 

Blandina   Tecelagem Tridimensional 

Fernando Manoel 

Formado em 
escultura e 
modelagem pela 
Escola Guignard 

Construções abstratas Bois 

Ita Maia Ferreira de Souza   Tecelagens e traçados 
Abstratos 
geométricos 

Joice Saturnino   
Cubos de sisal e 
modulos de tecido 

  

Julieta Napoleão   
Tecelagem 
tridimancional "toque" 
indígena 

  

Luis Chaves Atelier de Degois Esmirnas com lã 

Figuração 
folclore 
nordestino e 
mineiro 

Maria Amelia Palhares   Tecelagens espaciais    

Maria Auxiliadora Ribeiro 
Penna  

  
Tecelagem 
tridimensional 

Máscaras de 
inspiração 
afro 

Maria Helena Andres Ribeiro 
Desenhista, pintora 
e professora  

Tapeçaria extensão de 
sua pintura abstrata 

  

Marlene Trindade 

Curso de artes 
industriais e 
artesanato no INEP. 
Estágio na Escola de 
Artes Industriais de 
São Paulo; formação 
nos Estados Unidos, 
na Europa 
(manufatura 
Gobelins). Lecionou 
tapeçaria na UFMG 
(1973); criou o 
primeiro atelier 
brasileiro de "artes 
da fibra" 1980 
UFMG. Criou o 
Núcleo de Artes da 
Fibra em Diamantina 
e Ouro Preto, em 
1981 

Início da tapeçaria 
bordada, pesquisa 
sobre tecelagem, 
técnica dos povos sul-
americanos e 
tecelagem popular 
mineira 

  

Olivia Silva   
Tecelagem com 
urdidura solta 

Desenhos 
geométricos 
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Penha Paes (Maria da Penha 
Aparecida Moreira Paes)  

Trabalho com 
presidiários, pobres, 
crianças e ançiãos   

Traves de madeira 
Abstrato 
geométricos 

Renata Falci   Tecelagem 
Abstrato 
geométricos 

Shirley Paes Leme 

Pesquisadora  
do desenho e da 
tapeçaria pela UFU 
1979.  
Pós- graduação nos 
EUA – projeto têxtil 
em Uberlândia 
"formas lúdicas 
tecidas no espaço"  

Cordas de sisal  
Formas 
espaciais  

Arlete Sayar (Grupo Tema)  

Ex-aluna da Escola 
Guinard  

Técnica inspirada na 
colcha de retalhos 

Folclore 
brasileiro e 
paisagens 
barrocas 

Julia Dantas (Grupo Tema) 

Luciola Moura (Grupo Tema) 

M. Eugenia Gama (Grupo 
Tema) 

Marisa Tertuliano (Grupo 
Tema) 

Selma Lodi (Grupo Tema) 

Yvone Roscoe (Grupo Tema) 

TICA (Elena Gutzgolff   Ñandutis e tecelagens 
Formas 
geométricas 
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TRANSCRIÇÃO DOS TEXTOS DOS CATÁLOGOS 

NA ÍNTEGRA 

 

Tapeçaria Brasileira 

Quando ocorreu ao Centro de Extensão da EBA a ideia de realizar em 

nossa Universidade uma exposição de Tapeçaria Brasileira, nossa primeira 

intenção era prestigiar esse ramo da manifestação artística tão importante 

quanto qualquer dos outros, mas que nem por isso, tem sido devidamente 

prestigiado.  

Nem de longe supúnhamos, então, que esse gênero de arte pudesse 

estar em tamanho florescimento em nosso país. Confessamos que tínhamos 

razoável conhecimento sobre a obra apenas daqueles tapeceiros mais famosos 

– pouco mais de uma dúzia – e algumas informações sobre outros artistas que 

começaram a despontar na especialidade. 

Mas, para nossa surpresa, descobrimos na pesquisa feita que mais de 

trezentas pessoas, entre nós, se dedicam a essa arte, e que, desse total, cerca 

de duas dezenas são de artistas de primeira grandeza. Realmente, além dos já 

consagrados, fomos surpreender em seus ateliers artistas que, não passamos, 

segundo as informações anteriores, das simples promessas, puderam exibir-

nos uma tapeçaria em tudo realizada, consistente do gênero e de sua posição 

artística no contexto de nossa arte. 

Entretanto, por mais surpreendente que possa parecer-nos a quantidade 

de artistas patrícios que se dedicam atualmente ao tapete, só com relação a 

essa e exatamente por isso é que a mesma surpreende, pois, a julgar pelos 

demais ramos da arte – o desenho, a pintura, a gravura e a escultura –, está 

em menor quantidade, mas tem recebido de maneira maciça a preferência dos 

artistas – o tapete tem sido relegado nessa preferência. Não por se tratar de 

uma arte menor. Absolutamente, portanto sob esse aspecto, mantém-se em pé 

de igualdade com os demais. O fato se deve antes a uma série de 

circunstâncias, cuja referência se impõe. Conta-se, em primeiro lugar o lado 

artesanal exigido pelo tapete. É fora de discussão que, nesse caso, tal 

exigência é bem maior que nas demais artes, exceção feita à escultura, tão 
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exigente quanto aquele. É verdade que o desenho, a gravura e a pintura 

também requerem profundos conhecimentos técnicos e artesanais. Entretanto, 

são mais facilmente realizáveis do que os requeridos pela tapeçaria, cuja mão 

de obra é infinitamente mais complicada. O tapete para impor-se, tem que ser 

apenas ―bem concebidos‖ e ―bem executados‖, tem que ser também 

―trabalhosamente‖ executado. Acreditamos que o advérbio ajuda a esclarecer a 

questão. Conta-se em segundo lugar a variedade e o preço dos materiais 

necessários, muito mais elevados na comparação feita com as outras artes. 

Aliada a estas duas circunstâncias, conta-se em terceiro lugar a questão 

relativa ao ―tamanho‖: para não irmos longe, compreendamos que uma pintura 

de um metro por oitenta centímetros já é considerada bem grande, enquanto 

um tapete com as mesmas proporções é pequeno, pois trata-se de uma arte 

destinada, por sua natureza, a realizar-se em grandes superfícies. Tudo isso 

determina, como quarta circunstância, um pintura, um desenho ou uma 

gravura, abstraído o problema referente à importância e à cotação artística. 

Para ser mais explícito, o artista simultaneamente pintor e tapeceiro, conta-se a 

falta de costume do público, já afeito às demais artes, em face ao tapete. Maior 

especialização, maior investimento, preços mais elevados, porém menor 

mercado por falta de costume do gênero e por questão de poder aquisitivo. 

Para atestá-lo, é só indagar-se: quantas mostras de pintura, desenho e gravura 

houve nesta capital? Milhares. Quantas de tapeçaria? A conta se pode fazer 

com os dedos de uma mão só. 

Não obstante essas dificuldades, verifica-se com aplauso e otimismo 

que a realidade mudou. A aceitação do público hoje, no que tange ao setor em 

foco, é consideravelmente maior, aumentando em consequência o contingente 

de especialistas, sabendo-se que, se há pouco mais de uma década, tínhamos 

um único tapeceiro que merecia esta qualificação – o saudoso Genaro de 

Carvalho – agora nos é possível organizar esta mostra e com uma dificuldade 

para já: a da seleção entre o grande número de tapeceiros existentes. Não nos 

seria possível convidar todos, mesmo porque nosso propósito era montar uma 

exposição que reunisse, o mais representativo do gênero, seja em qualidade, 

seja em atualidade – e nesse sentido guiamos todo o nosso esforço.  

Resta ainda um aspecto a ser destacado, atinente ao status artístico 

atual da tapeçaria, para informação do público. Dizíamos atrás que há pouco 
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mais de uma década somente o baiano Genaro de Carvalho se dedicava ao 

ramo entre nós, descontadas algumas incursões de outros artistas, que nem 

chegaram a impor-se. Recentemente o artista baiano pontificava sozinho na 

especialização, realizando a técnica tradicional do projeto desenvolvido em 

superfície plana. Os artistas surgidos foram renovando com arrojo mesmo o 

desenho e a técnica. Mais recentemente, Nicola e Douchez, observando que o 

tapete com suas características devia ter um funcionamento em sua proposição 

algo diferente da proposição pictórica, bem como as demais artes vinham 

passando por transformações profundas, tentaram revolucionar o gênero e tem 

feito verdadeiros milagres nesta aventura. Como os próprios explicam: 

―Tentamos dar à tapeçaria uma nova dimensão criativa. A tapeçaria que 

buscamos, afasta-se, da ideia tradicional de uma representação plana. Criamos 

um objeto tecido... A forma deve-se modelar no espaço numa forma 

multidimensional‖. 

Assim, por eles aberta a possibilidade de renovação, outros artistas vêm 

se aventurando com muito sucesso a pesquisas, modificando sua antiga 

posição e partindo para uma tapeçaria que se afasta sempre mais das feições 

anteriores e vai se aproximando de formas novas que pedem espaço para 

respirar. Neste caso estão Marlene Trindade, Alice Carracedo Duarte, Iracy 

Nietsche, Zoravia Bettiol, Yeddo Titze, Ignez Turazza e Minnie Sardinha. 

Outros, embora ainda respeitem a representação plana do projeto, vêm 

tomando cada vez mais consciência de suas possibilidades técnicas e 

renovando-se sob este novo prisma, como é o caso de Augusto Degois, e 

Rubem Dario. Também neste aspecto incluem-se os componentes do atelier 

Artesanato Guanabara, Maria Kikoler, P. Parodi, Bia Vasconcellos, Gilda 

Azevedo e Inge Roesler, de que também participa a mineira Maria Helena 

Andres. A propósito, esse atelier, sob a direção de Maria Ângela Almeida 

Magalhães, alma do grupo, vem realizando um trabalho digno de todos os 

elogios do setor. 

Agora, montada a mostra e entregue à apreciação do público, estamos 

convencidos de que acertamos: os nossos mais significativos tapeceiros aqui 

se fizeram representar. É possível que nomes, que deveriam figurar na mostra, 

estejam ausentes, alguns por desconhecimento de nossa parte, no que damos 
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a mão à palmatória, outros porque, embora convidados, não puderam atender 

ao nosso convite. 

Mas o essencial se expõe, com representação dos seis Estados onde 

fomos encontrar o melhor: Norberto Nicola, Jacques Douchez, Iracy Nitsche, 

Ignez Turazza e Alice Carracedo Duarte, de São Paulo; Maria Kikoler, P. 

Parodi, Bia Vasconcellos, Gilda Azevedo e Inge Roesler, do Rio de Janeiro; 

Genaro, da Bahia; Zoravia Bettiol, do Rio Grande do Sul; Minnie Sardinha, de 

Brasília; Maria Helena Andrés, Augusto Degois, Marlene Trindade e Rubem 

Dario, de Minas Gerais. O elenco dos expositores por si demonstra, com 

evidência, a importância da qualidade da mostra. 

Prof. Pierre Santo  



 

134 

I Mostra de Tapeçaria Brasileira 

Ao negar a arte conceitual em sua essência artística, Arnheim trouxe a 

baila a acadêmica e esclerosada questão da validade da obra de arte como 

fenômeno artístico. Partindo da premissa de que as "experiências reflexivas" 

propostas pelos artistas conceituais não passam de "úteis exercícios para a 

imaginação" e esquecendo que a arte é, sobretudo, uma coisa mental, concluiu 

que devemos considerar a obra de arte conceitual apenas como obra. Isto 

porque o termo "obra oculta a moléstia da realização constituindo-se em ponto 

de referência, registro e instrução". Com todo respeito que temos pelo 

professor de Psicologia da Arte não podemos deixar de considerar suas ideias 

reacionárias e retrógadas. Tão anacrônico como adjetivar a arte como maior, 

menor, aplicada, decorativa, atitude muito comum neste século não tem o seu 

Catulo para cantar a sua falta de "graça e de raça". As objeções de Arnheim à 

validade artística da obra conceitual são muito semelhantes aquelas levantadas 

da tapeçaria comumente consideradas como um sub produto artístico. Para 

Chevallaz, a tapeçaria em nosso século "tem sido conservada com todo o 

piedoso respeito da história" em autêntico banho-maria. É uma arte que é e 

não é. Quando chega a ser, séculos de "tradição artística" calcada em 

preceitos e conceitos pré e pós-renascentistas impõem à tapeçaria uma visão 

crítica subjetiva, a priori deformada. Quando Chevallaz referiu-se ao piedoso 

respeito da história pensava em séculos de tradição da tapeçaria oriental, 

europeia. O que podemos pensar da jovem tapeçaria brasileira? Que 

importância tem? Que significado possui? O que representa artística e 

culturalmente. Quando deixou de ser "arte menor", "arte aplicada", "arte 

decorativa"? Formuladas as questões tentar respondê-las era necessário. A 

resposta ou as respostas, só poderíamos obter através da própria tapeçaria. À 

margem dos museus, manifestando-se isoladamente, a tapeçaria brasileira 

sempre constituiu-se num fenômeno isolado, a parte do contexto artístico e 

cultural nacional. Acreditamos que a partir desta I Mostra poderemos ter uma 

visão geral do que os tapeceiros brasileiros estão realizando. Através desta 

Mostra podemos observar o nível criativo e técnico desses artistas e aferir 

valores. Estabelece-se assim um ponto de referência. Hoje, tapeceiros como 

Olga Amaral, da Bolívia; Madalena Abakanowics, da Polônia; Buic Jagoda, da 
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Iugoslávia, comumente citados e conhecidos dos frequentadores das bienais 

passam também a ser pontos de referência. Acredito que podemos pensar 

agora em termos de tapeçaria nacional, não de toda livre de modismo e 

influências internacionais, mas à procura de uma definição própria e autêntica. 

Sem nacionalismos exacerbados e regionalismos inúteis e vazios, folclore 

festivo e turismo a tapeçaria brasileira esta assumindo uma posição livre em 

que a tradição secular europeia felizmente não interfere. Atendendo ao convite 

da Comissão Organizadora desta I Mostra, 101 tapeceiros submeteram ao Júri 

de Seleção, 241 obras. Esta I Mostra reúne 155 tapeçarias de 75 artistas de 

todo o Brasil. Acreditamos que para começo um passo enorme foi dado. Na VI 

Bienal internacional de Lausanne, o ano passado, foram submetidas a 

julgamento 600 obras. 55 artistas representando 20 países foram selecionados. 

Os dados falam por si. Dimensionam com objetividade e clareza o trabalho que 

ora iniciamos no Brasil. 

Nesses doze anos de Bienais de Lausanne, com a evolução da 

tapeçaria, os conceitos quanto a forma e conteúdo também evoluíram. Assim, 

as definições clássicas de arte aplicada, menor, decorativa, caduca e 

anacrônica, nada mais significam, em face da proposição formal da tapeçaria 

contemporânea. Ao deixar o solo, a parede, ao ganhar o espaço, ao se 

dimensionar, ao se projetar rompendo os limites tradicionais, ao procurar novos 

materiais como a fibra de vidro, o alumínio, a fibra natural, a tapeçaria, através 

de um dinamismo surpreendente criou condições de existência cujos limites 

desafiam as classificações. Esta Mostra não pretende e nem quer ditar 

caminhos ou sugerir soluções. Propõe-se apenas a criar condições para um 

levantamento futuro do que se faz em tapeçaria no Brasil. É intenção deste 

Museu realizar em 1975 uma mostra internacional de tapeçaria, e esperamos 

que a experiência desta I Mostra, com todas as possíveis falhas que possa ter, 

nos sirva de exemplo. Do trabalho pioneiro de Regina Graz, Genaro de 

Carvalho, Jacques Douchez e Norberto Nicola procuramos dar uma visão 

parcial, pois somente a partir desta I Mostra podemos cogitar da importância 

que desempenharam e ainda desempenham no processo cultural e artístico 

brasileiro. A tapeçaria de Regina, precursora de uma arte essencialmente 

brasileira, surge hoje aos nossos olhos com sugestões tropicais que 

posteriormente Genaro iria desenvolver até as últimas consequências, sem 
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jamais conceder as facilidades coloridas de comércio certo e gosto duvidoso. 

Dos primeiros, senão o primeiro a chamar atenção internacional para a 

tapeçaria nacional, Genaro desempenhou um papel significativo e relevante no 

desenvolvimento da tapeçaria, tornando-a exequível e credível em uma época 

de total descrédito. Norberto Nicola e Jacques Douchez, idealizadores desta I 

Mostra, autênticos renovadores da tapeçaria brasileira colocam-se na 

vanguarda desta arte em contínuo movimento, desempenhando um trabalho 

cuja seriedade e critério revestem-se do mesmo espírito pioneiro desenvolvido 

por Regina nos anos 1920. Quando a História da Tapeçaria Brasileira for 

escrita, a contribuição de Nicola e Douchez poderá então ser 

convincentemente ressaltada. Numa época em que todos os valores políticos, 

sociais, religiosos, morais, filosóficos são questionados, os valores artísticos 

também não poderiam permanecer imutáveis. As mudanças radicais que 

diariamente transformam as leis da sociedade, felizmente também afetam a 

arte. Assim, acreditamos que os critérios que adotamos para organizar, 

selecionar, montar esta I Mostra, não sejam os mesmos de amanhã. Acreditar 

nessa dinâmica é das poucas verdades plausíveis do momento. Negá-la, 

absurdo que não nos propomos. 

Carlos Von Schmidt 



 

137 

Histórico da Tapeçaria 

A tapeçaria Ocidental nasceu a mais ou menos oito séculos, de uma 

necessidade de "vestir", decorar, alegrar as enormes paredes dos gélidos 

castelos feudais, e das catedrais góticas da Idade Média. 

Muitas das mais famosas tapeçarias conhecidas, com a série do 

"Apocalipse", na catedral de Angers, a "História de Judas Macabeu e de 

Antioco", que pertenceu a Carlos V, "A Vida da Virgem", da catedral de Reims, 

e a "Dama do Unicórnio", foram encomendadas para serem penduradas em 

lugares determinados. A maioria, porém, não tinha estas dimensões 

gigantescas, pois, por ser praticamente a única peça de decoração dos 

ambientes de época, a tapeçaria tinha de ser de fácil mobilidade. Estas obras 

de arte eram parte obrigatória da bagagem dos príncipes, reis, senhores 

feudais, que se deslocavam de castelo em castelo, ou durante as guerras, de 

acampamento em acampamento. As tapeçarias não forradas podiam ser 

dobradas e carregadas em baús. Ao chegar à nova residência, eram 

penduradas nas paredes conforme seus tamanhos que, por isso mesmo, 

tinham de ser os mais variados possíveis. 

Infelizmente, às vezes, elas eram adaptadas a novos lugares. E foi 

bastante comum, na época, que um príncipe mandasse dividir a tapeçaria em 

três, por não ter paredes que comportassem as demissões da obra, ou que 

mandasse recortar a tapeçaria para a passagem de uma porta. Um dos casos 

mais conhecidos é o da tapeçaria "A Batalha de Roosebecke", que o duque de 

Bourgogne encomendou em 1387 a Michel d'Arras, que foi dividida em três 

partes no começo do século XV, as quais foram novamente separadas, mais 

tarde, em dois novos pedaços. 

Outra vantagem da tapeçaria é que a decoração podia ser constante e 

facilmente mudada. As igrejas mais ricas, por exemplo, trocavam as tapeçarias 

de acordo com as festas religiosas. E os príncipes, que tinham um bom acervo 

mudavam a decoração de acordo com as estações do ano.  
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Tapeçaria através dos tempos 

 

Para melhor ajudar esta técnica quase milenar, os historiadores da 

tapeçaria resolveram classificá-la em três classes e épocas diferentes: a 

tapeçaria gótica, do século XII ao século XVI; a tapeçaria clássica, do século 

XVI ao começo do século XX; e a tapeçaria contemporânea. 

É um erro pensar que, durante os quatro séculos da tapeçaria gótica o 

assunto religioso tenha predominado. Na verdade a tapeçaria de assunto 

chamado "civil" era em número muito maior, e mostrava, desde batalhas, cenas 

de reis e rainhas em seus jardins ou palácios, brasões, até paisagens de cenas 

que podem ser consideradas "pagãs", e que parecem, apesar da época, 

inspiradas na mitologia grega, como "A Dama do Unicórnio". O que é certo, é 

que a maioria das tapeçarias desta época que resistiam ao tempo foram as de 

motivos religiosos. E a explicação mais plausível é que as tapeçarias religiosas 

não foram tão transportadas, adaptadas, divididas e perdidas como as civis. O 

exemplo mais extraordinário disso são as tapeçarias da Catedral de 

Halbertstadt, que estão penduradas no mesmo lugar desde 1205. 

As tapeçarias de assunto religioso costumavam mostrar cenas do Antigo 

Testamento e, com muita frequência, vidas ou cenas de santos, 

encomendadas por igrejas dedicadas a esses santos.  

A composição da tapeçaria gótica segue duas correntes – uma de 

sobriedade, inimiga das perspectivas aplicada à elegância de alguns poucos 

personagens postos em cena; outra visando a riqueza pelo acúmulo de 

personagens e pelos efeitos de paisagem, muito próxima da pintura a óleo. A 

primeira corrente de composição parece destinada aos motivos religiosos e as 

cenas calmas e decorativas. E é exatamente desta corrente que surgem, na 

França, as tapeçarias com fundo florido, chamadas "mil-flores", que muitos 

consideram a mais feliz composição gótica. A segunda corrente, era destinada, 

por exemplo, a cenas de batalhas. 

A tapeçaria mil-flores é a última grande invenção francesa surgida no 

começo do século XVI, e preferida pelos príncipes, da casa real da França que 

habitavam as margens do Loire. É levada mais tarde para Bruxelas onde é 

levemente transformada: as flores passam a formar uma espécie de moldura 
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de cena. Com o tempo os tapeceiros belgas passam a adotar a moldura (cópia 

das molduras das telas) para acabar as obras. E é exatamente este detalhe 

que muitos consideraram como o marco do nascimento da tapeçaria clássica. 

Quanto às cores e técnica, a tapeçaria gótica devia se ater ao que 

existia na época. Alguns historiadores contaram somente vinte cores utilizadas 

nas tapeçarias destes quatro séculos, a maioria das quais eram retiradas de 

raízes, de madeira de flores, e do pastel. Quanto aos fios, a seda foi dando, 

como o tempo, lugar para a lã, embora ainda fosse usada na trama, misturada 

à lã e a fios de ouro e prata, para dar ao trabalho uma textura mais fina e rica. 
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A Tapeçaria Clássica 

Na metade do século XVI as lutas entre a França e a Inglaterra 

provocaram o fechamento de três dos mais famosos ateliers de tapeçaria da 

época gótica – o Arras, o de Tournnai, e os tapeceiros de Paris. Nesta época, o 

renascimento já atingiu a França e espalhou por toda a Europa uma 

curiosidade artística. Assim, estes artistas franceses que ficaram sem trabalho 

começam a se instalar em ateliers que aparecem em vários países: na Holanda 

(Haarlem, Leyde, Delft), na Dinamarca, na Alemanha (Frankenthal, Wesel, 

Munich, Nurenberg), na Hungria e na Itália. 

Com essa dispersão, com a variedade de estilos que surgem nos 

diferentes países, e com as renovações sociais trazidas pela Idade Moderna, a 

tapeçaria perde a imagem de privilégio de países e castas, adquirida nos 

séculos anteriores, quando só era fabricada na França e na Bélgica, e só para 

os príncipes e a Igreja. 

Em compensação, ao lado desta popularização que coloca a tapeçaria 

ao alcance de uma burguesia crescente, esta técnica passa quatro séculos, 

praticamente até 1940, subjugada à pintura, à técnica artística mais valorizada 

no Renascimento. Durante todo esse tempo os tapeceiros que na Idade Média 

reservavam para si uma grande margem de liberdade criadora sobre os 

desenhos encomendados, passavam a obedecer regras e desenhos ditados 

pelos pintores, sem ter direito de mudar a composição das cores. Assim, as 

obras mais famosas do começo da tapeçaria clássica são baseadas em 

cartões pintados por artistas flamencos, como Rubens e Van Dick, e italianos, 

como Rafael, Andrea Del Sarto, Bronzino, Alessandro Allori e outros. 

No século XVII na França, primeiramente em Paris, voltam a aparecer 

vários ateliers de tapeçarias, formados por artistas franceses e flamencos, que 

a Casa Real havia mandado chamar, e ajudava. No entanto, cinquenta anos 

depois, os ateliers estavam em péssima situação financeira. Foi então, em 

1662, que todos foram reunidos na grande Manufacture des Gobelins, dirigida 

por Charles Le Brun. Nesta época os tapeceiros voltam a ter alguma liberdade 

criativa, embora devessem obedecer a composição e as cores do modelo. Na 

mesma época, os ateliers de Aubusson são elevados à categoria de 
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Manufatura Real e, dirigidos pelo alemão Evard Jabach, conseguem algum 

sucesso e formam como que outra escola que deixará herdeiros. 

Até o fim do século XVIII, estas duas manufaturas se preocuparam em 

tecer obras importantes, que celebram a grandeza do reino de Luís XIV. Mas 

uma crise política em 1694, com a mudança do ministro do rei, faz com que Le 

Brun tenha de deixar os Gobelins. E a nova orientação da manufatura é para a 

cópia exata das pinturas, transformando novamente a tapeçaria numa obra 

meramente decorativa, tirando-lhe toda a espiritualidade. Esta nova utilização 

da obra leva a consequências na técnica da tecelagem e das cores, que 

aumentam de um pouco mais de 40 para quase 700. 

Nesta época, há na França, outro centro de tapeceiros, Beauvais, que 

assim como Aubusson e os Gobelins, atende durante todo o século XVIII ao 

gosto do momento. Pode-se constatar nos três centros um acordo sobre os 

temas e as modas, olhando suas produções de motivos campestres, exóticos, 

relativamente realista, ou puramente decorativos. No fim do século XVIII e até 

boa parte do século XIX, a tapeçaria francesa muda de assunto, e passa a se 

dedicar à história do país. Durante o império, Guillomaut, diretor do Gobelins, 

maravilhado com as novas técnicas e corantes imediatamente adotados pela 

manufatura comenta: "Hoje, uma tapeçaria dos Gobelins não é uma tapeçaria; 

e a cópia exata de um quadro, pintado em lã ou em seda". Logo depois, o físico 

da cor, Chevreul, encarregado durante mais de cinquenta anos do laboratório 

de tinturas dos Gobelins, compõe graças à sua teoria do círculo, uma palheta 

de 14.400 tons. 

Armadas deste avanço tecnológico, as três manufaturas francesas 

entraram no século XX numa euforia de cópia de quadros que aproveita desde 

os acadêmicos aos impressionista e, mais recentemente os cubistas. Em 1911, 

Gustave Geffroy, diretor dos Gobelins, manda reproduzir todas as suas 

nuances e sutilezas às telas impressionistas, das quais ele tinha sido um dos 

defensores. Um dos melhores exemplos é o de "nympheas", de Claude Monet. 

Em 1917, em Beauvais, Jean Ajalbert chama, para desenhar suas tapeçarias, 

Paul Vera e Raoul Duffy, entre outros. E finalmente em Aubusson, de 1929 a 

1938, Mme. Marie Cuttoli manda executar as tapeçarias a partir da pintura de 

Rouault, Picasso, Braque, Miró, Matisse, Leger, Le Corbusier. 
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No entanto, apesar de já ter mudado de assunto e de composição, 

chegando a preferir as obras cubistas como modelo, a tapeçaria continua a ser 

a arte da cópia, sem nenhuma liberdade criadora, nenhuma nova pesquisa na 

técnica da tecelagem. 

As duas únicas exceções que podem ser feitas, durante os primeiros 

quarenta anos do século, são para a Bauhaus alemã, e para a artista brasileira 

Regina Graz. Na Bauhaus, a tecelagem leva a experiência com o algodão, 

especialmente porque sua finalidade não era puramente artística. Os tecidos 

na Bauhaus eram usados para fazer cortinas e forrar estofados. No entanto, 

sua esplêndida composição geométrica era às vezes usada em verdadeiras 

tapeçarias. Um exemplo maravilhoso disso está na obra feita por Gunta Stolz 

em 1927-1928, em linho e algodão, e que hoje faz parte do acervo do Museu 

de Arte Moderna de Nova York. Quanto a Regina Graz, uma artista que 

infelizmente não foi conhecida internacionalmente na época (Regina trabalhou 

em tapeçaria mais ou menos de 1920 a 1950), seu trabalho extremamente livre 

varia das colagens de tecidos, em desenhos futuristas, até tapeçarias que 

respeitavam as sóbrias composições geométricas da Bauhaus. Esta obra, de 

um pioneirismo surpreendente, e que ainda grande parte do público brasileiro 

não conhece, poderia ter revolucionado e influenciado a tapeçaria no Brasil e 

no mundo, se tivesse sido bem divulgada. Portanto, com uma Bauhaus cheia 

de problemas nos últimos anos de existência, e fechada em 1933, e com a 

obra de Regina escondida em São Paulo, a tapeçaria foi obrigada a esperar 

pelos anos 1940 para se tornar contemporânea. 
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A Tapeçaria Contemporânea 

Apesar das experiências de Mme. Cuttoli, o grande nome da renovação 

da tapeçaria contemporânea é, sem dúvida, Jean Lurçat. O artista se 

interessava por tapeçarias de 1916. Seus primeiros cartões, nesta época, 

foram bordados por sua mãe. Com o tempo, porém, Lurçat foi percebendo que 

a tapeçaria a ponto não era o melhor método para fazer obras de grandes 

dimensões, e que a reprodução do desenho, especialmente da figura humana, 

não era bem conseguida. Foi só em 1938 que, numa viagem a Angers, Lurçat 

viu pela primeira vez a tapeçaria do Apocalipse, que mudou o rumo de sua 

obra, e a tapeçaria em todo o mundo.  

