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PROJETOS AFETIVOS E ESTÉTICOS: OS VÍNCULOS 

ENTRE O CRÍTICO DE ARTE MÁRIO PEDROSA E O 

ARTISTA ALEXANDER CALDER

Resumo

O objetivo do artigo é investigar como a relação entre o artista 

norte-americano Alexander Calder e o crítico de arte brasilei-

ro Mário Pedrosa contribuiu para o surgimento do programa 

concretista carioca nos anos 1940 e 1950. Durante seu exílio 

nos Estados Unidos, Pedrosa teve a oportunidade de conhecer 

o artista, com quem acabou por estabelecer uma relação de 

amizade. Os desdobramentos dessa relação podem ser vistos 

nos artigos escritos pelo crítico a partir de 1944, que eviden-

ciam, por um lado, profunda reflexão sobre a obra do artista e, 

por outro, a construção de um vocabulário para analisar a ar-

te moderna e de argumentos que seriam mobilizados para 

justificar o desenvolvimento da arte concreta em solo brasi-

leiro. Dentro de um quadro mais amplo de debates entre figu-

rativistas e abstracionistas, o contato de Pedrosa com as obras 

de Calder e a transformação do escultor em figura-chave para 

seu programa crítico são aqui entendidos como fatores impor-

tantes para as mudanças que se processaram no modernismo 

brasileiro a partir de meados do século XX. 

AFFECTIVE AND AESTHETIC PROJECTS: THE LINKS 

BETWEEN THE ART CRITIC MARIO PEDROSA AND THE 

ARTIST ALEXANDER CALDER

Abstract

The aim of this article is to investigate how the relationship 

between the US artist Alexander Calder and the Brazilian art 

critic Mário Pedrosa contributed to the emergence of the con-

crete art program in the 1940s and 50s. During his exile in the 

United States, Pedrosa had the opportunity to meet the artist, 

who became his friend. The consequences of this relationship 

can be seen in the articles written by the critic, which show, on 

one hand, a deep reflection on the artist’s work, and, on the 

other, the construction of a vocabulary to analyse modern art 

and of arguments mobilized to justify the development of con-

crete art on Brazilian soil. In the context of debates between 

figurativists and abstractionists, Pedrosa’s contact with Calder’s 

works and the transformation of the sculptor into a key figure 

for his critical program are comprehended in this paper as im-

portant factors in the changes that occurred within Brazilian 

modernism from the mid-twentieth century on.

Palavras-chave 

Mário Pedrosa; 

Alexander Calder; 

concretismo; 

crítica de arte; 

artes plásticas.

Keywords 

Mário Pedrosa; 

Alexander Calder; 

visual arts; 

art critic; 

concretism.


	_Hlk10218691
	_Hlk11697858

