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 A Danielian Galeria apresenta, na SP-Arte 2019, uma exposição 
coletiva, que reúne obras de artistas de diferentes períodos, tendo 
como elemento comum o uso da monocromia - termo usado para indicar 
uma obra de arte que não emprega o espectro de cores e é composta 
inteiramente em preto e branco, tons de cinza ou de um único matiz.  
 Através dos séculos, a limitação da paleta de cores provou ser um  
instrumento poderoso para os artistas, pois permite acentuar outros elementos  
formais de uma obra, como linha, composição, tom ou textura, oferecendo a  
oportunidade de criar obras de arte de natureza mais simbólica.
 A técnica do grisaille apareceu na Idade Média, com propósitos  
religiosos. A cor era considerada supérflua e acreditava-se que as obras 
em monocromia ajudavam a encorajar a concentração dos devotos. 
 O uso dessa técnica se estendeu até o período acadêmico e é  
exemplificada na mostra pelo trabalho de Facchinetti, cujo tom  
sepiado nos induz à contemplação silenciosa, o mesmo estado que  
experimentamos com o alvo gesso de Brecheret, ou a tela expressivamente sem cor,  
do colorista Di Cavalcanti.
 No século XX a redução da cor  é prat icada especia lmente a  
partir do surgimento do abstracionismo, que recusa a representação do real,  
enfatizando o uso dos elementos formais dentro de uma obra. É o que podemos 
ver na pintura de Dacosta, que dilui a figuração reduzindo seus traços ao essencial 
e também nas linhas e recortes dinâmicos de Zaluar. Na vertente informal Bandeira 
tece, com pinceladas negras, uma teia de luminosos pontos de cor, enquanto que 
Ivan Serpa exercita as variantes de uma mesma forma e a aplicação de tons afins.  
 O uso do branco é recorrente no trabalho de artistas como  
Sérgio Camargo, Abraham Palatnik e Ascânio MMM, voltados à discussão das  
relações espaciais, enquanto que a densidade do preto é uma constante ferramenta 
conceitual para Antonio Dias, Mira Schendel e José Resende. A questão para Ubi Bava e  
Sérvulo Esmeraldo é a inclusão do espectador na obra de arte, sendo a falta da cor, 
um recurso para aumentar o poder da convocação. Ivens Machado materializa a  
linha através do gesto, o que é, em essência, a mesma pesquisa dos rolinhos de 
Anna Maiolino, que a artista potencializa através da repetição de elementos.  
Desse mesmo recurso também se utilizam Ernesto Neto, com o acento sensual que 
caracteriza sua obra, e Arthur Piza, mais interessado nos contrastes de texturas. 
 Gonçalo Ivo também se utiliza da serialidade em sua têmpera sobre  
linho, e, ao falar em pintura monocromática, não poderíamos deixar de  
lembrar do Salão Preto e Branco, realizado há 65 anos atrás. Na ocasião os artistas se  
uniram para enfrentar um desmando governamental que incluiu as tintas na mesma  
categoria de itens de luxo, como joias e perfumes, inviabilizando a importação do 
material. Capitaneados por Iberê Camargo, 323 artistas apresentaram, no Salão  
Nacional de Arte Moderna de 1954, trabalhos realizados apenas em preto e branco.  
Causaram impacto e venceram - um exemplo a ser seguido.     
 Como uma lembrança desse momento, temos a honra de apresentar nessa  
exposição a obra de Iberê Camargo que participou daquele salão, homenageando 
sua atuação destemida na mobilização dos artistas, atitude que, lamentavelmente, 
continua a ser cada vez mais necessária.
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 The Danielian Gallery presents, at the SP-Arte 2019, a group exhibition 
that brings together artwork by artists from different periods, having as a common  
denominator the use of monochrome - a term used to indicate a work of art that 
does not employ a specter of colors and that is entirely made up of black and  
white, tones of grey or a single hue. 
 Throughout the centuries, the limitations of the color palette proved to 
be a powerful instrument for artists, since it allows an emphasis on other formal  
elements of a work, such as line, composition, tone or texture, offering an opportunity to  
create works of art of a more emblematic nature. The grisaille technique appeared 
in the Middle Ages, with religious significance. Color was considered superfluous 
and it was believed that monochromatic works helped to encourage the devout to  
concentrate.  The use of this technique extended until the academic period and is 
exemplified in this exhibition by the work of Facchinetti, whose sepia tones induce us 
to silent contemplation, the same feeling we have before Brecheret´s white plaster 
or the expressively colorless canvas of colorist Di Cavalcanti.
 In the XX century, the reduction of color is practiced, especially after the 
arrival of abstractionism, which refutes the representation of reality, emphasizing the 
use of the formal elements of a work. This is what can be seen in the paintings of   
Dacosta, who diluted figuration by reducing his strokes to the  bare essential, and 
also in the dynamics cutouts and lines of Zaluar.  In the informal dimension, Bandeira 
weaves, with black strokes, a web of luminous colored points, while  Ivan Serpa exer-
cises the variants of one same form and the application of related tones. 
 The use of white is recurrent in the works of artists such as  
Sérgio Camargo, Abraham Palatnik and Ascânio MMM, directed at the discussion of 
spatial relations, while the density of black is a constant conceptual tool for  Antonio 
Dias, Mira Schendel and José Resende. The issue for Ubi Bava and Sérvulo Esmeraldo 
is the inclusion of the spectator in the work of art, and a lack of color is a resource to 
increase the power of this invitation. Ivens Machado materializes the line through a 
gesture, which is, in essence, the same study of Rolinhos (small rolls) carried out by 
Anna Maiolino that the artist reinforces through the repetition of elements. Ernesto 
Neto also uses this same resource, with the sensual mark that characterizes his work, 
and Arthur Piza, who is more interested in the contrasts of textures. 
 Gonçalo Ivo also uses serial order in his tempera on linen, and, when talking 
about monochromatic painting, one cannot forget to mention the Salão Preto e 
Branco (Black and White Salon), held 65 years ago.  On that occasion, the artists 
joined forces to confront the government for mistakenly including paints in the  
category of luxury items, such as jewelry and perfumes, making importation of the-
se materials unfeasible.  Led by  Iberê Camargo, 323 artists exhibited  works, at 
the  Salão Nacional de Arte Moderna de 1954 (National Salon of Modern Art of 1954),   
produced in black and white.  They caused an impact and were victorious,  
an example to be followed.  As a reminder of this moment, we have the honor of  
presenting at this exhibition the work by Iberê Camargo that was shown at the Salon, 
a tribute to his fearless effort to mobilize the artists, an attitude which, unfortunately,  
continues to be increasingly necessary. 