Lurçat concluiu, estudando tapeçarias dos séculos XII e XIII, que a obra 

tecida tinha sido deturpada durante os tempos em seu conceito básico, e que 

as técnicas modernas de tintura de lã atrapalham a liberdade de criação, 

levando os tapeceiros a uma febre de cópia. Resolveu então, com dois outros 

artistas, Dubreuil e Gromaire, se instalar em Aubusson. Disso resultou uma 

seleção de cores, entre as milhares existentes, que alcançou um número não 

superior a 40, uma reformulação dos cartões modelos, que passaram a ser 

executados mais tecnicamente permitindo uma leitura mais fácil, e um ritmo de 

execução igual ao da Idade Média, isto é, de dois metros quadrados por mês, 

para cada operário. Na mesma época, inspirados em Mme. Cuttoli, 

experiências parecidas com a de Lurçat surgiram na Bélgica e na Polônia. A 

segunda Grande Guerra coloca, porém, todas as artes na clandestinidade. É, 

portanto, só em 1945 que a tapeçaria contemporânea aparece aos olhos do 

mundo Ocidental, renovada no espírito, na intenção, e na composição que, 

embora continue figurativa, passa a adotar um desenho atual.  

Durante toda a década de 1950, fora algumas pesquisas de Vasarely, a 

tapeçaria continua bidimensional e figurativa. E a maioria dos artistas do 

mundo todo parece alunos de Lurçat. Na França há Lucien Coutaud, Marcel 

Groaire, Jacques Lagrange, Marc Saint-Saens, Maurice André, Jean Picard Le 

Doux, Dom Robert. Na Tchecoslováquia há o atelier de Antonin Kybal e Alois 

Fisarek, em atividades desde 1925. No Japão, o único nome é o de Hirozo 

Murata. Fora os nomes que começaram a surgir na América do Norte e do Sul. 
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No Brasil, os anos 1950 temos praticamente só três nomes da tapeçaria: 

Genaro de Carvalho, na Bahia, Norberto Nicola e Jacques Douchez, em São 

Paulo. A obra de Genaro, que foi aluno de Lurçat, é toda voltada para 

elementos unicamente figurativos, explorando temas tropicais. E, embora a 

maioria de seus trabalhos tenha sido bordada e não tecida, Genaro tem o 

mérito de ter acordado o mercado brasileiro para esta técnica esquecida entre 

nós, e de ter criado em torno de si uma escola que produz muito, mas que 

continua copiando seu estilo sem nenhuma renovação. Nicola e Douchez, em 

São Paulo, estão no limite entre o figurativo e o abstrato, mais ligados aos 

temas e composições europeias. 

Nos anos 1960 a tapeçaria entra no abstrato com uma força que parece 

irreversível. O que sobrou do figurativo já é muito estilizado. Embora ainda 

conservando a bidimensionalidade, a tapeçaria começa a tatear as pesquisas 

com texturas, materiais diferentes como corda e barbante, e um 

aproveitamento mais criativo das possibilidades do tear. Isso possibilita, no fim 

da década, as primeiras experiências tridimensionais na tapeçaria, que libertam 

finalmente a técnica de todos os padrões tradicionais, abrindo um campo quase 

infinito para a criação do artista. As novas preocupações do tapeceiro, depois 

disso, além do material, da composição da cor, passam a ser forma e 

movimento. 

Estas primeiras experiências aparecem quase simultaneamente em três 

partes do mundo: na Polônia, com o trabalho fantástico de Madalena 

Abakanowicz; na Iugoslávia, com a pesquisa de Jagoda Buic; e no Brasil, com 

a excelente obra de Nicola e Douchez. Estes dois artistas, um paulista, outro 

francês radicado no Brasil, embora trabalhando juntos no mesmo atelier, e 

estudando juntos uma renovação da tapeçaria, conseguiram manter uma 

individualidade total em seus trabalhos. É mesmo possível dizer que não existe 

interferência nenhuma do trabalho de Nicola na obra de Douchez ou vice-

versa. Nicola é sempre exuberante na cor e no movimento, enquanto Douchez 

está mais preocupado com a forma. A importância da pesquisa destes dois 

tapeceiros é inegável. Basta reparar na obra de muitos jovens tapeceiros 

brasileiros, e mesmo de certos sul-americanos já famosos, para reconhecer 

neles a influência da liberdade criadora e do estilo de Nicola ou Douchez.  
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Depois da abertura que estes quatro nomes conseguiram, o número de 

artistas que se dedicaram à pesquisa da nova tapeçaria, transformando-as em 

objeto, escultura, fazendo incursões na Pop Art com tapeçarias-vestimentas, é 

enorme. Alguns deles são a suíça Eisi Giaque, a alemã Anni Albers, os 

americanos Ted Hallman, Mary Walker Phillips, Dominic di Mare, Alice Adams, 

o tchecoslovaco Bohdan Mrazek (que esteve na última Bienal de São Paulo), a 

polonesa Ursula Plewka-Schmmidt, a japonesa Mariyo Yagi, o venezuelano 

Gego, a colombiana Olga Amaral, a holandesa Wilhelmina Fruytier, a excelente 

americana Sheila Hicks, o romeno Ritzi Jacobi. 
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O Macramê 

Esta arte antiga, conhecida desde as civilizações primitivas, e cujos 

exemplos mais conhecidos são o tricô, o crochê, e a renda, começou a ser 

usada por artistas num outro esquema e em outras dimensões, como uma 

opção para a tapeçaria tecida no fim da década de 1950. Aproveitando todos 

os nós conhecidos, inclusive os nós de marinheiros, artistas especialmente 

norte-americanos como Ruth Asawa, Alice Adams, Debra Rapport, Ed 

Rossbach, a suíça Françoise Grossen, a polonesa Ewa Jaroszynska, a 

espanhola Aurélia Muñoz, e o fantástico artista polonês Wojciech Sadley, 

conseguiram obras de uma harmonia e beleza tão grandes, que não podem, 

nem devem deixar de ser considerados na história da tapeçaria. A I Mostra 

Brasileira de Tapeçaria evidencia que vários jovens artistas brasileiros já estão 

trabalhando com sucesso nesta técnica artesanal. 
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A tapeçaria bordada 

A história da tapeçaria bordada é quase desconhecida. Os livros mais 

importantes sobre a tapeçaria, como Le Grand Livre de La Tapisserie, 

produzido na França por Pierre Verlet, Michel Florisoone, Adolf Hoffmeister e 

François Tabbard, que conta toda a história da tapeçaria, e Beyond Cratf: The 

Art Fabric, de Midred Constantine Jack Larsen, não tomam conhecimento da 

tapeçaria bordada. O livro Principes d'Analyse Scientifique de la Tapesserie, 

editado pelo Ministério de Assuntos Culturais, na França, fala da tapeçaria 

bordada, indica todos os pontos possíveis desta técnica, mas reconhece que 

sua história é ignorada, com fontes de pesquisa inexistentes.  

No entanto a técnica parece ser bem antiga, já que a primeira tapeçaria 

bordada conhecida é a famosa Tapeçaria de Bayeux, que conta a história da 

invasão da Inglaterra. No Brasil, apesar de todas as conquistas no campo da 

tapeçaria tecida, o bordado ainda é muito usado pelos artistas, especialmente 

porque é aceito comercialmente. A lista de tapeceiros brasileiros que 

empregaram ou empregam esta técnica começou com Genaro. Além de todos 

os seus herdeiros na escola baiana, devem ser citados Madaleine Colaço, Jean 

Gillon e P. Parodi. 

Devido ao sucesso que esta técnica ainda consegue no Brasil, a I 

Mostra Brasileira de Tapeçaria resolveu aceitá-la, reconhecê-la e respeitá-la. 

No entanto, é exatamente a comparação que o salão proporcionara, que ficará 

evidente a inferioridade desta técnica, que não sofre renovação com o tempo, e 

se limita ao convencional decorativo, diante da inovação sempre constante e 

sempre possível da tapeçaria tecida e do macramê. 

Cesar Giobbi (25-9-1974) 
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Regina Graz 

Curiosamente, Regina Graz trazia em sua bagagem de formação 

europeia, uma atividade inédita para mulheres de São Paulo, e da qual ela 

seria pioneira: as artes decorativas, que desempenharia por mais de uma 

década, pois em abril de 1930 participa da decoração da "Casa Modernista de 

Warchavchik", na rua Itápolis. 

Trouxe a renovação das peças de decoração atenta para uma 

interrelação entre a arte nova, então buscada pelos moços, e a decoração.  

Esta atualização "ambiental", além de Regina, que ensinava como ser 

realizada, só existia em São Paulo na década de 1920, nas casas de Tarsila e 

D. Olivia Guedes Penteado, que desembarcava de Paris, com as últimas 

novidades em decoração moderna.  

Regina logo começou a ensinar em número reduzido de alunas 

introduzindo-as na feitura de abajures, almofadas, colchas e tapetes (o 

geometrismo cubista presente). Sua primeira aluna, foi então D. Maria Julia 

Porchat. E seria ainda em casa de uma aluna D. Lolita Pacheco e Silva, que 

expôs em 1924. 

Assim, guardadas as proporções, Regina Graz tentou realizar em São 

Paulo um trabalho, no campo da decoração e artes manuais, como o que Sonia 

de Delaunay desenvolvia em Paris nos anos de 1920, paralelamente ao seu 

trabalho de pintura. 

 

Aracy Amaral 

Mirante das Artes, nº 8, Março/Abril de 1968 
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Genaro de Carvalho 

Genaro Antonio Dantas de Carvalho (Salvador, BA, 1926). Tapeceiro, 

pintor e desenhista. Transferiu-se para o Rio de Janeiro em 1944, estudando 

desenho na Sociedade Brasileira de Belas Artes e realizando sua primeira 

exposição individual no ano seguinte, na Associação Brasileira de Imprensa. 

De volta à Bahia, passou a trabalhar pela renovação das artes plásticas 

baianas da época, ao lado de Mario Cravo Junior, Carybé e outros artistas, 

expondo na Galeria da Biblioteca Pública de Salvador (1947). Viajou a Paris 

em 1949, ali frequentando a Escola Superior de Belas Artes, como aluno de 

Andre Lhote. Participou em 1950, dos salões de Outono, de Maio e dos 

independentes, em Paris, retornando em seguida ao Brasil. Ainda em 1950 

executou seu primeiro trabalho no campo da tapeçaria-mural (Plantas 

Tropicais), a ele dedicando-se inteiramente a partir de 1955, quando criou o 

primeiro atelier de tapeçaria no Brasil, em Salvador. A convite do governo 

norte-americano, fez viagem aos Estados Unidos em 1959, pronunciando 

conferência na Universidade de Harvard e expondo em galerias de Nova York 

e São Francisco. Entre seus inúmeros trabalhos de tapeçaria-mural destaca-se 

o que realizou para o Hotel da Bahia, em Salvador, com duzentos metros 

quadrados, sobre o tema dos festejos regionais baianos. Dedicou-se também à 

decoração de interiores e à produção de padrões de tecidos para a indústria 

têxtil brasileira. Individualmente, expôs ainda nas galerias Oxumaré (Salvador, 

1953) e Astreia (São Paulo, 1966), na Petite Galerie (GB, 1955, 1961, 1962, 

1965, e 1967) e no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (1957), Museu 

de Arte Moderna de São Paulo (1957) e Museu de Arte de Belo Horizonte 

(1958), bem como em Zurique e Hamburgo (1960) e nas galerias Rubbers 

(Buenos Aires, 1961) e no Instituto Cultural Brasileiro-Norte-Americano 

(Washington, 1966). Participou, entre outras exposições coletivas, das I e III 

Bienais de São Paulo (1951 e 1955), Mostra Itinerante da Smititthisonian 

Institution (diversas cidades norte-americanas, 1964), II Bienal Internacional de 

Tapeçaria (Lausanne, 1965) e I BNAP (1966 – sala especial de pintura e 

tapeçaria – prêmio aquisição). Carlos Eduardo da Rocha disse que sua 

tapeçaria "se confirma como contribuição original, de criação verdadeira: a 

realização plástica, o conteúdo, a utilização como temática constante da 
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natureza numa interpretação principalmente do elemento vegetal, que vai 

desde a fase dos jardins, explodindo de selva vigorosa, até a expressão 

comovedora da série das caatingas e das raízes". Tem feito, ultimamente, 

pesquisas de material no campo da tapeçaria, utilizando fios longos e outros 

elementos sob a influência da tapeçaria de origem popular eslava, conforme 

reconheceu em entrevista a Maria Eugenia Franco (1967). Seus Trabalhos 

foram referidos em Le Grand Livre de la Tapesserie (Lausanne, 1965), bem 

como focalizados no filme A Bahia, por exemplo, de Rex Schindler, e Genaro e 

a Tapeçaria Brasileira, produzido para a televisão pelo governo norte-

americano ambos em 1967. 

 

Roberto Pontual (Dicionário de Artes Plásticas) 
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Norberto Nicola 

A tapeçaria no Brasil esta se tornando uma forma de arte bastante 

importante e disseminada. Se a sua qualidade também tem melhorado, é o que 

esta exposição – que no mínimo será um levantamento de grande interesse – 

tentará demonstrar. Usei a expressão "formas de arte" propositalmente, para 

não confundi-la com habilidade artesanal ou com aqueles tapetes bordados 

que as senhoras mais prendadas produzem em tão grandes quantidades. 

Depois da fase dos chamados "pioneiros" da tapeçaria brasileira – de 

valor artístico por vezes duvidoso (mas de valor comercial óbvio) – estão 

surgindo algumas poucas figuras no Brasil que transformaram a tapeçaria em 

arte; figura de artistas que escolheram a tapeçaria como forma de expressão, 

como poderia ter escolhido a pintura, a escultura, a gravura; artistas que 

integraram à tapeçaria elementos e problemas justamente destas outras 

modalidades da arte, e sem tirar completamente a tapeçaria de seu aspecto 

funcional e decorativo, lhe deram uma nova dimensão, mais ampla, mais 

importante – da obra de arte autônoma. É a esta faixa de artistas que pertence 

Norberto Nicola. 

Ele chegou à tapeçaria vindo da pintura, depois de longos anos com 

Samson Flexor, já tendo exposto como pintor de qualidade. Procurando, como 

todo artista que se preza, o seu próprio meio de expressão, Norberto Nicola o 

encontrou na tecelagem – em contraste a tudo que se fazia no Brasil até então, 

e que se baseava no bordado. 

Anos de ofício, de viagem e de estudo ampliaram a visão de Norberto 
Nicola. As suas tapeçarias planas começaram a procurar a terceira dimensão, 
a se aproximar da escultura, do objeto – mas sem desdenhar a cor, que 
continua sendo um dos elementos de sua obra. Tem sido, sobretudo, coerente 
o caminho artístico de Norberto Nicola. Influências, sim, algumas, bem naturais, 
sempre absorvidas e digeridas por sua personalidade forte, transformadas em 
linguagem de Norberto Nicola – não na dos outros. Ao mesmo tempo a 
pesquisa de corantes, contínuas e inventivas: de material, de cor, de técnica. É 
assim que surgiu e se firmou Norberto Nicola, hoje indubitavelmente a grande 
figura da tapeçaria no Brasil. 
 

Marc Barkowitz 

Rio de Janeiro, setembro, 1974 
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Jacques Douchez 

Sabe-se hoje em dia o quanto é perigoso abordar o fato artístico a partir 

de certas generalizações ou abstrações. Sujeita a infinitas leituras e releituras – 

numa abertura semântica que, a meu ver, lhe é inata -, a obra contemporânea 

recusa, por exemplo, certas camisas de força nacionalistas, herdadas da crítica 

e historiografia post-Romântica. 

Ainda assim, diante da arte de Jacques Douchez, parece-me possível 

falar, como ponto de partida, de uma espécie de espírito francês, que esse 

brasileiro nascido na França transplantou de seu país de origem para seu país 

de adoção. Por certo, a obra de Douchez não é europeia – e ele mesmo 

assinala, ao dizer que "o Brasil me tornou mais humano e me ensinou a amar 

todas as formas da vida". Contudo, suas qualidades mais visíveis e mais 

permanentes, ao longo da carreira, residem em certos traços estilísticos que se 

poderiam facilmente englobar sob o rótulo genérico de "esprit de finesse". O 

rigor, o equilíbrio buscado no vocabulário de fundo geométrico, a parcimônia de 

cores, a elegância do conjunto, o brilho sedutor, tudo isso me parece resultar 

de um talento lúdico, servido por um processo cartesiano. 

Desde o começo, sem dúvida, foi esta a escolha de Douchez. Ainda 

quando o pintor e membro do "Atelier de Abstração" (do qual foi um dos 

fundadores, em 1953, com Flexor e outros), já realizava uma obra contida e 

racional – embora imune à ortodoxia concretista. Os quadros mostrados na II, 

III, e V Bienais de São Paulo, por exemplo, eram claros herdeiros, por formas e 

cores, das últimas etapas do cubismo. E, convictamente abstratos, já não se 

referiam, nem sequer como fonte de inspiração, à realidade exterior. 

O primeiro momento decisivo da carreira foi, no entanto, o da criação, 

em 1957, do "Atelier Douchez/Nicola", pioneiro da tapeçaria no Brasil, e até 

hoje, um dos raríssimos exemplos de continuidade também qualitativa. Ao 

optar por uma modificação tão radical em seu suporte de trabalho, Douchez 

procurava, creio eu, injetar-lhe um sopro mais efetivo de vida, uma dosagem 

mais efetiva de calor. Diz ele: "A tapeçaria me possibilitou reencontrar o 

universo sensorial do qual a uma pintura demasiadamente cerebral me 

afastara." De fato, o óleo sobre tela é sempre permitido neutralizar-se diante 

das formas propostas pelo artista – ao passo que a lã, com sua textura 
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inevitavelmente envolvente, acaba por seduzir não só quem a contempla, como 

quem trabalha com ela. 

De 1957 a 1963, aproximadamente, Douchez criou com regularidade em 

seu atelier. Nos primeiros anos, sua tapeçaria procurava transpor para a lã o 

mesmo universo pictórico anterior: formas simples, jogos de pura geometria, 

cores luminosas mais sombrias. Já em 1963, certas alusões ambíguas e 

transitórias à flora e ao mundo submarino passaram a anunciar uma nova 

etapa. E esta se cumpriu, entre os anos de 1964 a 1967, num novo – e mais 

importante – passo decisivo. 

Foi nesse período, efetivamente, que a obra de Douchez (como também 

a de Norberto Nicola), ecoando em termos brasileiros uma crescente tendência 

internacional de origem centro-europeia, procurou se libertar dos estreitos 

limites da bidimensionalidade. Em Douchez, o processo começou, à maneira 

de Fontana, por uma investigação do espaço por trás da superfície do trabalho. 

Grandes aberturas verticais surgiram nas tapeçarias, deixando aparecer um 

novo plano tecido, em contraponto às formas e cores do primeiro. E a 

importância que esse jogo foi assumindo pode ser aferida por uma significativa 

peça de 1969, "Graúna". Nela, a cor – esse carro chefe da tapeçaria brasileira 

–, às vezes, era decididamente abolida. A obra, toda negra, se limitava a 

explorar efeitos de profundidade variável, através de diversos pressupostos. E 

da mesma época, aliás, foram as introduções do cilindros (ainda hoje 

empregado) e o recurso, cada vez mais frequente, a uma composição baseada 

em um cilindro vazado, no meio de um retângulo. Do retângulo, por sua vez, 

foi-se retirando aos poucos o enchimento, de forma a restar, em certos casos, 

apenas uma urdidura de fios paralelos, como se soltando o disco tecido no 

espaço. 

É a partir de 1970, que a tapeçaria de Douchez adquire as 

características que hoje a definem. Em primeiro lugar, a atual estrutura da 

composição, que num novo processo de autocontenção, volta a lidar apenas 

com as retas, que cruzam na ortogonal ou diagonalmente no espaço. Vazadas, 

elas permitem aflorar planos posteriores, imbricam-se com eles, geram 

triângulos e trapézios tridimensionais, desdobram-se em planos, 

perpendiculares ao da parede, e encaminham decisivamente a tapeçaria em 

direção à categoria objeto. ("Objetos tecidos" parece, a esta altura, o rótulo 
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correto para estas obras, que franqueavam de vez os limites da tapeçaria 

habitual.) Além da estrutura, delineia-se também, de 1970 para cá, um ritmo 

vigoroso de relevos e ângulos, que chegam a lembrar, em certos casos, a 

aguda interjeição de uma ogiva gótica. Finalmente, Douchez parece inclinar-se 

em definitivo, para uma concepção monumental do espaço, o que não fica 

estranho, inclusive, o lado necessariamente decorativo da lã tecida. O termo é 

usado aqui, sem nenhuma conotação acessória, que possa diminuir a validade 

do projeto. Apenas reconhece, nele, certas características específicas, 

existentes também em qualquer outra maneira de expressão. 

A monumentalidade, aliás, é assumida pelo próprio artista, ao dizer: 

"Meu ideal seria a depuração e a força dos volumes das grandes épocas da 

arquitetura". Para tanto, trabalha disciplinada e continuamente, numa 

linguagem infensa ao virtuosismo e a concessão. Embora, sempre bonita, a 

tapeçaria de Douchez não resulta de nenhum desejo, claro ou oculto, de 

simplesmente agradar. Resulta, sim, de uma trajetória bastante honesta e 

linear. E se acaba sendo tão eficaz, também para a satisfação da estesia 

imediata, isso apenas parece confirmar a validade da ideia platônica, formulada 

(bem a propósito) por um francês cartesiano do século XVIII: "Rien n'est beau 

le vrai" (Boileau), ou seja: o exato; o preciso; o justo; o correto; o acerto, obtido 

com paciência, à luz soberana da razão. 

 
Olívio Tavares de Araújo  
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I Trienal de Tapeçaria de São Paulo 

A tapeçaria brasileira chega ao ponto de merecer o alto reconhecimento 

de suas realizações, manifestado por esta sua primeira Trienal, organizada de 

maneira pertinente pelo Museu de Arte Moderna de São Paulo. 

Isto significa que – para um país novo como o nosso sem tradições 

definidas nesta área, com escassos e recentes apesar de excelentes como são 

os indiscutíveis Regina Graz, Genaro de Carvalho, Jacques Douchez e 

Norberto Nicola – bastaram relativamente poucos anos para que esta 

expressão artística atingisse um estágio, senão real maturidade, pelo menos de 

significativa evolução dentro de seu contexto internacional. 

Aquilo que entendemos hoje por tapeçaria contemporânea – como a 

muralista, a espacial ou tridimensional e a ambiental – representa, sem dúvida 

alguma, o resultado da evolução constante ocorrida não apenas no desenrolar 

se seu próprio desenvolvimento, como também e principalmente, na evolução 

da História da Arte Universal. 

Consequentemente, as mais novas e vanguardistas formas de 

representação plástica por meio da fibra, assim como aquelas que ainda se 

aproximam das expressões tradicionais, todas sem exceção, não só estão 

estritamente vinculadas e possuem uma gênese definida numa tradição milenar 

e diversificada da tecelagem, como também acompanha passo a passo as 

modificações dialéticas sofridas em todas as formas de expressão artística, no 

decorrer dos séculos. 

Embora seja mais completo e acertado, o modo operacional de análise 

em que se confrontam estas duas perspectivas históricas complementares, nos 

limitamos a fazer – apenas a titulo de registro, pois não dispomos de espaço 

nem de tempo – uma verificação tão sintética quanto possível, das múltiplas 

realizações legadas à nossa civilização pela tapeçaria ocidental desde a sua 

idade de ouro, ou seja, a sua época medieval. 

Se as origens da tecelagem são arcaicas e de uma grande diversidade, 

as da tapeçaria, tais como conhecemos hoje, podem se circunscrever na Idade 

Média da Europa Ocidental, onde fizeram nascer numerosos ateliers. São 

poucos os exemplos de tapeçaria que nos restaram dos séculos anteriores ao 

XIV. Afora algumas peças bem simples pertinentes à Igreja Saint-Géron e à 
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Catedral de Halberstadt que datam dos séculos XI, XII, e XIII, é a tapeçaria 

"Apocalipse" de Angers, obra da segunda metade do século XIV que abre a 

história da tapeçaria ocidental. Outras como "A Caça ao Unicórnio" do 

Metropolitan ou a "Dama no Unicórnio" do Museu de Cluny, anunciam o 

apogeu de uma arte que participa da arquitetura da mesma forma e com a 

mesma importância que o afresco, a escultura ou o vitral. 

Apesar da maneira limitada como conhecemos os exemplos de 

tapeçaria na Idade Média, podemos constatar que a sua produção não foi 

absolutamente uniforme, e sim bastante caracterizada pela diversificação 

técnica e temática que se dividia entre religiosa, civil, mitológica ou pagã. 

O fim da tapeçaria gótica no século XVI determinou o início da chamada 

tapeçaria clássica, que se estende até o começo do século XX. 

O renascimento vinculou definitivamente a tapeçaria à pintura e fez com 

que os ateliers, anteriormente centralizados na França e na Bélgica, 

proliferaram-se na Holanda, Alemanha, Hungria, Dinamarca e Itália. Os 

artesões que na Idade Media, ainda possuíam alguma liberdade criadora, 

estavam agora subordinados aos pintores, cujas obras eram obrigados a copiar 

de maneira meticulosa. Os trabalhos mais conhecidos desta época são cópias 

das pinturas dos Italianos, Rafael, Del Sarto, Allori, e dos flamencos Rubens e 

Van Dick. 

O século XVII na França marcou o reaparecimento de vários ateliers e 

em 1962 todos foram reunidos na Grande Manufatura Gobelins, que coexistia 

paralelamente aos Ateliers de Beuvais e de Aubusson, elevado então à 

categoria de manufatura real. Estes ateliers desenvolveram uma tecnicidade 

avançadíssima, o que os lançou na cópia frenética dos quadros acadêmicos 

até os impressionistas e, mais recentemente, os cubistas e os abstracionistas 

geométricos. 

Um novo interesse pelas artes aplicadas surgiu na metade do século XIX 

na Inglaterra sob a influência da escola dos pré-rafaelistas, inspirados nas 

ideias de Ruskin. O inglês William Morris, de acordo com as ideias de Burne-

Jones, não apenas se interessou vividamente pela arte do couro, do metal, da 

madeira, do vitral e da tapeçaria, como também pretendia que a atividade 

artesanal desenvolvesse a sua própria autonomia estética. Seu pensamento foi 

a origem de um certo número de escolas de artes aplicadas que se criaram na 
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Inglaterra e a sua ação inspirou o novo estilo que, durante os anos 1890-1905, 

se espalhou pela Europa. Resultando das pesquisas artísticas desde a 

arquitetura até ao simples objeto usual da vida cotidiana, surgiram o Modern 

Style na Inglaterra, o Stile Liberty na Italia, o Jungendstil na Alemanhã, e o Art 

Nouveau na França. 

Michel Ragon em seu artigo "Préraphaelites et Symbolistes", de 1966, 

escreveu que "a grandeza do pré-rafaelistas estava no fato de terem 

proclamado e cumprido, que a finalidade da arte não é produzir quadros de 

cavaletes para o comércio, mas consiste sobretudo em participar do ambiente 

integral da vida cotidiana". Acrescenta que "os pré-rafaelistas tentaram 

reintroduzir o artista no contexto urbano‖, ideia que seria retomada por Van de 

Velde, depois ainda pela Bauhaus e hoje pelas inúmeras iniciativas de 

integração nas artes.  

Em 1861, Willian Morris fundou uma manufatura de tapeçaria na qual 

tentou, em conjunto com seus colaboradores, reencontrar o espírito da 

tapeçaria da Idade Média. Afora suas qualidades específicas, o que realmente 

se salientou nestes trabalhos foi o fato de que, pela primeira vez nos tempos 

modernos, a ideia era colocada antes da própria execução. A tapeçaria deixava 

de ser uma simples cópia da pintura para adquirir um estilo e a linguagem 

específica que a matéria e a técnica lhe impunham. 

Henry Van de Velde, arquiteto, pintor e designer belga – com a fundação 

da Escola de Artes de Weimar – teve um papel relevante neste renascimento 

do artesanato. Reorganizada no fim de 1914 por Walter Gropius, Weimar seria 

a origem da Staatliches Bauhaus, centro de criação europeu, cuja a 

importância foi enorme para o desenvolvimento ulterior das artes têxteis. 

Na França, a tapeçaria teve maior dificuldade em se libertar da tradição 

de um passado que ainda se impunha. Nos Gobelins, os diretores que se 

sucederam, conscientes da necessidade de mudança radical, se empenharam 

vigorosamente em promovê-la. Porém, as experiências mais interessantes 

empreendidas neste campo foram realizadas à margem das vias oficiais.  

Por volta de 1890-1895 os Nabis – como Vuillard, Bonnard, Odilon 

Redon – descobriram novas formas de expressão por meio da decoração 

mural. Aspiravam igualmente, seguindo o exemplo de Gauguin, o retorno às 

origens. Com a atenção voltada para o artesanato e a arte primitiva popular, se 
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interessavam bastante pela cerâmica, pelos vitrias, pelas peças de ferro e 

outros metais, porém foi sobretudo a tapeçaria que mais suscitou a sua 

curiosidade.  

Também Maillol, e depois Manzana-Pissaro, conscientes das enormes 

possibilidades do trabalho em lã e seduzidos por essa matéria têxtil, quente e 

rica, deixaram no campo da tapeçaria, obras de grande significado e beleza. 

No começo de nosso século, Braque e Picasso tiveram, com as suas colagens, 

uma imensa repercussão sobre a arte da tapeçaria. Mostraram que mesmo 

com materiais modestos poderiam se transformar em expressões criativas 

desde que utilizados segundo as suas propriedades específicas, e 

estabeleceram, sobretudo, uma analogia entre duas técnicas, consideradas 

igualmente como arte de superfície. 

