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Acompanhar o nascimento de um projeto e ver os seus resultados aparecerem 
é uma dádiva. A Bolsa Pampulha nasceu a partir do 27º Salão Nacional de Arte 
de Belo Horizonte como um novo formato para um evento que já estava conso-
lidado no cenário das artes plásticas da cidade e do país. O Salão Nacional de 
Arte, criado pela Prefeitura de Belo Horizonte e realizado pelo Museu de Arte da 
Pampulha, surgiu em 1969 e teve como principal objetivo apresentar a arte que 
se fazia naquele momento.

A Bolsa Pampulha é um projeto inovador que busca estimular a produção e 
abrir as portas para novos talentos das artes plásticas. E, muito mais do que 
produzir arte, a Bolsa Pampulha abriu o espaço para o debate e para a refle-
xão sobre as obras produzidas e sua interação com o espaço urbano. E é essa 
interação que permite o fazer cultural romper fronteiras, divisas e derrubar 
barreiras construindo uma linguagem universal e plural, onde o diálogo do ar-
tista mantém uma permanente e dinâmica sintonia com a sua arte, com o seu 
ambiente e com o público. 

A cada edição da Bolsa Pampulha, Belo Horizonte se consolida como eixo de 
produção e reflexão cultural e, muito mais do que isso, como referência de 
circuito artístico que incentiva e respalda os jovens artistas. Hoje a capital 
mineira se orgulha de sua produção cultural e de poder disponibilizar espaços 
culturais em todas as regiões da cidade. Essa política permite democratizar o 
acesso à cultura, e fazer de cada um de nós, por meio da arte, o construtor de 
um mundo plural. 

Márcio Lacerda  
Prefeito de Belo Horizonte

apresentação
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Falar do Bolsa Pampulha é dizer de um projeto bem sucedido, que engrandece o 
Museu de Arte da Pampulha, a Fundação Municipal de Cultura  e, principalmente, 
a Prefeitura de Belo Horizonte.

Se este projeto engrandece as instituições que o conceberam, sustentaram e 
mantêm, o que dizer de sua importância no quadro mais geral da expressão 
artística contemporânea em nossa cidade, estado e país? Ao possibilitar o pleno 
exercício da criação, garantido por uma dedicação do artista ao seu objeto de 
expressão através da pesquisa, experimentação, cotejamento e, principalmente,  
frente ao desafio de encontrar a melhor forma de trazer ao público o resultado 
desse esforço através de uma exposição, o Bolsa Pampulha inova, renova atitudes 
frente às artes, revoluciona paradigmas, alimenta debates e impulsiona os 
belorizontinos, além dos observadores e amantes da arte de todo o mundo, 
a pensar o que seria da humanidade se os artistas deixassem de criar.

Sim, porque esse projeto tem principalmente compromisso com a arte, a criação 
e a manifestação das emoções humanas expressas no fazer artístico das novas 
gerações. O Bolsa Pampulha, desde que foi criado, inseriu Belo Horizonte no 
mapa contemporâneo das artes em nosso país e tem possibilitado, através das 
exposições que  realiza no MAP, que um público diverso e crescente experimente 
o sabor de uma emoção que toca a alma.

Thaïs Velloso Cougo Pimentel
Presidente da Fundação Municipal de Cultura
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O Brasil não é para principiantes, costumava dizer Tom Jobim, ao comentar as 
dificuldades do artista brasileiro de se formar e de sobreviver de seu trabalho 
com a música. Nas artes plásticas não é diferente, mas o maestro certamen-
te ficaria contente de saber que o projeto Bolsa Pampulha chega em 2009 à 
sua 3ª edição, proporcionando a jovens artistas brasileiros a oportunidade de 
obter apoio financeiro e logístico para pesquisar suas próprias hipóteses e 
desenvolver novas linguagens.

É com grande prazer, portanto, que o Museu de Arte da Pampulha – MAP e a 
Associação Cultural dos Amigos do Museu de Arte da Pampulha – Amap apre-
sentam os resultados de um trabalho de dois anos, realizados por 10 jovens 
talentos das artes plásticas brasileiras, aos quais Belo Horizonte agradece 
pela convivência, pelas reflexões e pelas trocas.

A Prefeitura de Belo Horizonte, a Fundação Municipal de Cultura, a Amap e, 
particularmente, a equipe do MAP continuam trabalhando para que Belo Ho-
rizonte seja, sim, um lugar para artistas capazes de nos inquietar e desaco-
modar com a revelação de sua jovem subjetividade e seus olhares inaugurais.