NICOLAU FACCHINETTI  
Rio Paquequer com Serra dos Orgãos ao fundo - RJ | 1879  
Efeito Grisaille | óleo sobre tela | acie e datado | 80x60cm  
Com inscrição no verso: “Per commissioni di S. A. il Principe Auguste, Duca di Saxe. Gruppo di Felci-arboree sulla sponda del 
Paquequer in Theresopolis. (Brasile - Prov. di Rio de Janeiro.) Quadro aol olio dipínto in aperta campagna dal Vero! nel mese 
d’Agosto 1879. Notta dell’autor N. Facchinetti“



IBERÊ CAMARGO  
Natureza morta | 1954 | ost | acsd | 55x45 cm | Coleção Denise e Gonçalo Ivo 
Esta obra participou do Salão Nacional de 1954, conhecido como Salão Preto e Branco.



EMILIANO DI CAVALCANTI  
Marina Montini | década 60 | óleo sobre tela | acid | 60x50cm



MILTON DACOSTA 
Figura | década de 1950 | óleo sobre tela | ass. verso | 73x60cm



SÉRGIO CAMARGO   
Nº 208 | 1968 escultura em madeira pintada 

ass., numerada e datada no verso Paris | 51x51x18cm
VICTOR BRECHERET  
Torso feminino | escultura em gesso | assinada | 80x22x20cm



ANNA MARIA MAIOLINO  
Rolinhos na horizontal da série “Cobrinhas” | 1991 
gesso e cimento moldado | assinada e datada no verso | 77x55x5cm  

 



ERNESTO NETO  
Grupo Pólipo | 1990 | 16 peças | nylon, isopor e chumbo | dimensões variáveis



ANTONIO DIAS  
Mirage | 1970 | acrílica sobre tela | assinado e datado no verso | 95x95cm



MIRA SCHENDEL  
S. Título | década de 1970 | colagem de papel artesanal tingido e caneta dourada | 40x28cm

ANTONIO DIAS  
The Living Space| 1970 | acrílica sobre tela | ass. e dat.  verso | 50x50cm



ANTONIO BANDEIRA  
S. Título| 1962 | óleo sobre tela | acid e datado | 70x110cm 



GONÇALO IVO  
S. TÍtulo | 2019 | têmpera sobre linho | ass. verso | 75x50cm

ARTHUR PIZA  
A6 | 1982 | relevo em metal sobre cizal | ass. e datada no verso | 48x35x8,5cm 



SÉRVULO ESMERALDO  
S. Título | 1981 | Objeto cinético | madeira, vidro e motor | 27x27x55 cm

UBI BAVA  
Você completa a trama da série “Homenagem ao espectador”  

déc. 1970 | acrílico e espelhos parabólicos | 73x73cm. 



IVAN SERPA 
S. Título | 1962 | nanquim sobre cartão | acid e datado 12/04/62| 26x21cm 
S. Título | 1962 | nanquim sobre cartão | acid e datado 17/04/62| 26x21cm 
S. Título | 1962 | nanquim sobre cartão | acid e datado 22/04/62| 26x21cm
S. Título | 1962 | nanquim sobre cartão | acid e datado 22/04/62| 26x21cm

ABRAHAM PALATNIK  
Relevo progressivo | 1983 | cartão duplex | acid e datado | 91x82cm



IVENS MACHADO  
S. Título | 2006 | elástico tubular e cartão | 25x100cm
S. Título | 2006 | elástico tubular e cartão | 35x100cm 

ASCÂNIO MMM  
Múltiplo 28 | escultura em madeira monocromada   

ass. no verso | 80x45x8cm | Exemplar nº 12/20



ABERLADO ZALUAR  
Gêmeas | 1968 | vinil, grafite e cartão sobre eucatex | acie e datado | 90x90cm

JOSÉ RESENDE  
Passante | 1995 | Escultura em ferro e pintura eletroestática | 170x38x15cm
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Esta edição foi publicada por ocasião da exposição “Monocromos”, a síntese do  
Preto e Branco que aconteceu na SP-Arte, Festival Internacional de Arte de São Paulo,  
durante os dias 03 e 07 de abril de 2019. Foram impressos 500 exemplares pela  
Grafitto Gráfica, RJ, livreto composto em capa em papel Offset 240g e miolo em papel 
offset 120g. Este projeto foi idealizado e realizado em fevereiro e março de 2019.
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