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INTRODUÇÃO: 

A pesquisa O informalismo da gravura brasileira e a estamparia nas coleções Rhodia da década de 1960, 

desenvolvida no ciclo PIBIC 2021/2022, se propôs a investigação do encontro entre a estamparia na moda e as 

experiências informais, voltadas à abstração lírica, desenvolvidas no campo da gravura no Brasil promovido pela 

empresa têxtil Rhodia. Com intuito de expansão do mercado de consumo do fio sintético, que começava a ser 

produzido pela empresa francesa no país, o diretor de publicidade Lívio Rangan elaborou o projeto “Seleção Rhodia 

Moda”, no qual foi desenvolvida uma série de coleções de moda ao longo da década de 1960 com colaboração de 

artistas e estilistas de renome no circuito brasileiro. Ainda que não houvesse a comercialização dos tecidos e 

modelos, pois que a Rhodia produzia apenas o fio têxtil, eles eram apresentados em editoriais de moda luxuosos 

das revistas nacionais e em desfiles na Fenit (Feira Nacional da Indústria Têxtil) e no exterior; com assessoria do 

Itamaraty, a fim de promover uma imagem de modernidade e brasilidade ao consumo da moda nacional vinculada 

diretamente ao tecido sintético.  

A respeito dessas coleções enquanto estratégia de publicidade da Rhodia, ante o contexto socioeconômico 

da década de 1960, e na qualidade de obras museológicas, diante de certas peças doadas ao acervo do MASP, 

já existem pesquisas consistentes. Bem como quanto aos desfiles-show, uma produção que combinava as artes 

da cena, das artes plásticas, da dança, da música e da poesia à moda. Contudo, este projeto de pesquisa se voltou 

às estampas das peças das coleções criadas por artistas 

visuais enquanto objeto de estudo, especificamente àquelas 

assinadas por artistas que desenvolviam uma produção gráfica 

que se aproximavam do abstracionismo, como Lívio Abramo e 

Fayga Ostrower. Esse recorte deriva não apenas do interesse 

próprio da pesquisadora quanto à pesquisa do espaço pela 

forma, cor, e gesto desse período;  mas também da 

curiosidade a respeito da escolha de Rangan quanto ao 

convite destes artistas a produção dos tecidos, uma vez que 

neste período da história da arte brasileira há uma polarização 

entre as produções no campo abstrato geométrico, exaltado 

pela crítica nacional, e as produções abstratas líricas, 

denotadas como experiências informais, fracas e 

desordenadas por Ferreira Gullar e Mario Pedrosa (PEREIRA, 2014). 

Figura 1 - Estampa Fayga “Café” e vestido Denner21. Coleção 
Brazilian Look .1963/1964. Amostra de tecido café. Fonte: MENDONÇA, 
Vanessa Cristina Cavalcante de. Tecidos estampados e gravura 
artística – Encontros na obra de Fayga Ostrower - de 1952/67, no 
Rio de Janeiro. Trabalho de conclusão de curso na Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2018. 
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Assim, o desafio desta pesquisa foi identificar os artistas gravadores colaboradores da Rhodia nas 

coleções que exploravam a informalidade em suas experiências gráficas, e resgatar os processos criativos da 

criação destas estampas, relacionando o pensamento gráfico à criação no suporte têxtil apresentada por eles. 

Além disso, o aprofundamento a da crítica no que diz respeito ao informalismo no campo da gravura e à moda 

brasileira, uma vez que estes aspectos poderiam elucidar o que as estampas criadas por artistas gravadores para 

as coleções Rhodia revelam sobre essa linguagem no Brasil na década de 1960, e de que maneira essa produção 

contribuiu para o desenvolvimento da estamparia contemporânea. 

METODOLOGIA:  

Diante do caráter investigativo da pesquisa, num primeiro momento houve uma revisão da bibliografia 

existente a respeito das coleções do projeto denominado Seleção Rhodia Moda. Em seguida, foram realizadas 

leitura de dissertações, teses, artigos e livros quanto a questões que transpassam o objeto dessa pesquisa, a fim 

de analisar e compreender a estrutura na qual estava enraizada a criação das estampas. Assim, o embasamento 

se deu nas relações históricas entre a gravura e a estamparia em diferentes culturas, do diálogo entre arte e moda 

na modernidade, do abstracionismo informal da gravura brasileira e sua repercussão na crítica nacional, bem como 

as particularidades da estamparia, no que diz respeito ao processo técnico, criativo e simbólico. 

Posteriormente, dentre as coleções Rhodia lançadas durante a década de 1960 desenvolvidas com a 

colaboração de artistas do circuito artístico brasileiro descritas das pesquisas já realizadas sobre o assunto, que 

se debruçaram sobre as revistas O Cruzeiro, Manchete, Joia e Cláudia, e sobre a coleção MASP Rhodia, foram 

identificados aqueles que exploravam na gravura, principal meio de expressão, uma pesquisa abstrata lírica. 