Martim Francisco Borges de Andrada 
Diretor do Museu de Arte da Pampulha
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intimidade e distância 
 Fabíola Moulin1

Marconi Drummond2 

É necessária uma ação reflexiva sobre o processo vivenciado e um exercício 
constante de revisão quando se empreende um programa de arte-residência 
realizado num museu, atrelado a uma pesquisa com a duração de 12 meses. 
Compreender a dinâmica do percurso, que conjuga residência, orientação, ex-
posição e publicação é o desafio que se apresenta a cada nova edição do 
projeto Bolsa Pampulha.

Para esta terceira edição  procuramos avaliar os procedimentos, as práticas, 
os encontros e as exposições propostas como finalização do projeto, com o 
olhar atento de quem, primeiramente à distância, e depois envolvidos nas eta-
pas finais do Bolsa Pampulha 2005_2006, procurava compreender a dimensão 
desta ação museológica para o Museu de Arte da Pampulha, para o campo das 
artes visuais e para a cidade de Belo Horizonte. Na primeira edição ocorrida 
nos anos de 2003 e 2004 encontramos no texto do ex-curador do museu a se-
guinte reflexão: “É preciso, sobretudo, compreender que não há modelo fixo, 
seguro e firme para um programa que se quer contemporâneo e, por isso, 
necessariamente dinâmico”.3 

Algumas questões enfrentadas na primeira e na segunda edição, 27º e 28º 
Salão Nacional de Arte/Bolsa Pampulha, apontavam para a necessidade de 
pensar um recorte curatorial que consolidasse ganhos estabelecidos na rea-
valiação do modelo tradicional dos salões pela Bolsa Pampulha, mas que 
compreendesse a dinâmica do projeto em questão. O modelo organizado até 

então, com o processo de seleção através de portifólios e lançando um olhar 
sobre a produção de artistas em início de carreira, a bolsa de arte-residên-
cia e uma verba para produção de obras ao final do projeto, o 
acompanhamento sistemático de uma comissão formada por críticos, cura-
dores e convidados foram mantidos como o eixo balizador do programa. No 
entanto, novos dispositivos expositivos foram adotados. A extensão da ação 
museológica do MAP migra para a cidade de Belo Horizonte provocando uma 
ampliação de suportes expositivos. A cidade aqui tomada e entendida como 
campo de experimentação; não apenas  como território para o exercício das 
práticas artísticas mas espaço onde também novos procedimentos museoló-
gicos e  exercícios educativos se formam.

Ao final do período de residência, o Museu era  franqueado aos artistas-
bolsistas, em geral o mezanino e espaços alternativos tais como o auditório 
e os jardins. As exposições aconteciam em pares, a cada 2 ou 3 meses, inte-
grando-se ao programa expositivo do museu. Deste modo, dois artistas 
realizavam exposição logo após o período de residência e pesquisa, e, fre-
quentemente apresentavam o que havia se desenvolvido ao longo dos doze 
meses e em clara aproximação com a arquitetura do museu. As exposições 
ocorriam sucessivamente e, do grupo de doze artistas na primeira edição e 
dez artistas na seguinte, dois realizavam a exposição quase um ano após a 
residência. Passados quatro anos, duas edições e vinte e dois bolsistas 
acompanhados, o programa merecia ser cuidadosamente reavaliado.

Aqui, nos pareceu que a questão fundamental para o recorte curatorial esta-
va posta.  Como realizar uma exposição que refletisse a pesquisa 
desenvolvida no período da residência, de modo tão aproximado com o mu-
seu e seu programa, distante no tempo e agora, muitas vezes, do espaço da 
cidade  - especialmente no caso dos bolsistas oriundos de outros lugares do 
Brasil? Qual é o equilíbrio possível entre intimidade e distância?

