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The 6th Edition of the Bolsa Pampulha Arts Residency Program, sponsored by Belo Horizonte City 
Hall, through the Municipal Foundation of Culture, in partnership with Associação de Amigos do 
Museu de Arte da Pampulha – AMAP, was held at a special time for the cultural scene of the city. It 
is held in the year in which the Pampulha Modern Ensemble was recognized by UNESCO as a World 
Cultural Heritage site.

This recognition was due to the singularity that the modern emsemble represents. Such singularity 
comes from the inventive genius of artists who, at an early stage of their careers, bequeathed to 
the world a supreme work of art. Oscar Niemeyer, Candido Portinari, Burle Marx, among others, took 
over the international discussion in the field of art and architecture, interpreting them, however, 
according to the local taste. Architecture, Art and Landscaping, conceived in the avant-garde style 
of the time, blended together, establishing an unprecedented link between them.

It is interesting to observe that it was precisely the exchange of ideas and different artistic practices 
that made possible the creation of the Pampulha Modern Ensemble. This exchange is the guiding 
principle of the Bolsa Pampulha Program.

Bolsa Pampulha is an artistic residency program created in 2003 that allows selected artists to 
carry out research, creation and production of works in an environment that favors artistic practice 
and the promotion of cultural exchange. For its 6th edition, 10 artists/art collectives from six Brazilian 
states were selected, who spent a period of five months of residency in Belo Horizonte, under the 
coordination of the Pampulha Museum of Art, accompanied by critics, curators and artists. The 
program, which aims to promote and encourage the visual arts in the capital of Minas Gerais, 
with a focus on young artists, is an instrument to increase the formative processes in the field of 
visual arts. It mainly promotes processes of exchange and sharing, innovation and experimentation, 
guiding elements that reinforce the uniqueness of such a program in Pampulha. Such initiatives 
entrench the social function of public facilities in the region, consolidating more and more Belo 
Horizonte as the city of culture.

Leônidas José de oLiveira

Municipal Foundation of Culture

A 6ª Edição do Programa de Residência Artística Bolsa Pampulha, promovido pela Prefeitura de 
Belo Horizonte, por meio da Fundação Municipal de Cultura, em parceria com a Associação de 
Amigos do Museu de Arte da Pampulha – AMAP, foi realizada em um momento especial para a 
atividade cultural da cidade. É realizada no ano em que o Conjunto Moderno da Pampulha foi 
reconhecido, pela UNESCO, como Patrimônio Cultural da Humanidade.

Esse reconhecimento se deu pela singularidade que o conjunto moderno representa. Singularidade 
esta que advém do gênio inventivo de artistas que, em fase inicial de suas carreiras, legaram 
ao mundo uma obra de arte total. Oscar Niemeyer, Candido Portinari, Burle Marx, dentre outros, 
apropriaram-se das discussões internacionais no campo da arte e da arquitetura, interpretando-
as, todavia, conforme o sabor local. Arquitetura, Arte e Paisagismo, concebidos na linguagem 
vanguardista da época, aglutinaram-se, criando uma articulação até então inédita.

Interessante observar que foi justamente o intercâmbio de ideias e de distintas práticas artísticas 
que possibilitou a criação do Conjunto Moderno da Pampulha. Intercâmbio este que constitui o fio 
condutor do Programa Bolsa Pampulha.

O Bolsa Pampulha é um programa de residência artística, criado em 2003, que permite aos artistas 
selecionados a realização de pesquisa, criação e produção de obras, em um ambiente que favorece 
a prática artística e a promoção do intercâmbio cultural. Para sua 6ª edição, foram selecionados 
10 artistas/coletivos, de seis estados brasileiros, que passaram um período de cincos meses de 
residência em Belo Horizonte, sob a coordenação do Museu de Arte da Pampulha, acompanhados 
por críticos, curadores e artistas. O programa, que tem como propósito promover e fomentar 
as artes visuais na capital mineira, com foco em jovens artistas, constitui um instrumento para 
incremento dos processos formativos no campo das artes visuais. Propicia, sobretudo, processos 
de troca e compartilhamento, de inovação e de experimentação, elementos norteadores que 
reforçam a singularidade de um programa dessa natureza na Pampulha. Iniciativas dessa natureza 
consolidam a função social dos equipamentos públicos na região e fazem com que Belo Horizonte 
se consolide, cada vez mais, como a cidade da cultura.

Leônidas José de oLiveira

Fundação Municipal de Cultura
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A 6ª edição do programa de residência artística Bolsa Pampulha é o resultado da imersão dos 
artistas na cidade de Belo Horizonte, no Conjunto Moderno da Pampulha e também em seus próprios 
trabalhos durante um semestre. Participar de uma residência artística pode ser uma espécie de 
pausa reflexiva dentro da trajetória de um artista. É um momento em que artistas interrompem 
suas atividades ordinárias para se dedicarem integralmente aos seus projetos e experimentos. Para 
alguns, isso significou mudar de cidade, relacionar-se com outro contexto urbano e dialogar com 
outros parceiros. A residência abre a possibilidade de uma interrupção da aceleração característica 
do momento atual, bem como o início de uma relação mais vagarosa com o tempo.

O Bolsa Pampulha está entre os primeiros programas de residência criados no país. No modelo 
atual, dez artistas foram selecionados por um júri que acompanhou com regularidade a pesquisa 
e o desenvolvimento dos projetos. Mais do que buscar distanciamento crítico, o júri de 
acompanhamento e a curadoria da mostra foram interlocutores, testemunhas do processo. Seus 
integrantes são profissionais com quem os artistas compartilharam um estágio ainda embrionário 
dos trabalhos de arte. Ao longo do período da residência e da elaboração dos trabalhos, além 
de críticos, curadores e professores, artistas já consagrados conversaram com os residentes e 
apresentaram suas pesquisas. A partir do trabalho dos outros, o residente pôde partilhar suas 
próprias dúvidas com a comissão de acompanhamento, reencontrar seus dilemas em atividades 
coletivas e também no ateliê da Casa Kubitschek. Ao lado do MAP, nas margens da lagoa da 
Pampulha, a casa projetada em 1943 por Oscar Niemeyer como residência de campo do então 
prefeito Juscelino Kubitschek foi um ponto de apoio fundamental para a convivência entre os 
artistas e o desenvolvimento dos projetos.

Desde a primeira edição, o programa passou por transformações, entre elas a diminuição do tempo 
de residência, de quantidade de residentes e a mudança de exposições individuais simultâneas 
no mezanino para uma única mostra coletiva no museu inteiro e arredores no final do programa. 

The 6th edition of the Bolsa Pampulha residency program is the result of the immersion of the artists 
in the city of Belo Horizonte, in the Pampulha Modern Ensemble and also in their own works during 
one semester. Participating in an art residency can be a sort of reflective pause within an artist’s 
career. It is a time when artists interrupt their ordinary activities to devote themselves fully to their 
projects and experiments. For some of them, this meant moving from one city to another, relating 
to a new urban context and establishing a dialogue with new partners. The residency opens the 
possibility of a disruption of the typical acceleration of our current era, as well as the beginning of 
a slower relationship with time.

Bolsa Pampulha is among the first residency programs created in Brazil. In the current model, 
ten artists were selected by a jury that continuously monitored the research and development of 
the projects. More than seeking critical detachment, the monitoring jury and the curatorship of 
the exhibition were also interlocutors, witnesses of the process. Their members are professionals 
with whom the artists have shared an embryonic stage of their artworks. Throughout the period 
of residency and of the elaboration of the works, besides critics, curators and teachers, some 
renowned artists dialogued with the residents and presented their researches. From the work 
of others, the residents were able to share their own doubts with the monitoring committee, 
rediscovering their dilemmas in collective activities as well as in the workshop at Casa Kubitschek. 
Alongside the Pampulha Museum of Art, on the banks of the Pampulha Lake, lies Casa Kubitschek, 
a house designed in 1943 by Oscar Niemeyer as the country residence of the then mayor Juscelino 
Kubitschek served as a fundamental point of support for the coexistence between the artists and 
the development of the projects.

Since its first edition, the program has undergone several transformations, among them the 
reduction of residency time, of the number of residents and the change of simultaneous individual 
exhibitions in the mezzanine to a single collective exhibition in the entire museum and surroundings 

Bolsa PaMPulHa 2015/2016: 
PatriMônio E rEsidênCia artístiCa
Cauê aLves

Bolsa PaMPulHa 2015/2016: 
HEritagE and artistiC rEsidEnCy
Cauê aLves
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As transformações visaram a readequar o programa e seu orçamento a cada momento. E, como 
o MAP lamentavelmente não possui um curador geral, nem mesmo um conselho curatorial, uma 
única exposição parece ser mais viável para o museu do que uma programação anual articulada 
com várias mostras do programa.

Se, no início do século XXI, o tempo de um ano de residência era bastante viável, parece que 
quinze anos depois os artistas já não possuem mais tanta disponibilidade para se fixarem em Belo 
Horizonte e se dedicarem a um único processo ou projeto por um período tão longo. O circuito da 
arte é veloz e exige que cada vez mais os artistas se locomovam, viajem e circulem. É como se 
todos fossem estimulados a não permanecerem muito tempo num mesmo lugar, mas sim a estarem 
sempre de passagem, deslocando-se intensamente entre cidades, mostras, trabalhos, projetos ou 
feiras, num processo constante de desenraizamento. Como elaborou Bauman: “Fixar-se ao solo 
não é tão importante se o solo pode ser alcançado e abandonado à vontade, imediatamente 
ou em pouquíssimo tempo. Por outro lado, fixar-se muito fortemente, sobrecarregando os laços 
com compromissos mutuamente vinculantes, pode ser positivamente prejudicial, dadas as novas 
oportunidades que surgem em outros lugares.”1 

Mesmo que alguns dos artistas não consigam sequer ficar seis meses seguidos na cidade e não 
aproveitem plenamente a residência como um momento de vivência, de convivência com outros 
residentes, de experimentação do desconhecido, do não previsto, e acabam transformando o 
programa apenas em suporte para realização do projeto enviado, ainda assim ela cumpre a sua 
função de fomento à pesquisa e à produção artística contemporânea. São vários os motivos que 
impossibilitam que os artistas se fixem pelos seis meses na cidade: seja a falta de recursos (embora 
a verba disponível para o projeto já estivesse definida no edital), dificuldades institucionais, devido 
a outros projetos, trabalhos e interesses que surgem ou já existiam e não podem ser interrompidos. 
Mas todos os motivos podem ser resumidos em um: falta de tempo. E tempo é tudo aquilo que a 
residência promete ao retirar o artista de seus afazeres cotidianos e devolver-lhe uma possibilidade 
de experimentar, refletir, conceber e fazer. Além disso, esse seria para o artista o momento da 
dedicação ao seu trabalho, à sua pesquisa, ao local e às comunidades em que acontece a 
residência, sem os quais ela não teria sentido. De todo modo, a residência é uma abertura para 
que o artista, no contato com o diferente, possa buscar um reencontro consigo mesmo.

Há uma ambiguidade fundamental que está no interior da residência artística: ela implica a exigência 
de deslocamento, que de algum modo acompanha a lógica dos capitais financeiros, os fluxos de 

at the end of the program. The transformations aimed to readapt the program and its budget at 
every moment. In addition, since the Pampulha Museum of Art regrettably does not have a general 
curator – let alone a curatorial council – an individual exhibition appears to be more viable for the 
museum than an annual program articulated with various exhibits of the program.

If, at the beginning of the 21st century, one year of residency was quite feasible, it seems that 
fifteen years later the artists no longer have as much availability to settle in Belo Horizonte and to 
dedicate themselves to a single process or project for such a long period. The art circuit is swift 
and increasingly requires artists to move, travel and circulate. It is as if all were encouraged not to 
spend much time in one place, but rather to be always in transit, moving intensely between cities, 
exhibitions, works, projects or fairs, in a constant process of rootlessness. As Bauman points out: 
“Holding to the ground is not that important if the ground can be reached and abandoned at whim, 
in a short time or in no time. On the other hand, holding too fast, burdening one’s bond with mutually 
binding commitments, may prove positively harmful and the new chances crop up elsewhere.”1 

Even if some of the artists do not even get to spend six consecutive months in the city and do not 
take full advantage of the residency as a moment of living and coexisting with other residents, 
of experimenting the unknown and the unforeseen – and they end up transforming the program 
into a mere support to carry out the project – yet it fulfills its function of fostering research and 
contemporary artistic production. There are several reasons that make it impossible for artists to 
settle for six months in the city: whether the lack of resources (although the funding available for the 
project was already defined in the open call notice), whether institutional difficulties due to other 
projects, works and interests that arise or already existed and can not be interrupted. Nevertheless, 
all the reasons can be summed up in one: lack of time. However, time is all that the residency 
promises when it takes the artist out of their daily chores and gives them a chance to experiment, 
reflect, conceive and create. Besides, for the artist, this would be a moment of dedication to their 
work, to their research, to the place and to the communities in which their residency takes place, 
without which it would make no sense. In any case, the residency is a chance for the artist, through 
the contact with the different, to seek an encounter with their own selves.

There is a fundamental ambiguity at the heart of the artistic residency: it implies a necessary 
displacement, which in some way accompanies the logic of financial capital, the investment flows 
that quickly enter and leave a region, and that determine some of the paths of art, where the artistic 
centers are. At the same time, residency is the possibility of transitory interruption of a hectic 

1. Bauman, Z. Modernidade Líquida. 
rio de janeiro, jorge Zahar, 2001. 
p. 21.

1. Bauman, Z. liquid Modernity rio 
de janeiro, jorge Zahar, 2001. p. 21.
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investimento que rapidamente entram e saem de uma região e que determinam alguns dos trajetos 
da arte, onde estão os centros artísticos e, simultaneamente, a residência é a possibilidade de 
interrupção momentânea do deslocamento frenético, um momento de decantação ou mesmo de 
negação do processo de mobilidade constante, de um circuito veloz e de incontornável aceleração 
da produção contemporânea.

De modo geral, os trabalhos da exposição respondem ao contexto em que foram desenvolvidos: a 
cidade, os cidadãos e suas atividades. Os artistas investigaram histórias, cartas, mitos, narrativas 
e suportes para elas. Feira ao ar livre, templos religiosos, hospitais psiquiátricos, edifícios 
modernos, projetos arquitetônicos e suas ruínas, mas, também, seus jardins, paisagens e campos 
de mineração, e desse material bruto construíram suas obras.

Os trabalhos apresentados por Rafael RG mesclam realidade e ficção, passado e futuro, a ponto de 
não sabermos exatamente o momento em que um se distingue do outro. A invenção artística tende 
a nos ajudar a compreender o mundo de modo mais completo que os relatos que se pretendem 
objetivos. O grande letreiro na fachada do museu, que traz escrito “a verdade sobre todas as 
coisas” e a placa de rua que sinaliza uma esquina imaginária caída no espaço expositivo ironizam 
o lugar da instituição como a detentora da verdade histórica e integram-se em uma narrativa em 
processo encenada pelo artista no MAP.

Assim como Rafael RG, Efe Godoy concebe personagens, realiza performances e aproxima, não 
sem uma boa dose de humor, realidade e ficção. Explorando a fauna de capivaras que vive na 
Lagoa da Pampulha e alimenta-se das plantas dos jardins projetados por Burle Marx, o artista 
promove ações que têm como protagonista um humano com cabeça de capivara. Seus trabalhos 
problematizam a relação entre humanos, não humanos e seus habitats. Efe Godoy aponta as 
contradições do tratamento das capivaras como praga, transmissores de doenças e, ao mesmo 
tempo, como fauna local apreciada por visitantes e turistas. Sua narrativa fantástica com desenhos 
que formam um livro aberto e em processo misturam-se com suas ações no entorno do MAP.

A pesquisa de Janaina Wagner também se aproxima de narrativas de seres imaginários e fabulosos. 
A artista se interessa pelas situações estranhas e bizarras que o homem inventa para explicar a sua 
relação com o mundo. O lobisomem, essa figura fantástica que é um misto de homem e animal, 
cultura e natureza, tal como no trabalho de Efe Godoy, é um elemento que se relaciona diretamente 
com a paisagem. Mas o cenário escolhido pela artista é um campo de mineração, uma paisagem 

displacement, a moment of decantation or even denial of the process of constant mobility, of a fast 
circuit and of an unavoidable acceleration of contemporary production.

Overall, the exhibition works respond to the context in which they were developed: the city, the 
citizens and their activities. The artists investigated stories, letters, myths, narratives and some 
supports for them. Outdoor fairs, religious temples, psychiatric hospitals, modern buildings, 
architectural projects and their ruins, but also their gardens, landscapes and mining fields, and 
from that raw material, they built their works.

The works presented by Rafael RG blend reality and fiction, past and future, to the point that we 
do not know exactly the moment when one is distinguished from the other. The artistic invention 
tends to guide us in the understanding of the world, in a way that is more complete than the 
reports that are meant to be objective. The large sign on the façade of the museum, which reads 
“a verdade sobre todas as coisas” (the truth about all things) and the street sign that signals an 
imaginary corner fallen in the exhibition space, ironize the place of the institution as the holder 
of the historical truth and integrate into an in-process narrative represented by the artist at the 
Pampulha Museum of Art.

Like Rafael RG, Efe Godoy creates characters, makes performances and joins — though not without a 
good dose of humor — reality and fiction. Exploring the fauna of the capybaras that live in Pampulha 
Lake and feed on the plants of the gardens designed by Burle Marx, the artist promotes actions that 
have as protagonist a human with a capybara head. His works call into question the relationship 
between humans, nonhumans and their habitats. Efe Godoy presents the contradictions of the 
treatment of capybaras as a pest, transmitters of diseases and, at the same time, as local fauna 
appreciated by visitors and tourists. His fantastic narrative with drawings that form an open, in-
process book blend with his actions around the Pampulha Museum of Art.

Janaina Wagner’s research also approaches narratives of imaginary and fabulous beings. The artist 
is interested in the strange and bizarre situations that men invent to explain their relationship 
with the world. The werewolf, this fantastic figure that is a mixture of man and animal, culture and 
nature, as in the work of Efe Godoy, is an element that relates directly to the landscape. However, 
the scenario chosen by the artist is a mining field, a surreal and dystopian landscape manipulated 
by the economic interests of capital. It is as if planet Earth were approaching Mars, a world at once 
distant and close to us.
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surreal e distópica forjada pelos interesses econômicos do capital. É como se o planeta Terra se 
aproximasse de Marte, um mundo distante e próximo de nós.

Algo da distopia também está na pesquisa que Adriele Freitas e Juliane Peixoto vêm desenvolvendo. 
Os estragos feitos pela mineração na paisagem mineira alimentaram a investigação delas, tal como 
o criminoso desastre em Mariana, MG, provocado pelo irresponsável rompimento da barragem da 
Samarco. A extração do caulim foi o mote para um filme contundente da dupla sobre os efeitos 
da exploração mineral em escala industrial, sua falência, impacto na paisagem local e em seus 
habitantes. As artistas investigaram, ao longo do processo do 6º Bolsa Pampulha, a cadeia 
produtiva do caulim e suas relações com a vida cultural, econômica e social ao redor desse produto.

O trabalho de Maura Grimaldi também se aproxima de narrativas audiovisuais. Mas a sua 
especificidade está em pesquisar os aparatos óticos, seus aspectos ilusórios, suas relações com 
a transmissão do conhecimento e os vínculos entre imagens e discursos. Além de reconstruir 
artesanalmente dispositivos óticos que a indústria tornou obsoletos, a artista constrói narrativas 
em que histórias verossímeis sobre “cavernas óticas” embaralham ficção e realidade. Maura 
Grimaldi torna pública sua pesquisa por palestras, folhetos e oferece a possibilidade de o projeto 
educativo do MAP se reinventar ao propor parcerias em que educadores se aproximam de 
performers participantes do projeto.

Victor Mattina, ao longo de sua pesquisa de campo para o 6º Bolsa Pampulha, visitou e 
registrou vários hospitais psiquiátricos e locais de culto de distintas religiões em Belo Horizonte. 
A partir de uma ampla coleção de imagens fotográficas feitas pelo artista, ele realizou pinturas 
bastante líquidas, compostas de muitas camadas em que vários lugares ocupam a mesma tela. 
Silenciosas, e sem qualquer figura humana, suas pinturas trazem sobreposições que intercalam 
projeções díspares que se harmonizam ao mesmo tempo que acumulam informações não 
evidentes, mas insinuadas.

A fonte principal da pesquisa de Lucas Dupin é a cidade de Belo Horizonte, seus diversos 
usos e as apropriações que os moradores fazem do espaço público. É justamente aquilo que 
não está evidente, que o grande público não vê, que instiga o olhar do artista. O processo 
de montagem e desmontagem da enorme feira dominical ao ar livre é o objeto central de 
seu filme. Apesar de a feira estar completamente institucionalizada, o artista  busca o que 
foge à regra,  trata as barracas como estudos escultóricos vivos, peças instáveis que trazem 

There is also some dystopia within the research that Adriele Freitas and Juliane Peixoto have 
been developing. The damage done by mining in the landscape of Minas Gerais motivated their 
investigation, as did the criminal disaster in the city of Mariana (MG) caused by the irresponsible 
rupture of the Samarco dam. The extraction of kaolin was the theme for an overwhelming film by 
the duo on the effects of mineral exploration on an industrial scale, its bankruptcy, its impact 
on the local landscape and on its inhabitants. Throughout the process of the 6th edition of Bolsa 
Pampulha, the artists investigated the production chain of kaolin and its relations with the cultural, 
economic and social life around this product.

Maura Grimaldi’s work also approaches audiovisual narratives. However, her specificity lies 
in researching optical devices, their illusory aspects, their relations with the transmission of 
knowledge, and the links between images and discourses. In addition to artistically reconstructing 
optical devices that the industry has rendered obsolete, the artist constructs narratives in 
which credible stories about “optical caves” blend fiction and reality. Maura Grimaldi makes 
her research public through lectures, leaflets and offers the possibility for the MAP educational 
project to reinvent itself by proposing partnerships in which educators approach the performers 
participating in the project.

Victor Mattina, throughout his field research for the 6th Bolsa Pampulha, visited and registered 
several psychiatric hospitals and places of worship of different religions in Belo Horizonte. From a 
wide collection of photographic images made by the artist, he made liquid paintings, composed of 
many layers in which several places occupy the same canvas. Silent, and without any human figure, 
his paintings show overlays that intersperse unequal projections in line with one another, while at 
the same time accumulating information that is not obvious, but insinuated.

The main source of Lucas Dupin’s research is the city of Belo Horizonte, its various uses and the 
appropriations that residents make of its public space. And it is precisely what is not evident, 
what the general public does not see, that instigates the artist’s gaze. The process of assembling 
and disassembling the huge outdoor Sunday fair is the focus of his film. Although the fair is now 
completely institutionalized, the artist searches for what escapes the rule, treating the tents as living 
sculptural studies, unstable pieces that bring traces of a trade-mediated sociability. He denatures 
the daily gesture of setting up the right tent and explores the signaling of the stripes as a map of 
this great intervention in the urban landscape.
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vestígios de uma sociabilidade mediada pelo comércio. Ele desnaturaliza o gesto cotidiano 
de montar a barraca correta e explora a sinalização das listras como um mapa dessa grande 
intervenção na paisagem urbana.