Com a execução de cartões projetados por pintores contemporâneos de 

renome, Marie Cuttli, entre 1930 e 1935, lançava o movimento em favor da 

tapeçaria. Da mesma forma, porém, como para os diretores do Gobelin, esta 

iniciativa não ia além de uma nova variedade de cópia de pintura. Bem mais 

interessante foi, sem dúvida, a tentativa de Marius Martin, diretor na escola 

regional de Aubusson, que – logo apos a I Guerra Mundial – se esforçou por 

orientar artesãos de seu centro de direção a um estilo mais autônomo, sem 

contudo, dar muita atenção à qualidade dos cartões. 

Atraído pela experiência da tecelagem, Jean Lurçat começou, antes da II 

Grande Guerra, a trabalhar em conjunto com os técnicos de Aubusson, 

revelando já com seus primeiros trabalhos, qualidades incomuns de 

criatividade e de execução. Todavia, é uma referência para a tapeçaria 

contemporânea – por outro, é bem verdade que não representou uma ruptura 

com a lenta evolução desta arte desde o fim da Idade Média. Muito ao 

contrário, Lurçat criou uma espécie de ponto final, um fechamento para a 

tapeçaria francesa, o qual era quase impossível transpassar. 

A técnica de Lurçat, em cartões com cores numeradas, foi o que 

conduziu aos métodos industriais para a produção da tapeçaria em massa, 

sendo que as peças mecânicas já começaram a ser fabricadas até no Japão. 

De certa forma, porém, este período tambem representou uma ruptura com a 

fórmula de Lurçat por meio de uma atitude francamente revolucionária dos 
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artesãos, e artistas que iniciaram o abandono quase definitivo dos métodos 

clássicos utilizados pelos Beuavais, Aubusson e Gobellins. 

A tapeçaria começava a ser executada – sobretudo pelos próprios 

artistas que escolhiam as suas técnicas sem o auxílio dos tecelões. Traduziam 

os cartões por meio de lã, às vezes com rigor, às vezes com menos fidelidade, 

introduzindo na técnica clássica os "acidentes" com que desmanchavam a 

regularidade da trama, da textura. Outros artistas tecelões começavam a 

trabalhar com cartões, criando durante a própria execução do trabalho, uma 

relação mais espontânea e emocional com o material e as formas. Segundo 

André Kuenzi, em seu "Nouvelle Tapisserie", a revolução se operou no 

momento em que a imaginação do criador veio a ser o "legislador único". 

Os estatutos da tapeçaria se modificaram muito. O artista tecelão 

passou a ser o mestre de sua criação, do primeiro ao último ponto, podendo 

conduzir a sua obra segundo a técnica que lhe aprouvesse. Agora, a sua 

criação dependia única e exclusivamente da sua concepção de tapeçaria, de 

seu sentido da arte e da vida, de sua filosofia.  
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III Trienal de Tapeçaria 

Pretendendo ampliar sua política de divulgar aspectos criativos da 

manifestação artística e dar continuidade a permanência a eventos já 

existentes na programação do MAM-SP, a Diretoria do Museu de Arte Moderna 

de São Paulo entrega ao público a III Trienal de Tapeçaria de São Paulo. 

A I Trienal foi organizada em 1976 e dela participaram 66 artistas. Na 

ocasião a crítica Sheila Leiner escreveu em sua apresentação feita para o 

respectivo catalogo que "Estas manifestações que culminaram agora com a 

Primeira Trienal de Tapeçaria são o resultado da persistência e do esforço 

constante de nossos artistas tapeceiros e de nosso meio artístico em favor, não 

apenas de suas expressões individuais, como também e principalmente do 

desenvolvimento coletivo da promoção e do reconhecimento da tapeçaria como 

uma expressão autônoma e capaz de se relacionar interiormente com as 

demais linguagens plásticas sem perder em seu confronto a posição finalmente 

alcançada de idêntica relevância no seu panorama comum". 

A arte da fibra permaneceu fecunda e novos nomes surgiram. Em 1979 

a II Trienal, da qual participaram 67 artistas tapeceiros despertou muito 

interesse e contou com um surpreendente afluxo de grande público.  

Chegamos, agora, à III Trienal de Tapeçaria de São Paulo. 

Foram convidados a participar 12 artistas e o júri de seleção a quem 

agradecemos por seu trabalho, escolheu obras de 34 artistas de vários pontos 

do Brasil. 

A Diretoria do MAM agradece ainda a Comissão Organizadora pela 

seriedade, dinamismo e entusiasmo impregnado ao trabalho e, em especial, 

agradece aos artistas Norberto Nicola pela incansável colaboração que vem 

prestando ao MAM desde a I Trienal em 1976 até aos dias de hoje. 

Ao abrir as portas a Diretoria tem a modesta e confiante missão de 

oferecer ao público uma visão panorâmica do que está se fazendo 

presentemente no Brasil com a fibra como manifestação artística. 
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Arte têxtil das antigas culturas andinas 

Os tecidos pré-hispânicos descobertos na costa do Pacífico e região 

central dos Andes na América do Sul, estão entre as manifestações mais 

antigas e importantes do homem americano. Oscilando entre as datas de 8.600 

a 8.000 A.C., temos suas primeiras evidências, como atestam os recentes 

achados de um complexo de caçadores pré-cerâmicos na caverna denominada 

"Guitarerro", localizada nas encostas da "Cordilheira Blanca", serra do norte do 

Peru.  

A descoberta destas cordas, fragmentos de esteira e cestaria, onde a 

reunião de fibras torcidas num só fio e o cruzamento das mesmas em direções 

diferentes já contém um princípio básico de um tecido, também anunciam o 

complexo mecanismo da transformação de uma matéria-prima em objetos de 

valor.  

Muito cedo, então do 6º ao 5º milênio a.C., o tecido encontra-se 

desenvolvido nas suas variadas técnicas e materiais e alcança sua grande 

eclosão tecnológica e artística nas culturas Chavin, seguida da Necrópolis de 

Paracas, aproximadamente dentro de um mesmo período. Alguns destes 

exemplos preciosos estão exibidos ao Público do MAM graças à gentileza do 

empréstimo de parte da coleção do Casal Edith e Oscar Landmann. É ainda 

nesta época que as variadas técnicas e materiais, extensivamente utilizadas, 

alcançam as vestimentas mediante a elaboração de tecidos suaves e flexíveis 

dado o emprego do algodão e da lã de camelídeos. 

Estas roupas são convertidas rapidamente não só no atendimento de 

uma necessidade prática de uso, mas também em uma preocupação de 

expressar-se de forma estética dentro das infinitas possibilidades criativas 

dadas por suas técnicas de elaboração. 

Em todas as culturas que se sucederam na região andina até a chegada 

dos conquistadores a arte têxtil foi largamente utilizada não somente pelo grau 

de beleza que alcançava, mas ganha ainda profundos significados sociais 

como meio de identificação étnica, de nações, localização social dos 

indivíduos, "status", sexo, idade, e o simbolismo dos ritos festivos, religiosos, 

funerários, ou simplesmente domésticos. 
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Portanto estes "desenhos estruturais" gerados na organização formal e 

limitada pelas técnicas empregadas se pode dizer que é um jogo dialético entre 

esses desenhos e a concepção artística de um criador, que resultam e 

determinam uma tendência estilística da arte andina em seu conjunto.  

O conhecimento dessa manifestação da mão e do espírito humano 

possibilita manter a tese pela qual tecer na área andina é a matriz primeira de 

todo o desenvolvimento das artes plásticas naquela região. É do seu seio que 

surgem os aspectos formais e estilísticos, que passam em seguida para a 

pintura mural, os metais gravados, a madeira ou colcha, o modelado e os 

desenhos das cerâmicas e até para as rígidas esculturas de pedra ou a 

arquitetura. E a arte têxtil em si própria muitas vezes se desvincula de seus 

aspectos de utilidade prática, levando sua função somente ao plano da 

estética, quando nos deparamos com enormes tecidos representando cenas, 

em que seu conjunto não poderiam ser segmentados e destinados a cobrir 

paredes. Temos nestas obras o que hoje as convencionou chamar tapeçarias 

murais. 

Apresentação dos exemplos dessa arte dentro da III Trienal de 

Tapeçaria, além da sua importância estética e histórica tem por maior 

finalidade dar a informação dos múltiplos processos técnicos utilizados que 

hoje são revividos nas obras têxteis contemporâneas. 

Constatar ou comparar as intrínsecas técnicas, extremamente ricas e de 

efeitos os mais variados, com a produção dos artistas contemporâneos, nos 

permite supor que o prazer da elaboração desses materiais permaneceu 

latente e agora revive como manifestação de arte. Ainda poderíamos nos 

permitir suposições onde estas técnicas (algumas hoje já esquecidas) muitas 

vezes superiores àquelas elaboradas por outros povos, que fazendo parte do 

acervo cultural e artístico do continente onde vivemos, permaneceram de forma 

importante nas manifestações estéticas do povo brasileiro. Das faldas 

ocidentais dos Andes, através da bacia amazônica, certamente chegou este 

conhecimento ao índio, como podemos constatar nos mantos e nas palmarias 

que usavam, o fato que na época do descobrimento já se constitua numa 

tradição de expressão plena. O elaborar das fibras como forma utilitária ou 

expressiva, parece ter ficado na alma de nosso povo através da sua cestaria, 
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nas rendas, redes e colchas, nas fitas, bordados e bonecos que enfeitam o 

folclore, desligado das convenções impostas pelas artes ditas "eruditas". 

Agradeço aos colecionadores que tão generosamente se prontificaram a 

colaborar com valiosa complementação estética e didática a essa Mostra, 

pondo à disposição do público suas preciosas coleções, bem como à Diretoria 

do MAM de São Paulo por endossar a ideia de exibir este conjunto e concede-

me o privilégio de organizá-lo. 

Norberto Nicola 

 

 

Todas as dificuldades pela qual passa a cultura brasileira são quase 

sempre superadas pela boa vontade, ao ponto de que dela dependemos em 

grande parte para desenvolver uma atividade cultural. 

Algumas destas dificuldades, sobretudo as financeiras, foram difíceis de 

ultrapassar. 

Com a abertura desta mostra encerramos um duplo processo: aquele do 

trabalho que desenvolvemos dentro da melhor boa vontade e o da evolução 

demonstrada até aqui pelos artistas. 

Inicia-se assim a reflexão e a discussão do desenvolvimento das artes 

têxteis no Brasil. Foi nosso objetivo mostrar o que vem sendo feito na utilização 

da fibra e suas técnicas como meio expressivo.  

Queremos agradecer ao Museu de Arte Moderna a colaboração dada 

para a realização deste evento e, também, ao artista Norberto Nicola que, 

como orientador, traçou conosco o rumo desta exposição. E, finalmente, aos 

artistas pela maravilhosa acolhida, não só participando com o envio das obras, 

como também emprestando seu mais amplo apoio à Mostra.  

Comissão Organizadora 
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A arte da fibra, uma proposta para a Trienal 

A tapeçaria possui uma história tão vasta quanto a humanidade. 

Hoje podemos dizer que o termo "tapeçaria" está em discussão, já que 

não mais serve para definir a arte da fibra tecida nos novos tempos, quando o 

suporte se tornou proposta conceitual e se autoquestionou, como aliás vem 

fazendo todas as técnicas tradicionais. Assim, se aceitarmos a divisão dos 

historiadores da tapeçaria, nós teríamos sua história dividida em três épocas: a 

tapeçaria gótica, do século XII ao século XVI; a tapeçaria clássica, do século 

XVI ao início do século XX; e, a chamada tapeçaria contemporânea, que 

chegaria aos dias atuais. Nesta ultima divisão, porém, teríamos que colocar 

todas as formas de tecer e bordar, desde as experiências de Mme Cuttoli, no 

início do nosso século, passando por Jean Lurçat, este realmente grande 

inovador, quando percebeu que a tapeçaria-a-ponto não era o método mais 

eficaz para as obras de grandes dimensões, além de deformar a figura humana 

na reprodução. 

No final dos anos 1930, numa viagem a Angers, Lurçat teve diante dos 

olhos pela primeira vez a tapeçaria do "Apocalipse", na catedral local. Este fato 

que mudou o rumo da tapeçaria, pois descobriu que a obra tecida havia sido 

deturpada em seu conceito básico, ou seja, já não era mais tecida, além de que 

as técnicas de tintura das lãs não davam muitas opções criativas aos artistas 

da fibra, mas, ao contrário, ensejavam cada vez mais o caráter copista da 

tapeçaria da época. Lurçat juntou-se a outros dois tapeceiros – Dubreuil e 

Gromaire – instalando-se todos em Aubusson, justamente com a finalidade de 

construir novas seleções de cores – em número de apenas 40 -, reformulação 

dos cartões modelo, facilitando-lhes a leitura e voltando ao ritmo de trabalho da 

Idade Média, época das corporações de ofício, ou seja, dois metros quadrados 

por mês para cada operário. 

A II Guerra Mundial obriga a tapeçaria a sofrer uma ruptura em seu 

desenvolvimento. Acabada a Guerra, a tapeçaria continuava bidimensional e 

figurativa. E as técnicas de Lurçat haviam povoado o mundo todo, apesar das 

distâncias, parecia haver uma única escola. Todas as tapeçarias pareciam as 

de Lurçat e seus discípulos.  
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No Brasil, depois das experiências de Regina Graz, nos anos 1920, 

utilizando-se do conceito da tapeçaria como decoração ambiental, só nos anos 

1950 apareceriam os nomes de Genaro de Carvalho, na Bahia, e os de 

Norberto Nicola e Jacques Douchez, em São Paulo. Genaro havia sido aluno 

de Lurçat e sua obra é quase toda bordada, explorando sempre temas 

tropicais. 

Estes dois fatos – o bordado e o tropicalismo – produziram um mercado 

brasileiro, mas também resultaram em um número enorme de copiadores de 

suas técnicas e temas, sem a menor renovação, sem a menor criatividade. 
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Abstracionismo, uma saída 

Com o advento do abstracionismo, a tapeçaria mundial se renovará em 

todos os sentidos, já que deixará de ser cópia de cartões de pintores e 

desenhistas, nem terá mais obrigações de copiar temas que sejam de agrado 

público. Assim, nos anos 1960 a tapeçaria abstraliza-se, mas não perde ainda 

a bidimensionalidade. 

As pesquisas ficam circunscritas a texturas e materiais diferentes, como 

cordas, barbantes, tornando o tear mais criativo.  

A procura de novos materiais acabaria levando os artistas a questionar o 

suporte. Nessa mesma época aparece um novo fenômeno nas artes, enquanto 

forma – o objeto. 

O objeto foge ao conceito de escultura, porque pode ocupar espaço, 

mas sem a necessidade de volume. Junto com o aparecimento do objeto há 

uma tendência maior para a obra múltipla, questionando a aura da obra única, 

ao mesmo tempo em que oferece melhores condições às técnicas, como a 

tapeçaria, sempre colocada em segundo plano e taxada, preconceituosamente, 

de artesanato. 

No fim dos anos 1960 emergem as primeiras experiências 

tridimensionais, libertando a arte da fibra e criando, a meu ver, um impasse. 

Este obstáculo é de definição simples. Poucos perceberam que a tapeçaria 

sofreu um rompimento total e teve de mudar inclusive de nomenclatura. Sim, 

porque não se pode mais chamar de tapeçaria um objeto tecido 

tridimensionalmente com características completamente diferentes do chamado 

tapete-de-parede. O nome tapeçaria vem de tapete, portanto, daqui para frente, 

com a ruptura do tapete para forma tecida, a melhor solução é utilizarmos esta 

última denominação, quando se trata de um objeto tridimensional em fibra. 

Chamaremos de tapetes e tapeçaria ao objeto bidimensional. E bordados as 

experiências terapêuticas de certas damas, mais preocupadas com os 

problemas da agulha do que com a criatividade. 
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Arte da fibra 

Depois de libertada, a arte da fibra criou um espaço intenso para os 

verdadeiros artistas. As primeiras experiências apareceram simultaneamente 

em três locais – na Polônia, com Magdalena Abakanowicz (1930, Varsóvia), na 

Iugoslávia, com Jagoda Buic (1930, Split, Dalmácia), e no Brasil com Nicola e 

Douchez, o primeiro brasileiro e o segundo francês de nascimento, mas de há 

muito radicado no Brasil. 

Norberto Nicola está mais preocupado com a cor e o movimento 

enquanto Jacques Douchez se aplica mais à forma. 

Ambos, porém, foram pintores antes da experiência com a arte da fibra, 

preferindo o tecer ao pintar justamente pelo caráter lúdico, sensual e tátil da 

forma tecida. Ambos são hoje o exemplo para as novas gerações de tapeceiros 

que, a partir da conquista do espaço tridimensional, já podem criar seus objetos 

tecidos adentrando os campos da escultura, obrigando muitas vezes esta 

técnica a construir-se de maneira diferente. Aliás, a divisão das técnicas em 

áreas estritas está terminada. "Arte é a expressão da verdade do ser, enquanto 

obra", afirmou Heidegger. E, por isso mesmo, pouco deverá importar a 

chamada nobreza de certas técnicas em detrimento de outras. 

A III Trienal de tapeçaria ainda leva um nome tradicional. Deveria, quem 

sabe, chamar-se Trienal da Arte Tecida, ampliando mais os horizontes desta 

expressão artística. O público verá a diferença entre os expositores; alguns 

ainda bordando o seu tapete; outros, já conscientes das possibilidades infinitas 

da forma tecida. 

O experimentalismo de uns poucos ainda assim justificam uma Trienal, 

já que a arte é realização de raros. 

Alberto Beuttenmüller 
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JORNAL DO BRASIL – TRANSCRIÇÃO DE REPORTAGENS 

 

Tapeçaria Brasileira (21/7/1974)  

Tapeçaria Brasileira – Roberto Pontual 10/10/1974 

As raízes da primeira Mostra 

Norberto Nicola e Jacques Douchez 

 

Na última terça feira, inaugurou-se em São Paulo, no Museu da 

Fundação Armando Álvares Penteado, a I Mostra Brasileira de Tapeçaria. A 

mais ampla tentativa, até aqui, de dar a conhecer as tendências atuais da 

tapeçaria entre nós, a exposição reúne cerca de 70 artistas escolhidos pelo júri, 

vindos de praticamente, todas as partes do país. Ao seu lado como indicações 

de fundamentos para os rumos principais que hoje se desenvolvem figuram em 

caráter especial trabalhos de Regina Graz, Genaro de Carvalho, Jacques 

Douchez, Norberto Nicola e Roberto Burle Marx. 

A criação artística não é somente um problema de indivíduos, de gênio 

ou talento. Ela supõe um certo clima coletivo, e isso faltava à tapeçaria 

brasileira.  

Depois de quase 20 anos dedicados a arte do tear, depois de muitas 

viagens, exposições e contatos pessoais, ainda nos acontece, frequentemente, 

encontrar um artista tapeceiro em nossa terra, trabalhador solitário, conhecido 

apenas de um pequeno círculo, ignorado dos outros artistas, igualmente 

solitários, e que em razão deste isolamento mal percebe os problemas 

específicos da tapeçaria, seus novos rumos, desperdiçando assim seus 

esforços. Era preciso também fazer com que o grande público tomasse 

consciência da existência de uma arte em plena renovação e deixasse de 

confundir a tapeçaria com a reprodução de motivos estereótipos 

pseudofolclóricos, que exigem habilidade manual e onde há de tudo, menos 

arte. Porque arte – e isso pretendemos ilustrar – é antes de qualquer coisa, 

criatividade, invenção, personalidade. Talvez o objetivo da arte se limite a 

esses requisitos: mas, sem eles, a arte não existe. 



 

170 

Era necessário provocar encontros, confrontações entre os artistas e 

entre as obras. A Fundação Armando Álvares Penteado permitiu a realização 

deste projeto. Em poucas semanas, organizou-se a I Mostra Brasileira de 

Tapeçaria. Havia o problema de seleção de obras. Poder-se-ia convidar um 

número reduzido de artistas de valor já reconhecido. Foi a fórmula adotada 

pela Reitoria da Universidade Federal de Minas Gerais, em Mostra recente. 

Apenas 17 artistas estiveram ali representados. Genaro de Carvalho, Norberto 

Nicola, Jacques Douchez, Iracy Nitsche, Ignez Turazza, Alice Carracedo 

Duarte, Zoravia Bettiol, Maria Kikoler, Inge Roesler, Parodi, Bia Vasconcellos, 

Marlene Trindade, Rubem Dario, Gilda Azevedo, Minnie Sardinha, Augusto 

Degois e Maria Helena Andres Ribeiro. 

Poder-se-ia também optar por uma seleção menos rígida, que 

apresentasse um amplo confronto de técnicas, de concepções e valores. E foi 

neste último sentido que a Comissão Organizadora (Carlos von Schmidt, Sheila 

Leiner, Norberto Nicola, Jacques Douchez, Sylvio Darcy, Olney Kruse e Luis 

Ernerto Kawall) elaborou o regulamento. Mais de 100 artistas, chegados de 

todo o território nacional, se inscreveram. Ficamos particularmente gratos a 

Roberto Burle Marx que, atendendo ao nosso convite, participa desta Mostra 

com três das grandes tapeçarias recentemente expostas no Museu de Arte 

Moderna de São Paulo. 

Aos artistas escolhidos pela Mostra de Belo Horizonte, juntaram-se mais 

50 outros, selecionados pelo júri, que se compôs de Sheila Leiner, Alberto 

Beutenmuller, Cesar Giobbi, Ruy Otake, Alexandre Wolner, Renina Katz, 

Norberto Nicola e Jacques Douchez, sob a presidência de Paulo Mendes de 

Almeida. A seleção limitou-se apenas a excluir as obras que não 

correspondiam aos critérios de criatividade e pesquisa pessoal. Certas obras, 

talvez ainda se caracterizem por um decorativismo primário. Não importa, o 

essencial foi atingido: levantamento da tapeçaria brasileira, tomada de 

consciência dos problemas específicos de técnica de material e de orientação 

nova das pesquisas. Sem esquecer o aspecto informativo para o grande 

público.  

Foi pensando neste último aspecto que se organizou o catálogo. Ao lado 

as reproduções das obras expostas na mostra – textos críticos situam as 

etapas da tapeçaria brasileira dentro do contexto mundial: etapa da tapeçaria 
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tecida e pesquisas formais de Regina Graz, nos idos da semana de 1922; 

etapa mais recente da tapeçaria bordada, com os motivos de fauna e flora de 

Genaro de Carvalho, e por fim, a etapa atual das pesquisas tridimensionais. 

O júri de seleção antes referido decidiu pela seguinte distribuição de 

prêmios: Prêmio Metal Leve S. A. (Cr$ 10 mil), a Iracy Nitsche; Prêmio Banco 

Nacional de Minas Gerais, de carater aquisitivo (Cr$ 10 mil) a Inge Roesler; 

Prêmio Moinho Santista (Cr$ 5 mil) a Gilda Azevedo; e Prêmio Fundação 

Álvares Penteado (Cr$ 5 mil) a Maria Tereza Lemos de Arruda Camargo. Em 

vista do interesse de outros envios, foram criadas cinco menções especiais do 

júri, conferidas a Marlene Trindade, Yeddo Titze, Zoravia Bettiol, Ignez Turazza 

e Karin Elizabeth Viegler. 

Essa Mostra é um primeiro passo. Esperamos ter contribuído, assim, 

para uma tomada de consciência da tapeçaria brasileira. No panorama das 

artes mundiais há lugar para a nossa tapeçaria, em pé de igualdade com os 

demais gêneros consagrados da arquitetura, pintura, escultura etc. Já se 

devem prever outras exposições. O Brasil, com seus recursos artísticos, 

poderá tornar-se o centro privilegiado da tapeçaria sul-amaricana. 

Já era tempo de um levantamento mais amplo e consciencioso possível 

da tapeçaria brasileira. Sem dispormos de uma tradição prolongada e 

acentuada no setor – embora Clarival Valladares, em texto de 1963, 

estendendo o conceito de tapeçaria para além de uso exclusivo da lã, tenha 

buscado englobar num percurso das formas tecidas, entre nós, as culturas 

indígena, africana e popular – estava se tornando cada vez mais evidente o 

interesse dos artistas de variada índole por esse campo de trabalho. A cada 

semana, uma nova exposição de tapeçaria, ou tentativas assim rotuladas, se 

inaugura por todos os cantos e recantos do país. Não se tinha ainda proposto a 

amostragem disciplinada da diversidade de opções, nem o debate dos 

resultados por tantos tapeceiros em ação.  

Um pouco da história nos faz lembrar o vazio que se criou desde os 

trabalhos pioneiros de Regina Gomide Graz em tapeçaria ao longo da década 

de 1920, em plena explosão do nosso modernismo, até o recomeço do 

empenho nesse âmbito, já quando corriam os anos 1950, primeiro com o 

baiano Genaro de Carvalho e, pouco mais tarde, com a ligação num só atelier, 

em São Paulo, do paulista Norberto Nicola e do francês, ali residente há muitos 
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anos, Jacques Douchez. O pioneirismo de Regina Graz derivava de um 

aprendizado em artes decorativas na Suíça, concluído em 1920, e da sua 

dedicação, de volta a São Paulo, ao trabalho de criar e ensinar a confecção de 

almofadas, colchas e tapetes – como anotou Aracy Amaral – do geometrismo 

cubista e dos estudos de tecelagem indígena, que ela havia feito no Rio de 

Janeiro. 

Com Genaro, a nossa tapeçaria começava a descolar-se para a 

amplitude do mural, envolvência maior no ambiente. No decurso de 

praticamente todo o seu trabalho, ele se manteve interessado na 

bidimencionalidade, na peça que se revolvia por inteiro no plano, sem cortes, 

vazados, apropriações, aglomerados etc., ainda que em alguns tapetes nos 

últimos anos de vida ele tivesse demonstrado atração por um relevo mais 

evidente e pela incorporação de outros materiais além da pura lã. De qualquer 

modo, o que caracterizou melhor, do princípio ao fim de sua relativamente curta 

carreira, foi a permanência nos formatos tradicionais, quadrados ou 

retangulares (como na norma da pintura), por onde refletia uma ligação 

continua com a natureza, via baianidade: as plantas tropicais, as flores 

agigantadas – o girassol sobretudo – os pássaros, as borboletas, os sóis 

acessos, sempre em termos de cores capazes de vibração de calor.  

Já em Douchez e Nicola, unidos a partir de 1959, é o chamado para o 

espaço tridimensional que predomina e se acentua ano a ano. O que os atrai é 

conferir à tapeçaria condição de objeto, em áreas que abandonam de uma vez 

por todas a convenção do formato. "Tentamos dar à tapeçaria uma nova 

dimensão criativa. A tapeçaria que buscamos afasta-se da ideia tradicional de 

uma representação plana. Criamos um objeto tecido. Trata-se agora de criar 

uma arte da fibra tecida, liberta de qualquer ligação com a arte de superfície 

pintada. A fibra e o tecido possuem um volume com qualidades próprias de 

tensão, elasticidade, comportamento, enfim um lugar no espaço. A obra tecida 

deve modelar o espaço numa forma multidimensional." 

 

De fato, substituindo nos trabalhos de ambos resíduos de puro 

desdobramento na superfície bidimencional, persiste neles o objetivo de tornar 

escultórico com o tempo, o que antes, por caminhos mais tradicionais, parecia 

destinar-se à limitação do plano. Basta constatar, nestas peças sempre 



 

173 

desvinculadas da figuração – embora em algumas de Douchez se possa 

encontrar indicações analógicas de elementos vegetais, folhagens 

topicalizadas – o uso constante das interrupções de área como faixas que se 

individualizam, das tramas em entrelaçamento, dos ritmos de nós e dos 

acréscimos de grossos cordames. A tapeçaria abandona, assim, sua imposta 

condição de elemento decorativo mais ou menos neutro, a pintura tecida 

ocupando grandes áreas da parede, para situar-se ao nível de objeto 

absorvendo ativamente o espaço, consumindo seu vazio em diálogo, atraindo 

mais a vontade de manuseio e mutabilidade do que de acariciar texturas quase 

chapadas. 

Cumprindo esse histórico, o que a I Mostra Brasileira de Tapeçaria a 

meu ver ressalta é sobretudo a persistência e o predomínio, a beira ou em 

pleno modismo, dos caminhos capitaneados de Genaro, de um lado, e por 

Douchez de outro. E verdade que o conjunto oferece algumas obras que 

melhor iriam situadas fora de uma polaridade tão simples entre a tapeçaria no 

plano e a tapeçaria no espaço, entre a alternativa tropical, folclorista, ingênua 

ou expressionista e a disciplina da abstração geométrica ou a pura libertação 

lírica não figurativa. Ao buscar ou estar no espaço, as formas rudes e felpudas, 

pendentes gravemente no teto, de Zoravia Bettiol, a informalidade agressiva 

dos acúmulos de lã, Janete Fernandes, as construções totêmicas de Alice de 

Souza Duarte, a rusticidade das tiras de pano saindo dos orifícios e os recursos 

do tear de alto-liço de Yeddo Titze; o desfilamento de Renata Rubim; oss 

vórtices mandélicos entre vegetais de Inge Roesler; as estruturas hieráticas de 

sisal com incorporações de bolinha de madeira, de Carlos Morais Neto; e o 

lúdico agrupamento entretecido de hastes cilíndricas de madeira, de Arlinda 

Volpato (talvez ali, em meio aos selecionados, a mais radical na pesquisa de 

espacialidade) – são exemplos, entre poucos outros, que se querem afastar da 

proximidade muito evidenciada com a atração que o trabalho do Douchez e 

Nicola inegavelmente exerce e que atinge, na Mostra, mais ou menos 

diluidamente, a parceria maior dos interessados numa linguagem para além do 

plano. 