1. Bacharel em artes pela UFMG, 
mestranda em Arquitetura pela USP. 
Atualmente ocupa o cargo de 
coordenadora de Artes Visuais do 
Museu de Arte da Pampulha

2. Bacharel em artes pela UFMG, 
mestrando em artes visuais pela 
UFMG. Atualmente ocupa o cargo de 
curador do Museu de Arte da 
Pampulha

3. Pedrosa, Adriano. Lembranças da 
Pampulha in Bolsa Pampulha 
2003_2004. Belo Horizonte: Museu de 
Arte da Pampulha, 2004. p.24



14 15

bolsa pampulha 2007_2008

Intimidade e distância: este é o mote central da argumentação sobre a curado-
ria  do 29º Salão Nacional de Arte/Bolsa Pampulha. A proposição de realizar 
todas as exposições logo após a finalização do ano de residência nos pareceu 
primeiramente a resposta objetiva a esta questão. Mas era preciso ir mais 
além...não se tratava de ”entregar”  todo o museu aos artistas, mas pensar 
nas possíveis fricções que ocorrem em um processo de arte-residência. A 
condição de residir em Belo Horizonte, estabelecida desde a primeira edição, 
com vistas a fomentar a produção artística na cidade e aproximar os bolsistas 
oriundos de diversas regiões do Brasil era um ponto a ser considerado. No 
âmbito das discussões estabelecidas dentro do museu para a construção do 
edital estas questões foram postas, refletidas e analisadas. A residência 
aponta para o local, para a cidade. E é desta reflexão sobre o processo de pes-
quisa em arte-residência e o embate com a cidade que se estabeleceu a 
conceituação para esta edição do projeto. 

A terceira edição do programa não se  alicerçou em base temática, tampouco 
configurou-se como um projeto de arte pública. Os eixos norteadores estrutu-
rados no início do projeto  foram mantidos. A proposta de usar a cidade como 
espaço expositivo visava  sobretudo  pensar uma questão que estava posta no 
âmbito do projeto – a residência, viver na cidade de Belo Horizonte – e que 
sempre, de algum modo, permeava a obra dos bolsistas residentes. Também 
não houve no processo de seleção uma opção deliberada por artistas que lida-
vam com o espaço público em seus trabalhos ou projetos, compreendendo que 
esta questão nascia do processo da residência, da intimidade estabelecida 
com o lugar. 

Em constante estado de fluxo e numa sociedade em trânsito, a cidade se reve-
lou de diversas formas nos trabalhos dos artistas. A percepção do lugar, a 
intimidade e a distância que as cidades estabelecem com as obras postas em 
seu espaço público foram problemas enfrentados pelos bolsistas e pelo mu-
seu compreendido aqui numa perspectiva ampliada. Diversas camadas de 

trabalho surgiram nesse processo, ora em tensão com o espaço público, ora 
com a história da cidade, ora com o estranhamento do lugar ou com sua popu-
lação e sua arquitetura. A compreensão do conceito de espaço público foi 
alargada nas ações e projetos desenvolvidos na Bolsa Pampulha, à medida em 
que os artistas tomaram o espaços-lugares como o terminal rodoviário, o par-
que municipal, vias e ruas, o lote em frente ao museu com projeto para 
construção de um anexo para o MAP,ou o espaço privado da casa do outro, 
monumentos. Esta extensão do conceito de área pública surgiu ainda na apro-
priação de não-lugares, espaços de passagem incapazes de dar forma a 
qualquer tipo de identidade como o  jornal, a televisão, a internet, o tráfego, a 
sinalização urbana. Assim  a discussão acerca do espaço público e seus pos-
síveis formatos escapa para muito além do suportes físicos da cidade.

O espaço público e sua condição de lugar de impermanência ainda coloca-
ria em suspensão a própria ideia de museu, em príncipio local de 
permanência e eternidade. Isto posto, o museu procurava compreender e 
questionar a função museológica:

“...mais que acervo, mais que prédio, o Museu de arte é uma ação 
criadora – um propositor de situações artísticas que se multiplican 
no espaço-tempo da cidade, extensão natural daquele. É na rua 
onde o “meio formal” é mais ativo, que ocorrem as experiências fun-
damentais do homem. Ou o museu leva à rua suas atividades 
“museológicas”, integrando-se no quotidiano e considerando a cida-
de (o parque, a praça, os veículos de comunicação em massa) sua 
extensão , ou será apenas um trombolho.” 4

Uma outra questão que  permeou todo o processo da residência e as ações 
expositivas propostas nesta edição foi a necessidade do Museu de Arte da 
Pampulha se colocar como um 11º residente, experimentando e reagindo às 
indagações e embates – que não foram poucos, mas necessários e positivos – 

4. Morais, Frederico, Manifesto do 

Corpo à Terra. In Novanguardas, 

Belo Horizonte: 

C/Arte, 1997
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e os desdobramentos apresentados, submetendo-se ao processo de 
investigação e pesquisa junto aos demais artistas. Além de ser o orgão gestor 
do programa, através da movimentação de toda a cadeia que compõe a ação 
museológica – ação-educativa, museologia, documentação e pesquisa, mon-
tagem e comunicação – o MAP tornou-se parte constitutiva da pesquisa. 