Adriana Aranha se instalou e residiu durante o programa do 6º Bolsa Pampulha num dos prédios 
mais imponentes na paisagem da cidade, o Edifício JK. Um dos ícones do projeto moderno 
brasileiro, projetado por Oscar Niemeyer, é tratado pela artista do ponto de vista dos seus espaços 
internos, de suas intimidades, histórias de vida e relatos. Descrições de sensações, de encontros 
em áreas comuns do prédio, convivem com invenções e percepções singulares sobre eventos de 
socialização, voltados para o jogo, que ocorrem regularmente no salão de festas do JK. Na série de 
trabalhos sobre o bingo, sorte e azar parecem não se distinguir.

O trabalho de Pedro Vieira e Thiago Honório, Boate Azul, explora relações e coincidências entre o 
Palace Cassino, em Poços de Caldas, e o prédio do cassino da Pampulha, em Belo Horizonte, que 
funcionou nos anos 1940 e que abriga o MAP desde 1957. Ele evidência a relação contraditória 
entre construção e destruição do patrimônio moderno – justamente no momento de tombamento do 
Conjunto Moderno da Pampulha pela UNESCO –, a partir de um pôster de Mary Vieira, pertencente 
ao acervo do MAP, e de um pôster semelhante projetado pelos artistas. 

As ruínas do piso que Mary Vieira projetou para a Boate Azul, que sucedeu o Palace Cassino após 
a proibição dos jogos, conversam, no contexto da exposição, com as ruínas que Alexandre Brandão 
construiu no terreno anexo do MAP. Há anos fala-se da construção de uma outra sede para o 
museu, inclusive há um projeto de Oscar Niemeyer. O que o artista nos apresenta é uma espécie de 
arqueologia do futuro, o espelhamento entre o atual prédio do MAP e as ruínas de uma construção 
que nunca foi iniciada. A partir de poucos elementos moldados em barro, vestígios de colunas, 
escada e paredes, bem como folhas e lixo descartado no lote, o artista nos revela as ruínas de um 
projeto moderno que nunca se completou.

Foi ao longo do desenvolvimento da 6ª edição do programa, em 2016, que o Conjunto Moderno 
da Pampulha, projetado por Oscar Niemeyer e erguido no início de 1940 em Belo Horizonte, foi 
considerado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Ele já era um marco na história 
da arquitetura no Brasil e tombado nas instâncias, municipal, estadual e também federal, pelo 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. 

Adriana Aranha settled and resided during the program of the 6th Bolsa Pampulha in one of the most 
imposing buildings in the city of Belo Horizonte, Edifício JK. One of the icons of the modern Brazilian 
project, designed by Oscar Niemeyer, is treated by the artist from the point of view of its internal 
spaces, its intimacies, life stories and cases. The descriptions of sensations, of random meetings 
in common areas of the building, coexist with unique inventions and insights about game-oriented 
socialization events that regularly take place in the JK’s Ballroom. In the series of works on bingo, 
luck and bad luck do not seem to distinguish one from the other.

The work of Pedro Vieira and Thiago Honório, Boate Azul, explores the relationships and coincidences 
between the Palace Casino in Poços de Caldas and the Pampulha casino building in Belo Horizonte 
that operated in the 1940s and now houses the Pampulha Museum of Art since 1957. It evidences 
the contradictory relationship between construction and destruction of modern heritage — precisely 
at the time when the Pampulha Modern Ensemble was declared by UNESCO as a World Heritage 
Site — from a poster of Mary Vieira belonging to the MAP collection, and from a similar poster 
designed by the artists. 

The ruins of the floor that Mary Vieira designed for Boate Azul, which succeeded the Palace Casino 
after the ban on the games, establish a dialogue, in the context of the exhibition, with the ruins that 
Alexandre Brandão built in the annexed land of the Pampulha Museum. For years, there has been 
talk of building another headquarters for the museum; there is even a project by Oscar Niemeyer. 
What the artist presents is a kind of archeology of the future, the mirroring between the current 
museum building and the ruins of a construction that has never been started. From few elements 
molded in clay, traces of columns, stairs and walls as well as leaves and trash discarded in the lot, 
the artist reveals the ruins of a modern project that was never completed.

It was during the development of the 6th edition of the program in 2016 that the Pampulha Modern 
Ensemble, designed by Oscar Niemeyer and raised in early 1940 in Belo Horizonte, was declared by 
UNESCO as a World Heritage Site. It was already a landmark in the history of architecture in Brazil 
and proclaimed as such in the municipal, state and federal instances, by the National Historic and 
Artistic Heritage Institute (IPHAN). 

The establishment of the place as a cultural heritage is one of the ways to guarantee its preservation, 
but, at the same time, it places restrictions on its use, limits the field of activity of artists and how 
art and architecture can dialogue with each other. Besides requiring many procedures to protect 
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O tombamento é um dos modos de garantir a preservação do patrimônio, mas, ao mesmo tempo, 
coloca restrições ao uso, limita o campo de atuação dos artistas e o modo como arte e arquitetura 
podem dialogar. Além de exigir muitos procedimentos de proteção do espaço, a arquitetura acaba 
se impondo sobre alguns trabalhos. O piso de vidro da entrada, o piso de mármore português 
amarelo no salão nobre, o ônix argentino das paredes das rampas e guarda-corpo, as colunas 
externas revestidas de mármore travertino, as colunas internas forradas de aço inox, parede de 
espelhos de cristal rosado e paredes de vidros que aproximam os ambientes externo e interno 
obrigam artista e curador a tirarem proveito dessa situação, tal como na mostra da 6ª edição 
do Bolsa Pampulha. O entorno do MAP, o paisagismo e os jardins de Burle Marx, que se integram 
plenamente ao museu, são onipresentes e também agregam sentidos particularmente a alguns 
trabalhos da mostra, como de Efe Godoy, e a ela como um todo. 

O título de Patrimônio Cultural da Humanidade, além de colaborar na proteção da memória e 
história da cidade, chamou atenção do mundo todo para o edifício que há 60 anos abriga o Museu 
de Arte da Pampulha e que foi construído para ser um luxuoso e cintilante cassino, o qual funcionou 
apenas até 1946. As legítimas preocupações com a preservação do patrimônio aumentaram, mas 
não devem inviabilizar o museu como lugar vivo, dinâmico, campo de pesquisas e experimentações. 
A mostra dos residentes do 6º Bolsa Pampulha é a contrapartida que os artistas oferecem para 
a cidade, momento de ativar o espaço do museu, enriquecer seu acervo e proporcionar o contato 
direto com o frescor de trabalhos de arte contemporânea recém realizados.

the space, the architecture ends up imposing itself on some works. The glass floor of the 
entrance, the yellow Portuguese marble floor in the noble hall, the Argentine onyx on the 
walls of the ramps and the guardrail, the outer columns covered with travertine marble, the 
internal columns lined with stainless steel, the wall of pink crystal mirrors and the walls of 
glass that approach the external and internal environments are examples of how the artist 
and curator can seize this situation and inspire themselves – just as in the exhibition of 
the 6th edition of Bolsa Pampulha. The surroundings of the Pampulha Museum of Art, the 
landscaping and gardens of Burle Marx, so fully integrated with the museum, are ubiquitous 
and add meaning to some particular works of the exhibitions, such as Efe Godoy’s, and to 
the very exhibition as a whole. 

The title of World Heritage Site, in addition to collaborating in the protection of the memory and 
history of the city, has drawn worldwide attention to the building that for 60 years houses the 
Pampulha Museum of Art and which was built to be a luxurious and dazzling casino that worked 
only until 1946. Some legitimate concerns about preservation of heritage have increased, 
but should not prevent the museum from establishing itself as a living, dynamic place for 
research and experimentation. The exhibition of the resident artists of the 6th Bolsa Pampulha 
is the counterpart they offer to the city, an opportunity to stimulate the space of the museum, 
to enrich its collection and to provide direct contact with the freshness of newly completed 
contemporary artworks.
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Para um artista ou curador, estar em residência implica deslocamento e imersão: sair de uma 
região qualquer em que se habita e se vive um cotidiano regular rumo a outro local; experimentar 
um período de mergulho em uma situação particular, frente à qual há que se dedicar e explorar. 
Esta fórmula, descrita aqui de maneira simples e um tanto sumária, tem se mostrado proveitosa 
para a dinâmica da arte nas últimas décadas, quando se expandiram de modo exponencial as 
ofertas e possibilidades de trabalho e pesquisa a partir das residências artísticas. Sabe-se que 
este é um processo que – como outros traços do circuito de arte em geral –  progressivamente se 
normalizou, tornando-se procedimento corrente nas práticas da arte contemporânea, tanto para 
os espaços mais institucionalizados como para aqueles de gestão mais autônoma. Há, em todos 
os segmentos, interesse em propor a possibilidade de uma experiência que traga a recompensa de 
um momento de excepcionalidade – intenso, fora da rotina. Mas, o que de fato pode ser ofertado, 
nessas circunstâncias particulares?

Parece, sem dúvida, que algo do interesse pelas residências vai de encontro à dificuldade – que 
mais e mais se acentua – de se desenvolver metodologias de escape às ações sincronizadas 
do dia a dia e aos desafios impostos à sobrevivência básica. Com a crescente precarização 
do trabalho, percebem-se as rotinas cotidianas submetidas a ritmos ”de fora para dentro”, no 
sentido da automatização dos corpos e sua circulação por trajetos traçados à revelia, na vibração 
perversa da sociedade de controle: torna-se mais difícil implementar qualquer deslocamento que 
se queira singular ou desviante, pois, se a vida em rede nos desloca continuamente, isso se dá 
invariavelmente nas trilhas pré-definidas pelas estruturas de dominação. Também ações de arte 
se produzem aí, mas que se deslocam em torno de padrões de consumo e entretenimento, com 
espaço reduzido às práticas de produção de pensamento e às dinâmicas arredias à pragmática de 
resultados. O quadro é complexo, já que “o controle é exercido a um nível invisível, irreversível, um 
nível que não pode ser refreado, uma vez que ocorre através da criação de automatismos operativos 
e linguísticos”, pois “a fábrica imaterial solicita que coloquemos nossas almas à sua disposição: 
inteligência, sensibilidade, criatividade e linguagem”.1 Neste contexto, qualquer brecha – ainda 
que fruto também do cálculo de gestores e de acordos dos quais também participam agentes da 
macroeconomia, é claro – poderia significar a possibilidade de fuga do contexto local em direção 
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For an artist or curator, being in an artistic residency implies both displacement and immersion: 
to leave a region where they lead a normal daily life and head to another location; to experience 
a period of diving into a particular situation, to which they have to be willing to devote their time 
and effort. This formula, described here in a simple and somewhat abstract way, has proved to be 
beneficial to the dynamics of art in the last decades, when the offers and possibilities of work and 
research from the artistic residencies have expanded exponentially. It is known that this is a process 
that – just like other traces of the art circuit in general – has progressively normalized, becoming 
a current practice in contemporary art, both for more institutionalized spaces and for those with 
more autonomous management. In all segments, there is interest in proposing the possibility of 
an experience that brings the reward of an intense, out-of-the-routine moment of exceptionality. 
However, what in fact can be offered in these particular circumstances?

It seems, undoubtedly, that there is something in the interest aroused by the residences that 
goes against the increasingly accentuated difficulty of developing methodologies to escape the 
synchronized actions of the day to day and the challenges of basic survival. With the growing 
deterioration of work conditions, we realize that everyday routines are subject to rhythms “from the 
outside to the inside”, in the sense of the automation of bodies and their circulation by the paths 
created by default, in the perverse vibration of a controlling society; it becomes more difficult to 
implement any singular or deviant displacement, because, if the network life continually moves 
us, this happens invariably in the paths pre-defined by the structures of domination. Art actions 
are also produced there, but they move around patterns of consumption and entertainment, 
having their space reduced to thought-producing practices and dynamics that are averse to 
the pragmatics of results. It is a complex scenario, since “control is exercised on an invisible, 
irreversible level, a level that can not be restrained, since it occurs through the creation of operative 
and linguistic automatisms”, since “immaterial creation demands that we place our Souls at its 
disposal: intelligence, sensitivity, creativity and language.”1 Within this context, any gap – even if it 
is also the result of the calculation of managers and agreements that are also obviously involved 
in macroeconomics agents – could mean the possibility of escaping from the local context towards 
another locality, against which other sets of relations can develop. Moving towards an environment 



2322

a outra localidade frente à qual se pode desenvolver outros conjuntos de relações. Deslocar-se em 
direção a uma região de não-familiaridade, com possibilidade de se desenvolverem outras rotinas, 
reconstruir-se, reinventar-se – trazer algum fôlego diferenciado à prática que se tem desenvolvido 
até então – são demandas que um período de residência pode vir a prometer, colocando-se como 
espaço de trabalho deslocado. 

Este trânsito pode ser local, regional, internacional – o que importa é a possibilidade concreta de 
deslocamento. Há efetivamente, para o artista contemporâneo, um valor no processo de trânsito, 
em não permanecer ancorado nas mesmas circunstâncias e ser capaz de fazer-se circular por 
outras regiões de interesse, como se fosse necessário buscar constantemente novos fluxos em 
circulação – pois o artista local se deixaria aprisionar de modo perigoso pelas amarras de relações 
que podem fixá-lo em um mesmo círculo de recepção. Assim, a residência poderia oferecer sempre 
um novo espaço, outras regiões de atuação a partir das quais o valor de intervenção “[deslocaria] 
assim a rigidez de identidades apegadas ao lugar com a fluidez de um modelo migratório, 
introduzindo as possibilidades para a produção de múltiplas identidades, fidelidades e significados 
não baseados em conformidades normativas, mas nas convergências não racionais forjadas pelos 
encontros e circunstâncias imprevistos” – de modo a “demarcar uma especificidade relacional 
(…) [endereçando-se] às diferenças das adjacências e distâncias entre uma coisa, uma pessoa, 
um lugar, um pensamento, um fragmento ao lado do outro”.2 Parte-se, aqui, do princípio que 
mover-se para uma residência implica a realização de deslocamento, de um possível e necessário 
descentramento, em um apetite por problemas enquanto gesto de necessária desnaturalização 
da prática artística frente a tantos mecanismos de prévia sincronização das ações, próprios da 
economia neoliberal informacional.

O caráter imersivo da residência é favorecido pelo deslocamento, uma vez que, em novo território, 
o artista estaria mais disponível frente a outras circunstâncias de trabalho e pesquisa, em sua 
estadia temporária, de passagem, capaz de envolver-se em projetos com a certeza de que um 
próximo deslocamento estará em breve em jogo – livre da circunstância de fixação, sob o desafio 
da capacidade de desenvolver um projeto temporário, há disponibilidade de uma vivência imersiva 
com o próprio projeto: em um mundo neoliberal, cujos “instrumentos de dominação se moveram 
do domínio da política para aquele da produção técnica de subjetividade”,3 a possibilidade de 
dispor de tempo é absolutamente privilegiada – esta seria uma condição de alto valor no mundo 
contemporâneo, trazendo simultaneamente o acesso a ferramentas de produção de si, da 
construção de encontros e contatos; tempo como mercadoria de luxo, elemento em extinção no 
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of unfamiliarity, with the possibility of developing other routines, rebuilding themselves, reinventing 
themselves – bringing a different mood to the practice that has been developed until then – are 
some of the demands that a residency can provide, establishing itself as a displaced workplace.  

This movement can be local, regional, international — what matters is the concrete possibility of 
displacement. For the contemporary artist, there is in fact a value in the process of movement; a 
value in not remaining anchored in the same circumstances and in being able to circulate through 
other areas of interest, as if it were necessary to constantly seek new circulating flows – since 
the local artist would allow themselves to be imprisoned in a dangerous way by the bonds of 
relationships that can tie them in the same circle of reception. Thus, an artistic residency could 
always offer a new space, other areas of action from which the value of intervention “would displace 
the rigidity of identity attached to the place with the fluidity of a migratory model, introducing the 
possibilities for the production of multiple identities, fidelities and meanings not based on normative 
compliances but on the non-rational convergences manipulated by encounters and unforeseen 
circumstances” – so as to “demarcate a relational specificity... [addressing] the differences of 
adjacencies and distances between a thing, a person, a place, a thought, and a fragment next 
to the other.”2 It is assumed here that moving to a residency implies the accomplishment of a 
displacement, of a possible and necessary decentralization, in an ambition for adversities that 
represent a necessary denaturalization of the artistic practice, faced with so many mechanisms of 
previous synchronization of actions, typical of the neoliberal informational economy.

The immersive character of the residency is favored by the displacement itself, since, in a new 
territory the artist would be more open to new work and research circumstances in their temporary 
stay, to get involved in projects with the certainty that a forthcoming displacement will soon be 
at stake – free from a  stationary environment, under the challenge of being able to develop a 
temporary project, there is availability of an immersive experience with the project itself; in a 
neoliberal world, whose “instruments of domination moved from the domain of politics to that 
of technical production of subjectivity”,3 the possibility of seizing time is absolutely privileged 
– this would be a condition of great value in the contemporary world, while at the same time 
providing access to self-production tools, to facilitate meetings and contacts; time is like a 
luxury merchandise, an endangered element in the 21st century, and meanwhile we are captured 
simultaneously by the most diverse networks. However, it is also here that some gesture of 
resistance can be envisaged, inasmuch as “it is the realm of temporality that also serves as 
(...) a place for new forms of political resistance and liberation”, in a “movement from geo- to 
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século XXI, na medida em que somos capturados simultaneamente pelas mais diversas redes. Mas 
é também aqui que se pode pretender algum gesto de resistência, na medida em que “é o reino 
da temporalidade que também serve como (…) local para novas formas de resistência política e 
libertação”, em um “movimento da geo- para a crono-política”.4 Assim, o investimento no tempo 
imersivo de uma residência pode indicar o mergulho em que a própria prática é politizada, no 
sentido da adoção de uma temporalidade intensiva de pesquisa, em que o fazer se volta para si 
mesmo em um processo de constituir-se, reinventar-se: “o que resiste é uma força (…) vai se auto-
afetar. Esta auto-afecção é a dobra, auto-referente, auto-organizadora”.5 

Não há dúvida que a mobilidade conquistada pelo artista contemporâneo, indicada pela implementação 
bem sucedida do modelo de residência, deve-se em grande parte aos novos aparelhos técnicos e à 
sua crescente portabilidade: o desenvolvimento do computador pessoal, cada vez mais compacto 
e possante, acomplado às redes de comunicação sem fio – e acrescido do telefone celular – 
permite que esse artista esteja de posse de fortes ferramentas multimídia de processamento de 
som e imagem, somadas a significativa biblioteca e acesso contínuo a arquivos de filmes, vídeos 
e peças sonoras; circunstância inimaginável há pouco mais de uma década. O exercício contínuo 
da escrita e o livre processamento de som e imagem têm modificado o conceito de ”ateliê” ou 
”estúdio” (já é corrente o conceito de uma prática pós-estúdio), trazendo uma nova noção de 
processualidade para as práticas artísticas. Mesmo que exista o recurso às práticas tradicionais 
de ateliê, estas se complementam de um modo ou outro com a onipresença da ferramenta 
digital – sendo repotencializadas frente ao regime de temporalidade das redes e enfrentando 
a horizontalização do banco de dados, que rebaixa as intensidades sensíveis ao código binário 
da informação. Certamente aí se abrem importantes possibilidades de ação, junto às novas 
processualidades em jogo – trazendo a conexão em rede, as novas comunidades que se formam, 
ao mesmo tempo em que se produzem canais paralelos e independentes de informação: há uma 
politização instantânea e a possibilidade de incursões e deslocamentos por territórios (próximos 
e distantes) que antes pareciam inacessíveis. A prática do artista contemporâno é regulada agora 
pelo cálculo da intervenção proposta e sua efetiva materialização (eixo fortemente pragmático), 
abandonando parcialmente sua inserção negativa na relação com o circuito de arte e a sociedade 
(traços constitutivos da arte moderna). 

Em minha prática pessoal, tive a oportunidade de experimentar algumas temporadas em processos 
de residência, a partir de formatos e modelos variados – tanto no período de duração como nos 
protocolos de trabalho possíveis em cada caso. Sobretudo nos processos que envolviam contato 
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chronopolitics “.4 Hence, investing in the immersive time of a residency may indicate the dive 
into which the practice itself is politicized, in the sense of adopting an intensive temporality of 
research, in which doing turns to itself in a process of constituting itself, reinventing means: 
“what resists is a force (...) that will self-affect. This self-affection is the self-referential, self-
organizing fold.“5

There is no doubt that the mobility achieved by the contemporary artist, designated by the 
successful implementation of the model of residency, is largely due to the new technical 
devices and their increasing portability: the development of the personal computer, 
increasingly compact and powerful, connected to wireless communication networks — in 
addition to the cell phone — allows the artist to operate strong multimedia tools for sound 
and image processing, coupled with a significant library and continuous access to films, video 
and sound files; an unimaginable circumstance a little over a decade ago. The continuous 
exercise of writing and the free processing of sound and image have modified the concept of 
“atelier” or “studio” (the concept of a post-studio practice is already usual), creating a new 
notion of procedurality to artistic practices. Even if traditional atelier practices are available, 
they end up complemented by the omnipresence of the digital tool — being re-optimized by 
the temporal character of networks and facing the decentralization of the database, which 
decreases sensitive intensities to a binary information code. Certainly important possibilities 
of action are created there, along with the new procedural practices at stake — bringing the 
network connection, the new communities that are formed, while producing parallel and 
independent channels of information: there is an instant politicization and the possibility 
of incursions and displacements by (near and distant) territories that seemed previously 
inaccessible. The practice of the contemporary ar tist is now regulated by the calculation 
of the proposed intervention and its effective materialization (a strongly pragmatic axis), 
leaving aside partially its negative insertion in relation to the circuit of ar t and society 
(constitutive traits of modern art). 

In my personal practice, I had the opportunity to experience some periods in residency processes, 
from diverse formats and models — both during the period of duration and in the working protocols 
of each case. Particularly in processes involving direct contact with groups of participants, the 
residencies have always been an exceptional moment of producing works of a performative 
bias — which often overlapped with the workshop dynamics: in a way, the practice of immersive 
work, continued over a few days in a row, in which the same group of participants works together 
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direto com grupos de participantes, as residências sempre se configuraram como momentos 
excepcionais de produção de trabalhos de viés performativo – que muitas vezes se sobrepunham 
à dinâmica de oficina ou workshop: de certo modo, a prática de trabalho imersivo, continuado ao 
longo de alguns dias em sequência, em que o mesmo grupo de participantes segue em conjunto 
a partir de exercícios e atividades em progressão, é um modelo que tenho adotado de modo 
regular, sem dúvida sendo aos poucos desenvolvido e aperfeiçoado a partir do gesto padrão de 
deslocamento e imersão.6 Há também aqueles períodos de residência em que não se coloca a 
demanda de trabalho coletivo, sendo caracterizada como oportunidade de aprofundamento de 
pesquisa, uma vez que se pode desenvolver uma rotina diretamente vinculada às questões internas 
da prática e seus processos, acumulados ao longo dos anos – tais oportunidades se configuram 
como momentos intensos de retroalimentação e geração de energia, necessários para que se possa 
intervir com regularidade nos fluxos automáticos do circuito de arte e suas demandas de todos os 
tipos. Destacaria aqui, ainda, os períodos de residência junto a universidades – seja como artista 
residente ou professor visitante.7 Trata-se sempre de momentos em que há trabalho colaborativo, 
em função do aparelho institucional que é colocado em movimento. Não apenas há aí a vocacão 
para o trânsito interdisciplinar (acesso a laboratórios), como também se multiplicam as formas de 
intervenção possíveis – exposições, conferências, publicações, aulas etc. É interessante perceber o 
impacto que tais intervenções podem causar na rotina regular da universidade, espaços com grande 
peso de gestão burocrática – no Brasil, este é um procedimento ainda muito pouco explorado.