No âmbito do plano, também não há dúvida que diversos artistas fogem 

da órbita de Genaro, em diferentes graus de liberação. Sem referir todos esses, 

lembro especialmente das grandes formas de sisal, recortadas e precisas, de 
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Iracy Nitsche, com o material alcançando nova dignidade através de uma 

execução irrepreensível; as mandalas faciais e avivadas, em vários pontos de 

bordados, e os esquemas de arco-íris, de Bia Vasconcellos; a simplicidade 

quase ingênua, mas afirmando um arcabouço a modo de Klee, do esquema de 

casario de Ruth von Borries com fibras artificiais, lã, papel, celofane, e bucha. A 

própria monumentalidade franca das peças de Roberto Burle Marx – a quem 

devemos como se sabe, a criação das maiores já realizadas no Brasil, uma 

para a prefeitura de Santo André, em São Paulo (100 m2), e um conjunto para 

o Palácio dos Arcos, em Brasília cada peça com (30 m2) – lhes confere uma 

situação especial dentro das limitações da forma chapada, em formato 

convencional e vizinha da reprodução ampliada de uma pintura original. Sem 

esquecer por fim, o longo trabalho, mais artesanal do que formalmente 

inventivo – não há forma tecida, mas o bordado – que Madeleine Colaço vem, 

desenvolvendo sua visão específica de tropicalidade, na sua exuberância 

vegetal, nos seus pássaros de cor, no seu cassario antigo e nas suas cenas de 

povo em festa. 

Somando tudo isso, não é difícil confirmar a amplitude e o interesse da I 

Mostra Brasileira de Tapeçaria – ponto de partida para qualquer 

desdobramento didático que se queira promover de agora em diante, neste 

setor de tanto apelo. O único aspecto a repensar em mostras futuras no gênero 

é quanto à demasiada do espectro. Pretendendo representar substancialmente 

todas as tendências atuais da nossa tapeçaria, creio que os organizadores e o 

júri de seleção não previam as consequências do amontoamento das peças 

num local inapropriado como as salas do Museu da Fundação Armando 

Álvares Penteado, onde o conjunto se atulha, se confunde e se dilui, com 

prejuízo para todos os expositores. Mas, para começo de trabalho e debate, a 

exposição compensa e instiga. 
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Tapeçarias Brasileiras – Roberto Pontual – 25/5/1975 

Realizada em outubro de 1974, no Museu de Arte Brasileira da 

Fundação Armando Álvares Penteado, de São Paulo, a I Mostra da Tapeçaria 

Brasileira ficou restrita ao público paulista. A fim de atenuar esta carência, a 

Galeria Contorno (Rua Visconde da Silva, 53) decidiu convidar alguns artistas 

participantes para se reunirem mais uma vez com trabalhos presentes ou não 

ali. Vindos do Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul e Bahia, os artistas 

são Bia Vasconcellos, Gilda Azevedo, Iberê Camargo, Ignez Turazza, Licie 

Hunsche, Madeleine Colaço, Maria Helena Andres, Maria Kikoler, Maria 

Thereza Camargo, Mary Ann Pedrosa, Parodi e Rubem Dario. Sente-se falta 

na relação de Norberto Nicola e Jacques Douchez, aliás organizadores da 

exposição de 1974. A mostra na Galeria Contorno inaugura-se às 18:30.  
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A trama das cores e das formas – novos caminhos para a 

tapeçaria brasileira 

Há menos de 10 anos, a tapeçaria era considerada uma arte menor e 

para ela se fechavam as portas das bienais e salões. Era a época da tapeçaria 

plana, a forma mais tradicional de uma arte milenar que, substituída hoje por 

modalidades espaciais e tridimensionais, foi finalmente promovida ao primeiro 

plano nas artes plásticas. Ganhou até um nome novo: as formas tecidas.  

Na verdade, tapeçaria é apenas um rótulo para duas coisas diferentes: o 

bordado artesanal, sem pretensões artísticas, mero trabalho manual, e as 

realizações que, embora utilizando técnicas de tapeceiros, dirigem-se para as 

pesquisas e a criação. Antigamente, nas artes planas, a tapeçaria se colocava 

em lado dos vitrais, dos afrescos e da pintura. "Quem gostava de austeridade 

petrificada preferia o afresco. Quem queria o misticismo da luz se dirigia ao 

vitral. Quem preferia o calor fazia tapeçaria", dia Jacques Douchez que há 

quase 20 anos trocou a pintura por essa forma de expressão e hoje mantém 

um atelier em São Paulo, nos Campos Elíseos, junto com Norberto Nicola. 

Nascida sem dúvida com o tecido, a tapeçaria foi praticamente 

esquecida a partir do século XI, retornando mais tarde, nos séculos XIV e XV, 

sem grandes pretensões artísticas, mas com a utilidade prática de cobrir 

paredes nuas nos castelos medievais. Nesta época, não passava de uma 

pintura tecida, quase sempre reprodução de quadros de artistas famosos. A 

rigor, pouca coisa mudou com relação às técnicas de execução, daquele tempo 

até hoje: a tapeçaria sobre um suporte preexistente, a derivada do uso de nós 

e as formas que tiveram origem no tear manual, onde se aproveita 

essencialmente o bastidor. Para Douchez, as últimas modalidades são as que 

permitem maior liberdade de expressão na criação de formas e jogos 

sensoriais.  

No Brasil, a tapeçaria começou por volta de 1920, com Regina Gomide 

Graz, que mesmo antes da Semana de Arte Moderna já fazia obras 

consideradas avançadas, com forte influência da Bauhaus. Regina, além da 

tapeçaria mural, criava peças para o chão, almofadas, biombos, e toda a sorte 

de matériais decorativos. Naquela época não havia grande receptividade para 

a tapeçaria artística, que só começou a ser aceita com Genaro de Carvalho, o 
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maior divulgador desta forma de expressão. Nicola considera "um artista de 

grandes qualidades, embora empregue uma técnica frágil, adaptando seu 

desenho a um colorido brasileiro, mais festivo, que o levou a correr o risco de 

cair no folclore". 

Tanto Douchez quanto Nicola consideram a I Mostra da Tapeçaria 

Brasileira, realizada pela Fundação Armando Álvares Penteado em 1974, o 

marco inicial para o desenvolvimento da moderna tapeçaria brasileira. Mais de 

200 tapeceiros se inscreveram e entre eles surgiram artistas hoje consagrados, 

como Gilda Azevedo, Inge Roesler, Iracy Nitsche, Zoravia Bettoil e Ignez 

Turazza. Em 1975 houve um encontro de tapeçaria Brasil-Uruguai em 

Montevidéu, e em 1977 haverá outro, desta vez com a participação também da 

Argentina. Douche e Nicola pretendem reunir todos os artistas que trabalham 

com tapeçaria em torno de um Centro Brasileiro de Tapeçaria Contemporâneo. 

"O artista, em geral, se sente isolado", diz Nicola, "as possibilidades de 

aprendizado e informação são pequenas no Brasil. O Centro será assim um 

órgão polarizador para que possa haver diálogo e troca de informações. Daí, 

quem sabe, poderemos partir para a criação de um museu de tapeçaria." 

Os dois artistas acreditavam que são necessários cursos não 

especificamente de tapeçaria, "mas bons cursos de arte, porque não é 

aprendendo uma técnica que se faz um artista. Depois cada aluno se dirigiria 

para a técnica que mais lhe conviesse", segundo Nicola. Ambos se insurgem 

contra a tapeçaria comercial folclórica turística, vendida como obra de arte. 

Douchez explica: É evidente que o turista médio norte-americano ou europeu 

prefere exibir aos amigos a baiana bordada de Salvador como souvenir do 

Brasil, ao invés da forma tecida. Só que a baiana não representa a arte 

brasileira." 

No Rio, o Artesanato Guanabara, Maria Ângela Almeida Magalhães 

orienta que executam tapeçarias a partir de cartões criados por um grupo de 

artista. Ela é uma espécie de ponte entre os criadores e a obra final. Maria 

Ângela faz as marcações, dirige o trabalho de execução e muitas vezes dá 

sugestões aos próprios tapeceiros. "O atelier", diz ela, "é frequentado por um 

grupo fixo de artistas plásticos, mas se encarrega também de traduzir e 

interpretar trabalhos eventuais de artistas como Volpi, Jorge Cravo, Iberê 

Camargo e outros". 
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Até recentemente, a técnica utilizada no Artesanato Guanabara era o 

bordado. Agora o tear passou a ser usado, num processo misto que dá maiores 

possibilidades de criação. As mais fibras são utilizadas. De lã a seda, passando 

pelo sisal, tudo se aproveita. A tela em geral, é a talagarça. Os pontos são 

extremamente variados e sua utilização vai depender do efeito que se deseja 

obter e do próprio cartão. Levasse um mês, em media, para se bordar um 

metro quadrado de tela e só este ano já foram executados 138 metros de 

tapeçaria. Cada bordadeira começa e termina o mesmo trabalho, pois o ritmo 

do ponto é um detalhe muito pessoal. 

Sem interferir no estilo individual dos artistas, Maria Ângela tenta se 

aproximar ao máximo do cartão, conseguindo através das fibras, resultados 

que funcionam plasticamente tão bem na tapeçaria como as pinceladas na 

pintura. "Não é uma cópia" diz ela, "mas uma tradução da expressão de cada 

um". Embora os trabalhos sejam executados no mesmo atelier, o estilo dos 

tapeceiros são os mais variados. Gilda Azevedo, por exemplo, procura criar 

relevos e formas por meio de pontos e de fibras. De um estilo puramente 

abstrato, muitas vezes utiliza o sisal para obter efeitos mais compactos. Maria 

Kikoler, por seu lado, desenvolve nos seus trabalhos a transferência e a leveza 

por meio de mistura de planos, que interferem um sobre o outro. Bia 

Vasconcellos prefere as cores firmes, as formas inusitadas, as ideias de 

vanguarda. 

A artista Maria Helena Andrés envia seus cartões de Minas Gerais e 

digire-se inteiramente ao gênero abstrato. Já o artista plástico Parodi encontra-

se numa fase de grandes transformações. Seus trabalhos anteriores eram 

figurativos e tinha cores chapadas, bem delimitadas. Agora partiu para uma 

tapeçaria abstrata, onde as cores são mais suaves com manchas em tons 

diluídos. Marilia Gianetti Torres também escolheu o abstrato, tanto na tapeçaria 

quanto na serigrafia. Todas estas tendências são interpretadas pelo atelier e é 

praticamente impossível confundir a autoria das peças. Atualmente, com a 

introdução dos teares, os recursos cresceram, mas somente os tapeceiros têm 

trabalhado com essa técnica. As bordadeiras se limitam aos pontos bordados.  

Todos estes artistas chegaram ao atelier por caminhos diferentes. Gilda 

Azevedo tem uma formação acadêmica, embora hoje esteja totalmente distante 

da escola. Inicialmente pintora, descobriu a tapeçaria e, em 1969, fez sua 
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primeira exposição individual. De lá até hoje, já expôs em Londres, Buenos 

Aires e Uruguai. Gilda acredita que já pode viver da tapeçaria, pois o mercado 

existe. Parodi estudou pintura na adolescência, mas parou para fazer o curso 

de Direito. Depois de formado, voltou à pintura, aos óleos. Em 1964, começou 

suas experiências com tapeçaria e hoje vive praticamente dela. Expôs em 

Washington e em São Paulo, na Primeira mostra de Tapeçaria Brasileira e 

considera a tapeçaria uma arte autônoma dentro das artes plásticas.  

Marilia Gianetti Torres fazia pintura em relevo, serigrafias e chegou a 

trabalhar com gravura em metal. Há 10 anos se iniciou na tapeçaria e já 

participou de coletivas, da I Mostra de Tapeçaria Brasileira e estará presente 

com três trabalhos na Trienal que se realizará em setembro. Marília não faz 

cartões especiais, mas usa as próprias serigrafias que transpostas para as 

telas por Maria Ângela. A alemã Maria Kikoler veio para o Brasil com 17 anos, 

depois de ter feito Belas Artes na Bélgica. Aqui, trabalhou durante seis anos 

com publicidade, faz guache, desenhos e serigrafias. Em 67 começou a fazer e 

hoje procura encontrar nos fios a mesma transparência que as tintas lhe dão na 

pintura. Sua primeira exposição foi em 1969. É, ao lado de Bia Vasconcellos, 

umas das duas do grupo que faze suas próprias marcações em talagarça.  

Bia Vasconcellos trabalhava com pintura e batik, desenho e cenografia 

de teatro. Há cinco anos começou na tapeçaria, quando recebeu uma 

encomenda. Desenhou o cartão, mandou executar e gostou do resultado. 

Quem viu gostou e quis comprar – e Bia acabou ficando mais conhecida como 

tapeceira. Todo o seu trabalho tem grandes dimensões, porque a "tapeçaria 

tem de ser mesmo grande, pois é substituta do mural‖. Já fez individual na 

Petite Galerie, no ano passado, participou da I Mostra da Tapeçaria Brasileira e 

esteve presente ao Encontro de Tapeçaria Brasileira e Uruguaia. 

Apesar da satisfação pelos resultados obtidos no atelier, Maria Ângela 

também tem seus motivos para queixas, as mesmas de todo o grupo. Uma 

delas é um certo descaso por parte da crítica especializada, que já ignorou a 

existência de exposições em que estavam incluídos trabalhos, não só deles, 

mas de aristas conhecidos como Iberê Camargo. "Há muitos equívocos em 

relação a tapeçaria", desabafa. "Até hoje a quem confunda tapeçaria artística 

com trabalhos manuais habilidosos. Outros pensam que esse trabalho é o 
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mesmo de simples tapetes bordados. Na verdade a tapeçaria é para a 

apreciação estética, enquanto com tapetes são pura utilidade doméstica." 

O trabalho em lã, porém, não é a única tendência da tapeçaria 

contemporânea, que passa por uma fase rica em transformações. Nos últimos 

anos vem ganhando força uma nova linha de expressão que, se não pode ser 

rotulada rigorosamente de tapeçaria, também não pode ser dela desligada. O 

ponto em comum é a criação de formas tecidas, geralmente de uma espécie 

vegetal tipicamente brasileira – a tabua. "Esta tapeçaria se liberta cada vez 

mais da bidimensão, das técnicas convencionais, ao mesmo tempo em que 

arquiteta novos espaços físicos e culturais", explica Inge Roesler, que há dois 

anos vem usando tabua em suas criações. Para chegar ao ponto atual, Inge 

passou por diversas experiências. Começou na pintura a óleo, fez vários 

cursos no Museu de Arte Moderna, mas mudou-se para a gravura em metal. 

Hoje, apesar de ter obtido o primeiro prêmio da Mostra de Tapeçaria Brasileira, 

há dois anos esta envolvida por novas descobertas e só volta ao seu trabalho 

anterior eventualmente por encomendas. "No inicio", diz ela, "ainda estava 

muito presa ao desenho de cartão, até me decidir por um trabalho puramente 

estrutural‖.  

Jovens arquitetos, entusiasmados com a forma de expressão que ela 

descobriu na tabua, são seus maiores divulgadores. Em compensação, muita 

gente sente um certo receio diante dos trabalhos que ela cria, pois há quem 

pense é muito frágil para ser aplicada à arte. Em setembro, Inge participara da I 

Trienal de Tapeçaria em São Paulo, e já em uma exposição marcada para o 

ano que vem, na Galeria Global, SP. "Quero fazer uma coisa inteiramente 

diferente", comenta animada "e estou pensando em uma exposição ambiental. 

Uma espécie de labirinto, onde as pessoas entrem e saem pela palha. Afinal, a 

vida também não é um labirinto?‖. 
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Tapeçaria: quadro ou objeto – Roberto Pontual 2/11/1976 

Há exatamente dois anos, comentei aqui, em matéria de página inteira, a 

evolução da tapeçaria no Brasil, do início do modernismo à atualidade. 

Aproveitava a presença, então em São Paulo da I Mostra Brasileira de 

Tapeçaria da Fundação Armando Álvares Penteado no seu exíguo e tão pouco 

adequado espaço para tal tipo de amostragem. No que dizia respeito às 

manifestações mais recentes do setor, lembrei da polaridade que se estava 

claramente definindo entre o quadro tecido e a forma tecida – termos 

empregados para situar de modo muito sumário os dois principais caminhos 

por onde se tem visto andar a nossa tapeçaria. De um lado, a peça que se 

baseia na reprodução de um cartão, de um quadro prévio, tanto quanto a 

gravura é reprodução de uma matriz; esse quadro tecido interessa-se 

geralmente pela bidimensionalidade, pelo trabalho que se resolve por inteiro no 

plano, sem corte, vazados, apropriações, aglomerados de maior volume etc., 

permanecendo nos formatos tradicionais, quadrados ou retangulares, como na 

norma da pintura. Do outro lado, a forma tecida almeja o espaço – mais do que 

espaço contido e unidirecional do quadro, quer ser o espaço aberto do objeto, 

da peça escultórica, ou até mesmo do ambiente no qual se pode entrar e ver 

de dentro aquilo que se constitui. 

Chegou o momento de voltar ao assunto, uma vez que o Museu de Arte 

Moderna de São Paulo inaugurou há dias sua I Trienal de Tapeçaria, com 

trabalhos de 68 artistas de várias partes do Brasil. Ainda que este museu 

ofereça possibilidades de distribuição de obras bem mais amplas do que o 

primeiro, permanece parcialmente insolúvel o problema da montagem das 

peças: várias das obras ali expostas, engrandecidas na vertical, encontram-se 

num pé direito baixo, que lhes prejudica bastante a sua melhor visão. Mas isso, 

ao lado ainda de um excesso de trabalhos, não impede que a citada Trienal 

resulte o saldo de nos permitir verificações de progresso no campo da 

tapeçaria brasileira, da mostra de 74 para agora. Se a tendência da polaridade 

antes descrita ainda vindoura, há encaminhamentos novos começando a 

apresentar como sinais de possíveis predomínios futuros. 

O que chamou sobretudo atenção no conjunto da Trienal, foi a 

porcentagem bem maior de trabalhos no perímetro da forma tecida, 
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relativamente a área da quadrado tecido. Diminuiu bastante, em quantidade ao 

menos, toda aquela monótona repetição de virtuosismos artesanais na 

reprodução de paisagens, figuras, cenas folclóricas, motivos vegetais ou 

composições abstratas, informais ou geométricas, que se acumulava na 

exposição anterior. Já não há tanta gente fazendo tapete como se pintasse, ou 

pintando com lã ou invés de tintas. É provável que isso seja consequência de 

uma atitude preliminarmente criativa e seletiva na escolha dos participantes da 

Trienal. Mas, de um lado, inclusive por realçar algumas ousadias a que me 

referi pouco adiante. Antes de fazê-lo, diria que a presença de uma tapeceira 

como Bia Vasconcellos – com suas vivas figurações fantásticas, inventivas em 

imagem e cor, de altíssimo impacto visual, redime o sector de quadro tecido de 

sua fraqueza quase generalizada. Ao lado dela, poderia colocar a pesquisa de 

tecelagem popular em Candida e Minnie Sardinha ou os motivos florais 

goemetrizados de Sylvio Palma, e lembrar que Iracy Nitsche não está 

encontrando novas saídas para suas montagens em sisal, enquanto Gilda 

Azevedo preferiu deslizar para o literário, acrescentando palavras e frases em 

espaços que antes se faziam, e bem, apenas visualidade.  

No âmbito da forma tecida haverá também aspectos menos favoráveis a 

destacar, como a extrema aproximação de alguns artistas que adotaram em 

relação aos modos de proceder daqueles que são os mestres indiscutíveis do 

setor, entre nós: os paulistas Jacques Douchez e Norberto Nicola. Eva Soban, 

Guy, Ita Maia, Olivia Silva, Penha, Sonia Moeller, Carlos Antonio Salvador e até 

Marlene Trindade, entre outros exemplos, estão reproduzindo em pouca ou 

nenhuma inventividade as lições e soluções da tapeçaria-objeto de Douchez e 

Nicola. Felizmente, porém – e este é o saldo maior quando comparamos a 

Trienal de agora com a exposição de 1974 – surgiram ousadias no setor que 

lhes dão uma tônica inconstante de vitalidade. A começar pela própria dupla de 

mestres. Se Douchez não parece ter mudado essencialmente o seu modo 

peculiar, Nicola vive um momento de esplendida liberação de potencialidade da 

tapeçaria de até pouco tempo atrás, ampliando-lhe os padrões de cores. 

Festividade de um lado e selva de outro, é o que se sente e presente nesses 

intensos conjuntos de tecelagem manual de Nicola. 

Mas as esperançosas ousadias, tentativas seguras de encontrar saídas 

que não sejam mera repetições de já desgastados recentes recursos, cabem a 
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um grupo de tapeçarias que apenas mencionei de passagem, para um outro 

texto voltar a comentá-las em detalhe. Da carioca Inge Roesler, tratei em um 

artigo do primeiro semestre, analisando sua exposição no Rio. A ela acrescento 

como surpresa gratificante desta Trienal de Tapeçaria, Alice Carracedo, Arlinda 

Volpato, Berenice Rodrigues e Licie Hunsche, junto com o único tapeceiro, o 

gaúcho Yeddo Titze. Seria injusto não anotar o interesse nos trabalhos da 

mesma área de Ignez Turazza e Janete Fernandes, Salomé, Parodi e Luis 

d'Horta, mas vem de Inge, Alice, Arlinda, Berenice e Licie as melhores 

contribuições numa tapeçaria que pode ainda ser objeto de decoração porem 

de torna cada vez mais fonte para as pesquisas de forma autonoma – arte tão 

maior quanto as que nos já acostumamos a tomar com maiores. Para elas, 

inclusive, o próprio termo forma tecida já vai se tornando insuficiente e 

inadequado. Por isso, o tema e os artistas citados merecem retorno.  
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Tapeceiros Unidos – Roberto Pontual – 10/3/1977 

Um dos dados típicos, da cena artística brasileira nos últimos cinco anos 

tem sido o revigoramento do interesse em torno de nossa tapeçaria. 

Pessoalmente, o constato em termos imediatos no modo pelo qual, dia a dia, a 

pasta com rótulo tapeçaria, estruía em meus arquivos em proporções bem mais 

aceleradas do que muitas outras nela vou incluindo inúmeros novos catálogos 

de exposições individuais e coletivas por todo o país, recortes de noticiário, 

fotografia etc. No entanto, de alcance maior do que o mero dado estatístico são 

os outros fatos sensíveis ao setor. Sobretudo através da atuação de um grupo 

de conhecidos de artistas paulista e cariocas – de que resultou na realização 

da ainda claudicante I Mostra Brasileira de Tapeçaria (Museu de Arte Brasileira 

da Fundação Armando Álvares Penteado, 1974) e da já substanciosa I Trienal 

de Tapeçaria Brasileira de São Paulo, 1976) mais especialmente a constituição 

do Centro Brasileiro de Tapeçaria Contemporânea, no inicio do ano passado – 

começou a observar a recente arregimentação sistemática dos que escolheram 

por técnica a linguagem essa área de expressão. Daí a vantagem da rápida 

troca de informações e experiências com a melhora palpável da qualidade e 

ousadia das últimas manifestações e amostragem da nossa tapeçaria.  

E o fato que esse novo estado das coisas está se expandindo e influindo 

além das fronteiras em âmbito latino-americano. Ouvi há dias referências a 

respeito diretamente dos tapeceiros Jacques Douchez e Norberto Nicola, que 

trabalham em atelier conjunto desde o final de 50 e que dali, de São Paulo, tem 

sido dois dos principais pelo revigoramento sobre o qual agora me detenho. 

Falaram-me dos preparativos para a realização em junho vindouro do I 

Encontro Argentino-Brasileiro-Uruguaio de Tapeçaria, no Museu de artes 

visuais de Buenos Aires. De entre outras manifestações, esse futuro encontro 

tem suas raízes no I Encontro de Tapeçaria Brasileiro Uruguaio, que se deu em 

Montevidéu, no mês de setembro de 1975, reunindo 30 artistas uruguaios e 14 

brasileiros, resulta ainda de uma mostra mais ressente o Panorama da 

Tapeçaria Argentina, que se efetivou em outubro último, com 43 participantes, 

no mesmo Museu de Artes Visuais, sede da Fundação Lorenzutti, que o 

patrocinou. Desse panorama foram escolhidos os 10 argentinos: Nora Asina, 

Gracia Culutti, Antoniette Gallard, Carlos Luis Garcia Bes, Mary Kerhrhahn, 
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Raul Marengo, Luiz Negrotti, Noeti Paliero, Carola Segura e Joan Wall – que ao 

lado de mais 10 tapeceiros brasileiros e igual número de uruguaios, 

constituíram a mostra programada para junho.  A representação brasileira esta 

sendo definida no momento.  

Mais um elemento para acentuar esse instante de vigor na tapeçaria que 

está se produzindo hoje no Brasil – onde o mercado se tem demonstrado 

surpreendentemente receptivo a ela, sobretudo através de um acordo de 

trabalhos com os arquitetos – começa a circular o segundo número do boletim 

informativo do Centro Brasileiro do Tapeçaria Contemporânea. Além do 

noticiário de um depoimento da tapeceira Berenice Rodrigues (premio 

revelação da Trienal do MAM paulista) e de texto em que analiso aspectos da 

atualidade no setor, o boletim traz em breve, mas interessante e certeiro estudo 

de Jacques Douchez sobre os valores táteis da tapeçaria. Seu núcleo é a 

tentativa de mostrar as grandes diferenças que separam a visão do homem na 

Renascença e nos dias de hoje, aplicando-se na diversificação de atitudes de 

que resultou a tapeçaria de uma época a outra; para ele o êxito da tapeçaria 

atual "não se deve apenas a novidade, ao caráter até mesmo insólito das 

novas formas tecidas, e sim o fato de corresponder as necessidades sensoriais 

e intelectuais do homem desse fim de milênio. 

Sua argumentação é clara, e com ela concluo a abordagem de hoje: "Na 

pintura, estabelece-se convenções para surgir um universo tridimensional no 

plano bidimencional imaginário da tela‖. A visão se torna principal veículo de 

informação, enquanto que, no espectador e no artista, produzia-se um 

distanciamento com a natureza, uma ruptura com o contato direto, sensorial. 

Diante de um quadro holandês, de uma natureza morta, por exemplo, "lemos" a 

análise de uma flor, de um vaso, de um faisão, que nem sequer podemos sentir 

ou tocar. Da mesma forma, o ideal da escultura torna-se, um "sonho de pedra" 

concebido para ser contemplado a distância, para que mais pensado do que 

sentido. Os Escravos, de Miguelangel não tem qualquer presença orgânica. 

"As relações que o homem contemporâneo entretém com o mundo 

mudaram completamente. O contato direto sensorial se perdeu. Em nossos 

cubos de cimento, nossas ruas mecanizadas, o mundo vegetal ou animal, o 

próprio homem, nos são mais conhecidos por sua representação visual do que 

por sua presença corporal. Vivemos concentrados em cidades onde o cavalo, o 
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riacho, o sol são mais conhecidos por sua evocação num cartaz de propaganda 

de cigarros X ou por uma imagem de televisão do que pela presença sensorial 

direta deles. Estamos mergulhados num universo, irmão da criação de George 

Segal, ou Oldenburg. A arte deve responder aos apelos de uma nova 

sensibilidade. 

"Aliás já no século XIX a intuição poética se antecipou a intuição 

plástica. Quando o poeta Baudelaire se deleita acariciando os perfumados 

cabelos da amada, quando canta "os tépidos cheiros de amor", ferindo o gosto 

burguês da época, não faz se não anunciar essa nova sensibilidade. Até 

pensamos na Body Art de hoje. De qualquer modo, dentro da cidade 

industrializada, uniformemente asseptizadas (ou poluídas) o homem sente a 

necessidade de reencontrar o contato com o mundo, de apalpá-lo, senti-lo, 

reencontrando a rugosidade e o calor das coisas. Assim se explica a volta da 

arte ao objeto, não ao objeto analisado, pintado, dos quadros acadêmicos, mas 

ao objeto real, com a presença física do espaço. Depois das colagens cubistas, 

dos ready mades de Duchamp, a pop-art entronizou o objeto como elemento 

fundamental da obra de arte. Valores tácteis são essenciais na criação e 

contemplação da nova tapeçaria. Calor, rugosidade da matéria, maciez, 

resistência a pressão, numa palavra, presença orgânica e sinestésica 

caracterizam esse nova modalidade de criação artística. 



 

187 

Formas tecidas em novas técnicas – 3/5/1978 

Tapeçarias e Formas Tecidas não é uma exposição de tapetes comuns. 

São dezoito tapeçarias de sete artistas que pretendem mostrar as novas 

técnicas, formatos e materiais. Organizada por Rita de Cássia, que fez uma 

pesquisa de campo do Norte a Sul do País, a mostra será inaugurada hoje, a 

partir das 20:30 na Galeria Morada. 

Praticamente todas as técnicas em tapeçaria são apresentadas, desde o 

macramê, palavra de origem árabe que quer dizer "franjas entrelaçadas por 

nós", passando pelas formas tecidas feitas em diferentes tipos de tear ou 

bastidor, bordados em talagarça, crochê, até a técnica mista de montagem com 

rolos de madeira.  

Os materiais, segundo Rita, não se limitam aos tradicionais fios de seda 

ou de lã. Os artistas utilizam sisal, corda, rami, juta, barbante, piri, rafia, cabos 

de vassoura, rolos de madeira cobertos, torras e fios de lã:  

— Selecionei os artistas tentando demonstrar trabalhos bem diferentes 

uns dos outros – explica Rita. São formas novas, verdadeiras pesquisas, que 

pra mim, são a verdadeira arte.  

Arlinda Voltado é de Santa Catarina e participou da I Trienal Brasileira 

de Tapeçaria no Museu de Arte Moderna de São Paulo em 1976. Em todos os 

seus trabalhos nota-se um material diferente, que permite mobilidade aos que 

são verdadeiras esculturas: cabo de vassoura, revestido ou não por fio. Ela é 

uma das poucas artistas a utilizar esse material.  

Eva Soban é paulista e também participou da I Trienal de Tapeçaria. 

Joana de Azevedo Moura é gaúcha e trabalha com rami, juta, barbante e lã. 