Durante o processo de acompanhamento e orientação procuramos potencializar 
os encontros através de novos procedimentos e outras interlocuções com a reali-
zação de oficinas e encontros com artistas e coletivos além de dar ênfase na 
pesquisa em detrimento à exposição de resultados. A aposta do museu pautou-se 
na construção de um processo percorrido sem o compromisso de ater-se a um 
procedimento pré-estabelecido, um projeto dinâmico, um sistema elástico, pul-
sante, aberto, atento às provocações geradas pelos artistas. Desta forma muitos 
dos  dispositivos de pesquisa foram adotados ou criados ao longo do percurso. 
Desse procedimento coletivo e expositivo de obras-processo nasceu a mostra  
“Preparatória”, antecipadora das ações públicas. Ocorrida no mezanino no MAP, 
configurou-se em mais uma extensão do programa, um exercício de por à mostra 
a pesquisa e as diversas etapas e camadas de trabalho constituidas ao longo dos 
doze meses de arte-residência. Esse processo acabou por gerar ainda um firme 
embate entre a instituição, os bolsistas e o sistema público. 

Outras ações aconteceram no projeto Bolsa Pampulha, além das  expositivas no 
espaço público, como uma tentativa de devolver e conversar com a cidade e o com 
o público tornando aberto aquilo que compõe um processo fechado de pesquisa. 
Uma dessas ações foi um encontro aberto no auditório do Museu de Arte da Pam-
pulha com o artista Antoni Muntadas inicialmente convidado para uma sessão 
fechada de orientação aos bolsistas. Ao final do projeto foi realizado um ciclo de 
debates em parceria com a Rede Funarte de Artes Visuais, aberto ao público, com 
a presença de artistas e curadores convidados, a curadoria do museu, e os artis-
tas bolsistas com apresentação da pesquisa empreendida e das ações expositivas 
veiculadas na cidade.

Finalizada esta edição, resta aqui novos desafios para a próxima edição do 
projeto Bolsa Pampulha. Impregnados pelos signos do museu ou da cidade, 
tomados pelo processo de pesquisa, provocados pelos confrontos entre inte-
resses individuais, ação cultural e administração pública  e dispostos a 
compreender as fricções possíves em processos dinâmicos, o Museu, os bol-
sistas desta edição e das próximas seguem com o desafio de reavaliar, 
revalidar e reconstruir a cada momento a potência deste projeto. 
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na construção do lugar
rubens mano

os desdobramentos da relação entre o artista e o espaço urbano, intensifica-
dos a partir dos anos 1960,0 instalaram no campo das artes visuais uma 
importante discussão quanto a um ambiente até então considerado, de forma 
bem simplificada, simplesmente como uma fonte de inspiração ou suporte.   
passamos a compreender melhor as implicações associadas à inserção da 
arte nos espaços das cidades e as consequentes mudanças provocadas por 
um fazer que definitivamente problematizou sua inscrição em um contexto so-
ciopolítico mais complexo.   
 as transformações ocorridas desde então semearam a noção de site-
specific e trouxeram o rompimento da relação formal estabelecida entre a 
ação artística e o lugar para o qual estava sendo projetada.   isso facilitou o 
redescobrimento do tecido urbano e o surgimento de uma prática cultural de 
caráter misto, que passou a questionar a noção de uma ‘especificidade espa-
cial’ e a desenvolver processos de trabalho visivelmente contaminados por 
outros campos do conhecimento – tais como antropologia, sociologia, história, 
arquitetura, urbanismo…   entender o espaço das cidades como um lugar onde 
não se pode mais considerar circuitos, ruas, encontros, praças, passeios, per-
cursos..., como elementos autônomos, com o tempo, tornou-se cada vez mais 
a chave para analisarmos o significado dessas ações artísticas dentro de pa-
râmetros mais abrangentes.