Certamente, a prática das residências artísticas é uma das ferramentas mais interessantes da 
dinâmica da arte atual, promovendo deslocamentos, trânsitos e contatos, trazendo possibilidades 
de outra gestão do tempo e de mergulho imersivo nos protocolos de produção e pesquisa – 
traços fundamentais para que se contribua com aqueles aspectos da arte contemporânea afins à 
intervenção crítica e dinâmica de resistência.

6. destacaria aqui principalmente o 
desenvolvimento das séries eu-você: 
coreografias, jogos e exercícios 
(iniciada em 1997) e conversas-
coletivas (iniciada em 2010).

7. desenvolvi períodos de residência 
nas seguintes universidades: 
unicamp (artista residente, 1987), 
university of Chicago (professor 
visitante, 2013) e simon Fraser 
university (artista residente, 2014).

through exercises and progressive activities, is a model that I have adopted on a regular basis, 
undoubtedly being gradually developed and improved from the standard act of movement and 
immersion.6  There are also those periods of residency in which the demand for collective work 
is not considered, being characterized as an opportunity to deepen research, since it is possible 
to develop a routine that is directly linked to internal issues of practice and its processes, 
accumulated over the years — such opportunities constitute intense moments of feedback and 
energy generation, necessary for regular intervention in the automatic flows of the art circuit and 
its demands of all kinds. I would also emphasize here the periods of residency near universities 
— whether as a resident artist or as a visiting professor.7 These are always moments in which 
there is collaborative work, because of the institutional apparatus that is put into motion. Not 
only is there a vocation for interdisciplinary displacement (access to laboratories), but also a 
proliferation of possible forms of intervention — exhibitions, conferences, publications, classes 
etc. It is interesting to note the impact that such interventions can cause in the regular routine of 
the university, spaces with intricate bureaucratic procedures — in Brazil, this is still a very little 
explored process.

Indeed, the practice of artistic residencies is one of the most interesting tools of the dynamics 
of contemporary art, promoting displacement, transit and contacts, bringing chances of a new 
time management and an immersive dip into production and research practices — fundamental 
traits to contribute to those aspects of contemporary art related to the critical and dynamic 
intervention of resistance.

7. i have completed periods 
of residency in the following 
universities: unicamp (resident 
artist, 1987), university of Chicago 
(visiting professor, 2013) and 
simon Fraser university (resident 
artist, 2014).

6. i would highlight here mainly the 
development of the "Eu-você" (Me-
you) series: choreography, games 
and exercises (started in 1997) and 
collective talks (started in 2010).
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Residência, no projeto de Adriana Aranha para o Bolsa 
Pampulha, tomou dimensão literal, quando habitar o 
emblemático edifício JK em Belo Horizonte se fez a 
questão do seu trabalho. A artista vivenciou seu entorno, 
a partir do apartamento onde veio a morar durante o 
período na cidade, intensificando experiências ao se 
dispor à escuta e observação, registrando lugares, 
encontros nas áreas de circulação, palavras ditas soltas 
no elevador, na portaria, ou ouvidas de dentro de casa. 
O cotidiano de fatos banais, tanto quanto eventos 
extraordinários, eram registrados em fotografia e relatos, 
e acessamos um cotidiano anônimo através das frestas, 
luzes e objetos dos espaços comuns, os acontecimentos 
através das janelas, detalhes encontrados pelos corredores 
ou deixados no compartimento de lixo. Na obra “Enquanto 
nada acontece”, narradas fragmentariamente, estão 
histórias constituídas e vividas, apresentadas em voz e 
imagens que convidam à cumplicidade, à espreita, mas 
sobretudo a um mundo imaginário. Em "Isto cabe na sua 
cintura" estão resíduos materiais de certos encontros, 
objetos que documentam trocas.

The meaning of residency, within the project of Adriana 
Aranha for Bolsa Pampulha, took a literal dimension, 
since the very act of inhabiting the emblematic JK Building 
in Belo Horizonte has become the subject of her work. The 
artist experienced her surroundings, from the apartment 
where she lived during her stay in the city, making a more 
immersive experience by devoting herself to the act of 
listening and observing, documenting places and random 
meetings in the circulation areas, catching loose words 
spoken in the elevator, in the lobby, or heard indoors. The 
everyday of both banal and extraordinary events were 
recorded in photography and stories, giving access to an 
anonymous daily life through the gaps, lights and objects 
of the common spaces, events through the windows, 
details found by the corridors or left in the garbage 
collection area. In the work “Enquanto nada acontece” 
(While nothing happens), the stories are narrated 
fragmentarily, constituted and lived, presented in voice 
and images that incite to complicity, to observation, but 
above all to an imaginary world. In "Isto cabe na sua 
cintura" (This fits in your waist), objects that acquaint 
the viewer with exchanges; they are the material waste of 
certain encounters.

A série “Acontecimento” remete a um bingo semanal ocorrido 
no salão de festas. Suas observações sobre o ritmo do cantador 
do sorteio e os frequentadores, mais ou menos solitários nas 
mesas, foram interrompidas quando inesperadamente a artista 
teve sua cartela premiada. O ocorrido a fez deslocar do lugar 
de observadora para o centro do evento: diante do prêmio, um 
frango assado, para o qual os vizinhos ali jogavam na expectativa 
da sorte, sua reação foi dividir o frango com uma outra jogadora.

Na sala coletiva de televisão, Adriana observava grupos 
assistindo transmissões de futebol. O desconforto das cadeiras 
de plástico, somado à inquietude de certos moradores diante 
das emoções dos jogos ou de seu próprio tédio, é traduzido 
em movimentos em que as cadeiras tombadas, abraçadas, 
invertidas, servem de apoio para o corpo. Numa espécie 
de coreografia, o vídeo “Confrontação” reproduz movimentos 
súbitos, ora encontrando repouso, normalmente em posições em 
que o corpo desconfortável não é acolhido na forma e material 
da cadeira. Ocupar esse espaço móvel buscando algum repouso 
momentâneo pode ser uma imagem do próprio projeto proposto 
por Adriana, a constante reação ao ato de residir.

maBe BethôniCo

The series "Acontecimento" (Happening) refers to a bingo 
that takes place weekly in the building’s ballroom. The taking 
of notes on the rhythm of the bingo caller and of the regulars 
— somehow lonely at their tables — was interrupted when the 
artist unexpectedly found herself the winner. The happening 
moved her from observer to participant, in the center of the 
event: standing before the prize — a roasted chicken — to 
which the neighbors played expecting some luck, her reaction 
was to share the chicken with another fellow player.

In the collective television room, Adriana witnessed some 
groups watching soccer broadcasts. The discomfort of the 
plastic chairs, added to the anxiety of certain residents in 
the face of the emotions of the games or their own boredom, 
is translated into movements in which the chairs, fallen, 
embraced, inverted, serve as support for the body. In a kind 
of choreography, the video "Confrontação" (Confrontation) 
reproduces sudden movements, with sparse moments of 
rest, usually in positions where the uncomfortable body is 
not accommodated in the form and material of the chair. To 
occupy this moving space, seeking for some momentary rest, 
can be an image of the project proposed by Adriana, of the 
constant reaction to the act of residing.

maBe BethôniCo
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Confrontação
Ação para vídeo, HD, cor, áudio | 
6’36’| 2016

Confrontação (Confrontation)
Video performance, HD, in color, audio | 
6’36’| 2016
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Chance, da série Acontecimento
Impressão fotográf ica sobre papel 100% algodão adesivada sobre alumínio | 2016

Chance (Chance), part of the Acontecimento series
Photographic pr int on 100% cotton paper, adhesive applied over aluminium | 2016
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Enquanto nada acontece
Slideshow, HD, cor, áudio, legenda | 38’07’’ | 2016

Enquanto nada acontece (While nothing happens)
Slideshow, HD, in color, audio, subtitled | 38’07’’ | 2016



4544

adriElE FrEitas / julianE PEixoto



4746

O trabalho apresentado por Adriele Freitas e Juliane Peixoto 
é produto de uma pesquisa em curso sobre processos 
de mineração em partes diversas do Brasil, na qual se 
debruçam, sobretudo, sobre os custos humanos e ambientais 
ali envolvidos. Custos que são menos o resultado do mal 
funcionamento eventual dos procedimentos necessários 
à extração de minérios e mais consequência da operação 
regular dessa atividade econômica. O que exibem como 
resultado de sua investigação não almeja, todavia, elucidar 
encadeamentos causais relacionados aos danos causados 
por essa indústria; sequer têm a pretensão de assumir a 
forma de argumento discursivo sobre o assunto. Optam, ao 
contrário, por uma locução feita de indícios ou de rastros 
assentada em uma sintaxe formada por fotografias, imagens 
em movimento e sons a elas articulados. É no contexto 
desse projeto mais amplo que se insere seu interesse pela 
extração de caulim em Minas Gerais e a produção de tudo o 
que pode ser dele derivado.

Em dois monitores postos lado a lado, as artistas argumentam, 
de forma sucinta, sobre o caráter entrópico dos processos 
que pesquisaram. Em um deles, exibem um vídeo amador 
feito por moradores de uma localidade vizinha a uma 
planta industrial que extrai e beneficia o caulim, um dos 
minérios mais abundantes na natureza e que tem usos tão 
diversificados como a produção de pigmentos, plásticos, 
pesticidas e rações. Um vídeo que registra, da perspectiva 
de quem está em um pequeno barco, um rio estreito no 
meio da mata cuja água é perturbadoramente leitosa e 

The work presented by Adriele Freitas and Juliane Peixoto 
is the product of an ongoing research on mining processes 
in several parts of Brazil, in which they focus, above all, on 
the human and environmental costs involved. Such costs 
are less the result of the eventual malfunctioning of the 
procedures necessary for mineral extraction and more due 
to the frequent operation of this economic activity. What they 
exhibit as a result of their investigation, however, does not 
seek to clarify causal links related to the damage caused by 
this industry; they do not even intend to take the form of a 
discursive argument on the subject. Instead, they adopted 
a rhetoric made up of clues or traces, based on a syntax 
formed by photographs, moving images and interconnected 
sounds. It is in the context of this broader project that lies the 
artists' interest in extracting kaolin in Minas Gerais, but also 
in the production of everything that can be derived from it.

In two monitors placed side by side, the artists argue, in a 
concise way, about the entropic character of the processes 
they researched. In one of them, they show an amateur video 
made by residents of a locality neighboring an industrial 
plant that extracts and processes kaolin, one of the most 
abundant minerals in nature with diversified uses such as 
the production of pigments, plastics, pesticides and animal 
feed. A video that records, from the perspective of someone 
watching from a small boat, a narrow river in the middle of 
the woods whose water is disturbingly milky and thick, almost 

espessa, quase branca. E que recebeu, em seu leito, algo 
que  obviamente não deveria ter sido depositado nele. À 
medida em que o barco avança, a dimensão e a gravidade da 
contaminação da água se tornam gradualmente inequívocas, 
sendo parte culminante do registro filmado do desastre o 
momento em que são visualizados os dutos que, manejados 
por homens de capacete que pertencem a algum grupo 
empresarial, despejam no rio os dejetos claros associados à 
extração e ao manuseio industrial do caulim. 

No segundo monitor, exibem-se imagens da produção de 
derivados do minério, feitas em uma das poucas empresas 
do setor ainda em atividade, posto que muitas das que 
existiam no estado – originalmente de pequeno ou médio 
porte – encerraram seus negócios por não suportarem a 
concorrência das grandes empresas multinacionais do 
ramo instaladas no norte do Brasil. São cenas quase 
melancólicas, onde plantas industriais visivelmente antigas 
e precisadas de manutenção apropriada são comandadas 
por funcionários que certamente sabem não poder durar 
muito tempo mais em seus postos. Juntos, os dois breves 
filmes associam a devastação da natureza causada 
pela atividade extrativa desregulada e o desmonte de 
parte significativa de setor empresarial responsável 
pela extração e processamento do caulim. Exibem, por 
meios próprios à arte e a partir do microcosmo focado no 
projeto, os traços de um desajuste maior entre geração 
de riqueza material a todo custo e sustentabilidade do 
próprio meio onde vive quem a produz.  

moaCir dos anJos

white. A riverbed that received something that obviously 
should not have been discharged there. As the boat moves 
away, the size and severity of water contamination become 
gradually undeniable in the filmed record of the disaster, 
culminating in the moment we visualize the ducts being 
handled by helmet men belonging to some business group, 
who pour into the river the clear waste derived from the 
extraction and industrial handling of kaolin. 

The second monitor displays images of the production 
of derivatives of this mineral, registered in one of the few 
companies of the sector still in activity, since many of those 
that existed in the state — originally of small or medium size 
— closed their businesses for not being able to withstand 
the competition of the great multinational companies of the 
branch installed in northern Brazil. The almost melancholic 
scenes show visibly old industrial plants, lacking proper 
maintenance, being handled by employees who certainly 
know they will not last much longer in their jobs. Together, the 
two short films associate the devastation of nature caused 
by the unregulated extractive activity and the dismantling 
of a significant part of the business sector responsible for 
the extraction and processing of kaolin. By the means of art 
itself, and from the microcosm focused on the project, they 
show the traces of a greater mismatch between generation of 
material wealth at all costs and the sustainability of the very 
environment where those who produce it live.  

moaCir dos anJos
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Caulim
Video-instalação | 8’11’’ | 2016

Caulim (Kaolin)
Video installation | 8’11’’ | 2016
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Caulim
Video-instalação | 8’11’’ | 2016

Caulim (Kaolin)
Video installation | 8’11’’ | 2016
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Caulim
Video-instalação | 8’11’’ | 2016

Caulim (Kaolin)
Video installation | 8’11’’ | 2016
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Caulim
Video-instalação | 8’11’’ | 2016
*Vídeo da direita realizado por pescadores da comunidade 
r ibeir inha do r io Dendê, na Vila do Conde, Barcarena/PA.

Caulim (Kaolin)
Video installation | 8’11’’ | 2016
*Video on the r ight was made by f ishermen of the Dendê 
r iver community, in Vila do Conde, Barcarena/PA.
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Alexandre Brandão's work is based on the physical and 
symbolic articulation that he promotes between the 
Pampulha Museum of Art and the vacant lot located just 
in front of it, across the street. This lot is a place where, 
for years, there has been a project to build an annex of 
the institution, designed by the architect Oscar Niemeyer 
— also author of the building that houses the museum 
— but until now unrealized. Such articulation between 
one place and another is made in two ways, both linked 
to an archaeological narrative that the artist invents. 
The first strategy used was to "dig", in this empty area, 
what would be the indications that, in that place, there 
would have already been a construction, symmetrical 
to the Pampulha Museum of Art. Pieces of columns and 
remains of foundation walls are presented in this arid lot 
as evidence of the supposedly forgotten past, reversing 
the flow of time corresponding to known facts. The fake 
ruins are built of clay extracted from the land itself, as 
indicated by the hole made in the ground simulating a site 
of scientific investigation. While indicating the remains of 
a firm structure, these pieces of building "found" in the 
artist's fiction give the impression of extreme constructive 
fragility, always approaching its complete dismantling.

The second way of making the museum closer to the vacant 
area in front of it is unveiled when one goes to the Pampulha 
Museum of Art and finds, installed on museological glass 
supports, several other pieces made of clay by Alexandre 
Brandão, presented there as if they were objects found in 

O trabalho de Alexandre Brandão se funda na articulação 
física e simbólica que promove entre o Museu de Arte da 
Pampulha e o lote vago situado bem à sua frente, do outro 
lado da rua. Terreno para o qual há anos existe o projeto de 
construir um anexo da instituição, concebido pelo arquiteto 
Oscar Niemeyer – autor também do edifício que abriga o 
museu – e até agora irrealizado. Tal articulação entre um 
e outro lugar é feita de duas maneiras, ambas ligadas a 
uma narrativa arqueológica que o artista inventa. A primeira 
estratégia usada foi “escavar”, nessa área vazia, o que 
seriam os indícios de que ali já teria havido uma construção 
simétrica ao Museu de Arte da Pampulha. Pedaços de colunas 
e restos de fundação de paredes são apresentados, nesse 
lote árido, como evidências desse passado supostamente 
esquecido, invertendo o fluxo de tempo que corresponde 
aos fatos conhecidos. As falsas ruínas são construídas da 
argila retirada do próprio terreno, como indica o buraco 
feito no chão que simula um sítio de investigação científica. 
Ao mesmo tempo que sugerem os restos de uma estrutura 
firme, esses pedaços de prédio “achados” na ficção do 
artista dão a impressão de extrema fragilidade construtiva, 
sempre próximos do completo desmanche.

A segunda maneira de aproximar o museu e a área vaga 
defronte é desvelada quando se vai ao Museu de Arte da 
Pampulha para deparar-se, instaladas sobre suportes 
museológicos de vidro, com várias outras peças feitas de 
argila por Alexandre Brandão, apresentadas ali como se 
fossem objetos achados no espaço vazio situado à frente da 

the empty space in front of the institution. They are replicas 
of pieces of tile or other artifacts produced to be used in 
buildings, as well as leaves that resemble fossil remains 
commonly found in places that are uninhabited for a long 
period. The glass exhibitors in the museum and the hole 
in the lot — from which clay was extracted to create the 
pieces exhibited on them — have, not by chance, the same 
dimensions on their edges, emphasizing the association 
between the two spaces occupied by the work.  

This mirroring between the constructed museum and the 
terrain imagined as a place of its physical extension is still 
marked in another way by the artist, who, for this purpose, 
uses two indication boards. In the open area where the 
artist materially built the results of his research, he put a 
plate with the reproduction of the floor plan of the Pampulha 
Museum of Art — almost next to the invented ruins of its 
double — and points out the location, in relation to the 
perimeter of the building that supposedly existed there, 
from the hole where he extracted the clay to produce all 
the pieces of columns and walls scattered in the formerly 
empty space. The identification of this place of extraction 
is also carried out by using another plate, installed inside 
the museum, very close to where the objects of clay — 
produced with mimetic thoroughness — are exposed as 
archaeological vestiges. Between the museum that exists 
and the lot still vacant in front of it, Alexandre Brandão 
mixes and tangles memory and invented history, a past that 
has happened and another one that is always postponed.
 
moaCir dos anJos

instituição. São réplicas de pedaços de telha ou de outros 
artefatos produzidos para uso em edificações, bem como 
de folhas que se assemelham a restos fósseis comumente 
encontrados em lugares desabitados por um longo período. 
Os expositores de vidro no museu e o buraco no lote de onde 
foi extraída argila para elaborar as peças neles expostas 
possuem, não por acaso, as mesmas dimensões em suas 
bordas, enfatizando a associação entre os dois espaços que 
o trabalho ocupa.  

Esse espelhamento entre o museu construído e o terreno 
imaginado como lugar de sua extensão física é ainda 
marcado de outra maneira pelo artista, fazendo uso, para 
isso, de dois cartazes indicativos. Na área aberta onde 
edificou materialmente os resultados de sua pesquisa, 
pôs uma placa em que reproduz a planta baixa do 
Museu de Arte da Pampulha – quase ao lado das ruínas 
inventadas de seu duplo – e aponta a localização, em 
relação ao perímetro do edifício que supostamente existiu 
ali, do buraco de onde retirou a argila usada para produzir 
todos os pedaços de colunas e paredes espalhados no 
espaço antes vazio. A identificação desse lugar de 
extração é também feita em outra placa, instalada dentro 
do museu bem próximo de onde são expostos, como 
vestígios arqueológicos, os objetos de argila produzidos 
com minúcia mimética. Entre o museu que existe e o lote 
ainda vago à sua frente, Alexandre Brandão mistura e 
confunde memória e história inventada, um passado que 
houve e outro sempre adiado.
 
moaCir dos anJos
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Nova Ruína
Terra retirada do terreno anexo ao MAP, cimento, 
madeira, vidro, ferro, tinta à base de terra, impressos 
e objetos coletados no terreno anexo ao MAP e 
modelados | 2016

Nova Ruína (New Ruin)
Concrete, wood, g lass, iron, soil-based paint, pr ints, and 

dirt and molded objects collected from the land adjacent to 

Pampulha Ar t Museum | 2016
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Nova Ruína
Terra retirada do terreno anexo ao MAP, cimento, madeira, vidro, ferro, tinta à base de 
terra, impressos e objetos coletados no terreno anexo ao MAP e modelados | 2016

Nova Ruína (New Ruin)
Concrete, wood, glass, iron, soil-based paint, pr ints, and dir t and molded objects 
collected from the land adjacent to Pampulha Ar t Museum | 2016
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Nova Ruína (produção)
Museu de Ar te da Pampulha | 2016

Nova Ruína (New Ruin making of)
Pampulha Ar t Museum | 2016
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Nova Ruína (produção)
Museu de Ar te da Pampulha | 2016

Nova Ruína (New Ruin making of)
Pampulha Ar t Museum | 2016
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In his book “Animal Farm”, George Orwell tells us the story 
of a group of farm animals that rebel against the exploratory 
treatment of the local owner. According to the character "Old 
Major", an older, wise pig, "Man is the only real enemy" of 
animals, which is why he proposes a revolution. The animals 
seize power and pigs control the farm, but throughout the 
book, they start giving themselves perks and privileges, 
corrupting themselves in such a way that other animals can 
no longer distinguish pigs from humans. 

In his works, Efe Godoy also gives voice to the animals, but 
in this case, the relationship is of another nature, rather of 
empathy. While performing his work on the Bolsa Pampulha 
program, the artist undertook a thorough research on the 
most beloved / hated inhabitants of the Pampulha region, 
the capybaras. The artist comes to defense of this animal, 
which, at various moments, is cited as a problem, being 
one of the vectors of the Cayenne tick, a feared transmitting 
agent of Macular Fever. Through his performances and 
drawings, the artist exposes the contempt and disregard of 
the authorities, who do not take responsibility for the control 
of the disease in the city. 

Efe created a character, a fantastic creature, partly man, 
partly animal, metamorphosed into a perfect symbiosis. 
Wearing a carefully produced, realistic capybara mask, the 
artist experienced the surroundings of the Museum, strolling 

Em seu livro, Revolução dos Bichos (Animal Farm), George 
Orwell narra a história de um grupo de animais de uma 
fazenda que se rebelam contra o tratamento exploratório do 
proprietário local. Nas palavras do personagem Major, um 
porco de mais idade e sabedoria, o homem seria o verdadeiro 
inimigo dos animais e então propõe uma revolução. Os 
animais tomam o poder e os porcos encabeçam o controle 
da fazenda, mas, ao longo do livro, criam privilégios e 
regalias, corrompendo-se de tal modo que os outros animais 
já não mais pudessem distinguir os porcos de humanos. 

Em seus trabalhos, Efe Godoy também dá voz aos animais, 
mas, nesse caso, a relação é de outra ordem, a de empatia. 
Durante seu processo de trabalho no programa Bolsa 
Pampulha, o artista realizou uma minuciosa pesquisa a 
respeito dos habitantes mais amados/odiados da região da 
Pampulha, as capivaras. O artista sai em defesa do animal 
que, em vários momentos, é citado como problema, por ser um 
dos vetores do carrapato-estrela, temido agente transmissor 
da Febre Maculosa. Com suas performances e desenhos, o 
artista denuncia o abandono e o descaso das autoridades que 
não se responsabilizam pelo controle da doença na cidade. 