Maria Helena Graça Aranha é a única carioca do grupo e também a única a 

utilizar crochê. Sonia Moeller é paranaense, mas já expôs em quase todos os 

estados brasileiros e MX – Michel e Xtiano – os homens do grupo, trabalham 

em conjunto. Michel é suíço e Nicolau pernambucano. Fazendo bordado sobre 

talagarça e trançados: 

— A exceção de Maria Helena e MX todos os artistas são inéditos no 

Rio – diz Rita.  
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Mostruário Tapeceiro – Roberto Pontual – 22/4/1979 

Madeira, tubos hidráulicos, fibras animais, tricô, macramê, tear manual, 

troncos, sisal, lã, meissner, fio plástico, crochê, bordado, "o movimento da mão, 

provocando o movimento próprio da fibra", alto liço, montagem tecida, fibra 

sintética, baixo liço, juta, crina de animal, pele de coelho, meio ponto, fio de 

cobre, Aubusson, técnica polonesa, nylon, arame de aço, junco, tela, flauta, 

barbante, teclado de plano, couro, bambu, clarim, algodão, arraiolo, esmirna 

sob talagarça vazada, samburá, fibra de buriti, arame farpado, cordas, troncos 

de eucalipto e assim por diante – além, evidentemente das muitas referências 

apenas como técnicas mistas. A extensa relação foi retirada ao acaso do 

catálogo que acompanha a II Trienal de Tapeçaria, inaugurada em março e 

ainda aberta no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Poderia alongar-se com 

outros acréscimos, mas, como está, já indica bastante bem, o caráter de 

mostruário de materiais e procedimentos que a referida exposição entrega ao 

olhar, tato e raciocínio. E torna absolutamente cristalina a constatação de como 

a nossa tapeçaria extrapolou os antigos limites do quadro tecido, de formas no 

plano, para absorver toda a espécie imaginável e disponível de elementos na 

sua feitura. 

Pelo modo de introduzir esse comentário talvez se pense que estou 

considerando a II Trienal de Tapeçaria como um dado positivo em termos de 

progresso do setor. Não é bem justo isto, porém, ao contrario, o que pretendo 

enfatizar é que não basta ter havido liberação de fronteiras, superação de 

procedimentos tradicionais aplicação de materiais e procedimentos inusitados. 

O benefício de uma tal ultrapassagem só adquiriria sentido se mensurado por 

resultados concretos – ou seja, se, para além da simples vontade de fazer o 

novo, tivesse produzido coisas realmente interessantes e aproveitáveis. A se 

concluir da mostra em causa, no entanto a situação da tapeçaria brasileira, 

salvo exceções de praxe, estaria à beira do risível. Porque caminhar pelas 

duas alas abarrotadas de peças no MAM paulista, é como subir um rio cujas 

margens opostas (da tapeçaria no plano, e da tapeçaria no espaço pleno) 

estivesse cada vez mais repleta de fioração kitshch. No conjunto, parece em 

concurso para ver quem é capaz de maior inventividade, palavras que 

emprego, no caso como sinônimo de ociosidade, trabalho sem eixo e 
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substancia. A tentativa de inventar costuma conduzir, em arte, a aparência do 

velho disfarçado, glamurizado. E esses disfarces nos fazem rir. 

Muito significativo é que o esforço por produzir a qualquer preço uma 

manifestação da nova tapeçaria esteja se processando, entre nós, sobretudo 

através de sua prática como objeto ou montagem. Os artífices principais da 

tendência ao abandono do puro plano a que antes se reduziam as formas 

tecidas foram, sem dúvida, Jacques Douchez e Norberto Nicola. Na longa 

atividade mantida hoje, lado a lado, desde o final dos anos 1950, os dois 

terminaram por tornar-se o polo fundamental da tapeçaria contemporânea 

brasileira, com suas peças tanto formalmente contidas quanto deliberadamente 

livres das limitações decorativas da área. Antigos combatentes por uma 

tapeçaria objeto, agora, no entanto, Nicola e Douchez devem estar assustados 

com os desdobramentos de seu proselitismo e/ou influência. A própria obra 

deles, em comparação com a vasta maioria do que comparece a Trienal, já que 

se apresenta hoje, bem menos objeto do ontem: fica perfeitamente a meio 

caminho entre os que resistem na convenção do plano e os que insistem 

(frenéticos) na manipulação do espaço. 

Dizer frenéticos é quase cometer um erro de gênero. Mais correto seria 

usar o feminino, pois as mulheres dominaram de longe o contingente de 2. 

Trienal, na proporção de 42 para 24. Além disso, são elas as que mais tendem 

para aquele esforço de inventar que pouco acima apontei como duvidoso: 

somam nada menos de 18 entre 26 artistas arroláveis na típica categoria da 

tapeçaria-objeto ou da tapeçaria-montagem. Para se ter melhor ideia de como 

a categoria tornou-se hegemônica no setor, basta mencionar que, dos 66 

participantes da mostra (gente vinda de vários estados mas, 

predominantemente de São Paulo e Rio) apenas 15 prosseguem trabalhando 

dentro do estrito conceito de quadro tecido, figurativo ou não. Numa zona 

intermediária entre o bi e o tridimensional figuram outros 25 tapeceiros – total 

muito próximo dos 26 já referidos como adeptos fervorosos de uma tapeçaria 

inteiramente disposta ao espaço, desejosa de abandonar as características que 

antes facilitavam sua classificação como tal.  

A estatística ficaria completa se acreditássemos que é na zona 

intermediária que se encontram os exemplos ainda mais convincentes de 

maturação ou invenção na II Trienal. Além de Nicola e Douchez, sempre na 
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alta qualidade de avanços sem solavancos, vale lembrar ali a presença da 

gaúcha Licie Hunsche, justamente premiada maior da mostra, bem como de 

Janete Fernandes de Siqueira e Annie Rottenstein. Na área do puro trabalho 

no plano, eu teria como colocar em destaque a figuração pop de Bia 

Vasconcellos e as abstrações orgânicas, sintomaticamente pictóricas de Gilda 

Azevedo. Quanto ao rolo compressor das tentativas espaciais e ambientais, 

salvam-se Mary Ann Pedrosa, Alice Carracedo, Clemente Hungria, Heloisa 

Silva Braum, Sonia Paul e Claudio Medeiros – mesmo assim deixando dúvidas 

sobre o futuro próximo de cada uma das propostas. O resto, o panorama atual 

da tapeçaria brasileira que o Museu de Arte Moderna de São Paulo agora nos 

oferece, é quase apenas convencionalismo, de um lado, e exibicionismo de 

outro.  

Um panorama, portanto, nada estimulante e auspicioso, confirmando o 

que já patenteava no livro de Geraldo Edson de Andrade, Aspectos da 

Tapeçaria Brasileira, cuja reedição acaba de ser lançada pela Funarte. Que 

saída dar, então, esta vontade e possibilidade de esforço por tornar 

periodicamente conhecida a realidade de nosso trabalho no campo? A meu 

ver, não creio que os melhores resultados possam estar em manter um 

levantamento restrito as formas eruditas (vá lá o termo só por ausência 

momentânea de outro) de pensar e criar o tapete. Por aí, será inevitável abrigar 

cada vez mais exercícios aburguesados e exangues de tradição ou de meias 

rupturas, artesanato santuário ou equivoco festivo – estrada certamente aberta 

para doses crescentes de kitsch. A saída que me parece plausível para esse 

simultâneo esgotamento e desvario é ir a outras fontes, buscar na tecelagem 

popular, ainda tão viva e disseminada por todo o país, o material de pesquisas 

e amostragem que tanta falta faz conhecer mais profundamente entre nós. 

Talvez com isso percebesse como a economia dos meios costuma ser chave 

de uma verdadeira invenção de linguagem.  
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Notícias – Trienais de Tapeçaria – Folha de S.Paulo 

 

21 de Março de 1976 – Primeiro Caderno – página 60 

Artes visuais – Trienal de Tapeçaria 

O Museu de Arte Moderna de São Paulo promoverá a partir de 1976 – 

nos meses de setembro – a Trienal de Tapeçaria de São Paulo. A iniciativa tem 

por objetivo difundir mais um gênero de arte, atualmente em grande evidência 

no qual o Brasil alcançou um alto prestígio. Os artistas selecionados – ou 

convidados – pela comissão de Arte do MAM serão representados por 5 obras. 

Ao anunciar a medida a Diretoria do MAM declara que o Museu, que já 

vinha promovendo, desde 1969, o Panorama de Arte Atual Brasileira, com 

sucesso crescente, dedicando, anualmente, em rodízio, à Gravura, Desenho, 

Escultura, Objeto e Pintura, não poderia deixar de fora, a Tapeçaria em seu 

mais amplo e nacional. 

Durante a realização de cada Trienal haverá palestras e debates, num 

esforço cultural do Museu de Arte Moderna, dentro dos modernos princípios da 

museologia moderna.  

Podemos adiantar que o MAM já fez convites a vários tapeceiros que 

participaram isentos de seleção. São estes: Norberto Nicola, Jacques Douchez, 

Maria Teresa Lemos de Arruda Camargo, Gilda Azevedo Azeredo, IngeRosler, 

IracyNitsche, Roberto Burle Marx, Zoravia Bettiol, YedoTitze, Karin Viegler, 

Madalene Trindade, Inês Turazza e Edmar José de Almeida. 

O critério para a escolha destes nomes foi terem se destacado no I 

Salão de Tapeçaria da FAAP, há três anos e Edmar, pelo sucesso de sua 

exposição recente no MASP. 

Demais artistas tapeceiros que desejarem participar ficarão sujeitos à 

seleção a ser realizada por uma comissão ainda a ser designada pelo MAM. 

Regulamento e fichas de inscrição podem ser encontrados nos diversos 

museus ou solicitados ao Museu de Arte Moderna de São Paulo. Caixa Postal 

7517 – 01000 – São Paulo. 



 

192 

19 de agosto de 1976 – Primeiro Caderno – página 37 

I Trienal de Tapeçaria 

A comissão de Arte do MASP selecionou diversos artistas para a I 

Trienal de Tapeçaria, que já conta, com convidados especiais, com Gilda 

Azeredo de Azevedo, Ignez Turazza do Nascimento, Inge Roesier, Iracy 

Nitsche, Jaques Douchez, Maria Theresa Lemos de Arruda Camargo, Marlene 

Trindade, Norberto Nicola, Yeddo Nogueira Titze e Zoravia Bettiol. 

Os escolhidos são os seguintes: Alice de Souza Carrecedo Duarte, 

Anfinthas Jorge Cravo, Aracy R. Monteiro Zontti, Arlinda Nunes Volpato, Beatriz 

Rodrigues Vasconcelos, Beatriz Rosa Peres, Berenice Gorini Rodrigues, 

CandidaSardfield B. Sardinha e Maria Eugenia Pedrette, Carla Deiehl Obino, 

Antonio Salvador, Claudie Arippol, Claudio Medeiros Silveira, Delfa Nora Deriu 

de Romagnolli, Diva Aizim-Fucs, Elena Maria Joseta Ramos Dorfman, Eniza 

Blandina Ferreira, Equipe Danilo Atelier, Eva Soban Fernandes, Fanny 

Meimes, Fernando Manoel de Andrade e Silva, Guy Machado Filinto da Silva, 

Helena Gultzgoff, Heloisa Crocco Sellins, Heloisa Silva Braun, Ita Maia Ferreira 

de Souza, Ivandira Dotto Saldanha, Janete Teresinha Fernandes, Jean Guilon, 

Joana Maria Berner de Azevedo Moura, João Mauro Andrade Padovani, Julieta 

Ferreira de Souza, LicieHusche, Luis Bueno D‘Horta, Luiz Carlos Arbertini, 

Maria Auxiliadora Piló Ribeiro Penne, Maria da Penha Aperecida Paes da Silva, 

Maria Helena Andres, Maria Kikoler, Maria Ofelia KlinNitche, Maria Teresa Iara 

Campos, Marilia Giannetti Torres, Mysthes Saramago Machado, Nicolau 

Gomes S. Filho, Olivia Gumercinda dos Santos Silva, Pedro Roberto Theto, 

Pieriuigi Parodi, Renata Rubim, Renata Selmi Del Fanci, Reinaldo Eliomar de 

Freitas M. da Silva, SalomeBerryman, Sonia Moelles, Sylvio Vianna de Palma.  
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22 de agosto de 1976  – Primeiro Caderno – Página 66 

Folha Ilustrada – Artes Visuais – Correio – CBTC 

Recebemos do tapeceiro Norberto Nicola, SP, a seguinte carta: 

Aqui vai o 1º boletim de Centro Brasileiro de Tapeçaria Contemporânea 

(CBTC), e alguns informes das nossas finalidades para seu esclarecimento. 

Como sempre recorro a Artes Visuais, que compreende a grande 

utilidade que uma boa notícia tem para nós artistas. Sabemos que a ―Folha‖, 

tem sido o melhor e mais sincero veículo para divulgá-la. 

Nossa intenção e metas são dirigidas exclusivamente à cultura 

brasileira, seus intercâmbios, apoiar os artistas que para ela contribuem, 

divulgar uma concepção de tapeçaria contemporânea de arte e manter 

contatos com artistas-tapeceiros, entidades afins e Museus de outros países, 

especialmente da América Latina. Aliás vocês sabem que particularmente essa 

tarefa eu já me atribuía, de forma particular. Deve ser essa a razão que então 

me vi nomeado para presidir esta entidade, com grande prazer. 

Aspecto Cultura: pretendemos apoiar todas as premiações artísticas e 

em especial as que se referem às Artes da fibra como meio criativo. 

Documentar os artistas que trabalham nesta técnica, manter um arquivo de 

suas atividades, promover cursos, conferências e áudio visuais que possam 

incrementar nossa atividade cultural. 

Para os artistas: mantê-los informados de manifestações de arte, 

estabelecer contatos entre artistas de outros estados do Brasil, possibilitando 

uma mútua informação e discussão de problemas comuns. Queremos ainda 

mantê-los informados de publicações técnicas e teóricas que estejam à 

disposição ou que venham a estar. Informações sobre onde obter materiais 

para seus trabalhos e ainda representá-los quando for necessário, nas suas 

reivindicações.  

Divulgação da tapeçaria de arte brasileira: dar apoio e contribuição para 

mostras de tapeçaria, divulgação através de nossos boletins e imprensa. 

Interessar Instituições, Museus, e galerias de arte que promovam exposições 

coletivas ou individuais. 

Divulgação exterior: manter contatos e estabelecer relações com outros 

países, em especial latino-americanos, para divulgar um novo aspecto da arte 
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brasileira, que já alcança grande significado e destaca novos e importantes 

valores. 

Dentro das atividades que apoiaremos brevemente, está a I Trienal de 

Tapeçaria a ser realizada em setembro próximo no Museu de Arte Moderna de 

São Paulo, e pretendemos trabalhar no sentido de levar a mostra a outros 

estados como Rio de Janeiro e Brasília. Nesta mostra foram selecionados pelo 

Conselho de Arte do Museu Aproximadamente 50 artistas-tapeceiros entre os 

100 candidatos apresentados. 

O Departamento Cultural do Centro e seu Diretor promoverão um 

audiovisual durante a mostra e estabeleceu contato para vinda de Melle, 

Madaleine Jarry, autora do livro La Tapisserie Art du Vingleme Siecle e 

Inspetora Principal do Mobiliário e Tapeçarias da França, para uma conferência 

a ser realizada durante e Trienal. 

Proximamente será realizado um encontro de Tapeçaria em Buenos 

Aires, Fundação Lorenzzuri, entre Brasil, Argentina, Uruguai, já em andamento 

anteriormente e que agora estará à cargo do Centro. 

Zoravia Battiol e Gilda Azeredo Azevedo, são artistas que trabalham 

para agrupar os artistas em outros Estados. A diretoria da CBTC está assim 

composta: Presidente Norberto Nicola; Primeiro Vice-Presidente: Zoravia 

Bettiol; Segundo Vice-Presidente: Gilda Azeredo; Diretor Tesoureiro: Ignez 

Turazza do Nascimento; Diretor Administrativo: Guy Machado Filinto da Silva; 

Diretor Cultural: Jacques Douchez; Diretor de Divulgação: Iracy Nitsche; Diretor 

Técnico: Ruth Dorothea Von Bories. 

 

ACEITOS: I TRIENAL 

Reuniu-se e Comissão de Arte do Museu de Arte Moderna de São Paulo 

para selecionar os artistas inscritos. Foram aceitos: Alice de Souza Carrecedo 

Duarte, Anfinthas Jorge Cravo, Aracy R. Monteiro Zanotti, Arlinda Nunes 

Volpato, Beatriz Rodrigues Vasconcelos, Beatriz Rosa Peres, Berenice Gorini 

Rodrigues, Candida Sardfield B. Sardinha  e Maria Eugenia Pedrette, Carla 

Deihl Obino, Antonio Salvador, Claudie Arippol, Claudio Medeiros Silveira, 

Delfa Nora Deriu de Romagnolli, Diva Aizim-Fucs, Elena Maria Joseta Ramos 

Dorfman, Eniza Blandina Ferreira, Equipe Danilo Atelier, Eva Soban 

Fernandes, Fanny Meimes, Fernando Manoel de Andrade e Silva, Guy 
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Machado Filinto da Silva, Helena Gultzgoff, Heloisa CroccoSellins, Heloisa 

Silva Braun, Ita Maia Ferreira de Souza, Ivandira Dotto Saldanha, Janete 

Teresinha Fernandes, Jean Guilon, Joana Maria Berner de Azevedo Moura, 

João Paulo Cantuaria, João Mauro Andrade Padovani, Julieta Ferreira de 

Souza, LicieHusche, Luis Bueno D‘Horta, Luiz Carlos Arbertini, Maria 

Auxiliadora Piló Ribeiro Penna, Maria da Penha Aparecida Paes da Silva, Maria 

Helena Andres, Maria Kikoler, Maria Ofelia KlinNitche, Maria Teresa Iara 

Campos, Marilia Giannetti Torres, Mysthes Saramago Machado, Nicolau 

Gomes S. Filho, Olivia Gumercinda dos Santos Silva, Pedro Roberto Theto, 

PieriuigiParodi, Renata Rubim, Renata Selmi Del Fanci, Reinaldo Eliomar de 

Freitas M. da Silva, Ruth Dorothea von Borries, Salome Berryman, Sonia 

Moeller, Sylvio Vianna de Palma. 
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14 de outubro de 1976 – Ilustrada – página 5 

A arte tecida, no MAM 

Um panorama da tapeçaria brasileira denominada I Trienal de Tapeçaria 

de São Paulo, mostra 280 obras de 66 artistas-tapeceiros, a partir de hoje, às 

19 horas, no Museu de Arte Moderna (Parque Ibirapuera). A mostra reúne dez 

artistas convidados pela Comissão de Arte do MAM e 56 selecionados pela 

mesma comissão a partir do material enviado por 94 artistas inscritos. 

O critério de seleção foi, segundo Diná Lopes Coelho, organizadora da 

mostra e membro da Comissão de Arte do MAM, ―unicamente o da qualidade‖. 

Como nos Panoramas do MAM, a Trienal de Tapeçaria mostrará várias 

técnicas e tendências desde o trabalho figurativo, o abstrato, o geométrico, até 

as técnicas mais modernas, como as formas tecidas tridimensionais, parentes 

do objeto e da escultura. Por qualidade nós entendemos apenas tapeçaria de 

arte, cada trabalho como um trabalho único, sem finalidades utilitárias. Há 

evidentemente, tapetes de chão, luminárias, divisões para ambiente. Mas 

sempre peças únicas, elaboradas com senso estético evidente, a não repetição 

contrapondo-se ao conceito pragmático, ao efeito prático da obra.  

A ideia da Trienal surgiu a partir da popularização de tapeçaria 

provocada por duas premiações importantes: a da iugoslava Jagoda Buic, na 

última Bienal Internacional de São Paulo, e a da paulista Ignez Turazza, que 

ganhou o primeiro prêmio do último Salão Paulista de Arte Contemporânea. 

Além disso, a frequência de convites a artistas brasileiros para a Bienal de 

Tapeçaria de Lausanne. 

A ocupação completa do MAM comprova esse interesse. Vieram peças 

não só das principais capitais como de cidades do interior de vários Estados. E 

o júri, segundo Dina Lopes Coelho, atuou com rigor na seleção das peças: 

―Do total de 94 inscritos, a seleção de 56 artistas comprova essa 

atuação e a qualidade, de modo geral boa, das obras que se apresentam. 

Entre esses, há artistas absolutamente novos, com propostas originais, e 

outros, já conhecidos, com trabalhos que acrescentam novas ideias aos que já 

vinham elaborando.‖ 

Vale citar neste último caso, as peças de palha, trançadas e rudes, e ao 

mesmo tempo leves e delicadas (à maneira de renda), da artista carioca Inge 
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Roesler. Entre os novos, Berenice Gorini, de Santa Maria, no Rio Grande do 

Sul, apresenta trabalhos de grande porte – figurinos de época, tridimensionais.  

Já para os convidados, adotou-se o critério de fazê-los a artistas 

premiados, mostrando assim exemplos de trabalhos já consagrados. ―O 

conjunto mostra, dessa forma, uma grande variedade de materiais, belos e 

curiosos, no sentido de um levantamento da obra tapeceira brasileira. 

Evidentemente, como em toda obra humana, haverá falhas, mas serão de 

pouca monta, não invalidando a intenção do trabalho, que é a de documentar e 

incentivar a arte tapeceira no país.‖ 

A montagem da Trienal foi organizada por tendências, agrupando-se os 

artistas que desenvolvem temas semelhantes. ―À direita do museu, por 

exemplo, estão os trabalhos de tendências figurativa, abstrata e geométrica. No 

centro e à esquerda, foram montadas as salas de tendências tridimensionais. 

A Comissão de Arte do MAM, que atuou como júri de seleção, é formada 

por Paulo Mendes de Almeida, seu presidente, Arthur Octavio de Camargo 

Pacheco, Diná Lopes Coelho e Luis Martins. No decorrer da mostra, que irá até 

o fim de novembro, serão atribuídos dois prêmios: um ao melhor trabalho de 

artista convidado e outro, um prêmio de estímulo melhor entre os selecionados. 

A partir de amanhã a Trienal de Tapeçaria poderá ser visitada das 14h 

às 21h (de terça a sexta-feira) Aos sábados e domingos, das 14 às 18h30. 

Todas as obras encontram-se à venda por preços que vão de 3 mil a 80 mil 

cruzeiros.  
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19 de novembro de 1976 – Primeiro Caderno – página 28 

Agenda – Conferências 

No Centro de Atualização Cultural, Rua Estados Unidos 112, o sr. 

Jacques Douchez falará segunda-feira dia 22, as 14h30 sobre ―Tapeçaria‖, 

numa retrospectiva que abrange desde a Idade Media até a atualidade. O 

conferencista, premiado na I Trienal de Tapeçaria de São Paulo, ilustrará sua 

palestra com ―slides‖. 

 

 

9 de maio de 1977 – Ilustrada – página 6 

Folha Ilustrada – Acontece – Na arte – O espetáculo não pode parar 

[...] 

Na quarta-feira, logo às 9 da manhã, quem quiser, poderá ver as 

tapeçarias de Inge Roesier, na Arte Global. Os trabalhos dessa premiada 

artista são da ordem tridimensional e os vazios dos espaços que compõe 

também estão incorporados na obra. No ano passado Inge tomou parte da I 

Trienal de Tapeçaria do MAM de São Paulo e neste ano suas obras estarão 

expostas em Kioto e Tóquio. Nas 23 tapeçarias – ao preço de 3 a 6 mil cada – 

que trouxe (ela é do Rio) para a Global tem relevo formas e cores. 

[...] 

 

 

11 de maio de 1977 – Ilustrada – página 6 

Folha Ilustrada – Acontece – Estreia 

Tapeçarias de Inge Roesler – na Arte Global  

Os Trabalhos dessa premiada artista são da ordem tridimensional e os 

vazios dos espaços que compõem também são incorporados à obra. No ano 

passado Inge tomou parte da I Trienal de Tapeçaria no MAM de São Paulo e 

neste ano suas obras estarão expostas em Kioto e Tóquio. 
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10 julho de 1977 – Ilustrada 

29 de setembro de 1977 – Primeiro Caderno – página 36 

Folha Ilustrada – Acontece –Santa Maria: 3 artistas gaúchos 

Três artistas plásticos gaúchos exporão a partir de hoje – e durante doze 

dias – seus trabalhos em São Paulo. Em dois locais: na Fundação Escola de 

Sociologia e Politica de São Paulo (Rua General Jardim, 522) e na Galeria de 

Arte Mona Lisa (Avenida Brigadeiro Luis Antônio, 1413). A inauguração no FES 

é hoje às 17h30 e na Mona Lisa, terça-feira às 20h30. 

Luiz Gonzaga, Berenice Gorini Rodrigues e Nelson Ellwanger pertencem 

ao Centro de Artes da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do 

Sul, entidade que inicia um intercâmbio cultural entre artistas plásticos gaúchos 

e paulistas. Por isso, organizou esta Mostra Coletiva de Artistas plásticos com 

trabalhos de tapeçaria, escultura e xilogravura. 

Berenice Rodrigues traçando a palha natural constrói o que se denomina 

de ―Tapeçaria escultórica‖. Ganhou o ―Prêmio Revelação‖ na I Trienal de 

Tapeçaria realizada o ano passado no Museu de Arte Moderna de São Paulo. 

Luiz Gonzaga utiliza a técnica do barro cozido e policromado em suas originais 

esculturas. Cria Também tapeçarias, cerâmicas e ―batiks‖. [...] 

 

 

2 de abril de 1978 -? 

10 de junho de 1978 – Ilustrada – página 2 

Tavares Miranda – Várias 

Gui (Filinto da Silva) satisfeito com o sucesso de suas tapeçarias no 

Brasil Erport, já está preparando outras mais, para participação na II Trienal de 

Tapeçaria, em pauta no Museu de Arte Moderna. 

 

 

25 de março de 1979 – Ilustrada – página 8 – domingo 

Artes Visuais – 68 tapeceiros no MAM 

No próximo dia 29 (quinta-feira) será inaugurada a II Trienal de 

Tapeçaria no Museu de Arte Moderna do Ibirapuera. Com a participação de 68 

artistas (convidados e selecionados) e cerca de 200 obras, permanecerá aberta 

durante um mês, até 29 de abril. 
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O júri encarregado da seleção dos tapeceiros inscritos foi formado pela 

comissão de Arte do MAM (Arcengelo Ianelli, Arthur Octavio de Camargo 

Pacheco, Dina Lopes Coelho, José Nemirowski e Flavio Pinho de Almeida) e 

por Norberto Nicola, presidente do Centro Brasileiro de Tapeçaria 

Contemporânea. Nicola participará da mostra ―hors-concours‖. 

O mesmo júri no dia 27 decidirá a premiação.  

Dos 68 tapeceiros que participarão, 24 são convidados (2 convidados 

não comparecerão). Os 68 são estes: [...] 

Nicola explicou a ―Artes Visuais‖ que os artistas convidados foram 

aqueles que se destacaram na I Trienal indicados por ele próprio e pela 

comissão de arte do MAM. Quanto aos selecionados, acrescentou que o 

trabalho do júri foi em cima de fotos, ―slides‖, maquete e amostras de material, 

―um critério usado internacionalmente‖, já que seria impraticável a remessa de 

obras no MAM para o júri e a posterior devolução dos recusados.  

―Há um bom número de artistas novos – disse Nicola – alguns já com 

nível profissional. Acho apenas que têm poucos prêmios. Será concedido um 

de 30 mil, como incentivo e outro de 70 mil, para o melhor trabalho. Gostaria 

que mais prêmios fossem distribuídos, dada a qualidade das obras 

apresentadas, mesmo pelo pessoal novo, que eu ainda não conhecia. 

―Pessoalmente fico contente, vendo o desenvolvimento da Tapeçaria no 

Brasil, que se torna uma das manifestações mais importantes do nosso meio 

cultural. Valores já estabelecidos mostram, cada vez mais maturidade nas suas 

obras, como Maria Tereza Aruda Camargo, Lucie Hunsche, Gilda Azevedo, Bia 

Vasconcelos entre outros e o impulso criativo que contribuiu com novas 

expressões dentre os artistas selecionados que se apresentam, alguns deles 

pela primeira vez, é o mais notável para testar o desenvolvimento artístico que 

apresenta a técnica da tapeçaria. 

Nicola Prossegue: O critério que norteou a seleção das peças foi a 

criação de uma obra plástica, através de uma técnica onde a fibra é meio 

expressivo, com suas qualidades específicas de tensão, elasticidade etc. 

Portanto, o que se buscou nos trabalhos que serão expostos, imagem de uma 

obra de arte que não poderia ser concebida com outro material que não o fio 

que se pode tecer, dobrar, mover bordar etc. 
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Paralelemente à exposição de tapeçaria no dia 30 haverá na sede do 

MAM palestra por Jacob Kilntowitz, com a presença de artistas e aberta ao 

público. Também haverá uma mesa redonda e possivelmente será instalado no 

recinto um atelier de demonstração.  

Haverá ainda visitas guiadas nesta Trienal de Tapeçaria, aliás o único 

evento desta natureza em todo país ―já adquirindo tal envergadura – disse 

Nicola – que se está pensando em transformá-lo em latino-americano na 

próxima vez. F.C. L. 

 

 

26 de março de 1979 – Ilustrada – página 5 

Acontece – Artes – Tapeçaria no MAM 

Na quinta-feira a abertura solene (às 19 horas), da II Trienal de 

Tapeçaria, no Museu de Arte Moderna, no Ibirapuera. 

São Paulo terá a maioria dos participantes, que foram alguns convidados 

e outros selecionados, abrangendo 68 autores com cerca de 200 trabalhos.  

As tapeçarias vieram da Bahia, Brasília, Minas, Paraná, Pernambuco, 

Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Os artistas convidados e 

selecionados o foram pela Comissão de Arte do MAM, integrado por Dina 

Lopes Coelho, Arcangelo Ianelli, Arthur Octavio de Camargo Pacheco, José 

Nemirovski, e Flavia Pinho de Almeida, assessoradas por Norberto Nicola. Até 

29 de abril, de terça a sexta das 14 às 21 horas e sábados e domingos das 14 

às 18 horas. 