 com o propósito de considerar as implicações decorrentes da presen-
ça de ações  artísticas na paisagem urbana, este texto procura esboçar um 

pequeno trajeto necessário para entendermos como parte das práticas for-
muladas a partir dos anos 1960 passou a tensionar a construção de espaços e 
a preparar o terreno para um maior questionamento quanto à inserção da arte 
no âmbito das cidades.   ele também procura abordar o visível deslocamento 
ligado à natureza dessas ações:  desde as que privilegiavam seus aspectos 
formais até as preocupadas com os mecanismos da constituição de lugares.   
um movimento importante para compreendermos melhor a complexidade al-
cançada pela produção contemporânea em sua relação com o ambiente 
urbano e perceber os atuais conteúdos expressos por essa correspondência.   
o presente texto é o início de uma investigação interessada em tais desdobra-
mentos, cuja ênfase recai sobre a natureza de certas ações que hoje se 
aproximam dos fluxos e das narrativas constitutivos do espaço urbano.   enfa-
tizo, porém, se tratar de um ensaio, um exercício de reflexão localizado entre 
o pensamento formulado no interior do fazer artístico e os processos ligados 
à produção de espaços – sejam eles arquitetônicos, psicológicos ou sociais.

  em seu artigo ‘A escultura no campo ampliado’
1
, a historiadora norte-

americana Rosalind Krauss provocou um primeiro grande alargamento nesse 
percurso, ao transportar para o campo da crítica de arte uma reflexão pós-
moderna de espaço;  aproximando do universo artístico, mesmo que por 
oposição, duas dimensões até então vetadas a ele:  a paisagem e a arquitetura.   
a noção de ‘campo ampliado’, portanto, surgiu principalmente da problemati-
zação gerada por um ‘conjunto de oposições’, através das quais ‘se revelava 
suspensa a categoria modernista escultura’

2
.

 a leitura feita por Krauss tem sua origem na difusa crítica norte-ame-
ricana do pós-guerra, incapaz de lidar com a abrangência das mudanças em 
curso, e foi pautada pela reação à ideia de que categorias como escultura e 
pintura – apesar de continuadamente moldadas e esticadas – pudessem per-
manecer justificadas por um viés historicista.

1. KRAUSS, Rosalind. A escultura no 
campo ampliado. Trad. Elizabeth 
Carbone Baez. In: Revista Gávea, v. 1, 
p.87–93. Rio de Janeiro, 1985. 

2. Idem, p.91.
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 com o término da Segunda Guerra Mundial, as grandes cidades come-
çaram a sofrer uma acelerada transformação espacial, marcada pelo 
significativo aumento do número de edifícios e arranha-céus.   essas constru-
ções passaram a indicar o futuro perfil das metrópoles e a mostrar, por entre 
suas frestas, a presença das primeiras praças concebidas em solo privado.   
embora necessários, tais espaços surgiram a reboque de um visível movimen-
to compensatório – responsável por um grande número de encargos oferecidos 
a escultores e muralistas, cuja intenção mais evidente era aplacar os fortes 
impactos provocados pela intensa modificação dos centros urbanos.
 a respeito de algumas esculturas realizadas nesse período, Rosalind 
Krauss nos informa ser mais apropriado colocá-las ‘na categoria de terra-de-
ninguém’.   elas eram ‘tudo aquilo que estava sobre ou em frente a um prédio 
e que não era prédio, ou estava na paisagem e não era paisagem’

3
.   contribuía 

para tal leitura o fato da escultura modernista assumir uma condição negativa 
em relação ao monumento;  pois, ao reivindicar para si a autonomia conquis-
tada com a absorção do pedestal, esta passou a operar a ‘perda do local’ como 
superação de uma correspondência com o ‘lugar’.   em seu célebre esquema, 
Krauss nos apresenta a escultura como categoria artística definida, a partir 
de então, pelos limites externos de dois termos de exclusão: a não-paisagem 
e a não-arquitetura.

mas foi somente a partir do final da década de 60, ainda segundo a historiado-
ra, que parte da produção artística começou a construir um outro ‘domínio 
escultórico’, expresso em um encontro duplamente negativo, onde a não-ar-
quitetura também poderia ser percebida como paisagem, e a não-paisagem 
como arquitetura.   seguindo sua tese, o conceito de ‘campo ampliado’ resul-
taria então da expansão de uma oposição original – a não-paisagem e a 
não-arquitetura – que, logicamente espelhada, apontaria para uma aproxima-
ção ‘…entre o construído e o não-construído, o cultural e o natural’

4
.   com a 

elaboração desse ‘mapa expandido’ da escultura, Rosalind Krauss não só per-

mitiu a ‘localização’ de muitas das transformações ocorridas no terreno da 
arte até os anos 1970, como nos apresentou seus principais pontos de tensão:

- a inscrição de trabalhos longe da ‘instituição museológica’.
- uma renúncia à lógica do monumento.
- a ‘tensão entrópica’ experimentada pela escultura.