Efe criou um personagem, uma criatura fantástica, parte 
homem parte animal, metamorfoseada em perfeita simbiose. 
Vestido com uma máscara de capivara, produzida com 
esmero e realismo, o artista vivenciou o entorno do Museu, 

through the gardens of Burle Marx, arousing curiosity and 
amazement amongst tourists and passers-by. He bathed, 
set up a tent, played musical instruments, took pictures with 
people. On the signs and banners accompanying his tent, 
one could read reflections about the animal in this place, 
now a World Heritage Site: "Where can I live?”; "Sometimes I 
feel like I'm not from here"; "We need to rethink the condition 
of nonhumans in the cities." The performer integrated 
himself into the environment, as naturally and organically 
as if the place were part of his natural habitat. The artist's 
performance ended inside the Museum's exhibition space, 
with the destruction of an alligator-shaped piñata, celebrating 
in a sweet and festive way the moment when the oppressed 
animal rebels against one of its predators.

The artist also created a dismembered book for the 
exhibition, displaying it in a large showcase with drawings and 
watercolors that narrate the adventures of the character in 
soft, delicate traces. Hybrid bodies, anomalies, extraordinary 
creatures: the analogies between their imaginary icons and 
ecological tensions in this place speak of urban problems in a 
mythological and fabulous way. A reflection on the knowledge 
itself and on the procedures of the city, interspersed with 
uncertainties and dilemmas affecting the perception of its 
surroundings. Efe creates a universe at once private and 
plural, in which he approaches conflicts in a humorous and 
poetic way. 

augusto FonseCa

passeando pelos jardins de Burle Marx, despertando 
curiosidade e espanto aos turistas e transeuntes. Banhou-
se, montou barraca, tocou instrumentos musicais, tirou fotos 
com as pessoas. Nos cartazes e faixas que acompanhavam 
sua barraca, reflexões a respeito do animal nesse local agora 
Patrimônio Mundial da Humanidade: “Onde posso viver?”; 
“Às vezes sinto que não sou daqui”; “Precisamos repensar 
a condição dos não humanos nas cidades”. O performer se 
integrou ao ambiente de forma natural e orgânica, como se 
o local fosse parte de seu habitat natural. A performance do 
artista terminou dentro do espaço expositivo do Museu, com 
a destruição de uma piñata em forma de jacaré, celebrando 
o momento, de forma doce e festiva, em que o animal 
oprimido se rebela contra um de seus predadores.

O artista também criou para a exposição um livro 
desmembrado, exibindo-o em uma grande vitrine com 
desenhos e aquarelas que narram as peripécias do 
personagem em traços suaves e delicados. Corpos híbridos, 
anomalias, criaturas extraordinárias. As analogias entre seus 
ícones imaginários e tensões ecológicas existentes nesse 
local falam de problemas urbanos de forma mitológica e 
fabulosa. Uma indagação sobre o próprio conhecimento 
e procedimentos da cidade, entremeada de incertezas e 
dilemas em relação à percepção do seu entorno. Efe cria um 
universo ao mesmo tempo particular e plural, no qual aborda 
os conflitos de forma bem-humorada e poética. 

augusto FonseCa
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Ensaio para um conto fantástico
Per formance | 2016

Ensaio para um conto fantástico (Rehearsal for a fantastical tale)
Per formance| 2016
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Ensaio para um conto fantástico
Per formance | 2016

Ensaio para um conto fantástico 
(Rehearsal for a fantastical tale)
Per formance| 2016
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Ensaio para um conto fantástico
Desenho/aquarela | 50 folhas de papel A4 200g | 2016

Ensaio para um conto fantástico (Rehearsal for a fantastical tale)
50 sheets of A4 200gms paper | 2016
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Ensaio para um conto fantástico
Desenho/aquarela | 50 folhas de papel A4 200g | 2016

Ensaio para um conto fantástico (Rehearsal for a fantastical tale)
50 sheets of A4 200gms paper | 2016
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In her previous works Janaina Wagner has developed a 
research that appropriates homemade videos found on 
the web, portraying both tragedies and funny or bizarre 
situations. Disaster culture and end-of-the-world beliefs are 
among the issues that have already piqued her interest. With 
a background in visual ar ts and journalism, the artist 
pays attention to the artifices and ways in which facts 
are transformed into narratives. 

In her project for the 6th edition of the Bolsa Pampulha 
program, Janaina Wagner investigated machines and 
technologies that create and destroy landscapes. 
Mountains and craters that emerge from mining activity 
mark the starting point of her film, treating nature not as 
something crude and untouched but, on the contrary, as 
a human invention. In her fictional narrative, filmed with 
a drone in a mining camp near the city of Congonhas, 
Minas Gerais, a surreal and enigmatic landscape comes 
amid references by filmmakers such as Andrei Tarkovsky. 
In this artificial and suspenseful environment, the allusion 
to a werewolf is constant. Its image does not appear in 
the film, but is hinted at by artificial noises and howls. 
The texts used in the captions by the artist are inventions 
and montages from writings by Emil Cioran, Émile Zola and 

Janaina Wagner desenvolveu em trabalhos anteriores uma 
pesquisa em que se apropria de vídeos caseiros encontrados 
na internet que registram tanto tragédias como situações 
engraçadas e bizarras. A cultura do desastre e as apostas no 
fim do mundo estão entre as questões que já despertaram 
seu interesse. Formada em artes visuais e jornalismo, a 
artista presta atenção nos artifícios e modos como fatos são 
transformados em narrativas. 

Em seu projeto para a 6a edição do programa Bolsa Pampulha, 
Janaina Wagner investigou máquinas e tecnologias que criam 
e destroem paisagens. Montanhas e crateras que surgem 
da atividade da mineração foram o ponto de partida de 
seu filme para que a natureza fosse tratada não como algo 
bruto e intocado, mas, ao contrário, como invenção humana. 
Em sua narrativa ficcional, filmada com um drone em um 
campo de mineração próximo à cidade de Congonhas, 
MG, uma paisagem surreal e enigmática surge em meio a 
referências de cineastas como Andrei Tarkovsky. Nesse 
ambiente artificial e de suspense, é constante a alusão a 
um lobisomem. Sua imagem não aparece no filme, mas é 
insinuada pelos ruídos artificiais e uivos. Os textos usados 
nas legendas pela artista são invenções e montagens a partir 
de escritos de Emil Cioran, Émile Zola e Sabine Baring-Gould 

Sabine Baring-Gould (a reverend who wrote "The Book of 
Werewolves"), as well as quotes and transmutations of 
subtitles from films such as "Hour of the Wolf" by Ingmar 
Bergman and "Wings of Desire" by Wim Wenders. 

Janaina Wagner researched several stories of werewolves, 
raised hundreds of references, images and information 
on syndromes, such as lycanthropy, in which the affected 
person believes they can turn into animals like a wolf. A 
plate made of metal — extracted from the mining activity 
— engraved in bas-relief, showing an image of a werewolf 
from the fourteenth century, composes the work. The 
artist even plans to edit a book with several of these 
images collected as a continuity of the process initiated 
in the residency.

In front of the site where the science-fiction-like film is 
shown, Janaina Wagner presents an industrial scale 
made of iron, an instrument used to quantify weights 
and measures that is attributed to our world, which is 
also immeasurable and increasingly unrecognizable. 
Fables and myths help us to qualify the strangeness and 
familiarity of what lies before us and the way we associate 
fiction and reality.

Cauê aLves

(um reverendo que escreveu “O Livro dos Lobisomens"), 
além de citações e transmutações de legendas dos filmes 
"A Hora do Lobo", de Ingmar Bergman e "Asas do Desejo", 
de Wim Wenders. 

Janaina Wagner pesquisou diversas histórias de lobisomens, 
levantou centenas de referências, imagens e informações 
sobre síndromes, como a licantropia, em que a pessoa 
afetada acredita que pode se transformar em animais como 
um lobo. Uma placa de metal, fruto da mineração, gravada 
em baixo-relevo, a partir de uma imagem de um lobisomem 
datada do século XIV, compõe o trabalho. A artista projeta 
inclusive editar um livro com várias dessas imagens 
apropriadas como continuidade do processo iniciado na 
residência.

Em frente ao filme com clima de ficção científica, Janaina 
Wagner apresenta uma balança industrial de ferro, 
instrumento usado para quantificar pesos e medidas 
que os homens atribuem ao nosso mundo que também é 
imensurável e cada vez mais irreconhecível. As fábulas e 
mitos nos ajudam a qualificar a estranheza e a familiaridade 
do que está diante de nós e o modo como relacionamos a 
ficção e realidade.

Cauê aLves
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Lobisomem
Balança industr ial, placa de metal gravada e 
video-projeção | 18’16’’| 2016

Lobisomem (Werewolf)
Industr ial weighing scale, engraved metal 
plate and video projection | 18’16’’| 2016
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Lobisomem
Balança industr ial e video-projeção | 
18’16’’| 2016

Lobisomem (Werewolf)
Industrial weighing scale and video 
projection | 18’16’’| 2016
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Lobisomem
Placa de metal gravada| 2016

Lobisomem (Werewolf)
Engraved metal plate | 2016
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Lobisomem
Video-projeção | 18’16’’| 2016

Lobisomem (Werewolf)
Video projection | 18’16’’| 2016
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Lucas Dupin's work is the representation, in precise images 
and measured sounds, of an event that is repeated every 
week: Belo Horizonte’s “Feira Hippie” (Hippie Fair), which, 
despite its name, retains almost nothing of the informal and 
almost playful character of its origin, in the late 1960s. It 
has, however, almost as a natural compensation for having 
lost the spirit of its beginning, a stability that makes it an 
undeniable part of the network of facts and affections that 
form the city. Every week, hundreds of people dedicate 
themselves between dawn and sundown to transforming one 
of the biggest and most central avenues of Belo Horizonte 
into a huge open-air market, where a myriad of goods are 
marketed. It is on this coordinated mobilization of bodies that 
the fair depends, so that it is assembled and disassembled, 
closing and opening the avenue for the common traffic of cars 
and people that usually occupy it. And it is this transforming 
regularity of places that the artist's video seeks to synthesize 
in twelve minutes. 

The work has two symmetrical halves. In the first one, it shows 
the arrival of the modulated pieces of metal and canvas 
fabric that make up the tents, as well as its procedural and 
fast assembly. Aluminum tubes are swiftly spliced into each 
other so that the fabrics that serve as cover are thrown over 
the frame, assembled in an almost silent choreography 
performed by men accustomed to doing it every single 
week. Wood tops complement the lightweight architecture 

O trabalho de Lucas Dupin é a representação, em imagens 
precisas e sons medidos, de um evento que se repete a cada 
semana: a Feira Hippie de Belo Horizonte, que, apesar do 
nome, não conserva quase nada do caráter informal e quase 
lúdico de seu início, no final da década de 1960. Possui, 
contudo, quase como natural compensação por ter perdido 
o espírito de seu começo, uma estabilidade que a faz ser 
parte incontestável da trama de fatos e afetos que constitui a 
cidade. A cada semana, centenas de pessoas se empenham 
para que uma das maiores e mais centrais avenidas de Belo 
Horizonte se transforme, entre a madrugada e o entardecer 
dos domingos, em um gigantesco mercado a céu aberto, 
onde uma miríade de bens são comercializados. É dessa 
mobilização coordenada de corpos que a feira depende para 
ser montada e desmontada, fechando e abrindo a avenida 
para o trânsito comum de carros e gentes que a ocupa 
usualmente. E é essa regularidade transformadora de lugares 
que o vídeo do artista busca sintetizar em doze minutos. 

O trabalho possui duas metades simétricas. Na primeira, 
exibe a chegada das peças moduladas de metal e lona 
que compõem as barracas e seu processual e rápido 
levante. Tubos de alumínio são agilmente emendados uns 
nos outros para que, em seguida, os tecidos que servem 
de coberta sejam lançados sobre a estrutura montada 
em uma coreografia quase muda executada por homens 
acostumados a fazer isso semanalmente. Tampos de madeira 
complementam a arquitetura ligeira dos pontos de venda. 

of the outlets. The process begins when the city is still dark, 
gradually blocking the passage of vehicles on the avenue 
and temporarily inhibiting any other use of that route. In the 
second half of the video, we can witness, through the scenes 
edited so as to show the main gestures made by the same 
men, the disassembly of everything that had been done 
hours before. At the end of the fair, the canvas fabrics are 
rolled up and the pieces of wood and metal dismantled and 
then taken away. A process that ends with the city almost 
already dark, allowing, little by little, that the avenue serves 
again for the passage of vehicles and people, now indifferent 
to what was just happening there. 

Between the first and the second half, there are a few 
seconds when the screen remains dark. This purposeful 
blackout synthesizes what is not seen at work: The fair in 
operation during the clear day, the sellers and buyers coming 
and going in the quest to balance wills and desires, in 
the midst of sweet or upset voices. And just as the video 
begins, inside a dark transport truck that opens the doors 
to unload irons, woods and fabrics, it ends with the same 
truck closing its doors after shipping the same materials, a 
moment when it is impossible to see anything inside. Just 
as the fair, represented through images and sounds, Lucas 
Dupin's work itself is made up of regularities and symmetries, 
evoking the idea that beginnings and endings succeed one 
another incessantly.  

moaCir dos anJos

É um processo que se inicia com a cidade ainda escura e 
que aos poucos bloqueia a travessia de veículos na avenida 
e inibe, temporariamente, qualquer outro uso daquela via. 
Na segunda metade do vídeo, testemunha-se, em cenas 
editadas para exibir os principais gestos feitos pelos mesmos 
homens, o desmonte de tudo que havia sido feito horas 
antes. No fim da feira, as lonas são enroladas e as peças 
de madeira e metal desmontadas para serem depois levadas 
para longe dali. Um processo que se conclui com a cidade 
quase já escura, permitindo aos poucos que a avenida sirva 
de novo para a passagem de veículos e pessoas indiferentes 
ao que há pouco estava se passando ali. 

Entre uma e outra parte, há alguns segundos em que a 
tela permanece escura. É nesse apagão proposital que 
se condensa o que não é visto no trabalho: a feira em 
funcionamento durante o claro do dia, o vai e vem de 
vendedores e compradores em busca de ajustar, em falas 
doces ou alvoroçadas, vontades e desejos. E do mesmo 
modo que o vídeo começa dentro de um caminhão de 
transporte escuro que abre as portas para descarregar 
ferros, madeiras e tecidos, termina com o mesmo caminhão 
fechando suas portas após embarcar os mesmos materiais, 
momento em que é impossível enxergar coisa alguma lá 
dentro. Assim como a feira que representa em imagens 
e sons, o trabalho de Lucas Dupin é feito, ele mesmo, de 
regularidades e simetrias, evocando a ideia de que começos 
e fins sucedem uns aos outros de modo incessante.  

moaCir dos anJos
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Paratextos: feira de artes e artesanato da avenida afonso pena (feira hippie)
Vídeo-instalação | 12’’ | 2016

Paratextos: feira de artes e artesanato da avenida afonso pena (feira hippie)
[Paratexts: Afonso Pena Avenue’s art and crafts fair]
Video installation | 12’’ | 2016
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Paratextos: feira de artes e artesanato da avenida afonso pena (feira hippie)
Vídeo | 12’’ | 2016
Concepção: Lucas Dupin
Direção: Lucas Dupin e Pedro Veneroso
Edição: Lucas Dupin e Pedro Veneroso
Captação de áudio e imagem: Lucas Dupin, Sara Não Tem Nome, Pedro Veneroso
Finalização: Pedro Veneroso

Paratextos: feira de artes e artesanato da avenida afonso pena (feira hippie)
[Paratexts: Afonso Pena Avenue’s art and crafts fair]
Video installation | 12’’ | 2016
Concept by: Lucas Dupin
Directed by: Lucas Dupin and Pedro Veneroso
Edited by: Lucas Dupin and Pedro Veneroso
Audio and image capturing by: Lucas Dupin, Sara Não Tem Nome, Pedro Veneroso
Finalization: Pedro Veneroso
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Paratextos: feira de artes e artesanato da avenida afonso pena (feira hippie)
Vídeo | 12’’ | 2016
Concepção: Lucas Dupin
Direção: Lucas Dupin e Pedro Veneroso
Edição: Lucas Dupin e Pedro Veneroso
Captação de áudio e imagem: Lucas Dupin, Sara Não Tem Nome, Pedro Veneroso
Finalização: Pedro Veneroso

Paratextos: feira de artes e artesanato da avenida afonso pena (feira hippie)
[Paratexts: Afonso Pena Avenue’s art and crafts fair]
Video installation | 12’’ | 2016
Concept by: Lucas Dupin
Directed by: Lucas Dupin and Pedro Veneroso
Edited by: Lucas Dupin and Pedro Veneroso
Audio and image capturing by: Lucas Dupin, Sara Não Tem Nome, Pedro Veneroso
Finalization: Pedro Veneroso
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In the work carried out for the 6th Edition of Bolsa Pampulha, 
Maura Grimaldi launches an institutional initiative, the 
Micro Centro de Estudos em Projeções (Micro Center for 
Studies in Projections), "a platform for research, study 
and experimentation focused on the universe of projected 
images." The exhibition in the Museum is symbolically the 
first action of the Center, pointing the way to an editorial 
project, to the study, presentation and definition of resources 
and, mainly, to the invention of their uses.
 
When recovering an audiovisual technology and artistically 
constructing an image projection apparatus, the artist 
brings back the memory that we made disappear due 
to the speed of technological obsolescence.  The work 
"Lanterna Ótica” (Optical Lantern) questions the access 
to images and audiovisual languages. Her interest focuses 
on the machine as a device for illustrated stories forming 
collective instances, for whose execution, both voice and 
image are present.
 
Slide projection can also be a pedagogical resource, since it 
creates moments of sharing that the artist seeks to experiment, 
enabling the permanence of materials, while rising questions 

Neste trabalho executado para o 6º Bolsa Pampulha, 
Maura Grimaldi inaugura uma iniciativa institucional, 
o Micro Centro de Estudos em Projeções, – “uma plataforma 
de pesquisa, estudo e experimentação voltada para o 
universo das imagens projetadas”. A exposição no Museu 
é simbolicamente a primeira ação do  Centro, apontando 
para um projeto editorial, o estudo, a apresentação e a 
encenação de dispositivos e, principalmente, para a 
invenção de seus usos.
 
Ao resgatar uma tecnologia audiovisual e ao construir 
artesanalmente um aparato de projeção de imagem, a 
artista viabiliza a memória que fazemos desaparecer, diante 
da velocidade da obsolescência tecnológica. A “Lanterna 
Ótica” faz questionar o acesso às imagens e às linguagens 
audiovisuais. Seu interesse está relacionado à máquina 
como dispositivo para histórias ilustradas constituidoras 
de instâncias coletivas, para cuja execução, voz e imagem 
estão presentes.
 
Projeções de slides são também recursos pedagógicos, 
instauram momentos de compartilhamento que a artista 
busca experimentar, viabilizando a permanência de materiais, 

about the discursive narrative. In a performance class on 
"Optical Caves", presented with slide projection by the artist 
at the opening of the exhibition, we have an overview of a 
supposed history of natural projective phenomena, presenting 
a discursive territory full of fiction nuances.
 
In the series "Diafilmes", the artist reproduces booklets 
accompanying film frames, a didactic device containing 
expanded captions of the images. Despite the appropriation 
of the graphic format and its structure as a projection guide, 
the contents are fictional; they are scripts for slide shows 
whose images do not necessarily exist. The works titled 
“Projeção” (Projection), “Os afãs” (Eagernesses), “Cavernas 
óticas” (Optical Caves), “Deserto” (Desert) and “Histórico” 
(History) point to a different relationship between slides 
and their description or contextualization,  adjusting to 
different literary experiences. The possibility of transforming 
works into readings with projections and of expanding the 
collection of printed material and slides is what drives the 
continuity of the construction of the Micro Center. Other 
initiatives for revival, as well as for displacement on materials 
and projection processes, mean the unfolding of the work 
and expansion of the institution.

maBe BethôniCo

enquanto problematiza questões da narrativa discursiva. 
Numa aula-performance sobre “Cavernas óticas”, apresentada 
com projeção de diapositivos pela artista na abertura da 
exposição, percorremos um suposto histórico dos fenômenos 
projetivos naturais, expondo um território discursivo pleno de 
nuanças de ficção.
 
Na série “Diafilmes”, a artista reproduz livretos que 
acompanham fotogramas, um dispositivo didático contendo 
legendas expandidas das imagens. Apesar da apropriação 
do formato gráfico e de sua estrutura como guia de projeção, 
os conteúdos são ficcionais, roteiros para slideshows 
cujas imagens não necessariamente existem. Com os 
títulos “Projeção”, “Os afãs”, “Cavernas óticas”, “Deserto” 
e “Histórico”, cada volume aponta para uma relação 
diferente entre slides e sua descrição ou contextualização, 
conformando experiências literárias distintas. A possibilidade 
de ativação dos volumes em leituras com projeções e a 
expansão da coleção de impressos e slides impulsionam a 
continuidade da construção do Micro Centro. Outras ações 
de resgate, tanto quanto de deslocamento sobre materiais 
e processos de projeção, significam o desdobramento do 
trabalho e ampliação da instituição.

maBe BethôniCo
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Micro Centro de Estudos em Projeções: Lanterna Ótica
Madeira, lentes, alumínio, sistema de ventilação e iluminação através 
de led, f ilme positivo 135mm | 2016

Micro Centro de Estudos em Projeções: Lanterna Ótica
(Micro Center for Studies in Projections: Optical Lantern)
Wood, lenses, aluminium, ventilation system and LED lights, 
135mm reversal f ilm | 2016
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Micro Centro de Estudos em Projeções
Slideshow e livreto impresso | 2016

Micro Centro de Estudos em Projeções
(Micro Center for Studies in Projections)
Slideshow and pr inted booklet | 2016
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Micro Centro de Estudos em Projeções
Slideshow e livreto impresso | 2016

Micro Centro de Estudos em Projeções
(Micro Center for Studies in Projections)
Slideshow and pr inted booklet | 2016
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Micro Centro de Estudos em Projeções: Apresentação Cavernas Óticas (pag.127)
Ação de leitura e exibição de imagens do trabalho Cavernas Óticas | 2016

Micro Centro de Estudos em Projeções: Apresentação Cavernas Óticas (pag.127)
(Micro Center for Studies in Projections: Optical Caves Presentation) (pag.127)
Performance reading and showing the images of the Cavernas Óticas work | 2016

Micro Centro de Estudos em Projeções: Série Diafilmes Culturais
Livreto impresso. T ipograf ia e Risograf ia. Impressão em papel pólen e car tão. 
*Com a colaboração do estúdio Entrecampo | 2016

Micro Centro de Estudos em Projeções: Série Diafilmes Culturais
(Micro Center for Studies in Projections: Cultural Diafilmes Series)
Typography and r iso pr inting on pollen paper and card stock.
*Made in collaboration with the Entrecampo studio | 2016
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“Boate Azul” se refere a um espaço construído em 1947, 
com projeto da artista Mary Vieira, no Palace Cassino em 
Poços de Caldas. Uma grande reforma no edifício do 
cassino implicou na demolição da boate em 2011, – lugar 
coletivo simbólico dos carnavais e festas para alguns da 
cidade, de vulgaridades ou insignificante para outros. 
Pedro Vieira alertou autoridades locais sobre a importância 
da construção, o que, se não resultou na preservação 
do espaço em sua totalidade, foi o que possibilitou a 
“manutenção” de alguns dos materiais dali retirados. O piso 
da pista de dança da boate foi cortado, não sem truculência, 
seguindo um desenho quadriculado previamente enumerado, 
sendo as partes colocadas em sacos plásticos, estocados 
em um porão da administração pública.