 

 

28 de março de 1979 – Ilustrada – página 2 

Tavares de Miranda 

O tapeceiro Labarros, santista, radicado em São Paulo, onde mantem 

atelier, estará participando da II Trienal de Tapeçaria de São Paulo, que será 

aberta dia 29 próximo, às 19 horas, no Museu de Arte Moderna de São Paulo – 

Parque Ibirapuera. A mostra incluirá trabalhos de 68 artistas de vários estados 

do Brasil. As três obras que Labarros apresentará são: Gafiera, Caravela e 

Reveillon, em macramê, onde utiliza a cor como elemento fundamental de 

comunicação, tecidas em lã, tendo como suporte a corda ou madeira.  
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29 de março de 1979 – Ilustrada – página 2 

Tavares de Miranda  

O Museu de Arte inaugurando sua Trienal de Tapeçaria. Amanhã no 

MAM, sob o tema ―Tapeçaria e Arquitetura de ambiente‖ palestra-debate 

presidida por Jacques Douchez e trabalhos dirigidos por Jacob Klintowitz. 

 

 

29 de março de 1979 – Ilustrada – página 5 

Acontece – Artes 

200 tapeçarias na Trienal 

Uma seleção do que certamente há de melhor na tapeçaria brasileira 

poderá ser vista a partir das 19 horas de hoje no Museu de Arte Moderna de 

São Paulo, no Ibirapuera. 

Vindas de diversas partes do país, as 200 obras – feitas em corda, sisal, 

tecido, lã, linhas, couro, e outros materiais – foram para a II Trienal de 

Tapeçaria de São Paulo. Os trabalhos de 68 artistas vão figurar na mostra ou a 

convide da comissão de arte do MAM ou pela seleção procedida pelo mesmo 

grupo. 

O prêmio maior da Trienal (―Wolksvagen‖) foi atribuído a Lucie Hunsche, 

do Rio Grande do Sul (receberá 70 mil cruzeiros) e o prêmio-estimulo (―Moinho 

Santista‖) a Eva Soban de São Paulo, no valor de 30 mil cruzeiros. A exposição 

reúne trabalhos destes autores: [...] 

A II Trienal de Tapeçaria encerrar-se-á a 29 de abril. Pode ser visitada 

de terças e sextas das 14 às 21 horas; aos sábados e domingos das 14 às 18 

horas. 
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29 de março de 1979 – Ilustrada – página 6 

MAM abre Trienal de Tapeçaria 

O júri encarregado da premiação da segunda Trienal de Tapeçaria no 

Museu de Arte Moderna de São Paulo, formado pela Comissão de Arte do 

Museu (Arcangelo Ianelli, Favio Pinho de Almeida, José Nemirowisky, Dina 

Coelho, Arthur Octavio Pacheco e Norberto Nicola), decidiu conceder o prêmio 

―Volksvagen‖ no valor de 70 mil cruzeiros a Lucie Hunsche e o prêmio ―Moinho 

Santista‖, de 30 mil cruzeiros, a Eva Soban. 

A segunda Trienal de Tapeçaria vai ser inaugurada hoje às 19 horas na 

sede do MAM paulista, com a participação de 68 artistas e cerca de 200 

trabalhos. 

 

 

30 de março de 1979 – Ilustrada – página 5 

Acontece – Artes – Tapeçaria no MAM 

Aberta ontem no MAM do Ibirapuera a II Trienal de Tapeçaria. Para hoje, 

às 20h30, no local, conferência debate sobre ―Tapeçaria e Arquitetura de 

Ambiente‖, sob a coordenação de Jacques Douchez e Jacob Klintowitz. São 

convidados críticos, artistas e arquitetos, além dos interessados no tema.  

 

 

1º de abril de 1979 –Ilustrada – página 8 

Artes Visuais – Não foi a vez da criatividade 

A II Trienal de Tapeçaria está aberta à visitação no MAM paulista, desde 

quinta-feira, com a participação 68 artistas e aproximadamente 200 trabalhos. 

O maior destaque, quanto à pesquisa, criatividade, preocupação de 

inovar, de longe, está com Clemente Hungria e com Cerzo Celso Diniz Braga, 

dois artistas com trabalhos afins (coincidência ou pesquisam juntos?), 

semelhantes nos resultados finais, na técnica e na cor (ambos com trabalhos 

brancos). Entretanto não ganharam nenhum dos dois prêmios, oferecidos pela 

Volkswagen e pelo Moinho Santista (respectivamente 70 e 30 mil cruzeiros). 

Hungria ficou apenas com ―menção especial‖, quando, pelo menos o ―prêmio 

estimulo‖ deveria ser seu, prêmio que o júri equivocadamente preferiu dar aos 

descritivos cepo e troncos de Eva Soban. 
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O prêmio principal (em valor) ficou com a comportada tapeçaria de cores 

esmaecidas de Lucie Hunsche. Trata-se de uma artista com o domínio total da 

técnica, capaz de realizar um trabalho correto, mas acomodado, como se vê 

agora, com menos presença que suas ―Composições em Rosa‖ da I Trienal. 

Berenice Gorini Rodrigues de quem se esperava um cheque-mate, uma 

obra maiúscula, não correspondeu. Berenice, parece, não consegui se manter 

nas alturas conquistas na Trienal anterior, mostradas também na Bienal Latino-

Americana de Mitos e Magias. Seus trabalhos de há três anos, ―Axó Oxum 

Apará‖, ―Filá Oba Azoani‖, ―IbaOssae‖, e ―Oxum Maruo‖, vestimentas 

penduradas em enormes cabides, são impressionantes, obras dignas de uma 

grande artista. Mas, Berenice caiu nesta Trienal. Perdeu a majestade, a 

grandiosidade. 

Destacam-se ainda: Inês Turazza do Nascimento (parece estar fazendo 

escola, com Carlos Antonio Salvador e Anca di Segni no seu encalço); Sonia 

Paul e Claudio Medeiros, em equipe, com um trabalho de melhor nível, sob o 

título ―Comuns dependuradas‖ (um varal com roupas); Arlinda Volpato que já 

deixara antever um artista sensível na primeira Trienal, agora mostra seções de 

troncos de árvores, aproveitando a textura da casca, de musgos e 

acrescentando bem colocados fios coloridos, remotamente lembrando os 

bambus de Ione Saldanha. 

Helo (Heloisa da Silva Braun) que faz jus à ―menção honrosa‖, tem um 

dos melhores trabalhos da Trienal. Arranjos com fios de piassaba, já fugindo da 

tapeçaria em seu sentido convencional. Como já fugiu Inge Roesler que não 

participa desta mostra porque sua obra atual, se bem que utilizando fibras, não 

é mais, definitivamente, tapeçaria. Helo segue o caminho parecido. Suzana 

Lima apresenta uma microvisão do tricô, com positivos resultados plásticos 

(mereceu também ―menção honrosa‖). 

Ainda foram conferidas mais duas ―menções especiais‖ (cinco no total): 

Maria Thereza Arruda Camargo e Fernando Manoel de Andrade e Silva.  

Norberto Nicola participou ―hors-concours‖ (fez parte do júri) e Jacques 

Douchez (com três trabalhos monumentais) também ficou à parte das 

cogitações do júri, por já ter sido premiado na primeira Trienal. F. C. L. 

3 de abril de 1979 – Ilustrada – página 2 

Tavares de Miranda – Várias 
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José Goldenberg, Paolo Maranca e Jacob Klintowitz foram à cozinha 

―flat‖, de Rosa e Blagio Motta, na Rua Maranhão, e devoraram uma panela de 

deliciosos ―verenekes‖ (pastéis cozidos de batata temperados com banha de 

galinha) preparados por Fanny Meimes, que veio de Porto Alegre 

especialmente para a abertura da Trienal de Tapeçaria no Museu de Arte 

Moderna, e já voou de volta para os pampas. Presentes no jantar, além de 

Terezinha Goldenberg, Raissa Klintowitz e Marisya Portinari, Dina Lopes 

Coelho e um grande grupo dos expositores da Trienal.    

 

 

4 de abril de 1979 – ilustrada – página 3 

A arte lúdica de tecer os fios – Radha Abramo 

O Museu de Arte Moderna de São Paulo apresenta a II Trienal de 

Tapeçaria até abril. 

A mostra estimula a criação e montagem de fios de toda a natureza, de 

certa forma, aviva a antiga atividade lúdica da tecelagem. Tem-se notícia de 

que as primeiras intervenções do homem no seu meio foram aquelas ligadas à 

tecelagem, foram elas destinadas à cestaria ou à tecelagem de fibras vegetais. 

Ambas as atividades tinham um fim pragmático por excelência, posto que as 

peças de cestaria visavam criar utensílios para guardar o grão ou servir para 

transporte da água, e a tecelagem de fibras ou fios destinavam-se 

essencialmente ao abrigo do homem é a sua própria indumentária. Ocorre que 

esse trabalho se desenvolveu a partir do momento em que o homem fez a sua 

primeira revolução social, ou seja, quando passa de uma fase nômade para a 

sedentária. A atividade lúdica/pragmática da tecelagem permite o surgimento 

do desenho, que em última análise irá determinar a forma do objeto segundo 

sua destinação, e também criará um padrão de decoração para cada utensílio. 

Um recipiente que deva facilitar a saída da água certamente deverá ser ter um 

tipo de amarrações de fibras no gargalo que permite entornar o líquido. Assim o 

desenho se esboça no conduto externo da peça e configura uma peça de 

decoração própria. Bem como a peça criada para guardar sementes, 

normalmente terá uma boca ampla e rasa. Evidentemente essa forma precisa 

de uma amarração de fibras diferente daquela que abriga água, portanto seu 

desenho é outro. Há necessariamente uma relação intima entre forma e 
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desenho; uma depende do outro e vice-versa, embora ambas tenham a 

finalidade comum de criar uma forma para uso imediato. O desenvolvimento da 

sensibilidade tátil pela manipulação dos fios e fibras está institivamente 

relacionado ao potencial lúdico do homem. Ora, quando a argila substitui com 

maior pragmatismo a tecelagem das fibras, porque ela tem execução mais 

rápida e depende apenas da engenhosidade na dosagem da água e da simples 

cura do sol, a forma do utensílio, feita em cestaria, repete-se no barro. E o mais 

curioso: o desenho resultante da amarração das fibras servirá de modelo de 

decoração para as formas criadas em argila. É nessa extraordinária passagem 

– da fibra para a argila – que o artista intervém na natureza com sua 

potencialidade criadora e passa a projetar uma nova arquitetura no espaço. Ele 

guarda, porém, o sentido lúdico da criação, porque através de sua própria 

história ele opera os elementos da natureza como instrumento primeiro da sua 

sensorialidade tátil. À medida que a tecnologia se racionaliza a função imediata 

e pragmática do objeto se transforma numa atividade artística essencialmente 

lúdica. E as formas criadas passam a ser peças do mobiliário plástico 

destinadas à transformação da realidade exterior. Mas tanto o objeto artesanal 

quanto o industrial assumem papel sociocultural mais abrangente, porque 

acrescentam ao seu uso, seja qual for, a necessidade do desenho para 

satisfazer a compulsão arquetípica da criação. 

A tapeçaria como uma das formas de tecelagem, guarda em si, pela 

manipulação essencial tátil, a compulsão arquetípica da criação. Ela talvez seja 

uma das poucas atividades artísticas que mantém os elementos formais de 

origem até hoje. Porque a amarração dos fios ou fibras cria uma forma e um 

desenho numa relação de interdependência total. E, por sua vez, a tapeçaria 

perpetua em si mesma a qualidade específica de criação original. O processo 

de elaboração da tapeçaria em geral produz pela manipulação de fios e fibras o 

desenvolvimento da potencialidade sensorial. Por isso o artesão, a partir do 

exercício desse tipo de trabalho poderá eventualmente incentivar também seu 

potencial criador tornando-se (por que não?) um porta-voz da cultura da qual 

participe.  

Vê-se nos salões do Museu de Arte Moderna de São Paulo um painel 

composto de peças extraordinárias diversificadas. Algumas, como as de Alice 

Carrecedo, Eva Soban, Arlinda Volpato e Clemente Hungria dotadas de grande 
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força de expressão, reportam-se a cenários déjà-vu guardados na memória 

primeira do homem, e outros zoomorfas, como Fernando Manoel Andrade e 

Silva, Zoravia Bettiol e Ana de Segni, referem-se intrinsicamente, a rituais de 

domínio da natureza. Maria Helena Andrés, Albertini, Gilda Azevedo e Lena 

constroem quadros com a delicada tecelagem de fios. Ana Goldberger, Luiz 

D‘Horta, Labarros, e Suzana Lins, preocupados essencialmente com a 

sensorialidade, acrescentam novas texturas ou aplicam objetos (como uma 

colagem) com a intenção de estimular a tactibilidade. 

Tiga, Salome, Antonio Salvador, Sonia Paul e Claudio Medeiros, 

Berenice Rodrigues e Mary Ann Pedrosa, criam objetos simbólicos espaciais. 

Lucie Hursche e Auxiliadora Ribeiro elaboram composições com tiras, fazendo 

com as mesmas, arranjos de cores delicados. 

A mostra do Museu de Arte Moderna poderia ser considerada como uma 

exposição intuitiva da história da arquitetura do fio porque ela se compõe de 

peças representativas dos estágios diferentes da arte de tecer. A mostra é 

colorida, agradável de se ver, e acima de tudo, permite ao espectador, aferir os 

níveis de sensibilidade táctil dos artistas, seus universos culturais e a 

engenhosidade gestual, como a de Helo, que ao montar os fios da Pya-açaba 

acaba criando totens diáfanos relacionados às raízes culturais negras e índias. 

A II Trienal de tapeçaria é sem dúvida um estímulo aberto a todos os 

que se dedicam à atividade lúdica.  

Mas a exposição seria mais completa, se uma pesquisa em 

profundidade proporcionasse a amostragem de peças de tapeçaria popular dos 

quatro cantos do país. Porque os exemplares da II Trienal expressam apenas a 

produção cultural de parte da população enfeixada numa classe de 

interessados na arte de tecer, em contraposição a profissionais como Nicola, 

Douchez, Renot, e outros mais. Se o aprendiz tem sua vez ao lado do 

profissional merece igual atenção o produtor anônimo da arte popular que, em 

última análise, é aquele que perpetua a tapeçaria de origem, porque ele faz 

dela uso comum. 
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7 de abril de 1979 – Ilustrada – página 5 

Acontece – Artes – Alice Carracedo: Japão 

Um dos 50 artistas brasileiros selecionados entre 1.200 candidatos, Alice 

Carracedo participa atualmente da 4ª Exposição de Belas Artes Brasil-Japão, 

que se realiza no Museu de Arte Atami, em Atami. Esta mesma exposição já foi 

vista em Tóquio. De 8 a 12 deste mês estará no Templo Messiânico de Kioto e 

no próximo mês virá para São Paulo. 

A artista comparece com três pinturas. Ela atualmente participa da II 

Trienal de Tapeçaria, no MAM do Ibirapuera.    

 

 

1 de julho de 1979 – Ilustrada – página 5 

Acontece – artes – Tapeçarias de Labarros 

O santista Leo Arthur Barros (Labarros) inaugura individual de 

tapeçarias, hoje, às 20 horas, na Galeria da União Brasil EUA (Rua Cel. Oscar 

Porto, 206). Participante de diversos salões – mais recentemente figurou na II 

Trienal de Tapeçaria no MAM de São Paulo – ele aplica em todos os seus 

trabalhos metal e madeira, tornando-os personalizados. Até dia 13, de segunda 

a quinta das 8 às 22 e às sextas-feiras das 8 às 18h30.  

 

 

23 de setembro de 1979 – Ilustrada – página 6 

Artes visuais – “Panorama” do MAM minimiza o ruim – Fernando 

Cerqueira Lemos 

[...] 

Outra inovação do MAM paulista: assumir inteira responsabilidade pelos 

seus panoramas e trienais (no ano que vem, em abril será a I Trienal de 

Fotografia), não só selecionando quem deve participar através de convites, 

como premiando. Este critério, inaugurando com a Trienal de Tapeçaria, será 

mantido neste Panorama e vai ser seguido daqui para frente, salvo em casos 

especialíssimos, que pedem a participação de elementos estranhos à 

comissão.  

[...] 
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7 de 0utubro de 1979 – Ilustrada – página 8 

Artes Visuais – Estados Unidos compram Nicola e Ianelli 

Norberto Nicola e Arcangelo Ianelli estão com trabalhos seus no acervo 

dos museus de São Francisco e de Los Angeles, adquiridos recentemente em 

São Paulo por Donald Goodall, diretor de arte da Universidade do Texas.  

O próprio Goodall escolheu as obras (duas pinturas de Ianelli e uma 

grande tapeçaria de Nicola, intitulada ―Animal Vermelho‖). O trabalho de Nicola 

esteve recentemente exposto na II Trienal de Tapeçaria do MAM Paulista. 

Goodall ao efetuar a compra das três peças de arte disse que ―elas 

completarão, para os americanos, a visão de artistas de importante influência 

nas artes das Américas‖. 

 

 

9 de Novembro de 1979 – Ilustrada – página 1 

Madeleine, em pontos Tropicais – Denise Natale 

Sete mulheres ao redor do tear 

[...] 

Cada uma desenvolve uma linha própria, embora o grupo mantenha um 

intercâmbio de ideias e experiências. Antonietta Rego também faz tecelagem 

(trabalho em tela), mas é a tapeçaria que mais a fascina. Ela se aprofundou na 

tapeçaria feita em nós, ―twining‖, preferindo as cores quentes, como o laranja 

ou vermelho. Sylvia especializou-se em tear e tem preferência pelos motivos 

abstratos. Assim como Janda Caparica, que expos na Trienal de Tapeçaria, no 

momento passa por uma fase mais despojada, com trabalhos em tons claros.  

[...] 

 

 

11 de maio de 1980 – Ilustrada – página 6 

Artes Visuais  Como vai a tapeçaria? – Fernando Cerqueira Lemos 

A leitora Maria Motta escreveu em março último e, um pouco atrasado, 

registro agora sua carta que comenta a exposição ―4 artistas‖ no MAM. Após 

dizer que prefere Aldemir desenhista ao Aldemir pintor, que ―os trabalhos de 

Aldemir expostos não são representativos de sua obra‖ e que ―Ianelli como 
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sempre é um pintor correto‖, quer saber como anda a tapeçaria no Brasil. ―Só 

se ouve falar de Nicola e Douchez, onde estão os outros?‖. 

Realmente Maria, os tapeceiros aparecem raramente em exposições, 

quer individuais quer coletivas e a gente sabe pouco deles. Salvo na Trienal de 

Tapeçaria do MAM de São Paulo (que voltará a se realizar o ano que vem), são 

raras as oportunidades de nos depararmos com tapeceiros. 

Depois de Nicola e de Douchez, sem dúvida os pioneiros da tapeçaria-

relevo, a meu ver três artistas de fibra se destacam com propostas novas, 

fazendo incursões muito bem-sucedidas no território vizinho da escultura. São 

eles: Inês Turazza do Nascimento, Inge Roesler e Berenice Gorini Rodrigues. 

Da novíssima geração de tapeceiros, surgidos da última Trienal do 

MAM, destaco Clemente Hungria, Cerzo Celso Dias, Sonia Paul (trabalhando 

em conjunto com Claudio Medeiros), Heloisa Silva Braun (Helo) e finalmente 

Suzana Lima. Mostraram trabalhos excelentes, mas, confesso, não sei o que 

andam fazendo ultimamente, pois não aparecem no cenário, com exceção de 

Hungria que vai expor na Fenit. 

Esta sua carta é oportuna porque no próximo dia 24, cinco artistas da 

fibra vão expor coletivamente no recinto da Fenit, que se inaugura naquele dia: 

Norberto Nicola, Eva Soban, Clemente Hungria, Juan Ojea, José Goes, Mirtes 

Magalhães Zwierzynski, com a participação ainda de Cristina Arruda e Denilson 

Vasconcelos. 

Os artistas estarão na Fenit com 15 trabalhos cada um, de tamanho 

pequeno, com exceção de Nicola que vai expor um trabalho de tamanho 

grande e mais 10 múltiplos e do Grupo 80 que comparece com 40 trabalhos. 

Atendendo à pergunta de Maria Motta, transferi a questão de Nicola, na 

véspera de seu embarque para a Alemanha: ―Como vai a tapeçaria brasileira?‖. 

―Vai bem, obrigada‖. E prossegue: ―A ideia da fibra como veículo de 

expressão artística, encontra na arte plástica brasileira campo fértil para seu 

desenvolvimento‖. 

Diz ainda: ―No Brasil, muitos artistas de talento têm dirigido seu trabalho 

neste sentido, resultando em mostras de importância como a Trienal de 

Tapeçaria do MAM de São Paulo, exposições de outros países e uma 

admiração e aceitação por parte do público. Desde as primeiras experiências 

de Regina Graz até hoje, com artistas-tapeceiros como Licie Hunsche, Maria 
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Teresa Arruda Camargo, Bia Vasconcelos, entre outros de mesma importância, 

a germinação foi rápida, resultando em muitos bons frutos. 

Agora, 5 desses artistas foram convidados para realizar trabalhos a 

partir de fios e tecidos industriais que serão exibidos na Fenit. Mais uma vez é 

a aceitação de público e de empresa para essa manifestação de arte, e que 

nos foi dado a realizá-la com plena liberdade criativa. Esta disposição por parte 

dos organizadores é um fato que, como artista, devo agradecer.  

Os artistas escolhidos, além de mim, surgiram através da Trienal de 

Tapeçaria. Cada um deles deu sua marca pessoal aos seus trabalhos. Essa foi 

a proposta, plenamente alcançada‖.  

 

3 depoimentos 

Falando na próxima mostra a na Fenit. Eva Soban, 29, trabalhando com 

tapeçaria desde 1972, com a prêmio estímulo na II Trienal de Tapeçaria no 

MAM (1979) disse: 

―A tapeçaria se expressa através da textura e da flexibilidade, 

características estas inerentes ao próprio material empregado, a fibra e a 

técnica utilizada, a tecelagem. O material é um dos elementos determinantes 

do processo do próprio trabalho; dependendo da fibra escolhida, chega-se a 

um determinado resultado. A escolha do material é decisiva, pois ele 

corresponde às necessidades de expressão de cada artista. 

A possiblidade de trabalhar com um material diferente, como é o caso do 

fio sintético e do tecido, e tentar descobrir suas características essenciais me 

fascinou. Descobrir o fio, e o tecido por eles mesmo, a linguagem específica de 

cada um se expressar, criando assim um diálogo com o material, que 

possibilita consequentemente, um diálogo com o espectador. 

Destas pesquisas resultam duas séries distintas de oito trabalhos, nos 

quais, a partir de um estudo de escala cromática, exploro o aspecto sensorial 

da tapeçaria, dando vazão aos meus sentires‖.  

Juan Jose Ojea, argentino de Buenos Aires, em São Paulo desde 1976 

depõe: ―Uma coisa fundamental do meu trabalho é o entendimento entre o 

projeto e as características próprias das fibras utilizadas, suas respostas ao 

serem tensionadas, comprimidas ou torcidas‖. 
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Cada um da uma resposta diferente e a compreensão disso permite a 

utilização de uma técnica específica para cada um. Assim, nesta discussão 

entre matéria e artista, surge uma síntese que é a peça têxtil. 

Nemesio G. da Silva, com passagem pelos países latino-americanos e 

residência em Paris; Jose Goes, também com passagem por Paris e atividades 

no cinema e na fotografia e Mirtes Zwierzynski, igualmente residente por algum 

tempo em Paris, assinaram este depoimento em nome do Grupo 80. 

 

Traçar, ligar, torcer, entrelaçar, mesclar, tender, amarrar, trançar franjas... 

Sonhar sobre a ondulação das superfícies tecidas. Buscar a renovação 

da técnica para que o material utilizado possa expressar um pensamento novo. 

Realizar uma abordagem analítica que remonte à origem histórica e à indústria 

têxtil, a integre no presente, propondo os fermentos de uma nova imaginação, 

da criação e do mundo possível.  

O Grupo 80 é assim o resultado de um diálogo elementar e necessário: 

surgiu de uma vontade comum em buscar uma constituição de uma 

personalidade artística, cujo todo seja diferente da soma das partes. Tenciona 

realizar propostas para a construção de meios, para a inserção de espaços 

dentro dos já existentes. Queremos por nossa imaginação coletiva a serviço do 

jogo e do meio ambiente.    
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26 de maio de 1980 – Ilustrada – página 3 

Artes Plásticas/Critica – Fenit como alternativa para nossa tapeçaria – 

Carlos Von Schmidt 

Inédito como jato, promissor como acontecimento, a I Mostra de Arte 

Têxtil de Fios e Tecidos, realizada pela Hoechst do Brasil e pelo Lanifício Nave, 

está na 25ª Fenit, até 30 do corrente. O ineditismo da situação reveste-se da 

singular importância, pois é a primeira vez que obras de arte participam da 

Fenit. Por outro lado, a oportuna e feliz ideia dessas duas indústrias de 

fornecer matéria-prima, ou seja, fios e tecidos a um grupo de artistas para a 

criação dessas obras de arte, é uma atitude digna de louvor, pois caracteriza-

se por uma visão ampla e arejada. Restringindo-se à entrega de matérias-

primas, sem estabelecer qualquer tipo de limitação, permitindo aos artistas 

voos criativos livre e amplos, estas duas indústrias realizaram aqui em São 

Paulo, um tipo de interação arte/indústria, há muitos anos em desenvolvimento 

na Europa e nos Estados Unidos. 

[...] 
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Arquivo Nicola – Hemeroteca 

 

7/5/1960 – Jovem Artista faz Tapeçarias 

Pertenceu ao "Atelier Abstração" – Muitas exposições em São Paulo, e, 

em Nova York – uma velha tecelã ensinou-o a arte da tapeçaria – pinta tecidos 

igualmente – Decoração – "a gente deve rodear-se de objetos bonitos e úteis" 

– Uma exposição de tapetes dentro de um ano 

Na Alameda Glete existe um número – o 691 – que consiste numa velha 

entrada de uma casa antiga. Lá dentro, numa espécie de vilazinha, a gente 

praticamente esquece que está em São Paulo, e como que por milagre é 

transportado para um pedaço de Montmartre. Na casa número 1 mora um 

artista, na do meio um estudante de arquitetura. E na ultima, Lívio Abramo e 

Maria Bonomi instalaram o seu "atelier" de gravura. 

É uma delícia a gente se encontrar ali dentro. Plantas nascendo de 

fendas no elemento, velhos troncos de árvore, por onde escorem samambaias, 

e cada casa com um patiozinho cheio de plantas e de pedras e de vaso. Uma 

verdadeira delícia. 

Hoje é sobre Norberto Nicola que vamos falar, o morador da casa 1. Nós 

o procuramos porque soubemos que se tratava do único "Atelier" de tapeçaria 

de São Paulo, e mesmo do Brasil, já que Genaro de Carvalho, na Bahia, faz 

tapeçaria, mas de forma que pode ser considerada mais como bordado. 

Norberto, que para fazer tapeçaria se associou a Jacques Douchez, conta-nos 

como foi o princípio de tudo.  

 

Foi preciso uma velha tecelã 

— "Sempre gostei de tapeçaria. Achava muito bonito e sabia, também, 

que no Brasil não se trabalhava nisso. É lógico que tivemos grandes 

dificuldades iniciais. A começar pelo tear, que tivemos que comprar fora. 

Depois, foi preciso encontrar uma velha tecelã, que havia trabalhado numa 

fábrica de tapetes manuais, para que ela nos ensinasse a lidar com o tear. 

Naturalmente, ainda temos que dominar a técnica, mas vai tudo muito bem. 
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Cercar-se de coisas bonitas e úteis. Tudo deve ter uma função viva. 

Você está vendo aquele cálice de pé alto ali em cima do sofá? É muito 

decorativo, não é? Mas não está ali apenas pela beleza: está até porque 

quando eu quero beber alguma coisa já encontro bem à mão. Tem a sua 

função. Quanto a esta pedra, por exemplo (mostrava-nos uma pedra em 

formato e tonalidade bonitas), sua função é apenas ser bela." 

— E o jardim? 

— O jardim, sou eu mesmo que venho criando, há anos. A gente não 

pode deixar de se cercar de plantas." 

 

Saias pintadas a mão 

As leitoras ficariam, como a jornalista, encantadas com os tecidos que 

Norberto pinta, para saias. Como foi que ele começou? Ao fazer um esboço 

sobre o pano. Ficou bonito e... tinha nascido a primeira saia que uma elegante 

qualquer deve ter passeado muito ancha pelas ruas da cidade. Depois disso, 

Norberto criou gosto pelo assunto e pintou várias. Até vai fazer uma exposição 

numa galeria no Rio de Janeiro.  

 

Carreira 

Mas, isso é uma espécie de "hobby". Ele se interessa mesmo é por 

pintura e por tapeçaria. Em pintura, além de estudar com Flexor frequentou o 

curso de Formação de Professores de Desenho, estudando com Renina Katz. 

Participou de várias exposições de "Atelier Abstração", expondo inclusive em 

Nova York, e figurou no V, VI, VII, e VIII Salões Paulistas de Arte Moderna, 

respectivamente, os Prêmios Aquisição, Menção Honrosa, e Grande Medalha 

de Prata, sendo que no último integrou o júri de seleção e premiação. No Salão 

Santista obteve o Prêmio Aquisição. E prepara-se agora para expor em 

Campinas, na Galeria Aremar. 