Apontamento, este, que se realizou a partir da análise crítica de Alberto Beuttenmüller (1990) sobre a história da 

gravura brasileira. Na sequência, se buscou comparar e analisar as estampas criadas por estes artistas, além de 

fazer contato direto com aqueles que ainda atuam na área artística, bem como os que, ainda que não estejam 

mais, possuem instituições e fundações de preservação de sua obra. Através deste compêndio, foram analisados 

e interpretados os impactos das coleções Rhodia no campo da gravura informal, e vice e versa, além de serem 

estabelecidas as possíveis heranças deixadas pelas experiências gráficas na estamparia têxtil que continuam a 

ser exploradas na contemporaneidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

 A partir da metodologia acima descrita, foram identificados seis artistas, dentre aqueles que colaboraram 

com o projeto de moda da Rhodia, que se valeram da expressão abstrata lírica no campo da gravura na época, 

sendo eles: Lívio Abramo (1903-1993), Fayga Ostrower (1920-2001), Iberê Camargo (1914-1994), Sérvulo 

Esmeraldo (1929-2017), Isabel Pons (1912-2002) e Maria Bonomi (1935-).  E, através de um cruzamento dos 

dados das pesquisas realizadas, descobre-se que participaram na criação de estampas ao menos em duas 

coleções distintas. Isso porque, ainda que a crítica brasileira não concedesse espaço de discussão e estima à 

produção informal, os artistas voltados a esta produção no Brasil cresceram significativamente no circuito artístico 

internacional, tendo destaque nas Bienais de São Paulo e de Veneza; em premiações na categoria de gravura das 

décadas de 1950 e 1970. Tendo em vista que a estratégia da Rhodia não era responder aos gostos já estabelecidos 

no país, percebe-se a intenção em consolidar um novo padrão de consumo da elite ao demonstrar que o fio sintético 

permitia a criação de uma moda nacional com qualidade semelhante a importada, pois que as coleções desfilavam 

nos EUA e nos países mais influentes da Europa as riquezas do Brasil estampadas. 
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Contudo, quase nada se sabe sobre as circunstâncias do convite que a Rhodia realizava aos artistas 

quanto à receptividade deles ao projeto e aos moldes estabelecidos nessa parceria com a empresa, pois pouco foi 

conseguido com as tentativas de contato ao longo da pesquisa, uma vez que a maioria desses artistas já faleceu; 

além de que este projeto de estampa foi um marco pontual em suas carreiras as quais, de acordo com a bibliografia, 

repercutiu apenas no discurso de moda. Entretanto, ante ao espírito de experimentação artística que pairava sobre 

modernidade, e da atuação de diversos artistas integrando  estética e produção capitalista efervescente, é possível 

sugerir que o convite da Rhodia oportunizou uma exploração já latente no processo criativo desses. Até porque a 

própria Fayga Ostrower empreendia desde a década de 1950 no campo da estamparia direcionada a decoração 

de interiores. Por sua vez, Maria Bonomi, ainda que não tenha retomado a exploração do suporte têxtil 

posteriormente, desenvolveu uma série de obras que extrapolam o papel tradicional na gravura, assim como os 

demais gravadores aqui apontados, e a transpõe ao campo expandido da tridimensionalidade. 

Além disso, no que diz respeito às estampas criadas por esses artistas, ainda que se tenham documentos 

que indiquem essas colaborações, só são conhecidas aquelas que estão no acervo do MASP e outras duas 

identificadas nas revistas nas quais eram publicados os editoriais de moda do projeto Seleção Rhodia Moda. Pois, 

sendo a intenção primeira de Rangan a propaganda do fio sintético, grande parte do material se perdeu. Porém, 

naquele que se é conhecido, há uma aproximação clara entre as estampas desenvolvidas nesse campo aberto  e 

as pesquisas poéticas próprias dos artistas, quando comparadas as obras gráficas destes, ora nas temáticas, ora 

nas cores e formas. Embora seja possível reconhecer nas estampas as noções de módulo, ritmo, sobreposições 

e sistemas de repetição caraterísticos da estamparia tradicional japonesa, africana e indiana que usam dos 

aparatos técnicos da gravura, aqui os tecidos, provavelmente impressos pelo processo industrial de quadros e 

cilindros, evidenciam-na enquanto linguagem e expressão. Assim, a aproximação entre a gravura informal e a 

moda nas coleções Rhodia, além de orientar a estamparia industrial brasileira à tendência de uma nova estética e 

cores vibrantes, diante dos poás, florais, listas e xadrez que faziam sucesso na década de 1950, propiciaram à 

moda brasileira a valorização do design de superfícies quanto ao entendimento da estampa como identidade 

estrutural de uma roupa ou coleção,  não apenas um ornamento à modelagem, que continua a ser entusiasmado 

por diversas marcas renomadas da moda até os dias atuais.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 Esta pesquisa, ainda que tenha se debruçado sobre as poucas evidências encontradas sobre as coleções 

Rhodia, conseguiu estabelecer uma série de relações no que diz respeito às características próprias da estamparia 

têxtil e ao estado da gravura abstrata no circuito nacional e internacional, bem como a tendência moderna à 

exploração artística no campo aberto; uma vez identificados os artistas que exploraram o informalismo na gravura 

que participaram como colaboradores da Rhodia e conhecido o contexto sociocultural no qual a empresa 

empreendeu o projeto de moda e as contribuições para a estamparia nacional. Este, apesar de seu caráter 

publicitário, estabelece um encontro entre linguagens, a gravura e a moda, como prenúncio ao hibridismo tão 

característico às produções de arte contemporânea. Salienta-se, porém, a importância da preservação dos bens 

de memória no nosso país, físicos e intelectuais, e aponta-se a possibilidade de uma investigação que se debruce 

sobre o paradeiro das estampas, bem como as do projeto Seleção Rhodia Moda não encontradas, de modo a 

trazer ao público esse projeto culturalmente tão rico, instigando novas proposições de encontro. 
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