A existência de um quebra-cabeça que, de modo distante, 
remete ao projeto de Mary Vieira, deve-se ao interesse e ao 
alerta de uma voz isolada; a guarda de resíduos da pista de 
dança e do bar é incidental. O projeto para o Bolsa Pampulha 
resulta da identificação da perda da memória patrimonial e 

"Boate Azul" (Blue Nightclub) refers to a space built in 1947, 
designed by the artist Mary Vieira, at the Palace Casino 
in Poços de Caldas. A major reform in the casino building 
led to the demolition of the nightclub in 2011 — a symbolic 
collective venue for carnivals and parties for some natives of 
the city and a place of vulgarity or just insignificant for others. 
Pedro Vieira warned local authorities about the importance of 
its construction, which, if it did not result in the preservation 
of the space in its totality, was what made possible the 
"maintenance" of some of the materials removed from there. 
The nightclub's dance floor was truculently cut following a 
previously enumerated checkered design, with the bagged 
pieces stocked in a basement of the public administration.

The existence of a puzzle that distantly refers to Mary Vieira's 
project is due to the interest and alertness of an isolated 
voice; the waste storage of the dance floor and the bar is 
incidental. The project for the Bolsa Pampulha comes 
from identifying the loss of the patrimonial memory and 
its irreversibility. From then on, the authors of the project 

sua irreversibilidade. Os autores do projeto percorreram a 
partir disso um labirinto de negociações, compreendendo 
que o resgate dos  rejeitos  (pois trata-se de entulhos 
numerados) viabilizaria rememoração do espaço destruído 
e, sobretudo, um debate em torno do túnel incontornável 
das decisões sobre o patrimônio, público e privado, tomadas 
por instituições e empreendimentos. A doação dos detritos 
para o projeto é, por um lado, uma compreensão da perda 
de sentido do que foi descartado. Por outro, é atribuir à 
obra dos autores seu lugar de viabilidade de debate sobre a 
boate, o evento de sua destruição e a impossibilidade de sua 
reconstrução. Sua reconstrução não somente é impossível 
e inadequada diante das enormes falhas materiais e 
simbólicas, mas agora ela pertence a outra conformação, à 
obra de Pedro Vieira e Thiago Honório. O trabalho, instaurado 
sobre o residual, é feito a partir dele e composto por ele. 
A obra apresentada na Pampulha instaura o estado, agora 
permanente, do piso destruído. Impregnados no monumento 
redistribuído sobre o chão de outro cassino, estão questões 
de direito, de aquisição e principalmente de perda.

maBe BethôniCo

went through a labyrinth of negotiations, understanding 
that the reuse of residues (because these are numbered 
debris) would bring back the memory of the destroyed space 
and, above all, promote a debate on the inevitable rounds 
of decisions about the Patrimony, both public and private, 
taken by institutions and enterprises. The donation of debris 
to the project is, on the one hand, an understanding of the 
loss of meaning of what has been discarded. On the other 
hand, it attributes to the authors' work the feasibility of 
debate about the nightclub, the event of its destruction and 
the impossibility of its reconstruction. Its reconstruction is 
not only impossible and inadequate in the face of enormous 
material and symbolic failures, but it now belongs to another 
adjustment process, the one to the works of Pedro Vieira and 
Thiago Honório. The work, established on residue, is made 
from, and composed of it. The work presented at Pampulha 
establishes the now permanent state of the destroyed floor. 
Questions of law, of acquisition and mainly of loss are 
impregnated in the monument and redistributed on the floor 
of another casino.

maBe BethôniCo
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Boate Azul – Construção (1947), Destruição (2011), 
Inauguração (2016) 
Mater ial remanescente do piso da pista de dança da Boate Azul, 
projetada pela ar tista Mary Vieira para o edifício do Palace Cassino de 
Poços de Caldas, MG, catalogado e transplantado para o edifício do 
Cassino da Pampulha de Belo Horizonte, MG | 2016

Boate Azul – Construção (1947), Destruição (2011), 
Inauguração (2016) 
(Blue Nightclub: Construction (1947), Destruction(2011), 
Inauguration (2016))
Ruins of Boate Azul’s dance f loor, designed by ar tist Mary Vieira 
for the Palace Casino building in Poços de Caldas, MG, catalogued and 
transplanted to the Pampulha Casino building in Belo Horizonte, MG | 2016
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Mary Vieira 
Brasilien baut (Brasil constrói) 
impressão of fset sobre papel  
128 x 90 cm | 1954

Mary Vieira
Brasilien baut (Brazil builds)
Print offset on paper
128 x 90 cm | 1954

Brasilien zerstört 
[Brasil destrói] 
Cartaz com as informações da 
exposição do programa Bolsa 
Pampulha 2015-2016, realizado 
a partir do car taz Brasilien baut 
[Brasil constrói], de 1954, de 
Mary Vieira, per tencente ao 
acer vo do Museu de Arte da 
Pampulha | 2016

Brasilien zerstört 
[Brasil destroys]
Banner with information about 
Bolsa Pampulha 2015/2016, 
based on the Brasilien baut [Brazil 
builds] banner by Mary Vieira, 1954, 
part of the Pampulha Art Museum 
collection | 2016
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Boate azul – Topografische analyse 
Publicação com a análise do mater ial remanescente do piso da pista de 
dança da Boate Azul, projetada pela artista Mary Vieira para o edifício do 
Palace Cassino de Poços de Caldas, MG, elaborada a partir da publicação 
“Topografische analyse”, de 1974, de Aloísio Magalhães | 2016

Boate azul – Topografische analyse 
Publication analysis of the ruins of Boate Azul’s dance f loor, designed 
by ar tist Mary Vieira for the Palace Casino building in Poços de Caldas, 
MG; based on the “Topograf ische analyse” publication by Aloísio 
Magalhães, 1974 | 2016
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Boate Azul – Entulho 
Entulho ensacado do mater ial 
remanescente do piso da pista de 
dança da Boate Azul, projetada 
pela ar tista Mary Vieira para o 
edifício do Palace Cassino de 
Poços de Caldas, MG | 2016

Boate Azul – Entulho (Debris) 
Bagged debr is f rom the ruins 
of Boate A zul’s dance f loor, 
des igned by ar t is t Mar y V ie ira 
for the Palace Casino bui lding in 
Poços de Caldas, MG | 2016

Boate azul – Néon (pag.140)
Néon elaborado a partir do desenho 
do letreiro da fachada do Museu de 
Arte da Pampulha | 2016

Boate azul – Néon (pag.140)
Neon sign based on the letters of 
Pampulha Ar t Museum’s entrance 
billboard | 2016
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Uma residência artística sempre pareceu um lugar 
privilegiado para o trabalho de Rafael RG. Sua obra, 
antes de ser um objeto no mundo é, isto sim, processo, 
diálogo, postura diante de um contexto específico. 
Dinâmica que prescinde de ateliê fixo em favor de um 
nomadismo cuja bagagem se resume a um laptop. Sendo 
essa residência vinculada a um museu, o caldo torna-se 
ainda mais favorável. Pois é parte essencial do projeto 
de RG o questionamento do aparato institucional que 
legitima a arte. Museus, escolas, galerias, galeristas, 
curadores, críticos, toda a cadeia que agencia a arte e 
com a qual os artistas precisam se relacionar é alvo da 
poética crítica de RG.

Mas, note-se, não estamos diante de uma obra de natureza 
puramente conceitual, asséptica, distante da esfera dos 
afetos. Ao contrário. A singularidade do processo de RG 
se encontra, justamente, no cruzamento de uma forte 
voltagem política e uma dose notável de entrega lírica.  

São três os trabalhos apresentados como desdobramentos 
da residência. “A verdade sobre todas as coisas” 
conforma-se como um letreiro de grande escala 
posicionado na fachada do museu no período da exposição. 
Nessa intervenção fica clara a ironia destilada pelo 
ar tista. O espaço nobre, cuja aura tem o poder de 
autorizar a ser chamado de ar te o que ali está, o 
espaço de poder que acolhe os que souberam, em 
alguma medida, jogar o jogo, o espaço que consagra o 
que foi f iltrado pela história com H maiúsculo. Esses 
são aspectos ligados aos museus mas que atuam em 
silêncio. O ar tista faz questão de evocá-los, dar voz a 
essa engrenagem subliminar, valendo-se para isso do 
gesto irônico.   

An artistic residency always seemed a privileged place for the 
creations of Rafael RG. His work, before being an object in the 
world, is rather a process, a dialogue, a posture in the face of a 
specific context. A dynamic that dispenses with fixed studio in 
favor of a nomadism whose luggage comes down to a laptop. 
Being this residency linked to a museum, the result becomes 
even more favorable. For it is an essential part of Rafael's project 
to question the institutional apparatus that legitimates art. 
Museums, schools, galleries, gallery owners, curators, critics, 
the whole chain that agencies art and with which the artists 
need to interact is the target of RG's poetic criticism.

However, it is important to note that we are not dealing with 
a work of a purely conceptual, aseptic nature, far from the 
sphere of affections. Quite the opposite. The uniqueness of 
RG's process lies precisely in the combination of a strong 
political tension with a remarkable amount of lyrical devotion.  

There are three works presented as results from the residence. 
“A verdade sobre todas as coisas” (The truth about all things) 
takes the form of a large-scale sign placed on the façade of 
the museum during the exhibition period. In this intervention, 
the irony hinted by the artist becomes clear. The noble space, 
whose atmosphere has the power to characterize what lies 
there as art, the space of power that welcomes those who 
knew – to some extent – how to play the game, the space that 
consecrates what was filtered by History with a capital H. These 
are aspects related to museums, but that act in silence. The 
artist insists on evoking them, on giving voice to this subliminal 
mechanism, by using the ironic gesture for this purpose.   

“Estamos calmamente esperando pelo desaparecimento do 
que designamos nós, a história de nós dois” (We are quietly 
waiting for the disappearance of what we call 'us', the story 

“Estamos calmamente esperando pelo desaparecimento 
do que designamos nós,  a história de nós dois” é a obra 
central do processo de pesquisa de RG nos meses como 
residente. O espaço aqui é curto para apresentarmos 
todas as etapas que envolvem a obra, mas tentando ser 
breve: RG criou um edital fictício voltado para quem “se 
autodenomine artista, independente da linguagem com 
a qual trabalhe, seja negrx, não heteronormativo, com 
vivências em periferias urbanas e que se interesse pelas 
diferentes formas de se vivenciar o afeto.” A proposta visava 
a criação de um texto performativo a ser apresentado 
no Museu de Arte da Pampulha durante a exposição da 
6ª Edição do Bolsa Pampulha. A pessoa escolhida pelo 
edital viria a construir colaborativamente parte do trabalho 
apresentado dentro do Museu ao lado de RG. 

O detalhe desse edital dentro do edital – afinal essa é a forma 
usada pelo Bolsa para selecionar os artistas – é o fato 
do mesmo se dirigir a uma só pessoa. Sendo assim, o 
mesmo foi divulgado tendo como alvo somente aquele 
que, na época, era depositário do desejo do artista. 
Uma carta de amor travestida de protocolo burocrático 
de um equipamento cultural. Mas o objetivo primeiro 
foi frustrado, pois o alvo do desejo não se inscreveu no 
edital/carta de amor. Assim, o que vimos na abertura da 
mostra foi uma performance no formato de conferência, 
uma “peça para exposição”, na qual o artista lia para a 
plateia um texto que deslindava todo o processo, incluindo 
o fracasso e transformando-o em matéria do trabalho. 
Vale sublinhar que esse texto, um diálogo entre Rafael 
RG e a “História”, tornada aqui personagem, ocupava-
se de um arco extenso que incluía crítica institucional, 
doses de ficção, afirmação da possibilidade do gesto 
artístico se dar para além, ou aquém, do fazer objetual, 

of the two of us) is the central work of Rafael's research 
process during his months as a resident. There is not enough 
space here to present all the stages that involve the work, 
but, in a summary way: RG created a fictional call notice 
aimed at those who "call themselves an artist, regardless 
of the language with which they work, whether black, non-
heteronormative, living in urban peripheries and interested 
in different ways of experiencing affection." The proposal 
aimed at creating a performative text to be presented at 
the Pampulha Museum of Art during the exhibition of the 
6th edition of Bolsa Pampulha. The person chosen by the 
call notice would collaboratively construct part of the work 
presented inside the Museum, alongside RG. 

The detail of this invented call notice within the real call 
notice — after all, this is the way that the Bolsa program 
selects the artists — is the fact that it addresses one single 
person. Thus, this call notice was disclosed targeting only the 
one person who, at the time, was the object of the artist's 
desire. A love letter disguised as a bureaucratic protocol 
of a cultural facility. However, the first goal was frustrated, 
because the desired person did not enroll in the call notice / 
love letter. Therefore, what we saw at the opening of the show 
was a performance in the conference format, a "piece made 
for the exhibition", in which the artist read to the audience 
a text clarifying the whole process, including the part of the 
failure, and transformed it into the subject of work. It is worth 
emphasizing that this text, a dialogue between Rafael RG 
and "History", here represented as a character, crossed a 
wide area that included institutional criticism, a bit of fiction, 
the affirmation that it is possible for the artistic gesture to 
go either well beyond or well short of the object creation, 
and a lyrical devotion crossed by moments of courage and 
questioning that, in the limit, seek to question the meaning 
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of artistic creation. What is the point of saying that we are 
in a territory of thought, exchange, a search for a way of 
being in a freer world if, in the end, we submit ourselves to a 
mechanism that only replicates the status quo of control and 
power systems? 

Amid the text / conference is the password for the third work 
exposed by RG. In a given moment of his speech, we hear: 

"History: A car accident took place on the corner of Happiness 
Street and Sorrow Street. The car climbed the sidewalk and 
collided with the street signpost. No one was seriously injured." 

It will be this scene, actually seen or perhaps invented – it does 
not matter – the origin of the work "Esquina" (Corner), in which 

we see the post of this intersection, with their respective signs, 
lying on the floor of the museum. The meeting of these opposing 
points, less than evoking the synthesis of the failure episode of 
the call notice / love letter, is an affirmation of the constant 
and uninterrupted cycle of desire, which involves vital and 
destructive forces, gains and losses, in a constant becoming.

Taken together, the three works of Rafael RG form a single 
meaning. They are all part of a program that is, at all times, 
creating instruments that reveal the contradictions of the 
art system, in order to stimulate the independent spectator. 
For this purpose, a generous portion of affection is used, in 
which art and life meet, without knowing where the path will 
lead, because the artist knows that the journey itself is more 
valuable than the arrival. 

Luisa duarte

e uma entrega lírica atravessada por doses de coragem 
e questionamento que, no limite, buscam questionar 
o sentido do fazer ar tístico. De que vale afirmar que 
estamos em um território de pensamento, troca, busca 
por um modo de estar no mundo mais livre se, no fim, 
submetemo-nos a uma engrenagem que somente replica 
o status quo dos sistemas de controle e poder? 

Em meio ao texto/conferência, encontra-se a senha para 
o terceiro trabalho exposto por RG. Em dado momento da 
fala escutamos: 

“História: Um acidente de carro, na esquina da Rua 
da Felicidade com a Rua da Amargura. O carro subiu o 
passeio e colidiu com o poste da placa de logradouro. 
Ninguém se feriu gravemente.” 

Será essa cena, vista de fato ou inventada, pouco importa, a 
origem do trabalho “Esquina”, no qual vemos o poste desse 
cruzamento, com suas respectivas placas, tombado no chão 
do museu. O encontro desses opostos, menos do que evocar 
a síntese do fracasso do edital/carta de amor, configura-se 
como afirmação do ciclo constante e ininterrupto do desejo, 
envolvendo forças vitais e destrutivas, ganhos e perdas, num 
constante devir.

Vistas em conjunto, as três obras de Rafael RG formam um só 
enunciado. São todas parte de um programa que está, a todo 
momento, criando dispositivos que revelem as contradições do 
sistema da arte, com vias a incitar um espectador emancipado. 
Valendo-se, para isso, de uma corajosa dose de afeto na qual 
arte e vida se encontram sem saber qual será o ponto de 
chegada, pois o artista sabe que mais vale a travessia. 

Luisa duarte
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A verdade sobre todas as coisas
Letras metálicas montadas em estrutura de ferro | 2016

A verdade sobre todas as coisas (The truth about all things)
Metal letters on an iron structure | 2016
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A verdade sobre todas as coisas
Montagem | 2016

A verdade sobre todas as coisas (The truth about all things)
Montage | 2016
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Esquina
Placa galvanizada e poste de alumínio | 2016

Esquina (Corner)
Galvanized plate and aluminium pole | 2016
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Estamos esperando calmamente pelo 
desaparecimento do que designamos 
nós / a história de nós dois
Per formance | 2016

Estamos esperando calmamente pelo 
desaparecimento do que designamos 
nós / a história de nós dois (We are 
quietly waiting for the disappearance 
of what we call 'us', the story of the 
two of us)
Per formance | 2016
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A obra de Victor Mattina traz consigo um desafio complexo 
e longínquo: como tornar visível o invisível. Suas pinturas 
figurativas que, grosso modo, poderiam ser descritas como a 
cena de um hospital, uma sala de jogos, ou ainda um jardim 
contido e turbulento, são tudo, menos meras paisagens 
cotidianas. Jamais nos recordamos desses lugares dessa 
forma quando diante de suas telas. Olhadas uma ao lado 
da outra, as três pinturas formam, em verdade, uma sintaxe 
visual que exala a angústia de uma presença ausente. 
Essa ausência nos fala, forja-nos, e contamina. De algum 
modo tateamos o fato, tão abstrato, de que somos também 
sujeitos daquilo que vemos.

Mattina se inscreveu no edital da sexta edição da Bolsa 
Pampulha como um pintor – artista cuja linguagem é 
comumente avessa à natureza desse tipo de programa. 
Naquele gesto, desejava pesquisar o universo dos hospitais 
psiquiátricos e também aqueles de culto e devoção religiosa 
em Belo Horizonte. 

“Contaminação”, “Contenção” e “Vacância”, as três telas 
exibidas no Museu da Pampulha, são frutos desse processo. 
A cama que flutua, o jardim que é só espera, o jogo que já 
terminou ou sequer teve início... Pinturas seguras e, a um só 
tempo, mancas. Mancas por incluírem o silêncio, a falta, o 
outro gaguejante, habitante de territórios às margens, que a 
tornou possível. 

A sensibilidade para perceber um dos maiores nós de nossa 
época, qual seja, a disparidade da natureza dos tempos, 

Victor Mattina's work brings with it a complex and remote 
challenge: how to make the invisible visible. His figurative 
paintings, which, roughly speaking, could be described as 
the scene of a hospital, a games room, or a restrained and 
turbulent garden, are anything but ordinary landscapes. We 
never remember these places in this way when we stand 
before his paintings. Looked side by side, the three paintings 
form, in truth, a visual syntax that exudes the anguish of an 
absent presence. This absence speaks to us, manipulates us 
and contaminates us. Somehow, we can grope the abstract 
fact that we are also subjects of what we see.

Mattina signed up for the 6th edition of Bolsa Pampulha as 
a painter — an artist whose language is commonly averse to 
the nature of this type of program. With this, he wanted to 
research the universe of psychiatric hospitals and also those 
of religious worship and devotion in the city of Belo Horizonte. 

“Contaminação” (Contamination), “Contenção” (Containment) 
and “Vacância" (Vacancy) are the three paintings exhibited 
at the Pampulha Museum of Art, fruits of this process. The 
floating bed, the garden as a place of waiting, the game 
that has already finished or that has not even started yet ... 
Safe and at the same time incomplete paintings. Defective 
because they include the silence, the absence, the 
hesitant other, the inhabitant of marginalized territories, 
that made it possible. 

The sensibility to perceive one of the greatest obstacles of 
our time — that is, the divergent nature of the times — is 

encontra-se nessas palavras do artista: “Dá para pensar que 
a marcha lenta dessa vida que enferruja é mais próxima à 
das plantas que a de outras pessoas. Lidar com brotos, vê-
los virarem folhas, com frutos e flores é uma boa maneira de 
aprender a abandonar o relógio e viver no tempo das coisas. 
Tudo vive e tudo quer, a pena é que as coisas superam a 
gente nesse sentido.”           

A atenção de Victor Mattina volta-se para locais destinados 
a acolher sofrimento ou questionamento extremos, ou seja, 
embebidos de um registro que é, sobretudo, intangível. 
Entretanto, tais espaços jamais foram incorporados em 
sua pesquisa, ecoando qualquer traço de oportunismo ou 
ilustração. Cada tela acolhe o mistério próprio da cena 
original. Um estado de desamparo ecoa no trabalho. Mas, 
no lugar de significar fragilidade, debilidade, o desamparo 
constitui uma insuspeita força, quando forja vínculos 
sociais. “É possível você utilizar uma saída mais freudiana 
para falar que as pessoas entram em relações sociais para 
firmar seus desamparos. Firmar seu desamparo quer dizer 
que você entra nas relações sabendo que não vai encontrar 
no outro aquilo que o ampara. Eu vou encontrar no outro 
aquilo que me despossui, que me desampara. Mas é 
um desamparo formador. De certa forma, significa uma 
capacidade que eu vou desenvolver de me abrir àquilo que 
eu não controlo no outro.”

Suas pinturas parecem murmurar, acompanhando os versos 
do poeta romântico Friedrich Hölderlin: “Ali onde mora o 
perigo / cresce aquilo que salva.”. 

Luisa duarte

found in these words of the artist: "We may think that the 
slow pace of this rusting life is closer to that of plants than of 
that of other people. Dealing with buds, seeing them become 
leaves with fruits and flowers is a good way to learn how to 
abandon the clock and live in the time of things. Everything 
lives and everything craves, it is unfortunate that things 
surpass us in that sense."           

Victor Mattina's attention turns to places associated with 
extreme suffering or questioning, in other words, embedded 
in a record that is, above all, intangible. However, such spaces 
were never incorporated into his research, reverberating any 
trace of opportunism or illustration. Each painting stages 
the mystery of the original scene. A state of helplessness 
echoes in his work. However, instead of meaning fragility 
or weakness, such helplessness is an unsuspected force, 
since it manipulates social bonds. "It is possible to use a 
more Freudian way of saying that people enter into social 
relationships to establish their helplessness. To establish 
their helplessness means that one enters into relationships 
knowing that they will not find in the other that which protects 
them. I am going to find in the other that which I have taken 
away, that which protects me. Nevertheless, it is a formative 
helplessness. In a certain way, it means the capacity that I 
will develop of opening myself to what I cannot control in the 
other."

His paintings seem to mumble, following the verses of the 
romantic poet Friedrich Hölderlin: "Where the danger is, also 
grows the saving power." 