Uma curiosidade para as leitoras: Norberto prepara as suas tintas com... 

gema de ovo. Trata-se de uma técnica muito antiga que ele já está adotando 

há algum tempo. Ao preço como estão os ovos... fica um tanto caro, não é 

mesmo? 
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Planos 

 — "Nossos planos são, dentro de algum tempo, fazer uma pequena 

fábrica de tapetes manuais onde poderemos execu... (incompleto) 

Imagem com a legenda: Tapeçaria: algo bastante decorativo  

 

 

16/4/1961 – Tapeçarias de Norberto Nicola e Jacques Douchez 

Há na Alameda Glete, 691, uma espécie de "Cité" (nós o que outrora 

dizíamos estalagem, termo este que se abastardou) que nos faz lembrar o 

impasse de Vey, nos subúrbios de Paris, ou a "Cita Faruier", em Montparnasse. 

Por causa dos estúdios ali existentes. Um é ocupado pela Escola de Gravura 

de Lívio Abramo e Maria Bonomi. O outro trabalha a dupla Norberto Nicola e 

Jacques Douchez. Este último recinto residencial se transformou agora em 

oficinas de tapeçarias, com o respectivo tear manual e almoxarifado de lã. 

Norberto e Jacques praticamente sempre trabalharam juntos, pois 

pertenceram ao Atelier Abstração. O jovem paulista e o jovem francês, além de 

exposições coletivas e individuais, também já expuseram no estrangeiro. 

Ultimamente organizaram suas tarefas numa ordem de produção artística. 

Aplicaram as técnicas e estéticas do abstracionismo geométrico com bases 

propedêuticas, atingiram independência criadora e, uma vez autônomos em 

decisão, deliberaram intensificar suas tendências num plano de artesanato 

muito afim com seus gostos e disciplinas. 

Elaboram cartões para tapeçarias. Estudam a arte milenar da tecelagem, 

fabricam eles próprios seu tear com excelentes madeiras "du pais", arranjam 

operárias em "full time", o que isso significa: programação estandardizada, 

despesas e horários. 

Agora vão expor na Galeria Sistina, isto é em pleno foco da Rua 

Augusta, o que, pela excelência da galeria, pela excelência da freguesia e pela 

qualidade dos tapetes já implica a priori em êxito artístico e comercial. 

Trabalhando em "dual control", dividiram seus afazeres. As mesmas lãs, 

as mesmas cores, o mesmo tear, as mesmas operárias, o mesmo regime, a 
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mesma pertinência. Mas Nicola escolheu o campo bucólico e o terno das 

primaveras, das quermesses. E Douchez escolheu o campo milenar, quase 

egípcio, das naves e das galeras. Terra e mar. Plenitude órfica. 

 

 

14/07/1961 – Artistas expõem tapetes em Salões de Copacabana 

Os artistas Norberto Nicola e Jacques Douchez vão inaugurar às 21 

horas de 31 do corrente uma exposição de tapeçaria na Galeria GEAD (Rua 

Siqueira Campos, 18-A), a convite dos dirigentes dessa organização. Os 

expositores serão apresentados ao público pelo sr. Flavio Aquino. 

Esses artistas, que mantém o Atelier Douchez Nicola, em São Paulo, 

realizaram recentemente uma exposição na Galeria Sistina, da Capital Paulista, 

e foram apresentados ao público pelo crítico de artes plásticas Geraldo Ferraz. 

Sua mostra no Rio de Janeiro se prolongará por 3 semanas. 

 

Técnica 

Os srs. Norberto Nicola e Jacques Douchez são pintores abstracionistas 

com algumas inspirações no mundo vegetal. Há 3 anos se vêm dedicando à 

arte da tapeçaria e seus trabalhos já foram expostos não só em São Paulo, 

mas também no exterior, inclusive em Nova York, Tóquio e Paris. 

Estudaram na França a técnica da tapeçaria tecida e ao regressarem a 

São Paulo empreenderam a tarefa de preparar operárias especializadas, 

usando unicamente fio de lã. Depois da mostra no Rio pretendem expor em 

Belo Horizonte, Porto Alegre e em alguns países da Europa.  

 

 

05/06/1962 – Tapetes do Brasil exibidos no Peru 

Dirão que é um empreendimento temerário, o de mostrar tapeçarias 

feitas no Brasil a um país como o Peru. Basta uma curta visita ao Museu de 

Arqueologia de Lima, ou mesmo a muitas casas particulares, para ver 

tapeçarias peruanas feitas a milhares de anos, com uma perfeição técnica que 

ainda não foi igualada; sem falar de seu extraordinário nível artístico. Sabemos 
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ao mesmo tempo que o Brasil não possui tradição em tapeçaria, mas a 

verdadeira antitradição, que é uma incrível capacidade de improvisação e 

adaptação. 

Assim, de repente, surgiram os grandes arquitetos, que deram fama 

universal à atual arquitetura no Brasil; surgiram os gravadores, que colocaram 

a gravura brasileira no alto nível internacional; apareceram, quase que 

sorrateiramente, alguns excelentes pintores; e este estranho poder de 

improvisação poderá também se servir de dois artistas do Brasil, para fazer 

agentes catalíticos, capazes de reativar a tradição milenar da tapeçaria 

peruana.  

Norberto Nicola e Jacques Douchez, um brasileiro e outro francês, 

ambos radicados em São Paulo, conheceram-se quando iniciaram seus 

estudos de pintura, no mesmo "atelier". E em 1959 surgiu a ideia das 

tapeçarias, provocada por uma exposição de tapeçaria francesa que veio ao 

Brasil. Surgiu a ideia, mas para realizar-se foram necessários muitos estudos 

práticos e teóricos, além de um aprendizado com uma velha e experimentada 

operária de uma fábrica de tapetes. Foi preciso apelar para a improvisação e 

para a ingenuidade, a fim de poder solucionar os muitos problemas de ordem 

técnica e material. Mas Nicola e Douchez tiveram paciência e persistência; veio 

a primeira exposição, numa grande galeria em São Paulo. Grande êxito, 

excelentes críticas, muitas encomendas, convites para exposições no Rio de 

Janeiro e outros lugares. São Paulo possui um clima indicado para tapeçarias – 

metereologicamente e psicologicamente falando. Hoje, um dos maiores hotéis 

de São Paulo tem em um de seus grandes salões uma tapeçaria de 2m x 

4,60m de Norberto Nicola, e outras encomendas estão sendo executadas. 

São muito diferentes entre si os dois fundadores do "atelier" Douchez-

Nicola. Douchez prefere as estruturas mais formais e racionais, a estrutura 

plástica de seus tapetes e mais calculada do que imaginada. Nicola é dono de 

um temperamento mais lírico e espontâneo, imediatamente aparente em suas 

cores e composições. Assim, na realidade, são dois artistas que se 

apresentam, cada qual com uma linguagem própria, apesar da utilização da 

mesma técnica. E mais uma mostra de Norberto Nicola e de Jacques Douchez, 

individualmente, do que "Atelier" Douchez- Nicola. E quem sabe, estes dois 

tapeceiros do Brasil, oriundos indiretamente, da tradição Beaulieu e de 
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Aubusson, talvez possam ajudar e reativar uma tradição muito mais antiga, que 

apenas estava adormecida.  

Inauguração dos trabalhos de Nicola e Douchez em Lima será amanhã, 

dia 6. 

 

 

1962 – Gravuras de Guersoni e Tapeçarias de Nicola e Douchez no Museu 

de Arte 

Hoje, terça-feira, dia 22 de setembro, mais uma promoção do Museu de 

Arte Do Estado, nesta sua fecunda fase será inaugurada mais uma exposição. 

Desta feita de gravura e tapeçaria.  

Gravuras de Odeto Guersoni importante artista paulista, um dos homens 

que se enquadram no ritmo da "nova figuração". E tapeçarias de Douchez e 

Nicola, tidos como os dois maiores tapeceiros do mundo atual, homens que 

trabalham em teares legítimo. 

A exposição será inaugurada às 20h30 de hoje, estando convidadas 

para o ato, autoridades críticas, artistas e interessados nas artes plásticas de 

modo geral.  

 

 

17/04/1963 – Hoje, no MAM do Rio 

Tapeçarias do atelier "Douchez- Nicola" serão expostas a partir de hoje, 

no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. A apresentação é feita por Di 

Cavaltanti, que assim se expressa: 

"Há uma grande linhagem aristocrática da arte da tapeçaria. O elemento 

artesanal de sua formação possui luxo e nobreza. A grandiosidade dos 

castelos medievais e a imponência dos palácios renascentistas determinam o 

fausto das obras maiores dos grandes mestres tapeceiros de antigamente – 

homens de cultura e discernimento. Hoje, a tapeçaria ressurge com menor 

pompa, mas necessitando sempre muito gosto onde o ornamento jamais deve 

cair no fácil decorativismo. As formas irreais fixadas por Norberto Nicola e 
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Jacques Douchez dão às tapeçarias que realizam um mistério lírico admirável 

dentro de uma técnica de grande quantidade e máxima autenticidade‖. 

 

1963 – Plásticas 

Para hoy – A las 19hs, en el Centro de Artes y Letras de EL PAIS, Plaza 

Liberdad 1168, con motivo de la exposicion de tapices modernos brasileños, de 

Norberto Nicola y Jacques Douchez, Nicola se ha transladado a Montevideo 

especialmente invitado por el Instituto de Cultura Uruguayo Brasileño y La 

Direccion del Centro de Artes y Letras. Disertará sobre el tema: "Resurgimento 

de la Tapiceria en la época contemporanea." La conferencia es en español y la 

entrada libre. Nicola habló el lunes por la noche sobre el tema: "Auge y 

Decadencia de la Tapiceria Medieval". Complementan la charla diapositivos en 

colores.  

 

 

1964 -14 artistas, 14 tapetes, uma tentativa 

Di Cavalcanti é o nome veterano desta turma reunida por Douchez e 

Nicola, para este acontecimento que é a exposição de tapetes da Galeria 

Astreia. O tapete devido a um quadro típico de Di compõe apenas a 

transposição da obra de arte para a técnica artesanal, como o caso de tantos 

aqui reunidos. Queremos dizer que se tem um quadro de Di Cavalcanti 

ampliado na tessitura de lã, mais nada. Não estamos diante de um específico 

cartão, como o caso dos tapetes que levam as assinaturas de Fernando 

Lemos, Jacques Douchez, Norberto e Wega. Estes quadros apresentam a 

adequação do desenho para o tapete. Dos quatro, o resultado mais típico na 

vibração luminosa que foi produzido por Wega, com suas barcas e cinco luas. 

O seu oposto mais nuançado – até o branco é nuançado – não obstante um 

certo excesso de negro, é o que Nicola, com um desenho admirável. O mais 

abstrato é o de Lemos, que parece carecer de escala, pois em maior o efeito 

seria outro: sua dimensão decorativa, entretanto, nas variações internas, 
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resulta intensa. De Jacques Douchez, com seu toque de maestria, 

"germinação" compõe um dos bons trabalhos reunidos.  

A Zabelê de Aldemir funciona na sua limitação de desenho sem outra 

preocupação, enquanto a composição de lhe foi dada, torna-se ofuscante, e 

como desenho nada oferece de maior. O tapete produzido por Aldo Bonadei, 

então, ultrapassa em interesse ao mestre Volpi. Mas os pássaros 

esquematizados de Milton Dacosta não concernem pela escala que foi dada ao 

tapete, e os esquemas se tornaram mais esquemas do que referenciais de 

aves. Parece-nos pobre igualmente a "Distensão" de De Lamonica. E mais 

ainda a ampliação demasiada do Estandarte de Maria Leontina, que contando 

o colorido negativo, do negro e do roxo, em menor formato ganharia densidade.  

 

 

1965 – Tapeçaria 

Na Galeria de Arte Hispânica, à Rua Araujo, 244 (esquina da Av. 

Ipiranga), no dia 9, às 18h30, Nicola- Douchez inaugura uma exposição dos 

seus mais recentes trabalhos de tapeçaria.  

Nicola, ontem, esteve na redação desta folha e perguntado pelo repórter 

sobre a arte de tecer, respondeu: 

— A arte da tapeçaria é – juntamente com a cerâmica – uma das mais 

antigas manifestações industriais do homem. Podemos dar como exemplo as 

tapeçarias coptas e a tecelagem de povos pré-colombianos. A minha 

permanência no alto Peru – onde ainda hoje se pode admirar essa 

manifestação artística me esclareceu muito sobre a arte da tapeçaria tecida.  

Nicola qual a diferença que há entre a tapeçaria tecida artisticamente e a 

comercial? 

— A tapeçaria artística é feita peça por peça, isto é, peças únicas; sendo 

executadas pelo artista, ou mesmo pelo artesão sobre a sua orientação, não 

perde o sabor artístico, isto é, mantém na feitura – em teares manuais – todo o 

calor do impulso emotivo do seu autor. A comercial – executada em teares 

mecânicos, não guarda o calor humano, como também o pouco bafejo que 

pode receber desde calor, perde-se na abundancia da manufatura. 
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Nicola desde quando você voltou à sua atividade artística para a 

tapeçaria? 

— Comecei a tecer as primeiras em 1959. Antes me dedicava somente à 

pintura. Voltei toda a minha atividade artística à tapeçaria por ser uma arte 

mural que exige um tributo artesanal mais que necessário a todo artista. A 

tapeçaria – como a cerâmica – não admite improvisações. São atividades 

artísticas que antes de tudo exigem um profundo conhecimento do ofício sem o 

qual – e demorado – o artista nada poderá dizer.  

 

O clichê reproduz uma fotografia de uma tapeçaria de autoria de Nicola- 

Douchez, intitulada "Sombras". 

(imagem sem legenda) 

 

 

19/09/1965 

Portinati – El antiguo arte de la tapiceria está presente en esta galeria 

representado por un joven pintor y artista tejedor brasileño Nicola. Nicola, quien 

actualmente está presente en la Bienal de São Paulo con nueve tapices, 

trabaja con gruessas lanas de vividos o neutros colores. Sus composiciones 

están dentro de la tónica de la abstraccion geometrica. Uma exposicion para 

ver y admirar. 

 

 

1966 – Itinerário crítico das artes plásticas – Jayme Mauricio 

Douchez-Nicola no México 

Sob o patrocínio da Embaixada do Brasil, realizou-se no Museu de Arte 

Moderna da Cidade do México uma exposição da tapeçaria do Atelier 

Douchez-Nicola. Bem recebida pelo público e pela crítica especializada. Sobre 

a mostra, disse Juan Garcia Ponce: "Encontramos as estupendas tapeçarias de 

Nicola que nos dão o tom geral da exposição. São obras de uma admirável 

riqueza artesanal, nas quais cada desenho joga com valores perfeitamente 

claros e diretos em que a capacidade da invenção, o rigoroso equilíbrio de 
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formas, seu poder de sugestão, transcende o campo da decoração e alcança a 

profundidade da autêntica criação artística. Uma criação elegante e medida na 

qual o jogo de planos e cores se converte em calma e harmonia.  

Assim se manifestou Margarita Nelken sobre a exposição: "Aqui estão 

finalmente as tapeçarias. Que igualmente a exposição polonesa são o que há 

de melhor. Nicola consegue com gamas vibrantes dar às suas combinações de 

lãs sugestões de um mundo vegetal de sugestivas presenças‖. E J. Crespo de 

la Serna: "Em suas tapeçarias Nicola é excepcional‖. 

 

 

1967 – Arte Nacional ganhou Palácio – Grazia 

Em maio próximo inaugurar-se-á oficialmente o Palácio do Ministério das 

Relações Exteriores, o "Itamarati" de Brasília. Será um evento importante 

social, diplomático e sobretudo artístico. 

A divulgação da parte técnica e artística, escolhida exclusivamente neste 

viveiro de ideias e iniciativas que é o Brasil, foi possível graças ao espírito 

incentivador e ao eficiente planejamento do ministro Wladimir Murtinho, diredor 

de patrimônio do Itamarati.  

 

Tapeçarias 

Burle Marx, artista brasileiro, cujo talento polimorfo é internacionalmente 

conhecido, além de projetar o jardim aquático do Palácio, fez os desenhos, já 

expostos no Rio, para os cinco imensos painéis de tapeçarias que 

ornamentarão a sala de banquetes. Cada um terá 5,20m por 4,20m, os motivos 

abstratos estruturando a flora brasileira numa gama de cores cromatizadas em 

tons claros e coados. 

A parte executiva e interpretativa desta obra de tão grandes dimensões 

foi confiada a um artista tapeceiro tradicional: Norberto Nicola, cujas obras já 

cruzaram os limites do país, figurando coleções de vários países europeus e 

americanos.  

O tipo de tecelagem utilizada é a tradicional europeia com 

aproveitamento de diferentes tipos de pontos finos e grossos. Esta pesquisa de 
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várias texturas foi feita para afirmar o caráter de tapeçaria e para se distinguir 

como tal. 

O revestimento do chão será feito por tapetes em lã nacional, 

especialmente selecionada para este fim pela manufatura da indústria Santa 

Helena S/A. São tecidos num sistema artesanal, continuando uma antiga 

tradição cuja atualidade ultrapassa os limites do tempo.  

Esta firma, que já forneceu tapetes para vários palácios, foi 

pessoalmente escolhida pelo ministro Murtinho. O desenho e a orientação 

artística foram [...] (incompleto) 

 

Legenda da imagem: Desenho de uma das cinco tapeçarias de Burle Marx. 

 

 

3/12/1967 – Tapeçaria 

A Galeria The Chelsea recebeu um público categorizado, que foi 

apreciar a exposição de tapeçaria de Douchez-Nicola, inaugurada com um 

gostoso coquetel. Muita gente entendida no assunto esteve presente, 

demonstrando o prestígio que essa arte possui entre nós. 

 

 

1968 – Tapetes – Frederico Morais 

Os conhecidos tapeceiros Nicola e Douchez estão sendo expostos na 

Galeria Bonino desde a última quarta-feira. São apresentados por Antonio 

Bento e Geraldo Ferraz. Este último afirma: "Os dois pioneiros do tapete 

permanecem com as provas de legitimidade, tão verdadeiros e seguros em seu 

oficio, em suas obras‖. 

 

 

1969 – Formas Tecidas: Variações – Geraldo Ferraz 
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Douchez e Nicola estão expondo na Galeria Documenta seus últimos 

trabalhos, que levam por títulos "Formas Tecidas". De fato, muitas dessas 

formas não se comportam mais no padrão conhecido do tapete. Não que 

inovem inteiramente o que estão fazendo hoje; estamos aqui ao terno de uma 

evolução, com modificações bem marcadas.  

Na sala da direita expõe Douchez. A maior das tapeçarias, porque é 

mesmo tapeçaria, está no "Xangô", em que o desenho é trabalhado por uma 

variedade de pontos e há um emprego também variado da matéria. O resultado 

tinha de ser ponderável como é. Embora a originalidade esteja na elaboração, 

a exposição de "Formas Tecidas" oferece-nos muito mais do que este desenho 

antropomórfico. E assim temos de verificar nas "Formas em Preto e Verde" a 

interpenetração do verde no preto, luxuriantemente interrompido por notações 

de faixas horizontais, em que há vibrações discretas de azul. Segue-se "Faixas 

Verdes", que é uma composição quase toda dominada pelo verde, descendo 

em forma tripartida para chegar a um apoio de cinco colunas. 

O polêmico, para nós seria esta "Graúna", toda negra, com ritmos 

negros, na linha do anterior preto/verde. Contudo há algumas clarividências em 

Douchez. "Disco Branco" é a prova. Domina tudo a lã em tom natural que é um 

branco já com tonalidade marfim. Como noutras formas tecidas, há aberturas 

para o fundo dividido em laranja e vermelho, a iluminação completa o efeito 

pelo afastamento das formas sobrepostas. Fora desta sala, ainda há trabalhos 

de Douchez bastante apreciáveis – o "Rasgo Azul", com sustentação de 

madeira lembrando o tear, e os "Círculos Brancos", este de um notabilíssimo 

desenho. Há um entrelaçamento nesses círculos vazados e notas verdes ao 

centro em busca de um centro de ressonância. 

Quanto a Nicola, sua experimentação varia muito. Ele emprega as 

combinações e os desenhos mais simples, indo depois afrontosamente às 

colgaduras e cordames, tudo participando de suas composições.  

"Exorcismo" é imaginado em esfera para chegar à cruz pela abertura e 

pelas tonalidades marcadas nos cordames, que abre toda a parte interior da 

esfera. Se daí partimos para o "Verde-Amarelo" chegaremos a um 

entrançamento de três partes verdes sobre fundo amarelo; é só, mas 

admirável, como resultante. E na mesma simplicidade, "Fausto", de faústico, 

põe em três paralelos trançados ao longo, apenas, uma das mais notáveis 
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realizações de Nicola. Nicola explora assim todas as possibilidades do tecido, 

submetendo-o a todas as variantes que sua imaginação lhe sugere.  

A considerar, a "Forma Alada" em que a esfera tensionada cai ao centro 

numa evidência de "godet". Igualmente em "Alado", evocando a forma de rede, 

um desenho porejando num franjado. E será preciso, ao menos, mencionar a 

"Direção Azul" e "Queda Azul" pelo que oferecem de originalidade nesta 

exposição de Nicola e Douchez. Há uma iluminação também simples e bem 

solucionada, que precisa ser vista.  

 

 

29/09/1967  

Hoje, Douchez – Nicola – Na Galeria Documenta. Abre-se às 21 horas 

de hoje a mostra de tapeçarias de Jacques Douchez e Norberto Nicola, que já 

tiveram suas obras expostas em vários pontos do país e do exterior. Os dois 

artistas já representaram o Brasil em várias mostras internacionais. Douchez e 

Nicola buscam novas linhas para a tapeçaria. 

Legenda: Tapeçaria de Norberto Nicola expõe a partir de amanhã na 

"Documenta".  

 

 

29/10/1973 – Objetos Tecidos 

Há dezesseis anos, Norberto Nicola (paulista) e Jacques Douchez 

(francês) trabalham juntos em seu "atelier" de tapeçaria. Estão agora expondo, 

desde o dia 18, no Museu de Arte de São Paulo. Mas sua obra não é 

representada por tapete; são "Formas Tecidas" ou, como eles explicam: 

"objetos tecidos", ou seja: "tentamos dar à tapeçaria uma dimensão criativa, 

afastada da ideia tradicional de uma representação plena. Trata-se de criar 

uma arte da fibra tecida, libertada de qualquer ligação com as artes da 

superfície pintada. A fibra e o tecido possuem um volume com qualidades 

próprias da tensão, elasticidade, comportamento, enfim: um lugar no espaço‖. 
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28/11/1973 – Mostra de Tapeçaria 

Ontem, às 19 horas, na Sala de Exposições do Setor de Difusão Cultural, 1974  

Eles vão mostrar o que é tapeçaria 

Norberto Nicola e Jacques Douchez, os mais famosos tapeceiros do 

Brasil, queriam estabelecer para o público – "principalmente colecionadores" – 

a diferença que existe entre bordado e tapeçaria. Para isso, organizaram um 

regulamento e a I Mostra Brasileira da Tapeçaria que será inaugurada dia 1º de 

outubro no Museu de Arte Brasileira (Rua Alagoas, 903) 

Depois de examinar as obras de 90 artistas de todo o Brasil, um júri 

formado por: Paulo Mendes de Almeida, Alexandre Wollner, Ruy Othake, 

Renita Katz, Alberto Beuternmuller, Cesar Giobbi, Sheila Leirner, pelos próprios 

tapeceiros (Nicola e Douchez), selecionou os seguintes 72 artistas: [...] Além 

disso, terão salas especiais Regina Graz (a pioneira da tapeçaria no Brasil, já 

falecida) Genaro e Nicola e Douchez, considerados os renovadores da 

tapeçaria no Brasil. A exposição ficará aberta até 31 de outubro.  

 

 

1975 – Quatro Tapeceiros Gaúchos no 1º Encontro Brasil Uruguai 

Desde 1º de setembro está se realizando em Montevidéu o I Encontro 

de Tapeçaria Uruguaia/Brasileira. A mostra foi organizada pelo professor Albino 

Peixoto, do Instituto Uruguaio Brasileiro, juntamente com o tapeceiro Norberto 

Nicola, o crítico Cesar Giobbi de São Paulo e a crítica Uruguaia Maria Luiza 

Torres.  

Dos quinze tapeceiros brasileiros presentes ao I Encontro de Tapeçaria 

figuram 4 gaúchos que são Yeddo Titze, Carla Obino, Arlinda Volpato e Zoravia 

Bettiol. 

Segundo Zoravia a "tapeçaria segue, de modo geral, uma linha 

tradicional, com forte influência francesa e técnica apurada. A pluralidade e 

tendências e o arrojo criativo são característicos da tapeçaria brasileira". 

O crítico de El dia editado em Montevidéu, em 2 de setembro, concorda 

com Zoravia: "No Paço Municipal se exige os tapetes pertencentes ao I 

Encontro Uruguaio Brasileiro, que reúne os mais importantes tapeceiros dos 
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dois países. Já se constituiu um grande antecedente a mostra dos artesões 

uruguaios que precedeu a este I Encontro no qual identificamos peças de alto 

valor a nível de técnica e evolução moderna, especialmente no que concerne 

ao trabalho dos visitantes que encaram um claro predomínio do relevo e dos 

afastamentos das paredes, da mesma forma como em outro sentido, chegam 

inclusive a criar tapetes para serem colocados no solo mediante uma esteira 

nivelada." 

Mais adiante, o mesmo crítico, faz considerações sobre os gaúchos: 

"As raras formas de Volpato e muitos outros que seguem as rotas desta 

preciosa artesã pelo caminho tradicional." 

"Também impressionam como modernos, os trabalhos de Douchez e os 

de Iracy Nietsche, em planos severos de composição. Como outro aporte os 

"colgantes" de Zoravia e sua obra encarada nesse escalonamento a nível de 

solo."  

 

Gira pela América 

Está sendo estudada a possibilidade de incluir tapeceiros argentinos 

nesta mostra e torná-la itinerante pela América do Sul. Neste caso cada artista 

participará unicamente com uma obra – e não três como no I Encontro – e a 

mostra seguiria a rota Buenos Aires, Rio, São Paulo e Porto Alegre.  

 

 

1976 – Recuperação – VEJA 

No primeiro confronto, realizado há dois anos exatos (Veja, nº 319 de 16 

de outubro de 1974), os resultados foram assustadores. Reunidos na I Mostra 

da Tapeçaria Brasileira, na Fundação Armando Álvares Penteado, em São 

Paulo, cerca de 150 obras de 79 tapeceiros de todo o Brasil revelaram uma 

proporção de pelo menos metade de equívocos, influência mal dirigida e – por 

que não dizer – feiúra no sentido mais simples da palavra. Nem esse quadro, 

contudo, desanimou os incentivadores do gênero. Desde a semana passada, a 

tapeçaria brasileira está novamente em balanço, desta vez sob o rótulo mais 

ambicioso de uma "I Trienal", instalada nos salões mais acolhedores do Museu 

de Arte Moderna de São Paulo.  
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Talvez essa mudança para um local tecnicamente mais bem equipado 

constituía a razão imediata para o melhor aspecto do conjunto. Atribuiu-se a 

Picasso a afirmativa de que mesmo uma boa obra, misturada a obras fracas, 

parece de pior qualidade, assim como bons quadros levantam o nível de um 

mau exemplo desgarrado. Por analogia também a montagem poderia influir na 

impressão imediata. Pois, embora os tapeceiros não tinham mudado 

sensivelmente – comparecem 66, com 280 obras – observam-se agora menos 

caos e mais acertos.  

Pedra no trajeto – Impossível negar, por exemplo, o brilhantismo que 

continuam mantendo os "papas" do gênero, como Norberto Nicola e Jacques 

Douchez, e a correção de alguns outros, entre os quais começam a se 

destacar a gaúcha Liciê Hunsche, a carioca Inge Roesler e a paulista Ignez 

Turazza. Deve-se discutir, entretanto, diante de uma amostra panorâmica e 

especializada como esta, não o episódico acerto individual, e sim os caminhos 

(ou descaminhos) que a técnica, como um todo, vem percorrendo. No caso da 

tapeçaria brasileira, a pedra no meio do trajeto parece ter sido o brusco salto 

para o objeto tecido. 

Refletindo tendências internacionais, Nicola e Douchez partiram, há 

alguns anos, para a terceira dimensão, criando verdadeiras esculturas de lã – 

logo imitadas por quase todo o mundo. Só que ambos já dominavam 

plenamente os problemas plásticos de duas dimensões, o que não aconteceu a 

seus discípulos. E os resultados se tornaram, quase sempre, de gosto e 

execução altamente duvidosos.  

Não há duvida, também de que esta I Trienal revela várias pesquisas 

quanto a fibras, pontos, volumes e texturas. A pesquisa por si só, contudo, não 

é um mérito. Representa apenas um meio para se obter futuros resultados, por 

ora impossível de prever e aferir. 

Olívio Tavares de Araújo 

Legenda da Imagem: Na I Trienal, uma obra de consagrado Nicola. 
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1977 – Tapeçaria Brasileira foi o ponto alto de expressão internacional 

Foi encerrado recentemente, em Buenos Aires, o Primeiro Encontro 

Argentino Brasileiro Uruguaio de Tapeçaria, promovido pela Fundação 

Lorenzetti e sob os auspícios da Embaixada do Brasil na Argentina e da 

Subsecretaria de Cultura na Argentina, o encontro teve lugar no Museu de 

Artes Visuais da Cidade de Buenos Aires e dele participaram trinta tapeceiros – 

dez por país – cada um apresentando um trabalho. 

No grupo brasileiro, Gilda Azevedo, Zoravia Bettiol, Jacques Douchez, 

Berenice Gorini, Liciê Hunsche, Norberto Nicola, Iracy Nietsche, Inge Roesler, 

Yeddo Titze e Bia Vasconcellos. 

Do Uruguai, Ana Maria Abbondanza, Ernerto Arzteghi, Alicia Azark, José 

Bermudez, José Maria Cardoso, Lacy Duarte, Inês Liard, Ivan Santos, Mirta 

Trujillo e Maria Zumaran. 