Luisa duarte
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Contaminação
Óleo sobre tela | 2016

Contaminação (Contamination)
Oil on canvas | 2016



164

Vacância
Óleo sobre tela | 2016

Vacância (Vacancy)
Oil on canvas | 2016
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Contenção
Óleo sobre tela | 2016

Contenção (Containment)
Oil on canvas | 2016
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Artistas convidados
Laura Belém
Rivane Neuenschwander
Marta Neves



175174

Cauê alvEs 
Professor at the Art Department of the Faculty of Philosophy, 
Communication, Arts and Letters of PUC-SP. Since 2016, he is 
general curator of MuBE. Between 2006 and 2016, he was curator 
of MAM-SP's Clube de Gravura, where he performed, among 
others, the exhibition "Clube de Gravura: 30 anos" (Engraving 
Club: 30 years) (2016). He was a member of the Arts Advisory 
Council of MAM-SP (2005-2007). He is the author of the book 
"Mira Schendel: Avesso do Avesso" (Mira Schendel: The reverse 
of reverse) (Bei Editora / IAC, 2010) and the exhibition of the 
same name. He was one of the curators of the 32nd Panorama 
da Arte Brasileira (Panorama of Brazilian Art) of MAM-SP (2011) 
and assistant curator of the 8th Mercosur Biennial (2011). He 
co-curated “Más Allá de la Xilografía” (Beyond the Xilography) 
at the Salvador Allende Solidarity Museum in Santiago, Chile. 
He published a text in the exhibition catalog Mira Schendel, 
Tate Modern, London (2013); Museum of Contemporary Art 
of Serralves, Oporto, and Pinacoteca do Estado (Art Gallery of 
the State of São Paulo) (2014). He was assistant curator of the 
Brazilian Pavilion at the 56th Venice Biennial (2015).

luisa duartE
independent curator and master in Philosophy from the 
Pontifical Catholic University of São Paulo and an art critic of O 
Globo newspaper. She was a member of the advisory council 
of the Museum of Modern Art of São Paulo, coordinator of the 
cycle “A Bienal de São Paulo e o Meio Artístico Brasileiro” 
(The São Paulo Biennial and the Brazilian Artistic Community) 
at the 28th São Paulo Biennial (2008), curator of “Um Outro 
Lugar” (Another place) (Museum of Modern Art of São Paulo, 

Cauê alvEs 
Professor do Departamento de Arte da Faculdade de Filosofia, 
Comunicação, Letras e Artes da PUC-SP. Desde 2016 é curador 
geral do MuBE. Entre 2006 e 2016 foi curador do Clube de 
Gravura do MAM-SP, onde realizou, entre outras, a mostra 
Clube de Gravura: 30 anos (2016). Foi membro do Conselho 
Consultivo de Artes do MAM-SP (2005-2007). É autor do livro 
Mira Schendel: avesso do avesso (Bei Editora/ IAC, 2010) e da 
mostra homônima. Foi um dos curadores do 32º Panorama da 
Arte Brasileira do MAM-SP (2011) e curador-adjunto da 8ª 
Bienal do Mercosul (2011). Fez a cocuradoria de Más Allá de la 
Xilografía, no Museo de la Solidaridad Salvador Allende, em 
Santiago, Chile. Publicou texto no catálogo da exposição Mira 
Schendel, Tate Modern, Londres (2013); Museu de Arte 
Contemporânea de Serralves, Porto, e Pinacoteca do Estado 
de São Paulo (2014). Foi curador assistente do Pavilhão 
Brasileiro da 56a Bienal de Veneza (2015).

luisa duartE 
Curadora independente e mestra em Filosofia pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo e crítica de arte do jornal 
O Globo. Foi membro do conselho consultivo do Museu de 
Arte Moderna de São Paulo, coordenadora do ciclo “A Bienal 
de São Paulo e o Meio Artístico Brasileiro” na 28ª Bienal 
de São Paulo (2008), curadora da mostra “Um Outro Lugar” 
(Museu de Arte Moderna de São Paulo, 2011) e integrou a 
comissão curatorial do programa “Rumos Artes Visuais” (Itaú 
Cultural, 2005/2006). Organizou, com Adriano Pedrosa, o 
livro “ABC - Arte Brasileira Contemporânea”, publicado pela 
editora Cosac Naify em 2014. 

CoMissão dE sElEção E aCoMPanHaMEnto sElECtion and Monitoring CoMMission

2011) and integrated the curatorial commission of the 
program "Rumos Artes Visuais" (Itaú Cultural, 2005/2006). 
She organized, together with Adriano Pedrosa, the book "ABC - 
Arte Brasileira Contemporânea” (ABC - Brazilian Contemporary 
Art), published by Cosac Naify in 2014. 

MaBE BEtHôniCo 
Artist, researcher and professor at the Federal University of 
Minas Gerais, with a master's and doctorate degree from the 
Royal College of Art, London. She has had her work exhibited 
in both national and international institutions, such as the 27th 
and 28th  editions of the São Paulo Biennial, the Museum of 
Modern Art of São Paulo, the São Paulo Museum of Image and 
Sound, the Pampulha Museum of Art, the Pompidou Center 
in Paris, the Museum of Antioquia - Medellin, Kunstverein 
Muenchen - Munich, HMKV Dortmund, Kunsthals Aarhus, 
Nottingham Contemporary, among others.  She participates 
in the international collective of artists and theorists "World 
of Matter" and develops institutions in the fictional and 
documentary scope: Museumuseu, Museu do Sabão (Soap 
Museum), Museu dos Assuntos Públicos (Museum of Public 
Affairs). Her works are in the collections of the Art Gallery of the 
State of São Paulo, MAM SP, MALBA - Buenos Aires, Alkazzi 
Foundation, Pampulha Museum of Art, among others.

MoaCir dos anjos 
Researcher and curator of contemporary art at the Joaquim 
Nabuco Foundation, in Recife, where he has coordinated 
since 2009 the project for exhibitions "Política da Arte" 

MaBE BEtHôniCo 
Artista, pesquisadora e professora da UFMG com mestrado 
e doutorado pelo Royal College of Art, Londres. Teve seu 
trabalho exibido em instituições nacionais e internacionais, 
como nas 27ª e 28ª edições da Bienal de São Paulo, no 
Museu de Arte Moderna de São Paulo, Museu da Imagem e 
do Som-SP, Museu de Arte da Pampulha, Centre Pompidou 
em Paris, Museo de Antioquia - Medellin, Kunstverein 
Muenchen - Munique, HMKV Dortmund, Kunsthals Aarhus, 
Nottingham Contemporary, dentre outros. Participa do 
coletivo internacional de artistas e teóricos “World of Matter” 
e desenvolve instituições no âmbito ficcional - documental: 
Museumuseu, Museu do Sabão, Museu dos Assuntos 
Públicos. Tem obras nos acervos do Pinacoteca de São 
Paulo, MAM SP, MALBA - Buenos Aires, Alkazzi Foundation, 
Museu de Arte da Pampulha, dentre outros.

MoaCir dos anjos 
Pesquisador e curador de arte contemporânea da Fundação 
Joaquim Nabuco, no Recife, onde coordena, desde 2009, 
o projeto de exposições Política da Arte. Foi diretor do 
Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães - MAMAM 
(2001-2006), também no Recife, e pesquisador visitante 
no Centro de Pesquisa TrAIN – Transnational Art, Identity 
and Nation, University of the Arts London (2008-2009). 
Foi curador do pavilhão brasileiro (Artur Barrio) na 54ª 
Bienal de Veneza (2011), curador da 29ª Bienal de São 
Paulo (2010), co-curador da 6ª Bienal do Mercosul 
(2007), em Porto Alegre, e curador do 30º Panorama da 
Arte Brasileira, Museu de Arte Moderna (2007), em São 
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Paulo. Foi curador das mostras coletivas Cães sem Plumas 
(2014), no MAMAM, e A Queda do Céu (2015), no Paço das 
Artes, em São Paulo, além de exposições retrospectivas 
dos trabalhos de Cao Guimarães (2013), no Itaú Cultural, 
e de Jac Leirner (2011), na Estação Pinacoteca, ambas em 
São Paulo. Publica regularmente em revistas acadêmicas 
e catálogos de exposição. É autor, entre outros, dos livros 
Local/Global: Arte em Trânsito (Zahar, 2005) e Arte Bra 
Crítica - Moacir dos Anjos (Automática, 2010), além de 
editor de Pertença - Caderno SESC Videobrasil 8, São 
Paulo (SESC/Videobrasil, 2012).

augusto FonsECa 
Coordenador do setor de Artes Visuais do Museu de Arte 
da Pampulha e artista plástico formado pela Escola de 
Artes Visuais da UFMG. Participou da Comissão de 
Seleção e Organização da 5ª e 6ª edições do programa 
Bolsa Pampulha (2013-2016) e da comissão de seleção e 
organização do projeto Telas Urbanas (2015). Como 
curador, idealizou e organizou a exposição Sobre o que se 
Desenha, no Museu de Arte da Pampulha (2015) e foi 
curador assistente na exposição Arte e Política no Acervo 
do MAP, realizado no SESC Palladium (2016). Como 
artista plástico, participou de diversas exposições 
coletivas e individuais, dentre elas: 44º Salão de Arte 
Luiz Sacilotto (2016), Museu Inimá de Paula (2015), 
Centro de Cultura SESI Mariana (2014) e Galeria de Arte 
da COPASA (2013),  Galeria de Arte do BDMG (2013), 
CEMIG (2012 e 2009), Museu de Artes e Ofícios - MAO 
(2011), Centro de Artes e Convenções da UFOP (2010), 
9° Salão de Artes Visuais de Guarulhos (2009), Fundação 
de Arte de Ouro Preto-FAOP (2008), entre outras.

(Art Policy). He was a director of the Museum of Modern Art 
Aloísio Magalhães - MAMAM (2001-2006), also in Recife, 
and a visiting researcher at the TrAIN Research Center - 
Transnational Art, Identity and Nation, University of the Arts 
London (2008-2009). He was curator of the Brazilian pavilion 
(Artur Barrio) at the 54th Venice Biennial (2011), curator of 
the 29th São Paulo Biennial (2010), co-curator of the 6th 
Mercosur Biennial (2007) in Porto Alegre, and curator of the 
30th Panorama da Arte Brasileira (Panorama of Brazilian Art), 
Museum of Modern Art (2007), in São Paulo. He was curator 
of the collective exhibitions "Cães sem Plumas" (Dogs 
without Feathers) (2014), at the MAMAM, and "A Queda do 
Céu" (The Fall of the Sky) (2015), in Paço das Artes, São 
Paulo, as well as retrospective exhibitions of the works of Cao 
Guimarães (2013), at Itaú Cultural, and Jac Leirner (2011), 
at Estação Pinacoteca, both in São Paulo. He regularly 
publishes in academic journals and exhibition catalogs. He is 
the author of, among others, the books "Local / Global: Arte 
em Trânsito" (Local / Global: Art in Transit) (Zahar, 2005) 
and "Arte Bra Crítica - Moacir dos Anjos" (Automática, 2010), 
as well as editor of "Pertença - Caderno SESC Videobrasil 8" 
(SESC / Videobrasil, 2012).

augusto FonsECa
Coordinator of the Visual Arts sector of the Pampulha 
Museum of Art and a artist graduated from the School of 
Fine Arts of UFMG. He participated in the Selection and 
Organization Committee of the 5th and 6th editions of the 
Bolsa Pampulha (2013-2016) program and the selection and 
organization committee of the Telas Urbanas project (2015). 
As a curator, he conceived and organized the exhibition 
"Sobre o que se Desenha" (About What is Drawn), at the 
Pampulha Museum of Art (2015) and was assistant curator 

at the exhibition "Arte e Política no Acervo do MAP" (Art and 
Politics in the MAP Collection) at SESC Palladium (2016). As 
an artist, he participated in several collective and individual 
exhibitions, among them: 44th Luiz Sacilotto Art Exhibition 
(2016), Inimá de Paula Museum (2015), SESI Mariana 
Cultural Center (2014), COPASA Art Gallery (2013), BDMG 
Art Gallery (2013), CEMIG (2012 and 2009), Museum of Arts 
and Crafts - MAO (2011), Arts and Conventions Center of 
UFOP (2010), 9th Salon of Visual Arts of Guarulhos (2009), 
Art Foundation of Ouro Preto-FAOP (2008), among others .
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adriana aranHa (JOãO PESSOA/PB, 1973)
Trabalha com objetos, ações para vídeo, instalações, 
desenhos, fotografias, entre outras mídias. Tem interesse na 
simplicidade dos gestos cotidianos e nas ações ordinárias 
sem aparente grandiosidade ou função, que reverberam 
e demonstram a potência das pequenas transformações. 
Graduada em Direito em 1999 pela Unicap-PE e pós-
graduada em História da Arte pela FAAP-SP em 2006. 
Das coletivas que participa destacam-se, em 2015, o 43º 
Salão de Arte Contemporânea Luiz Sacilotto, Santo André-
SP, em 2013, Linhas de Fuga: O Desenho e suas Transições 
do Plano ao Espaço, Sesc Vila Mariana, São Paulo-SP, 
em 2012, Poética Relacional, Galeria Jaqueline Martins, 
São Paulo, no mesmo ano é contemplada com o prêmio 
de pesquisa e produção em artes plásticas do 48° Salão 
de Artes Plásticas de Pernambuco. Em 2011, Amerikan 
Kinetics - Latin American Video Collection, Mannheim - 
Alemanha. Em 2010, Paradas em Movimento, Wonderland: 
Ações e Paradoxos, CCSP-São Paulo e Amerikan Kinetics 
- Latin American Video Collection, Galerie Capital Gold, 
Düsseldorf - Alemanha. Em 2009, Linha Líquida, Memorial 
da América Latina - São Paulo. 

adriElE FrEitas (FORTALEzA/CE, 1990) E 
julianE PEixoto (BRASíLIA/DF, 1985)
Adriele Freitas trabalha com montagem de vídeo. Pesquisa a 
produção de imagens acerca da mineração, em especial sobre 
o processo de extração do minério Caulim - entre as regiões 
de Minas Gerais, Pará e Rio Grande do Norte. Participou da 
exposição Zona de Litígio - Memorial da Cultura Cearense 

adriana aranHa (JOãO PESSOA/PB, 1973)
She works with objects, video interventions, installations, 
drawings, photographs, among other media. Interested in 
the simplicity of daily gestures and ordinary actions without 
apparent splendor or function, in actions that reverberate 
and demonstrate the power of small transformations. 
Graduated in Law in 1999 by Unicap-PE with a postgraduate 
degree in History of Art by FAAP-SP in 2006. Among the 
artistic collectives in which she participates the most 
prominent are the 43rd Luiz Sacilotto Contemporary Art Hall, 
Santo André-SP (2015), "Linhas de Fuga: O Desenho e suas 
Transições do Plano ao Espaço" (Scape Lines: The Drawing 
and its Transitions from Plan to Space), Sesc Vila Mariana, 
São Paulo-SP (2013), "Poética Relacional" (Relational 
Poetics), Galeria Jaqueline Martins, São Paulo (2012) - in 
the same year she is awarded the prize for research and 
production in plastic arts of the 48th Salon of Plastic Arts of 
Pernambuco. In 2011, “Amerikan Kinetics - Latin American 
Video Collection”, Mannheim - Germany. In 2010, “Paradas 
em Movimento” (Moving Parades), “Wonderland: Ações e 
Paradoxos” (Wonderland: Actions and Paradoxes), CCSP-
São Paulo and “Amerikan Kinetics - Latin American Video 
Collection”, Galerie Capital Gold, Düsseldorf - Germany. In 
2009, “Linha Líquida - Memorial da América Latina” (Liquid 
Line – Latin America Memorial) - São Paulo.  

adriElE FrEitas (FORTALEzA/CE, 1990) E 
julianE PEixoto (BRASíLIA/DF, 1985)
Adriele Freitas works with video editing. She conducts 
research on the production of mining images, especially 

BiograFia dos artistas artists' BiograPHiEs

(2015); das coletivas: Bângala yakã Aye - Galeria A Gentil 
Carioca/RJ (2015), 66º Salão de Abril - CCBNB/CE (2015), 
2º Laboratório de Artes Visuais - MAC/CE (2014), Laboratório 
de Arte Contemporânea - CCBNB/CE (2014). Realizou o curta-
metragem Vernissage, junto com Filipe Acácio e Juliane Peixoto.

Juliane Peixoto vive e trabalha em Fortaleza e no Rio de Janeiro. 
Pesquisa a produção de imagens acerca da mineração, em 
especial o processo de extração do minério Caulim, entre as 
regiões de Minas Gerais, Pará e Rio Grande do Norte. Trabalha 
com cinema e direção de fotografia. Exposições coletivas: Casa 
Aberta – Residência Casa Comum/RJ (2016), Zona de Litígio no 
MAC/CE (2015),  Bângala: yakã Ayê - Galeria Gentil Carioca/RJ 
(2015), Triangulações em Goiânia, Salvador e Fortaleza (2015), 
66º Salão de Abril – CCBNB/CE (2015) e 2º Laboratório de 
Artes Visuais da Escola Porto Iracema das Artes no MAC/CE 
(2014). Realizou o curta-metragem Vernissage, junto com 
Adriele Freitas e Filipe Acácio. Foi diretora dos longas-metragens 
Milgrau (2016) e O Animal Sonhado (2015), e de diversos 
outros curtas-metragens. Já participou das residências Casa 
Comum (2016) e Laboratório de Artes Visuais da Escola Porto 
Iracema das Artes (2014). Atualmente é bolsista do Programa 
Bolsa Pampulha 2016 – Museu da Pampulha/MG.

alExandrE Brandão (BELO HORIzONTE/MG,1979)
Vive e trabalha em São Paulo. Sua pesquisa recente embaralha 
processos da natureza e da cultura e aborda o fascínio pela 
fenomenologia dos materiais e sua transmutação. Utilizando-
se de técnicas como desenho, escultura, vídeo, fotografia, 
obras com luz, objetos e instalações, sua prática combina 

on the mining and processing of kaolin - between the 
regions of Minas Gerais, Pará and Rio Grande do Norte. She 
participated in the exhibition "Zona de Litígio - Memorial da 
Cultura Cearense " (Litigation Area - Memorial of the Culture 
of Ceará) (2015); and in the artist collectives: Bângala 
yakã Aye - Galeria A Gentil Carioca/RJ (2015), 66th Salão 
de Abril (April Salon) - CCBNB/CE (2015), 2nd Laboratório 
de Artes Visuais (Visual Arts Laboratory) - MAC/CE (2014), 
Laboratório de Arte Contemporânea (Contemporary Arts 
Laboratory) - CCBNB/CE (2014). She made the short film 
"Vernissage", along with Filipe Acácio and Juliane Peixoto.

Juliane Peixoto lives and works alternating between Fortaleza 
and Rio de Janeiro. She conducts research on the production 
of mining images, especially on the mining and processing of 
kaolin - between the regions of Minas Gerais, Pará and Rio 
Grande do Norte. She works with cinema and photography 
direction. Collective art exhibits: Casa Aberta – Residência 
Casa Comum/RJ (2016), Zona de Litígio at MAC/CE (2015),  
Bângala: yakã Ayê - Galeria Gentil Carioca/RJ (2015), 
Triangulações em Goiânia, Salvador e Fortaleza (2015), 66th 
Salão de Abril – CCBNB/CE (2015) e 2nd Laboratório de Artes 
Visuais from Escola Porto Iracema das Artes at MAC/CE 
(2014). She produced the short film "Vernissage", along 
with Adriele Freitas and Filipe Acácio and directed the feature 
films "Milgrau" (2016), "O Animal Sonhado" (The Dreamed 
Animal) (2015), as well as several other short films. She has 
already participated in the residencies Casa Comum (2016) 
and Laboratório de Artes Visuais from Escola Porto Iracema 
das Artes (2014). She currently holds a scholarship from Bolsa 
Pampulha 2016 - Pampulha Museum of Art, in Minas Gerais.
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acaso, tempo, processos físicos e químicos com métodos 
artesanais de produção. Tem participado de residências, 
festivais e exposições incluindo o 6º Bolsa Pampulha (Belo 
Horizonte, 2016); Loop Festival (Barcelona, Espanha, 2015); 
Some False Moves (Nova york, EUA, 2015); Taipa Tapume 
(São Paulo, 2014); 18º e 17º Festival Internacional de Arte 
Contemporânea SESC Videobrasil (São Paulo, 2013 e 2011); 
Bienal de Filmes de Arte de Colônia, (Colônia, Alemanha, 
2005); e as exposições individuais Experimentos com o 
Acaso (Paris, França, 2016); Chão (São Paulo, 2015); Efeito 
sem Causa (São Paulo, 2013); entre outras. Em 2010, 
foi premiado na 5ª Bienal Interamericana de Videoarte 
(Washington DC, EUA) e, em 2014, ganhou o prêmio Bolsa de 
Residência Artística ICCo / SP-Arte na instituição Residency 
Unlimited (Nova york, EUA).

EFE godoy (SETE LAGOAS/MG, 1988) 
Com propostas artísticas que transitam entre desenho, 
música e performance, Efe Godoy iniciou a graduação em 
Artes Plásticas na Escola Guignard. Em suas obras vemos 
frequentemente animais e plantas em forte simbiose com o 
humano, além de toda uma intensa ligação com os aspectos 
ordinários da vida cotidiana, assim como da memória e do 
passar do tempo. Desde 2010 lidera os vocais do projeto 
musical Absinto Muito. Suas aparições se deram até agora 
assim: exposição individual - No Mesmo Tempo em que 
Crescem as Plantas e Todas as Coisas, Edital Jovens Artista 
Mineiros - Memorial Minas Vale, BH – 2016, Como Se Eu 
Estivesse Lá (Aliança Francesa, Belo Horizonte, 2016) Troco 
Taco por Jardim, com a artista Esther de Azevedo (Casa 
Camelo, BH–MG, 2016) Do Objeto que Já Foi de Seu Afeto 
(Projeto Parede do Sesc Palladium, Belo Horizonte, 2016), Do 
que Pode Ser Familiar (DAP – Arte Londrina, 2016), Do Lado 

alExandrE Brandão (BELO HORIzONTE/MG,1979)
He lives and works in São Paulo. His recent research mixes 
natural and cultural processes, addressing his fascination for 
phenomenology of materials and their transmutation. Using 
techniques such as drawing, sculpture, video, photography, 
works with light, objects and installations, the artist's practice 
combines happenstance, time, physical and chemical 
processes with artisanal methods of production. The artist 
has participated in residencies, festivals and exhibitions 
including the 6th Bolsa Pampulha (Belo Horizonte, 2016); 
Loop Festival (Barcelona, Spain, 2015); Some False Moves 
(New york, USA, 2015); Taipa Tapume (São Paulo, 2014); 
18th and 17th SESC Videobrasil International Contemporary 
Art Festival (São Paulo, 2013 and 2011); Biennial of Art 
Films of Cologne, (Cologne, Germany, 2005); and individual 
exhibitions such as "Experimentos com o Acaso" (Experiments 
with Happenstance) (Paris, France, 2016); "Chão" (Floor) (São 
Paulo, 2015); "Efeito sem Causa" (Effect without Cause) (São 
Paulo, 2013); among others. In 2010, he was awarded the 5th 
Inter-American Biennial of Video Art  (Washington DC, USA) 
and, in 2014, he won the Artistic Residency Scholarship ICCo 
/ SP-Arte prize at Residency Unlimited (New york, USA).

EFE godoy (SETE LAGOAS/MG, 1988) 
With artistic proposals that span between drawing, music 
and performance, Efe Godoy began his graduation in Fine 
Arts at Guignard School. In his works we often see animals 
and plants in strong symbiosis with human elements, as 
well as an intense connection with the ordinary aspects 
of everyday life, memory and the passage of time. Since 
2010, he has been leading the vocals of the musical 
project "Absinto Muito". His artistic performances have so 
far occurred as follows: Individual Exhibition - "No Mesmo 

de Dentro da Cabeça (Teatro Municipal de Anápolis, Goiás, 
2015), RAM - Residência Artística da Mutuca (Altamira, Minas 
Gerais, 2015), Residência no Eco-centro Ipec (Pirinópolis, 
Goiás, 2105), Por Enquanto Pássaros (BDMG Cultural, Belo 
Horizonte, 2015), Ter Sido Passarinho Tecido (Instalação site-
specific) (104, Belo Horizonte, 2014).

janaina wagnEr (SãO PAuLO/SP, 1989)
Bacharel em Artes Plásticas, Jornalismo e professora de 
Cinema no Ensino Fundamental, Janaina desenvolve suas 
pesquisas em diversas mídias, como fotografia, livros, 
desenho, vídeo e pintura. O ponto nevrálgico de seu 
trabalho são as relações de limite, controle e contenção 
que o homem estabelece com o mundo. Buscando 
vias de contato – sejam elas de correspondência ou de 
atrito – entre o caráter humano e as construções que ele 
próprio edifica, investiga formas com que seu esforço 
representa questões referentes a sua própria finitude – 
seja sua morte em si, ou algum tipo de “fim de mundo”. 
Participou de diversas residências artísticas, como Red 
Bull Station (SP), Phosphorus (SP), Casa Tomada (SP), 
Anarcademia (W139, Amsterdã), e NES Skagaströnd, na 
costa rural da Islândia. Dentre as principais exposições, 
destacam-se as individuais  Criatura, na Oficina Cultural 
Oswald Andrade (SP), e Decupagem/ Crônica de um Final 
Anunciado  no MARP – Museu de Arte de Ribeirão Preto 
(SP); e as coletivas Permanências e Destruições – Torre H 
(RJ), Hipótese e Horizonte – Observatório (SP), 4º Prêmio 
EDP nas Artes – Instituto Tomie Ohtake (SP), Estado de 
Suspensão – Coletor (SP), (Hamburgo, Alemanha), XV 
Salão de Artes Visuais de Natal (Natal, RN), 13º SNAI - 
Fundação Cultural de Itajaí (Itajaí, SC) e The New york Art 
Book Fair – MoMA PS1 (Nova york, EUA).

Tempo em que Crescem as Plantas e Todas as Coisas" (At 
the Same when Plants and All Things Grow) through the 
open call notice "Jovens Artista Mineiros - Memorial Minas 
Vale", Belo Horizonte – 2016, "Como Se Eu Estivesse Lá" 
(As If I Were There) (Alliance Française, Belo Horizonte, 
2016), "Troco Taco por Jardim" (Changing Parquets for 
Gardens) with the artist Esther de Azevedo (Casa Camelo, 
BH-MG, 2016), "Do Objeto que Já Foi de Seu Afeto " (From 
The Object That Has Already Been your Affection) (Projeto 
Parede from Sesc Palladium, Belo Horizonte, 2016),  
(DAP – Arte Londrina, 2016), "Do que Pode Ser Familiar" 
(From What Can Be Familiar), "Do Lado de Dentro da 
Cabeça" (From the Inside of the Head) (Teatro Municipal 
de Anápolis, Goiás, 2015), RAM - Artistic Residency of 
Mutuca (Altamira, Minas Gerais, 2015), Residency in 
the Ipec Eco-center (Pirinópolis, Goiás, 2105), "Por 
Enquanto Pássaros" (For Now Birds) (BDMG Cultural, 
Belo Horizonte, 2015), "Ter Sido Passarinho Tecido" (Site-
specific installation) (104, Belo Horizonte, 2014).

janaina wagnEr (SãO PAuLO/SP, 1989)
Holding a Bachelor of Fine Arts and Journalism, being also a 
Cinema teacher in Elementary School, Janaina develops her 
research in several media formats, such as photography, 
books, drawing, video and painting. The crux of her work 
are the boundary, control, and restraint relationships that 
man establishes with the world. Seeking ways of contact 
— whether of confluence or of conflict — between the 
human character and the constructions the human build 
by themselves, she investigates ways in which her effort 
represents questions concerning their own finiteness — 
whether it be their death itself, or some kind of  "end of the 
world". She participated in several artistic residencies, such 
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luCas duPin (BELO HORIzONTE/MG, 1985)
Mestre (2012) e Bacharel (2008) em Artes Visuais pela 
UFMG, Lucas Dupin já participou de exposições e residências 
artísticas no Brasil e no exterior. Sua pesquisa artística 
transita por diferentes linguagens como, por exemplo, 
fotografia, desenho, instalação e vídeo, sempre a partir de 
um intenso diálogo com o contexto nos quais os trabalhos 
estão situados. Tem interesse especial pelo universo do 
livro, da palavra escrita e pela forma como a passagem 
do tempo se inscreve nas coisas. Dupin recebeu diversos 
prêmios, como, em 2015, o Prêmio de Arte Contemporânea 
da FUNARTE, 6º Bolsa Pampulha, Prêmio de Residências 
Artísticas da FUNDAJ e, em anos anteriores, destacam-se o 
Concurso Olheiro da Arte, o Prêmio Interações Florestais em 
Terra UNA e o 2º Prêmio Energias na Arte no Instituto Tomie 
Ohtake-SP, no qual recebeu a primeira colocação.   Vive e 
trabalha em Belo Horizonte, Minas Gerais. 

Maura griMaldi (SãO PAuLO/SP, 1988)
Vive e trabalha entre São Paulo e Belo Horizonte. É mestra 
pelo programa de Artes Visuais da Escola de Comunicações 
e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP) e mantém 
um trabalho como pesquisadora e artista. Dedica-se 
majoritariamente às investigações sobre a formação 
da imagem a partir de dispositivos óticos. Já participou 
de exposições em Belém, Belo Horizonte, Fortaleza, Rio 
de Janeiro, São Paulo, entre outras cidades. Entre suas 
principais exibições e projetos destacam-se o programa de 
acompanhamento crítico PIMASP coordenado por Adriano 
Pedrosa e Tobi Maier no MASP (2016/2017); 6ª Bolsa 
Pampulha no Museu de Arte da Pampulha em Belo Horizonte 
(2016); XI Residência Artística do Red Bull Station em São 
Paulo (2015); residência artística no Centro de Arte Jardim 

as Red Bull Station (SP), Phosphorus (SP), Casa Tomada (SP), 
Anarcademia (W139, Amsterdam) and NES Skagaströnd on the 
rural coast of Iceland. Among the main exhibitions, the most 
important individual ones are: "Criatura" (Creature) at Oficina 
Cultural Oswald Andrade (SP),  and  "Decupagem/Crônica de 
um Final Anunciado" (Disruption / Chronicle of an Announced 
Final) at MARP - Museum of Art of Ribeirão Preto (SP); and 
the collective exhibitions: "Permanências e Destruições" 
(Permanences and Destructions) at Torre H (RJ), "Hipótese e 
Horizonte" (Hypothesis and Horizon) Observatório (SP), 4th EDP 
Award in the Arts - Tomie Ohtake Institute (SP), "Estado de 
Suspensão" (State of Suspension) - Coletor (São Paulo, Brazil 
and Hamburg, Germany), XV Salon of Visual Arts of Natal (Natal, 
RN), 13th SNAI - Cultural Foundation of Itajaí (Itajaí, SC) and The 
New york Art Book Fair - MoMA PS1 (New york, USA).

luCas duPin (BELO HORIzONTE/MG, 1985)
Holding a Master's degree (2012) and a Bachelor's degree 
(2008) in Visual Arts from the Federal University of Minas 
Gerais (UFMG), Lucas Dupin has participated in exhibitions and 
artistic residencies in Brazil and abroad. His artistic research 
goes through different languages such as photography, 
drawing, installation and video, always from an intense 
dialogue with the context in which the works are situated. 
He is particularly interested in the universe of the book, the 
written word, and the way the passage of time is embedded 
in things. Dupin received several prizes, such as, in 2015, the 
FUNARTE Contemporary Art Prize, the 6th Bolsa Pampulha, 
FUNDAJ Artistic Residency Prize and, in previous years, the 
"Olheiro da Arte" Contest, the "Interações Florestais em Terra 
UNA" Prize and the 2nd "Energias na Arte" Award at the Tomie 
Ohtake Institute, São Paulo, where he received first place.  He 
lives and works in Belo Horizonte, Minas Gerais. 

Canadá - JACA em Belo horizonte (2014); exposição A 
Vanguarda Está em Ti em Portugal, na ocasião dos 55 anos 
do Círculo de Artes Plásticas de Coimbra (2014); I Mostra do 
Programa de Fotografia 2012/2013 no Centro Cultural São 
Paulo (2012) e a exposição Esquinas, realizada no Museu de 
Arte Contemporânea de São Paulo (2012).

PEdro viEira (POçOS DE CALDAS/MG, 1985) E 
tHiago Honório (CARMO DO PARANAíBA/MG, 1979)   
Pedro Vieira é arquiteto e urbanista, graduado pela FAU USP, 
onde desenvolveu a dissertação de mestrado “Preservação 
e Restauro das Obras de Mary Vieira em Espaços Públicos no 
Brasil” e onde desenvolve a tese de doutorado “Preservação 
e Restauro da Arte Contemporânea no Espaço Público: 
Contribuições para a Urbanidade”, orientados por Beatriz 
Mugayar Kühl. Desde 2004 desenvolve pesquisas sobre a 
artista Mary Vieira. É co-autor do documentário para web 
Polivolume: Conexão Livre, com Cláudia Afonso e Gabriel 
Gutierrez, fruto do Prêmio Rumos Itaú Cultural 2009–2011. 
Colaborou na pesquisa para o livro Linha do Tempo do 
Design Gráfico no Brasil, organizado por Chico Homem de 
Melo e Elaine Ramos Coimbra (Cosac Naify, 2011). É editor-
fundador da Ikrek Edições e professor na Escola da Cidade.
 
Thiago Honório concluiu o bacharelado em Artes Plásticas 
pela UNESP, o mestrado e o doutorado em Artes Visuais 
pela ECA/USP, orientados por Sônia Salzstein. Foi consultor 
pedagógico da FDE/SEE, elaborando e produzindo materiais 
pedagógicos de artes visuais para professores da rede 
pública em parceria com o Museu Lasar Segall, o Museu 
de Arte Moderna, a Pinacoteca do Estado e o Centro 
Universitário Maria Antônia, em São Paulo. Professor, na 
FAAP, dos cursos de Artes Visuais, pós-graduado em Práticas 

Maura griMaldi (SãO PAuLO/SP, 1988)
She lives and works alternating between São Paulo and Belo 
Horizonte. She is a teacher for the Visual Arts program at the 
School of Communications and Arts of the University of São 
Paulo (ECA / USP) and leads a work as a researcher and an 
artist. She focuses mainly on investigations on the formation 
of the image from optical devices. She has participated in 
exhibitions in Belém, Belo Horizonte, Fortaleza, Rio de Janeiro, 
São Paulo, among other cities. Her main exhibitions and projects 
include the critical monitoring program PIMASP coordinated by 
Adriano Pedrosa and Tobi Maier at MASP (2016/2017); the 
6th Bolsa Pampulha at the Pampulha Museum of Art in Belo 
Horizonte (2016); XI Red Bull Station Artistic Residency in São 
Paulo (2015); Artistic residency at Jardim Canadá Art Center - 
JACA in Belo Horizonte (2014); the exhibition "A Vanguarda Está 
em Ti" (The Vanguard Is In you) in Portugal, on the occasion 
of the 55 years of the Plastic Arts Circle of Coimbra (2014); I 
Photography Show 2012/2013 at the Centro Cultural São Paulo 
(2012) and the Esquinas exhibition, held at the Museum of 
Contemporary Art of São Paulo (2012).

PEdro viEira (POçOS DE CALDAS/MG, 1985) E 
tHiago Honório (CARMO DO PARANAíBA/MG, 1979)
Pedro Vieira is an architect and a town planner, graduated 
by the FAU-USP, where he developed the master's thesis 
“Preservação e Restauro das Obras de Mary Vieira em 
Espaços Públicos no Brasil” (Preservation and Restoration of 
Mary Vieira's Works in Public Spaces in Brazil) and where he 
develops the doctoral thesis “Preservação e Restauro da Arte 
Contemporânea no Espaço Público: Contribuições para a 
Urbanidade” (Preservation and Restoration of Contemporary 
Art in the Public Space: Contributions to Urbanity), guided by 
Beatriz Mugayar Kühl. Since 2004, he has been researching 
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Artísticas Contemporâneas e Fotografia pela Faculdade 
de Comunicação. Participou dos programas de residência 
artística da Cité des Arts, em Paris (2012), da Red Bull 
Station, em São Paulo (2013), e do Paço das Artes, em São 
Paulo (2015), dentre outras exposições. Possui obras nos 
acervos do MASP, MAC/USP, MAR, MAM/SP, MAB/FAAP. É 
autor do livro {[( )]} - Entre Chaves, Colchetes e Parênteses, 
publicado pela Ikrek, premiado pelo ProAC.

raFaEl rg (GuARuLHOS/SP, 1986)
Vive e trabalha entre Belo Horizonte e Guarulhos. Mestrando 
em Artes e Literatura pela UFMG (MG) e formado em 
Artes Visuais pela Belas Artes de São Paulo. (Bolsista 
PROUNI - 2010). Participou de mostras e festivais em 
cidades do Brasil e em outros países, como Argentina, 
México, Colômbia, Alemanha, Polônia, Espanha e Holanda. 
Recebeu, entre outras premiações, o 1º Prêmio Foco 
ArtRio, o Prêmio Honra ao Mérito Arte e Patrimônio/
IPHAN, o Prêmio Aquisição do Centro Cultural São Paulo, 
Bolsa Iberê Camargo para residência no Künstlerhaus 
Bremen (Alemanha) e foi agraciado com a Bolsa Pampulha 
para residência no Museu de Arte da Pampulha (MG). 
Em sua prática artística, RG costuma trazer duas fontes 
para construção de seus trabalhos: uma documental e 
outra afetiva, em geral por meio do uso de documentos 
garimpados em arquivos institucionais ou pessoais 
associados a narrativas que podem envolver sua pessoa 
ou um alter ego. A interação entre essas territorialidades 
resulta em obras que quase sempre se aproximam de uma 
ficção, ou de uma noção tensa de ficcionalidade.

the artist Mary Vieira. He is co-author of the web documentary 
"Polivolume: Conexão Livre" (Polivolume: Free Connection), 
with Cláudia Afonso and Gabriel Gutierrez, fruit of the Rumos 
Itaú Cultural Prize 2009-2011. He collaborated in the 
research for the book "Linha do Tempo do Design Gráfico 
no Brasil" (Timeline of Graphic Design in Brazil), organized 
by Chico Homem de Melo and Elaine Ramos Coimbra (Cosac 
Naify, 2011). He is the founding editor of Ikrek Edições and a 
teacher at Escola da Cidade.
 
Thiago Honório graduated with a Bachelor of Arts degree 
from UNESP, a master's degree and a doctorate degree in 
Visual Arts from ECA / USP, both under the guidance of Sônia 
Salzstein. He was a pedagogical consultant of the FDE / SEE, 
elaborating and producing visual arts pedagogical materials 
for public school teachers in partnership with the Lasar Segall 
Museum, the Museum of Modern Art, the Pinacoteca do 
Estado (State Art Gallery). and the Maria Antonia University 
Center in São Paulo. Professor of the Visual Arts courses at 
FAAP, postgraduate in Contemporary Artistic Practices and 
Photography by the Faculty of Communication,  he participated 
in the artistic residency programs of the Cité des Arts, in Paris 
(2012), Red Bull Station in São Paulo (2013), and Paço das 
Artes in São Paulo (2015), among other exhibitions. His works 
are in the collections of MASP, MAC/USP, MAR, MAM/SP, MAB/
FAAP. He is author of the book {[()]} - "Entre Chaves, Colchetes 
e Parênteses", published by Ikrek, awarded by ProAC.

raFaEl rg (GuARuLHOS/SP, 1986)
He lives and works alternating between Belo Horizonte e 
Guarulhos. Attending a Master's degree in Arts and Literature 
from the Federal University of Minas Gerais and graduated in 
Visual Arts by the School of Fine Arts of São Paulo. (Scholarship 

viCtor Mattina (RIO DE JANEIRO/RJ, 1985)
Vive e trabalha no Rio de Janeiro. Formado em Design 
Gráfico pela ESPM (RJ, 2008). Atualmente pesquisa 
relações entre delinquência e disciplina, medo e desejo. 
Seu trabalho se concretiza principalmente na pintura. 
Realizou as mostras individuais: Delta, Galeria Cosmocopa, 
Rio de Janeiro, RJ, 2012; Dublê, Pequena Galeria da UCAM, 
Rio de Janeiro, RJ, 2010. Entre as exposições coletivas 
de que participou estão: Abre Alas 16, Galeria A Gentil 
Carioca, Rio de Janeiro, RJ, 2016; x4, Solar Grandjean de 
Montigny, PUC-RJ, Rio de Janeiro, RJ, 2016; Mais Pintura, 
Sesc Quitandinha, Petrópolis, RJ, 2015; O Mal dos Trópicos, 
Centro Cultural Banco Central, Rio de Janeiro, RJ, 2013.

holder of PROUNI - 2010). He has participated in exhibitions 
and festivals in cities in Brazil and in other countries, such 
as Argentina, Mexico, Colombia, Germany, Poland, Spain and 
Holland. Among other awards, he received the 1st Foco ArtRio 
Prize, the Merit Award for Art and Heritage - IPHAN, the Prêmio 
Aquisição (Purchase Award) of the São Paulo Cultural Center, 
the Iberê Camargo Scholarship for residency at Künstlerhaus 
Bremen (Germany) and was awarded the Pampulha Scholarship 
For residency at the Pampulha Museum of Art (MG). In his 
artistic practice, RG uses two sources to conceptualize his 
works: a documental and an affective one, usually through 
the use of documents that are collected in institutional or 
personal archives associated with narratives that may involve 
his own person or an alter ego. The interaction between these 
territorialities results in works that almost always approach a 
fiction, or a tense notion of fictionality.

viCtor Mattina (RIO DE JANEIRO/RJ, 1985)
He lives and works in Rio de Janeiro.  Graduated in Graphic 
Design by ESPM (RJ, 2008), he currently researches 
relationships between delinquency and discipline, fear and 
desire. His work is mainly embodied in painting. He performed 
the individual exhibitions: Delta, Galeria Cosmocopa, Rio 
de Janeiro, RJ, 2012; Dublê, Pequena Galeria da UCAM, Rio 
de Janeiro, RJ, 2010. Among the collective exhibitions he 
attended are: "Abre Alas 16", Galeria A Gentil Carioca, Rio de 
Janeiro, RJ, 2016; "x4", Solar Grandjean de Montigny, PUC-
RJ, Rio de Janeiro, RJ, 2016; "Mais Pintura" (More Painting), 
Sesc Quitandinha, Petrópolis, RJ, 2015; "O Mal dos Trópicos" 
(The Tropical Disease), Centro Cultural Banco Central, Rio de 
Janeiro, RJ, 2013.
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CaPÍtuLo 4 – dos imPedimentos

são impedidos de participar do Edital como candidatos:

i - agentes públicos municipais;

ii - membros da aMaP, da Comissão organizadora e de seleção e 

acompanhamento, inclusive os suplentes, bem como seus cônjuges, 

companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, consanguíneos ou por 

afinidade, até o segundo grau, sócios ou pessoas jurídicas a eles vinculadas, até 

01 (um) ano após a desvinculação;

iii - ocupantes de cargos de direção, de chefia e de assessoramento vinculados 

à Fundação Municipal de Cultura, bem como seus cônjuges, companheiros ou 

parentes em linha reta ou colateral, consanguíneos ou por afinidade, até o 

segundo grau, sócios ou pessoas jurídicas a eles vinculadas, até 01 (um) ano 

após a desvinculação;

iv - pessoa física que esteja em situação irregular com a Fundação Municipal 

de Cultura;

v -  artistas que participaram de edições anteriores do Programa.

CaPÍtuLo 5 – das insCriÇÕes

5.1. as inscrições para a seleção dos bolsistas serão gratuitas e estarão abertas 

no período de 10 de agosto a 20 de setembro de 2015. 

5.2. as inscrições deverão ser enviadas pelos Correios ou por serviços de entrega 

expressa, com aviso de recebimento (ar), para o seguinte endereço:

6ª Edição do Bolsa PaMPulHa 

MusEu dE artE da PaMPulHa

av. otacílio negrão de lima, 16.585

Bairro jardim atlântico

Belo Horizonte – Minas gerais – Brasil

CEP: 31.365-450

5.3. Para o fiel cumprimento do prazo para recebimento das inscrições, serão 

consideradas válidas as correspondências postadas até a data-limite prevista no 

item 5.1, ressaltando-se que a data registrada no carimbo do correio ou de outros 

serviços de entrega não poderá ser posterior à data de encerramento das inscrições.

5.4. não serão aceitas inscrições efetuadas por fax, e-mail (correio eletrônico) e/

ou pessoalmente, assim como não haverá coleta de inscrições em agências de 

entrega expressa ou Correios.

5.5. o ato de inscrição do artista no processo seletivo implica a aceitação de 

todas as condições estipuladas no presente edital.

5.6. Para efeitos de inscrição, o candidato oBrigatoriaMEntE deverá encaminhar, 

na forma definida no item 5.2, a seguinte documentação EnCadErnada E 

nuMErada, apresentada em um único envelope lacrado e indevassável:

a) Ficha de inscrição (Modelo - anExo i), original ou fotocopiada, que deverá ser 

devidamente preenchida e assinada, apresentada em única via;

b) Cópia da Carteira de identidade ou, sendo estrangeiro, cópia do rnE; 

c) Cópia do CPF;

d) Cópia do Comprovante de residência no Brasil, com prazo de postagem não 

superior a 06 (seis) meses da data de início das incrições, sendo que somente 

serão aceitos documentos bancários, comerciais ou públicos. Caso o proponente 

resida com terceiros e não possua os comprovantes de domicílio em nome próprio, 

deverá juntar declaração do corresidente, atestando o compartilhamento da 

moradia. deverá ainda juntar documentos (carteira de identidade e cpf ou carteira 

de habilitação válida) expedidos em nome do corresidente que emitiu a declaração;

e) Curriculum vitae do artista, resumido em até duas páginas em formato a4, letra 

times new roman ou arial tamanho 12, paragráfo simples, margem superior, 

inferior, esquerda e direita de 2,5;

f) Portfólio, impresso ou digital, contendo documentação fotográfica da obra do 

artista, apresentando, no mínimo 10 (dez) e, no máximo, 20 (vinte) páginas no 

total (arquivo digital, ampliações fotográficas e/ou impressões no tamanho 

máximo a4), contendo as seguintes especificações técnicas sobre a(s) obra(s) 

reproduzida(s): 

f.1. autor;

f.2. título da obra;

f.3. data;

f.4. dimensões em centímetros (altura, largura e profundidade); 

f.5. técnica e material; 

f.6. obras inscritas em categorias que necessitem de suporte digital, tais 

como videoarte, web arte, arte digital, instalação de áudio e vídeo, site-

specific e performance, deverão ser enviadas na mídia mais adequada à 

sua compreensão, tais como dvd, Cd, pen drive ou cartão de memória;

a assoCiação Cultural dos aMigos do MusEu dE artE da PaMPulHa - aMaP, 

por intermédio do MusEu dE artE da PaMPulHa - MaP, em parceria com a 

Fundação MuniCial dE Cultura - FMC, na qualidade de correalizadores da 32º 

salão naCional dE artE da PrEFEitura dE BElo HoriZontE/ 6ª Edição do 

Bolsa PaMPulHa, torna público, para conhecimento dos interessados, que estão 

abertas as inscrições para o Programa a que se refere o presente edital, em 

conformidade com as condições a seguir estabelecidas:

CaPÍtuLo 1 – do oBJeto

o presente Edital tem por objeto selecionar artistas aptos a desenvolverem 

projetos de criação em artes visuais mediante a concessão de bolsas no âmbito 

da 6ª Edição do Bolsa Pampulha. Este programa terá uma fase de residência 

entre maio de 2016 e setembro de 2016, seguida pela fase expositiva ao 

término da residência.