Da Argentina, Nora Asalna, Gracia Cutilli, Antonette Gallano, Carlos Luis 

Garcia Bes, Mary Kehrhahn, Raul Marengo, Luis Negrotti, Noeli Pagliero, 

Carola Segura e Joan Wakle. 

O que mais se notou no conjunto de tapeçarias em exposição foi que, 

enquanto os trabalhos argentinos e uruguaios demonstraram nítida influência 

francesa e ficaram ligados às formas tradicionais, os brasileiros, em oposição, 

apresentaram maior variedade de tendências, diversidade de materiais, bem 

como maior riqueza de cores, de montagem, de criação enfim.  

 

 

1978 – Nicola e Douchez em Buenos Aires 

Os tapeceiros Norberto Nicola e Jacques Douchez inaugurarão 

exposição no próximo dia 17 em Buenos Aires, na Galeria Praxis (Arenales, 

1309). 

"É uma galeria grande – conta Nicola – de quatro andares e mezanino. 

Assim vamos ter espaço total enorme e todos os pisos são vistos ao mesmo 

tempo, da rua, através da fachada de vidro." 
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Nicola e Douchez vão expor 20 tapeçarias de grandes dimensões, 

realizadas especialmente para preencher o espaço da Praxis. A maior delas é 

de Nicola e mede 3,50 por 2,50 com o titulo "Animal Vermelho". 

A mostra é patrocinada pela Embaixada do Brasil na Argentina sob 

convite do embaixador Claudio Garcia de Souza e será montada pelo argentino 

Hugo Bonani, o mesmo que organizou recente mostra de pintores daquele país 

na FAAP. 

 

No catálogo, Nicola é apresentado por Marc Berkowtz e Douchez por Casemiro 

X. Mendonça.  

Legenda: "Animal Vermelho", de Nicola, em Buenos Aires. 

 

 

1979 – Tramas da Alma Brasileira 

Multiplicam-se experiências, técnicas e o número de criadores enquanto 

se expande o movimento de afirmação da tapeçaria como expressão artística 

no país. Nem toda a crítica vê isso com bons olhos. Mas o público ocorre para 

tocar as obras da II Trienal do MAM SP. 

Dia 29 de março, 19 horas. O pequeno – e insuficiente – edifício que 

abriga o Museu de Arte Moderna de São Paulo, no Parque do Ibirapuera, está 

todo iluminado: aguarda público e artistas para a inauguração da II Trienal de 

Tapeçaria. Expõe 68 tapeceiros cerca de duzentas obras. Realização difícil, os 

organizadores perguntam-se das possibilidades de sucesso da mostra. "A 

primeira tinha a vantagem da novidade, mas e esta?" Consideram os menos 

informados sobre a tapeçaria no Brasil. 

Para obter a resposta, não é preciso nem marcar entrevistas com a 

direção do MAM, nem perguntar ao tapeceiro Norberto Nicola, grande 

animador da tapeçaria no país e assessor do museu para esta exposição. 

Basta falar com os garçons encarregados de servir canapés e bebidas na festa 

de inauguração. Para eles foi uma verdadeira confusão: muita gente, muito 

mais que o habitual, e pessoas diferentes das que prestigiam absolutamente 
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todas as iniciativas do MAM, encontráveis em todos os vernissages da cidade. 

Ou constatar, com o simpático porteiro, que as visitas não se limitaram ao dia 

de abertura.  

É que, embora pareça haver um concerto entre jornalistas e críticos no 

sentido de dizer que a tapeçaria brasileira "inchou", ganhando muitos adeptos a 

partir de 1975, quando a iugoslava Jagoda Buic ganhou o grande prêmio da 

Bienal Internacional, a história não é bem essa. Em 1974, por exemplo, Nicola 

e Jacques Douchez já haviam reunido, nos salões da FAAP, 150 tapeceiros, 

desde principiantes até artistas experimentados, de onde surgiu a ideia de 

realizar as trienais.  

Nessa ocasião, os artistas prestaram homenagem a Regina Graz e 

Genaro de Carvalho, cuja obra, a partir dos anos 20 e do pós-guerra, 

respectivamente, marcava a presença da tapeçaria nas artes brasileiras. E a 

admissão da tapeçaria na Bienal Internacional de São Paulo é preciso dizer, foi 

obtida também por Nicola, na VII Bienal – que enviou seu trabalho junto com a 

carta, exigindo que a instituição dissesse se a obra seria recusada (ou não) 

pelo valor estético ou por ser feita numa técnica até então considerada "menor" 

e meramente "decorativa".  

Há, portanto, um longo caminho de conquistas na história da tapeçaria 

artística no Brasil, a ser debitado a cada um dos criadores do gênero, mas 

principalmente ao Atelier Nicola-Douchez de onde surgiram as primeiras obras 

da chamada "nova tapeçaria", os principais avanços na técnica do tear e, sem 

dúvida, os principais animadores do movimento. Inclusive a criação do Centro 

Brasileiro de Tapeçaria Contemporânea, que reúne hoje trezentos sócios. 

Assim, a II Trienal de Tapeçaria propõe "um levantamento e o testemunho do 

desenvolvimento dos artistas já participaram de outros eventos e dos que 

aproveitam a oportunidade para mostrar seus trabalhos", segundo Nicola. 

Mas, constitui uma ocasião importante de revelação de artistas – como o 

caso de Berenice Gorini, que recebeu um prêmio na I Trienal e hoje é uma 

criadora firmada no cenário das artes visuais – com um espaço de 

apresentação de experimentos e técnicas. Porque como diz Nicola, é apenas 

por inércia que a mostra continua sendo classificada sob o nome de tapeçaria. 

"Contemporaneamente, o mais importante é o conjunto de técnicas de 

expressão através da fibra. Se a fibra for bem utilizada numa montagem 
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bordada, tecida, torcida, trançada, isso é o que importa: o homem sensível, 

criador, que expressa sua individualidade e seu mundo aproveitando todas as 

propriedades e a especificidade do material." 

Com as obras mais ao menos bem sucedidas, é essa diversidade de 

técnicas e expressões o que se pode ver até o fim de abril no MAM-SP. O 

conjunto revela ao espectador as diversas fontes culturais que compõem a 

alma brasileira – dos tecidos utilitários do sertão à cestaria e à arte plumária 

dos índios, passando, obviamente, pelas contribuições dos imigrantes de 

diversas origens. 

A Trienal de Tapeçaria, em sua segunda versão, voltou a suscitar o 

interesse do público. Os comentários ao mesmo tempo peremptórios e 

contraditórios da crítica evidenciam a importância dessa manifestação e 

sugerem algumas considerações sobre essa nova modalidade de arte. Em 

poucos anos, a nova tapeçaria colocou-se em pé de igualdade com outras 

formas de expressão artísticas mais tradicionais, como a pintura, a gravura, a 

escultura. Procuram-se palavras novas para designar essas obras de fibra, 

esses relevos tecidos, esses objetos essencialmente tridimensionais que, 

utilizando técnicas milenares, caracterizam a "nova tapeçaria". Dispensando 

neologismo, vale observar certas implicações sociológicas estéticas desses 

trabalhos. 

O que mais chama a atenção numa exposição de tapeçaria, individual 

ou coletiva, é a natureza do público e suas reações. O mundo das exposições, 

dos vernissages, é tradicionalmente um mundo fechado. Por muitas razões, é o 

domínio privilegiado de uma minoria da cultura, do gosto, quando não do 

dinheiro e do esnobismo. A arte não desce à rua; a rua poucas vezes leva à 

arte. Infelizmente. Com a tapeçaria, parece que algo muda. Ao lado dos 

círculos tradicionais, aparece um público novo, vindo de novas camadas da 

sociedade, que dá voltas em torno dos trabalhos, aproxima-se deles, apalpa-

os, participa fisicamente das obras apresentadas. As mãos acariciam a sutileza 

e a variedade das texturas, reconhecem a lã, o sisal, a palha. Os olhos 

seguem, num jogo ao mesmo tempo sensorial e cerebral, o caminhar das tiras, 

suas surpresas. Prazer estético intimamente ligado à fruição tátil. Curiosidade? 

Atração pela novidade? O interesse pela tapeçaria tem origens mais profundas. 
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A arte de uma época traduz sempre, nas suas motivações conscientes e 

inconscientes, as relações que se estabelecem entre o homem e o universo em 

que vive. Cada época tem sua arte. Entretanto, a arte de hoje ainda vive de 

conceitos, ou preconceitos, os séculos XVI ou XVII pertencia a uma civilização 

essencialmente agrária. Vivia em contato permanente com a natureza. Os 

ventos traziam-lhe as fragrâncias variadas dos vegetais; os passeios, as 

calçadas, a guerra familiarizavam-no com o cheiro da gleba, dos animais, dos 

homens. Conhecia o contato direto com as rochas, com a terra, com a 

folhagem, sob o sol, chuva ou neve. Seu universo sensorial, assim, era rico e 

variado. 

A arte havia de ser o complemento dessa vivência. Traduzia a 

necessidade de conhecimento racional de um mundo apreendido pela 

mensagem direta dos sentidos. Oferecia uma representação pensada, 

matematicamente organizada, quase abstrata do universo. No plano liso da 

tela, uma natureza morta flamenga, por exemplo, nada transmitia do cetim de 

rosas, da viscosidade tépida da caça morta, da frieza cálida dos cobres. Um 

busto feminino de mármore só trazia ao espectador uma vaga analogia visual 

como modelo, jogo intelectualizado de formas e volumes. Desanimaria 

qualquer intenção sensorial. Séculos passaram. A civilização urbanizada e 

industrializada modificou completamente o cenário da vida. Pouco a pouco, 

perdeu-se o contato direto com a natureza. Os riachos, canalizados, passaram 

a correr debaixo de avenidas de asfalto e, nos corredores de cimento 

chamados ruas, os pássaros só cantam nos gravadores das lojas de caça a 

pesca. As crianças sabem dos cavalos a correr nos campos pelos cartazes 

evocando os prazeres da vida de "gente bem" que fuma os cigarros xis, 

enquanto as fragrâncias da natureza...  

O homem contemporâneo viu-se despojada da relação direta, sensorial 

com o mundo. De onde a ânsia de reencontrar o universo perdido. Nas artes, 

lentamente, vão reaparecendo os valores táteis. Já as colagens de 1912 as 

camadas de areia, os pedaços de palha ou de jornal passariam a coabitar com 

as formas abstratas. A arte pop dos anos 60 integrou a lata de cerveja, em vez 

de sua representação pintada, no quadro, tornando objeto. Hoje, a mão do 

espectador reencontra as rugosidades da tecelagem. Entendemos agora o 
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sucesso da tapeçaria. O objeto tecido – rico em modalidades sensoriais – 

responde à evolução da sensibilidade do homem contemporâneo. 

Não bastasse isso, o espectador reencontra nessas exposições os 

gestos banais, o savoir-faire mais elementar de sua vida cotidiana. Na trama da 

tapeçaria estão atos tão familiares quanto trançar os fios de lã, atar os cordões 

de sapatos, fazer o nó da gravata. Existe, assim, uma comunhão popular, nova, 

com a obra de arte. Algo que lembra as emoções comuns de um grito de gol no 

Maracanã, o fervor do carnaval ou das procissões religiosas nas ruas. Estamos 

longe da arte intocável, guardada para o prazer de alguns. Ainda que seja 

obrigatório reconhecer: o sapatinho de tricô, a sacola de macramê, o tapete 

bordado não são obras de arte, nem seus autores são artistas.  

Existe um momento em que o grito se torna discurso; o discurso, poesia; 

um momento em que o artesanato se torna arte. Seria pedante e vazio entrar 

em considerações estéticas sobre a natureza da arte. Vão seria aquele que 

pretendesse possuir essa chave. Entretanto, existem certas exigências 

elementares de coesão, da unidade, sem as quais determinado modo de 

expressão não pode pretender ser arte. Deve haver íntima ligação entre o 

material, as técnicas usadas, suas possibilidades expressivas e estéticas e as 

intenções do criador. O artista deve conscientizar-se – ou sentir intuitivamente 

– a especificidade de uma linguagem. A fibra tecida tem registros próprios, 

sensoriais, táteis, formais, a serem pesquisados e explorados. As 

possibilidades de torção, de tensão, de elasticidade das fibras nada têm em 

comum com a rigidez, a frieza do ferro ou do mármore.  

A tapeçaria não pode ser escultura, nem tampouco pintura. Esse é o 

desafio para os artistas que trabalham numa linguagem tão nova. Uma 

tapeçaria é uma tapeçaria e, portanto, não pode ser julgada à base de códigos 

forjados para e pelas expressões tradicionais. Esse é o desafio para a crítica. 

Problema de sensibilidade, de conhecimento de quem cria, de quem observa, 

de quem escreve. Um pouco de calor humano, senhores críticos, um pouco de 

modéstia. 

Jacques Douchez* 

*Artista tapeceiro, Jacques Douchez lidera, com Norberto Nicola o movimento 

de afirmação da tapeçaria artística. Grande Prêmio da II Trienal de Tapeçaria. 
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Críticas querem participar 

A II Trienal de Tapeçaria é exemplo vivo da força das formas tecidas 

brasileiras. O nível do artista nacional nesse setor é hoje dos mais altos, 

demonstrando que a tapeçaria só cresceu quando deixou de ser cópia das 

outras artes – principalmente da pintura. 

Liciê Hunsche foi a vencedora, recebendo o Grande Prêmio 

"Volkswagen do Brasil" – uma distinção justa, uma vez que a artista inova, sem 

fugir dos caminhos comuns e à especificidade das formas tecidas. O Prêmio 

Estímulo "Moinho Santista" foi atribuído a Eva Soban, que apresentou um 

trabalho exuberante, embora um pouco maneirista. Preferimos a criatividade de 

Suzana Lima, que, utilizando elementos de fora da tapeçaria (enormes agulhas 

de tricô executadas em madeira) para compor uma bela metáfora sobre o tecer 

utilitário, transmite emoções sem reduzir a obra ao mero decorativo. 

O MAM SP parece não acreditar na crítica de arte. Provavelmente por 

isso organizou um júri "da casa", composto de todos os membros da sua 

comissão de arte – os artistas Arcângelo Ianelli e José Nemirovski; o marchand 

Arthur Octavio Pacheco; sua diretora artística e crítica de arte Diná Coelho. E 

mais o presidente do MAM, Flavio Pinheiro de Almeida, e o artista tapeceiro 

Norberto Nicola, assessor especial da instituição para essa mostra. Cremos 

que um júri constituído de especialistas de fora do MAM traria outros resultados 

e se evitaria a chamada "panelinha". 

Do ponto de vista museográfico... a montagem peca ao repetir erros de 

outros salões: iluminação inadequada para tecidos; etiquetas colocadas ora à 

direita, ora à esquerda das obras, quando não escondidas ao fundo, atrás das 

peças; disposição fora de normas, com risco de romper-se por demais 

distendidos. Conhecer-se as dificuldades para realizar exposições como esta, 

mas ainda assim é necessário mencionar os senões.  

Recebem ainda menções especiais de júri os artistas Clemente Hungria, 

Fernando Manoel de Andrade e Silva, Heloisa Silva Braun, Maria Thereza 

Arruda Camargo e Suzana Lima. Como se observa, mais menções que 

premiados, um dos erros constantes dos salões desse tipo, que deveriam 
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dignificar o prêmio, sobretudo num momento em que o próprio sentido de 

premiar é discutido. 

Queremos destacar os trabalhos de Ana Goldberger, Bia Vasconcellos e 

Berenice Gorini. E a melhora no setor de divulgação e uma necessidade nas 

relações entre ele e o público, que passam pela imprensa e pela crítica.  

Alberto Beutlenmüller 

Legendas: 

"Raiz Viva", forma tecida de Nicola. 

Douchez: reconquistando o sensorial.  

 

 

Inge Roesler – Jornal do Brasil 

28/10/1974 – Tapeçaria – Seleção Premiada 

Dos 150 inscritos para a I Mostra Brasileira de Tapeçaria organizada em 

São Paulo pela Fundação Álvares Penteado, no Museu de Arte Brasileira, 

foram selecionados uns 70. É dentre esses a tapeceira carioca Inge Roesler e 

a Paulista Iaracy Nitsche foram premiadas.  

Antes pintora e gravadora, a artista carioca já tinha participado de 

Bienais com esse tipo de trabalho, obtendo prêmios também. A partir de 1968 é 

que começou a fazer tapeçaria – conservando o mesmo estilo em seus 

quadros e gravuras, e concentrou-se nela. 

 

Reviravolta 

Inge Roesler trabalha no Artesanato Guanabara, que é dirigido por Maria 

Ângela Almeida Magalhães. No local se faz tapeçaria de todo o tipo, para 

parede e chão. A equipe conta com 70 tecelãs, mulheres de diferentes níveis 

sociais e culturais, algumas auxiliadas pelos maridos.  

Procuramos fazer uma reviravolta na tapeçaria, inclusive inventando 

novos pontos – diz Inge. Lá trabalhamos com outros artistas que mandam os 

cartões,  eu projeto e desenho e Maria Ângela marca. Sou uma trabalhadora 
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persistente desde que fazia gravura no Museu – deixei porque o atelier fechou 

e eu não tinha os apetrechos necessários: um verdadeiro laboratório – 

dedicando-me de corpo e alma ao que estou fazendo. 

Agora ela está fazendo também grandes tapeçarias para as agências do 

Banco do Brasil em Amsterdã e Frankfurt. A I Mostra Brasileira de Tapeçaria, 

concorreu com um estilo de tapete inteiramente novo. 

Tapetes vazados, lãs tingidas por mim. Uso, aliás, todo o tipo de lã, 

inclusive a crua. O resultado é uma peça moderna, rústica. Acho importante a 

realização da mostra, cujo mérito em grande parte é de Nicola e Douchez, que 

batalhavam por ela. Tanto que se está pretendendo levar para outros países da 

América do Sul, dado o sucesso que está fazendo em São Paulo onde 

permanece até o dia 8 de novembro.  

 

29/05/1976 – Palha, Malha – Roberto Pontual 

Ficará sem dúvida com uma das boas raras surpresas da temporada tão 

insossa de 1976 a exposição atual de Inge Roesler, na Petite Galerie, no Rio. 

Mais ainda por tratar-se de manifestações fora do predomínio da pintura, que 

ocupa a cada semana, cerca de 90% (quando não a totalidade) das novas 

mostras inaugurando-se nesta cidade. Presos a convenção tenderíamos a 

rotular trabalhos de agora ainda de tapeçaria, porém Clarival Valladares chama 

corretamente atenção para esse engano do rótulo, uma vez de que as 

diferenças são maiores que as aproximações: "Seria errado chamar-se de 

Tapeçaria, pois não se reduz ao relevo pariental. Dizer esculturas, traz a 

inconveniência de uma codificação. Mais certo será, enquanto faltar o nome 

próprio, entender-se como ternuras tridimensionadas, o que não parece errado, 

mas insuficiente". 

De qualquer modo, o termo permite ao menos estabelecer ligações com 

a obra anterior de Inge, em pintura, gravura ou na própria tapeçaria de formas 

tecidas. Nascida em 1929, no Rio, ela vem-se apresentando regularmente em 

exposição desde o início da década de 60, dedicada nos primeiros tempos 

apenas à pintura. Mesmo nesta, no entanto, há mais de 10 anos fixara uma 

linguagem com base em analogias ao mundo orgânico, referências a vegetais 

magnificados, exatamente a meio caminho entre a figuração e a abstração. 
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Eram como grandes flores e folhas abrindo o seu interior aos nossos olhos, 

células e canais para o fluxo da selva tomando conta de quase toda a 

superfície do quadro. Quando, mais tarde, ela foi-se transferindo da pintura 

para a tapeçaria, a linguagem se manteve, adaptada aos novos materiais e 

caracterizada pelo jogo de equilíbrio entre dois encaminhamentos 

aparentemente opostos: simplificação das formas de indicação orgânica, então 

reduzidas a volutas e espirais, e o aviamento das cores, intensas como nunca. 

A tapeçaria de Inge Roesler, de um ou dois anos passados, estavam a 

um passo das texturas tridimensionadas ou multidimencionáveis. Havia, 

evidentemente o uso de um material distinto, levando a efeitos bem diversos 

dos atuais. Mas, embora fosse a lã a matéria-prima das peças que exibiu na I 

Mostra de Tapeçaria Brasileira, em fins de 1974, na Capital paulista, era 

possível perceber nelas o claro pressuposto de abandonar a superfície do 

plano e ingressar no espaço pleno. A tapeçaria de parede começava a 

transferir-se para o meio ambiente, não mais na família bidimensional do 

quadro, e sim na do objeto de assumida tridimensionalidade. A intensificação 

da pesquisa de texturas e o caráter introspectivo do esquema de cores até já 

indicam que o próximo passo coerente seria conferir ao trabalho status 

escultórico e ambiental.  

A descoberta e o emprego de uma nova matéria-prima terão apresado o 

encaminhamento neste sentido. Hoje, sobretudo a palha tomou inteiramente o 

lugar da lã, ao lado das fibras vegetais e de buchas. Aproveitando os recursos 

e processos de um artesanato disseminado pelo país, mas de concentração 

características especiais na zona rural do Estado do Rio de Janeiro. Inge 

passou a manipular a palha em diversas modalidades, com o entusiasmo de 

quem acaba de encontrar o melhor dos instrumentos para a continuidade e o 

aprofundamento de sua linguagem. Usa-a compacta, trançada em rolos mais 

ou menos grossos e longos sob a forma de quase corda se desenovelando do 

teto ao chão: também desfiada com rudeza ou refinamento, para mostrar sem 

subterfúgios a sua natureza: geralmente contando apenas com sua própria cor, 

porém às vezes entintadas de preto fechado, ou em padrões multicoloridos, 

ainda que no último caso suaves. 

As estruturas criadas são essencialmente espaciais, exceto umas 

poucas destinadas à parede. Com as primeiras, ela ocupa todo o espaço da 
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galeria, de uma maneira que de início pode parecer obsessiva e prejudicial à 

visão individualizada de cada peça. Mas logo se percebe que a intenção da 

montagem foi exatamente a de repetir circunstâncias do mundo vegetal de 

onde a palha provém. O visitante penetra de imediato por uma espécie de mata 

densa, quase floresta. Com a palha feita malha, até se acumulavam tramas das 

mais diferentes configurações, deixando o olhar atravessá-las; simplesmente 

reunidas ao acaso ou desdobramento modulações de geometria sempre mais 

despojada, a lembrar suas antigas formas orgânicas na pintura e na tapeçaria; 

caindo diretas do teto ou se agrupando em núcleos como ninhos no ar. Mais do 

que peças isoladas, terminam se constituindo todas juntas, num cenário em 

que qualquer coisa de ritual devesse estar ocorrendo, o arcaico fundindo-se ao 

contemporâneo. 

Talvez pela soma de todas essas características, o conjunto dos 

trabalhos que Inge atualmente expõe dá forte impressão de ambiente e 

vivências indígenas – a proximidade com a natureza, o uso criativo daquilo que 

está mais à mão, a capacidade de a tudo envolver em suas malhas complexas 

do rito. De um modo ou de outro suas texturas trazem indubitavelmente boa 

contribuição para uma tentativa de encontro da nossa arte com as raízes que 

nos estariam sob os pés, em particular por tratar-se de um setor no qual a 

brasilidade só tem aparecido em estilização de toda a espécie, raramente 

correspondendo a um mergulho mais profundo até o que se pode de fato 

chamar de estrutura.  

 

 

12/04/1978 – Roberto Pontual  

A Um Passo da Natureza – As estruturas de palha de Inge Roesler  

Desde ontem, Inge Roesler tem individual no Museu de Arte Moderna do 

Rio de Janeiro. Usando exclusivamente palha de taboa e cordas de agave 

tingido, ela montou no foyer um ambiente onde nenhuma peça se isola. A que 

gênero pertencem essas obras? Serão tapeçarias, como há dois anos Inge 

continuava a fazer, ainda substituindo lã por palha? Serão objetos ou 

esculturas em que outra é a trama a conjugá-los? Ou serão simples estruturas 

armadas com materiais naturais, como prefere denominá-los a própria artista? 



 

241 

Convém definir o seu campo de ação atual, pois disto resultará uma melhor 

compreensão de propósitos e possibilidades. De qualquer modo, o importante 

anotar de imediato é o ponto limite a que acaba de chegar a obra desta carioca 

de 1929, tanto em relação à sua pintura dos anos 1960 quanto às tapeçarias e 

estruturas tridimensionadas mais recentes. Como bem percebeu Francisco 

Bittencourt ao apresentá-las no catálogo que um ciclo está encerrando: o das 

"artes plásticas como objeto de consumo". 

O valor maior do percurso em causa consiste na coerência com que Inge 

Roesler o desenvolveu pelo menos nos últimos 15 anos. Não diria, no seu 

caso, que a consciência prévia do próximo passa a dar é que sempre a tinha 

feito mover-se. Artista mais visceral do que racional, o seu caminho manteve 

insistentemente por base o dado intuitivo. A cada momento, foi sobretudo a 

obra produzida que a tornou consciente do alcance e das implicações nela 

contida – e não o contrário a ideia programando a produção. Daí que se possa 

seguir, passo a passo, uma trilha precisa; a da progressiva atenuação do 

aprisionamento nas formas culturais em benefício da abertura sempre maior 

para os direitos materiais da natureza. E, também, a passagem de uma obra 

que começou no plano, como pinturas e se deslocou até o espaço pleno, 

primeiro enquanto estruturas entramadas, quase tapeçaria, e agora como 

ambientes fronteiriços do inteiramente natural.  

O fato é que a pintura de Inge, já por meados da década de 1960, já 

operava com analogias do mundo orgânico, de formas reconhecidas na 

natureza – vegetação tomada tão de perto que seus contornos exatos se 

perderam numa linguagem tanto compacta quanto fluídica, a meio caminho 

entre a figuração e a abstração. Depois, nas primeiras tapeçarias, ela persistiu 

com essa qualidade orgânica, magnificando-a através do caráter sensorial das 

texturas proporcionadas pela lã. Em seguida, radicalizando a pesquisa de 

textura, abrindo a trama para além do plano e incorporando a palha como 

matéria-prima, encontrou-se mais intimamente com a natureza nos seus 

elementos e fenômenos imediatos. Já não os queria apenas reproduzir, e sim 

trabalhar com eles, numa atitude que a inclui na família de Franks Krajcberg e 

Ione Saldanha. Assim, ao comentar a exposição de Inge Roesler, do Rio, 

percebe-se as estruturas tridimensionadas com palha, a continuidade das 

formas orgânicas vindas da pintura e da tapeçaria inicial. Mas, igualmente, 
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indicar que o passo seguinte dessa franca absorção da natureza levaria o 

trabalho da artista a atuar-se no nível escultórico ambiental. 

O passo está dado. E a selva de palha que ocupa agora o foyer do MAM 

confirma a naturalidade e a coerência com que Inge se lançou nessa última 

ousadia. Posta entre a persistência do objeto artístico – aquilo que a mão do 

homem produz para exprimir-se – e a atração dos materiais naturais – aquilo 

que nos cerca, ainda intocado – a artista assume o ponto extremo de 

ambiguidade entre a arte e a vida. Vendo as cortinas de palha pendendo do 

teto, livremente desfiadas, ou os feixes compactos em que ela se reforça e se 

agrupa, presa por cordas de cor, muitos se perguntando onde, afinal de contas, 

sobrevive a arte em tudo isto. O efeito de cada peça, e especialmente do 

enviroment, é bonito, até requintado em na sua cruzada. Mas – dirão os críticos 

desprevenidos – cabe chamar de obra arte o resultado do simples trabalho de 

recolher palha, perto de Campo Grande, no estado do Rio, e desfiá-la, trançá-

la, ou apenas arrumá-la tal qual já é, no interior de uma sala de museu? Ser ou 

não ser arte, eis a questão que está sempre retornando. E o melhor da mostra 

atual de Inge Roesler consiste em propor, exige mesmo a reabertura da 

questão exatamente onde a encruzilhada se apresente mais aguda e 

complexa. O que ali se exibe ainda é arte, de acordo até com os velhos 

conceitos, por ser objeto mais objeto resultante da ação expressiva do ser 

humano. Mas nos desperta para o que está mais além desses conceitos 

liberando-nos de suas imposições representativas e de seus vínculos 

comerciais e consumísticos. Abre-nos para o mundo em que as coisas ainda 

pertencem menos à cultura do que à natureza. Ensina-nos a compreender as 

liberdades a que deve se entregar a arte, inclusive no que se refere aos seus 

próprios limites preestabelecidos. 

No percurso de Inge, o fundamental a perceber é, portanto, essa 

passagem do espaço aberto da natureza. Ainda a perda da trama no elaborar a 

pintura e no tecer o tapete – transforma-se em dado essencial. Porque a artista 

já não se dispõe tanto a fazer a obra, segundo meticuloso artesanato, mas a 

mostrar que a natureza nos oferece, a nós todos, a obra ou prestes a fazer-se 

por nossas mãos. Neste sentido, o percurso supõe em deslocamento do 

erudito até o popular, na medida em que quer retirar da criatividade o seu 

abafante peso elitista e entregá-la ao exercício de todos. No ambiente, agora 
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ocupando parte do MAM, vive-se intensamente uma experiência fronteiriça; 

somos nós, com nossos olhos e nossos passos, que traçamos toda aquela 

palha. E a entramamos de novo, entre resíduos reconhecíveis de arte e 

indícios de um espaço novo e de uma linguagem nova para a arte, que lhe 

recuperam a antiga estreita relação com a natureza. Como afirma Francisco 

Bittencourt sobre a obra de Inge hoje: "Ela nunca mais será uma tapeceira, 

nem mesmo artesã, idealizadora de formas submissas a um dado gosto. Seu 

reino agora é o da matéria. Rompendo a tradição mecanicista imposta à arte, 

ela pretende ir, na possibilidade de seus encursos, ou mais fundo das relações 

entre o homem e o ambiente em que vive‖.  