CaPÍtuLo 2 – dos oBJetivos esPeCÍFiCos

o 6º Bolsa Pampulha é um projeto que visa estimular a produção emergente em 

artes visuais em âmbito nacional, tendo por objetivos específicos:

a) selecionar e conceder bolsas a 10 (dez) artistas que deverão se dedicar 

às artes visuais pelo período de 5 (cinco) meses em Belo Horizonte;

b) realizar 05 (cinco) encontros dos bolsistas com a Comissão de seleção 

e acompanhamento ao longo do período de residência em Belo Horizonte;

c) realizar 03 (três) encontros com outros artistas nacionais ao longo do 

período de residência dos artistas em Belo Horizonte;

d) promover ações dos artistas selecionados com a comunidade de 

Belo Horizonte;

e) realizar exposições (individuais ou coletivas) dos artistas com os 

trabalhos desenvolvidos ao longo projeto, em espaço designado pelo 

curador do Programa em conjunto com o MaP, conforme com a agenda 

expositiva definida pela instituição; e

f) editar publicação sobre o processo de pesquisa e o resultado das 

atividades desenvolvidas na 6ª Edição do Bolsa Pampulha.

CaPÍtuLo 3 – dos PartiCiPantes

3.1. Poderão inscrever-se no 6º Bolsa Pampulha  somente pessoas físicas 

diretamente responsáveis pela criação e execução de suas obras. 

3.2. os participantes, para efeito de inscrição, deverão preencher os seguintes 

requisitos:

a) ser brasileiro nato ou naturalizado, ou, sendo estrangeiro, possuir visto 

de permanência definitiva e registro nacional de Estrangeiros (rnE) na 

forma do Estatuto do Estrangeiro (lei Federal nº 6.815/80);

b) comprometer-se a fixar residência na cidade de Belo Horizonte ou 

respectiva região Metropolitana durante o período de vigência da bolsa.

3.3. Por se tratar de um Programa dedicado à produção emergente, o artista 

deverá enquadrar-se em pelo menos uma das situações abaixo relacionadas:

a) ser nascido a partir de 1979 (inclusive); ou

b) ter realizado até 3 (três) exposições individuais; ou

c) ter até 5 (cinco) anos de atividade artística, contando a partir da 

1ª exposição.

3.4. os participantes menores de 18 (dezoito) anos deverão ser emancipados ou 

apresentar autorização escrita dos pais ou responsáveis.

3.5. no caso de coletivos de artistas apresentando-se como candidatos, a 

inscrição deverá ser feita em nome de apenas um dos integrantes do coletivo, que 

fará menção aos outros membros do coletivo na ficha de inscrição. todos os 

membros do coletivo de artistas deverão enquadrar-se no item 3.3

Edital dE sElEção Para ConCEssão dE Bolsa a 
ProjEtos dE Criação EM artEs visuais – 2015

32º salão naCional dE artE da PrEFEitura dE BElo HoriZontE / 6º - Bolsa PaMPulHa 
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f.7. as obras desenvolvidas para suportes e interfaces digitais, como as 

discriminadas acima, deverão conter informações sobre os plug-ins, 

resolução e outros requisitos técnicos para sua correta visualização;

f.8. em caso de portfólio digital - o portfólio contendo fotos das obras 

poderá ser apresentado em formato digital, padronizado em Power Point 

ou slide show, html ou apresentação PdF (PdF Presentation), em 

resolução 1024x768 px, gravados em dvd, Cd, pen drive ou cartão de 

memória, contendo todos os dados solicitados na versão impressa. os 

trabalhos audiovisuais de longa duração deverão ser encaminhados dvd, 

Cd, pen drive ou cartão de memória com até 10 (dez) minutos de 

duração. obras cuja duração original seja superior deverão ser editadas 

pelo artista com até 10 (dez) minutos de duração;

g) Carta de intenção ou proposta sucinta de investigação a ser realizada ao 

longo do período da residência em Belo Horizonte, resumido em até 1 (uma) 

página em formato a4, letra times new roman ou arial tamanho 12, paragráfo 

simples, margem superior, inferior, esquerda e direita de 2,5;

h) Proposta de contrapartida com a comunidade de Belo Horizonte.

5.7. os materiais com má qualidade de visualização e/ou identificados 

incorretamente não serão avaliados, implicando a imediata desclassificação 

do participante.

5.8. os materiais enviados necessários à inscrição estarão disponíveis para 

devolução até 30 dias após a publicação do resultado final. Materiais não 

recolhidos no prazo serão descartados, eximindo-se qualquer responsabilidade 

posterior do MaP e da aMaP.

5.9. os portfólios dos bolsistas selecionados não serão devolvidos e serão 

incorporados ao acervo do Centro de documentação e Pesquisa do Museu de 

arte da Pampulha – CEdoC/MaP.

5.10. Em hipótese alguma serão aceitas obras no formato original para efeitos 

de inscrição.

5.11. Cada artista inscrito deverá cumprir todas as exigências do presente 

edital, especialmente quanto à apresentação dos documentos relacionados no 

item 5.6, sob pena de desclassificação ou rescisão contratual.

CaPÍtuLo 6 – dos direitos de imagem, autorais e ConeXos

6.1. os participantes são pessoalmente responsáveis pela originalidade e 

titularidade das obras, sendo de responsabilidade única, exclusiva e irrestrita 

do artista/inscrito a observância e regularização de toda e qualquer questão 

concernente a direitos autorais, Conexos e de imagem relativos à documentação 

encaminhada, bem como às obras resultantes da 6ª Edição do Bolsa Pampulha.

6.2. a aMaP, a FMC/MaP, a Comissão organizadora e a Comissão de seleção e 

acompanhamento serão isentos de quaisquer responsabilidades, cível ou 

criminal, resultante de falsa imputação de autoria, titularidade ou originalidade 

eventualmente apuradas das obras.

6.3. os participantes deverão ser titulares dos direitos patrimoniais das 

obras para os fins previstos neste Programa, sob pena de desclassif icação 

em qualquer fase do processo, sem prejuízo da adoção das medidas 

judiciais cabíveis.

6.4. a aMaP e a FMC/MaP  se reservam o direito, por tempo indeterminado em 

todo o território nacional e fora dele, de documentar e fazer uso das imagens, 

textos ou qualquer outra mídia utilizada durante todas as etapas do 6ª Edição 

do Bolsa Pampulha, incluindo o desenvolvimento dos trabalhos em ateliê, 

encontros com a Comissão de seleção e acompanhamento, encontro com os 

artistas, oficinas, palestras, ações expositivas e todo e qualquer evento 

relacionado ao Programa.

6.5. se, por eventualidade, o artista selecionado utilizar obras artísticas, tais 

como músicas, obras literárias, lítero-musicais, vídeos, etc., das quais ele não 

seja o autor, para a composição da proposta selecionada, será indispensável a 

apresentação de documento (Contrato de Cessão de direitos autorais ou 

Conexos e  autorização para utilização de imagem ou instrumento similar) que o 

permita utilizar as referidas obras para os propósitos da 6ª Edição do Bolsa 

Pampulha, isentando-se a aMaP, a FMC/MaP, a Comissão organizadora e a 

Comissão de seleção e acompanhamento de quaisquer responsabilidades civis 

e/ou criminais eventualmente apuradas.

6.6. os artistas selecionados deverão ceder, garantidos os devidos créditos, 

mediante contrato de cessão de direitos patrimoniais à FMC/MaP e à aMaP, o 

uso de seus trabalhos para elaboração, gravação e publicação de dvd, catálogo 

e outros produtos e materiais de divulgação da 6ª Edição do Bolsa Pampulha, 

autorizando assim, o uso e a divulgação completa desse material, consideradas 

sua reprodução, transmissão, retransmissão, distribuição, comunicação ao 

público, veiculação em qualquer tipo de mídia e por qualquer meio ou processo 

existente e a sua execução pública comercial ou não. 

6.7. a aMaP, a FMC/MaP e a Comissão de organização poderão ainda, com 

exclusividade, autorizar ou proibir a utilização dos materiais de divulgação 

relacionados no item 6.6, no território nacional ou fora dele, independentemente 

da aquiescência posterior dos selecionados da 6ª Edição do Bolsa Pampulha.

CaPÍtuLo 7 – das ComissÕes

Para o processo seletivo e desenvolvimento da 6ª Edição do Bolsa Pampulha, 

serão constituídas duas Comissões, a saber:

a) Comissão organizadora;

b) Comissão de seleção e acompanhamento. 

os membros das comissões serão designados e nomeados pelo diretor 

administrativo e Financeiro da aMaP em conjunto com a chefia do MaP e serão 

publicadas no diário oficial do Município - doM.

7.1 da Comissão organizadora

7.1.1 Cabe à Comissão organizadora, constituída por um representante da 

aMaP, em conjunto com 02 (dois) representantes da FMC/MaP, designados pela 

Fundação Municipal de Cultura, as seguintes atribuições:

a) receber as inscrições;

b) conferir a regularidade da documentação encaminhada;

c) organizar todo o processo de distribuição dos documentos para os 

integrantes da Comissão de seleção e acompanhamento;

d) providenciar os procedimentos necessários à realização das reuniões 

para seleção dos artistas inscritos;

e) divulgar, através do doM, os resultados parciais (1ª e 2ª etapas) e 

final (3ª etapa) do processo seletivo, apresentando listagem dos artistas 

selecionados em ordem alfabética;

f) resolver quaisquer controvérsias ou pendências advindas do 

desenvolvimento das metas da 6ª edição do Bolsa Pampulha , a qualquer 

tempo, bem como os casos omissos neste edital.

7.1.2. a Comissão organizadora será responsável por todas as fases deste 

edital, exceto pelas etapas de análise da proposta, dos portfólios, que serão 

realizadas pela Comissão de seleção e acompanhamento.

7.1.3. o mandato da Comissão organizadora vigerá até a finalização dos 

trabalhos desse edital.

7.1.4. os membros da Comissão organizadora bem como seus cônjuges, 

companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 

segundo grau, não poderão participar do processo. Em caso de ocorrência de 

qualquer dos impedimentos acima, a FMC/MaP poderá, a qualquer tempo, 

indicar um substituto.

7.2. da Comissão de seleção e acompanhamento 

7.2.1. a definição dos artistas que participarão da 6ª Edição do Bolsa Pampulha 

caberá à Comissão de seleção e acompanhamento, composta pelo curador do 

Programa e por 3 (três) profissionais notoriamente reconhecidos na área das 

artes visuais e mais 1 (um) representante da FMC/MaP, designados pelo diretor 

administrativo e Financeiro da aMaP em conjunto com a chefia do MaP.

7.2.2. o mandato da Comissão de seleção e acompanhamento vigerá até a 

finalização dos trabalhos deste edital.

7.2.3. Compete à Comissão de seleção e acompanhamento:

a) analisar as propostas e selecionar os bolsistas segundo os critérios 

estabelecidos no item 8.2;

b) acompanhar o desenvolvimento das atividades realizadas pelos 

bolsistas durante todo o período do projeto.

7.2.4. todos os membros da Comissão de seleção e acompanhamento, em 

conjunto ou não, realizarão pelo menos cinco encontros com os bolsistas ao 

longo do prazo de vigência da residência. 

7.2.5. os encontros com a Comissão de seleção e acompanhamento ocorrerão 

no ateliê e/ou em espaços designados pelo curador do Programa para o 

desenvolvimento dos projetos dos artistas/bolsistas.

7.2.6. Ficará a critério da Comissão de seleção e acompanhamento o 

desenvolvimento de textos e/ou entrevistas com os artistas/bolsistas, que 

poderão ser publicados posteriormente, garantidos os respectivos créditos.
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CaPÍtuLo 8 – do ProCesso seLetivo

8.1 o processo seletivo será realizado em duas etapas a saber:

a) 1ª etapa (habilitação): etapa eliminatória, que consistirá na conferência do 

procedimento de inscrição pela Comissão organizadora. serão habilitados 

apenas os candidatos inscritos cuja documentação tenha sido apresentada 

conforme item específico deste edital e atender os requisitos dos itens 3.2, 3.3 

e Capítulo 5.

b) 2ª etapa (análise da proposta, portfólio e currículo): etapa eliminatória e 

classificatória, que consistirá na seleção, pela Comissão de seleção e 

acompanhamento, de 10 (dez) candidatos habilitados, a partir da análise da 

carta de intenção ou proposta sucinta de investigação, do portfólio e do 

currículo dos candidatos.

8.2 na segunda etapa do processo seletivo serão adotados os seguintes 

critérios para análise do material recebido, com idêntico peso para cada item:

a) Qualidade;

b) Contemporaneidade;

c) relevância estética e conceitual; e

d) originalidade.

Parágrafo Único. os critérios acima especificados serão objeto de 

avaliação em reunião da Comissão de seleção e acompanhamento, 

tendo sua fundamentação registrada em ata.

CaPÍtuLo 9 – do resuLtado

9.1. os resultados de cada etapa serão publicados no diário oficial do 

Município (doM).

9.2. os 10 artistas selecionados na segunda e última etapa deverão confirmar 

sua participação na 6ª Edição do Bolsa PaMPulHa , em até 05 (cinco) dias 

úteis, através do envio de email para map.fmc@pbh.gov.br ou correspondência 

postal registrada para MusEu dE artE da PaMPulHa, av. otacílio negrão de 

lima, 16.585, Bairro jardim atlântico, Belo Horizonte – Minas gerais – 

Brasil, CEP: 31.365-450, sob pena de desclassif icação, a critério da 

Comissão organizadora.

9.3. além dos 10 (dez) artistas selecionados na segunda e última etapa, serão 

escolhidos mais 3 (três) inscritos suplentes que, até o fim do primeiro mês de 

início do Programa, poderão vir a substituir o artista inicialmente selecionado, 

nos seguintes casos:

a) descumprimento das obrigações assumidas pelo artista selecionado no 

presente edital;

b) desistência;

c) casos fortuitos ou de força maior.

9.4. os nomes dos suplentes serão divulgados juntamente com o resultado final 

conforme item 9.1.

CaPÍtuLo 10 – da dotaÇÃo orÇamentÁria

os recursos orçamentários e financeiros necessários para acobertar as despesas 

relativas à presente seleção estão assegurados pela aMaP, por força do convênio 

celebrado com a FMC.

CaPÍtuLo 11 – da BoLsa

11.1. Cada artista ou coletivo selecionado para a 6ª Edição do Bolsa Pampulha  

será contemplado com bolsa em dinheiro no valor total de r$11.400,00 (onze mil 

e quatrocentos reais), repassados em 6 (seis) parcelas mensais e consecutivas no 

valor de r$1.900,00 (mil e novecentos reais), pagas até o décimo dia de cada mês, 

a fim de auxiliar na sua manutenção, bem como no desenvolvimento de suas 

atividades durante o prazo de residência obrigatória em Belo Horizonte.

11.2. o pagamento mensal da bolsa será realizado diretamente ao artista, 

mediante recibo assinado por ele e efetuado pela aMaP.

11.3. no caso de coletivo de artistas selecionados, o valor da bolsa será invariável, 

independente do número de integrantes do coletivo. a divisão do valor da bolsa ficará 

a cargo do artista indicado como responsável pelo coletivo na ficha de inscrição.

11.4. no caso de impossibilidade de participação do artista selecionado na 6ª 

Edição do Bolsa Pampulha , tal fato deverá ser imediatamente comunicado e 

justificado por escrito, à Comissão organizadora. a esta caberá julgar a pertinência 

do exposto e, se for o caso, convocar o suplente.

11.5. o artista suplente convocado para substituição receberá a bolsa no valor 

proporcional ao seu tempo de participação.

11.6. Havendo exclusão do artista no curso do Programa pelos motivos elencados 

no item 9.3 a e b, deverá o mesmo restituir a totalidade dos recursos financeiros 

até então recebidos, em até 3 (três) parcelas mensais, iguais e consecutivas, 

a contar do seu desligamento do programa. 

11.7. Havendo atraso na restituição prevista no item anterior, os valores 

percebidos deverão ser restituídos mediante imposição de multa indenizatória 

correspondente a 1% (um por cento) do valor recebido, acrescidos de juros de 

mora de 12% (doze por cento) ao ano, sem prejuízo das medidas judiciais cabíveis.

11.8. o disposto nos itens 11.6 e 11.7 não se aplica aos casos fortuitos ou 

de força maior, desde que devidamente justif icados e comprovados à 

Comissão organizadora.

11.9. os artistas selecionados para a 6ª Edição do Bolsa Pampulha deverão 

propor, em grupo ou individualmente, ações culturais para a comunidade nos 

centros culturais da Fundação Municipal de Cultura, a partir das suas 

investigações e processos de trabalho, em calendário e local a ser definido 

em conjunto com o curador do Programa e a Comissão organizadora, dentro 

do período de residência.

11.10. a título de contrapartida da 6ª Edição do Bolsa Pampulha, os bolsistas 

deverão integrar ao Museu de arte da Pampulha as obras produzidas durante 

o programa de residência. as obras a serem doadas serão indicadas pelo 

curador do Programa e a Comissão de seleção e acompanhamento mediante 

parecer da Comissão Permanente de Política de acervo (CPPa) do Museu de 

arte da Pampulha.

CaPÍtuLo 12 – do ateLiê CoLetivo

12.1. a aMaP disponibilizará aos 10 (dez) artistas participantes do 6ª Edição do 

Bolsa Pampulha um ateliê coletivo.

12.2. o ateliê coletivo não acarretará ônus para o artista residente.

12.3. o ateliê será de uso exclusivo dos artistas participantes da 6ª Edição do 

Bolsa Pampulha para fins de desenvolvimento da pesquisa.

CaPÍtuLo 13 – das eXPosiÇÕes

13.1. o artista deverá finalizar, até o final do 3º mês de residência em Belo 

Horizonte, junto com o curador do Programa, um projeto para a exposição 

individual ou coletiva a ser realizada em local e data a ser definido pelo MaP, como 

conclusão do Programa. 

13.2. o projeto final, visando a organização e execução das exposições, deverá 

conter 01 (um) memorial descritivo dos trabalhos em formato a4, incluindo: 

desenho esquemático em escala, com planta baixa, quando for o caso, descrição 

de equipamentos necessários, programa ou suporte em que a obra deve ser aberta 

e técnicas utilizadas; pessoal técnico e operacional; detalhamento da montagem; 

previsão de orçamento; ou seja, listagem minuciosa de todas as necessidades 

para a realização e manutenção da exposição. o projeto deverá estar em 

conformidade com as indicações do setores responsáveis pela exposição do 

Museu de arte da Pampulha. 

13.3. as exposições individuais ou coletivas dos artistas/bolsistas terão duração 

aproximada de 60 (sessenta) dias corridos e farão parte da programação de 

exposições do Museu de arte da Pampulha.

13.4. Cada artista selecionado ou coletivo de artistas, será destinado uma bolsa 

de r$5.000,00 (cinco mil reais) exclusivamente para a produção das obras que 

irão compor a exposição. Este valor não poderá ser utilizado para outros fins. Este 

valor será repassado ao bolsista mediante apresentação e aprovação, pelo 

curador do programa e equipe técnica do MaP, do projeto final conforme itens 

13.1 e 13.2.

13.5. as obras encaminhadas para as exposições deverão estar acompanhadas de 

identificação e dados técnicos previstos no subitem 5.7.f.

13.6. os trabalhos de montagem, operação, manutenção e desmontagem das 

obras que exijam tratamento especial contarão com a participação do artista/

bolsista, que sE CoMProMEtE a CuMPrir os PraZos E PrograMaçÕEs 

estipulados pela equipe técnica do MaP, pelo curador do Programa e pela 

Comissão organizadora.

13.7. Para a realização da 6ª Edição do Bolsa Pampulha, a associação Cultural 

dos amigos do Museu de arte da Pampulha – aMaP  e a Fundação Municipal de 

Cultura - FMC responsabilizar-se-ão por eventuais custos de seguro e transporte de 

obras (dentro da cidade de Belo Horizonte e região metropolitana) produzidas para 

as exposições, desde que esses serviços não ultrapassem o valor orçamentário 

previsto pelo Programa.

13.8. as obras constantes das exposições serão devolvidas aos seus autores 

quando do término das respectivas mostras, exceto quando aplicado o item 11.10. 

13.9. as obras serão produzidas e montadas sob a orientação do curador do 
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Programa e a equipe técnica do MaP.

13.10. as obras constantes nas exposições não poderão ser retiradas antes do 

encerramento do evento.

13.11. o curador do Programa e a equipe técnica do MaP podem não aceitar obras 

que sejam inviáveis para a garantia da segurança do público e da integridade do 

espaço expositivo.

13.12. o artista deverá comprometer-se a comparecer no período de montagem e 

na data de inauguração da sua respectiva exposição.

13.13. os equipamentos e materiais permanentes, tais como dvds, equipamentos 

eletrônicos, ferramentas, máquinas e outros, adquiridos com os recursos 

especificados no item 13.4, serão transferidos à FMC/MaP, mediante termo de 

doação emitido pela aMaP. 

13.14. a proposta expográfica da exposição coletiva e a montagem do conjunto 

serão definidas pelo curador do Programa em conjunto com o MaP, em diálogo 

próximo com seus respectivos autores, guardando fidelidade ao item 13.2.

CaPÍtuLo 14 – das PenaLidades

no caso do artista selecionado descumprir este edital, este receberá uma 

advertência por escrito. a aMaP e FMC poderão aplicar as seguintes sanções:

a) cancelamento da Bolsa;

b) impedimento de contratar com a Fundação Municipal de Cultura por um 

período de 02 (dois) anos, sem prejuízo das medidas judiciais cabíveis.

CaPÍtuLo 15 – do materiaL de divuLgaÇÃo

15.1. a produção do material de divulgação das exposições da 6ª Edição do 

Bolsa Pampulha será de responsabilidade da associação dos amigos do Museu 

de arte da Pampulha – aMaP, sem ônus para o artista/bolsista.

15.2. a aMaP, em conjunto com a FMC/MaP, editará uma publicação registrando 

todo o processo de pesquisa e exposição da 6ª Edição do Bolsa Pampulha.

CaPÍtuLo 16 – das disPosiÇÕes gerais

16.1. os resultados de todas as fases do Processo de seleção são soberanos, não 

cabendo recursos.

16.2. todas e quaisquer decisões das Comissões são soberanas.

16.3. os recursos necessários para a realização da 6ª Edição do Bolsa Pampulha  

serão assegurados pela aMaP, por força de Convênio celebrado com a FMC - 

Processo administrativo nº  01.144.010-14-12.

16.4. o presente edital de seleção será disponibilizado no endereço eletrônico 

www.bhfazcultura.pbh.gov.br.

16.5. Quaisquer esclarecimentos aos interessados e orientação técnica para o 

preenchimento da Ficha de inscrição serão prestados pelo setor de artes visuais 

do MaP, em dias úteis, no horário das 14 às 18 horas, pelo telefone (31) 3277-

7946 ou pelo e-mail: map.artesvisuais@pbh.gov.br.

16.6. Fica eleito o Foro da Comarca de Belo Horizonte, Minas gerais, para dirimir 

quaisquer dúvidas e/ou controvérsias oriundas do presente Edital que não possam 

ser resolvidas pela Comissão organizadora.

16.7. os casos omissos serão decididos pela Comissão organizadora.

Belo Horizonte, 03 de agosto de 2014.

Rosangela Corrêa Costa

Diretora Administrativo e Financeiro 

da Associação Cultural dos Amigos do Museu de Arte da Pampulha
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