além dos questionamentos percebidos no âmbito da escultura, outras práticas 
artísticas realizadas no interior do corpo das cidades também procuraram 
tensionar o espaço urbano.   era possível observar toda uma geração de artis-
tas empenhada em realizar uma crítica às instituições, embalada pelos 
conflitos sociopolíticos desencadeados em meados do século passado.   um 
envolvimento principalmente marcado por uma consciência política quanto à 
‘invasão’ dos espaços públicos e uma recusa ao sistema comercial e institu-
cional da arte.

 tais movimentos resultaram, em certa medida, no abandono de mu-
seus e galerias de arte, e trouxeram como consequência a apresentação de 
novos modos de difusão e circulação das intenções do artista.   podemos lem-
brar, por exemplo, a ‘loja’ de esculturas em papier-machê criada por Claes 
Oldenburg, no Soho (Nova York), e a busca de espaços alternativos e não con-
vencionais, sugerida por happenings e performances.   havia uma fascinação na 
apropriação de outros lugares e ela não só consistia na possível alteração da 
estrutura institucional vigente, mas também na descontextualização provoca-
da pelas ações.    pois estas, ao mesmo tempo em que visavam problematizar 
o comércio de arte, descrito como elitista, procuravam alcançar um público 
que, por diversas razões econômicas e culturais, não tinha acesso aos espa-
ços institucionalizados;  e, portanto, estava ainda mais distante do universo 
criado pelos ‘agentes’ da arte contemporânea.

3. Idem, p.89.

4. KRAUSS, Rosalind. A escultura no 

campo ampliado. p.90.
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 permeando a análise feita por Rosalind Krauss, e as manifestações 
pretendidas por happenings e performances, estava o redescobrimento dos 
sentidos das cidades por parte de seus habitantes.   estes começavam a en-
xergá-las não apenas como suportes para as ‘máquinas de morar’, concebidas 
no interior do ideário modernista, ou como mecanismos construídos e articu-
lados de acordo com suas funções, mas como instâncias profundamente 
institucionalizadas e marcadas ideologicamente.   para além do significado de 
um marco estético e arquitetônico inserido na paisagem urbana, praças e edi-
fícios públicos passaram a ser percebidos como signos carregados de sentido e 
valor.
 interessada em explorar as relações entre a obra de arte e o local 
para onde fora criada, surge então na metade da década de 1960 uma prática 
que forçava a inversão de um paradigma modernista, segundo o qual ‘…o obje-
to artístico...  estava pensado para ter um significado fixo e transhistórico’

5
.

 introduzida no momento do minimalismo, a ideia de ‘especificidade es-
pacial’

6
 passou a orientar certos trabalhos preocupados em estabelecer uma 

correspondência direta com o espaço para o qual estavam projetados.   sua 
identidade inicial, entretanto, era atrelada a uma locação atual, ou realidade 
tangível, cuja dimensão ainda se pautava pela consideração de seus elemen-
tos físicos constitutivos:  altura, profundidade, textura…
 ao invés da cumplicidade aventada entre a escultura modernista e 
seu espectador, durante esse período tornou-se necessário redirecionar tal 
entendimento para uma inter-relação entre a obra, o observador e o local.   o 
trabalho passava a pertencer ao seu espaço e toda a relação mostrava-se 
também dependente dos movimentos realizados pelo observador – a partir de 
então capaz de enxergar a cidade como parte integrante do processo.   essa 
experiência perceptiva, no entanto, trazia em seu bojo um pequeno conflito, 
uma vez que, sem uma crítica aos conteúdos modernos impregnados nos es-
paços reservados aos projetos, a incorporação do local ao corpo do trabalho 
não fazia mais do que estender o ‘idealismo da arte’ ao seu contexto espacial.    

mesmo nas propostas da land art, onde a conexão com a paisagem e o meio 
ambiente apresentava-se como característica mais marcante, podemos en-
contrar a maioria dos artistas concebendo suas obras dentro de determinados 
pressupostos nos quais ‘a especificidade era mais um detonante estético do 
que um compromisso com a dimensão política do espaço’

7
.

 apesar de prevalecer a relação formal entre a escultura e seu local, 
alguns artistas também incorporaram referências não físicas, ou significados 
históricos, a seus site-specifics.   e essa preocupação com aspectos não for-
mais ligados ao lugar, visível em certas obras de Robert Smithson e George 
Trakas, com o tempo passou a ser entendida como um primeiro questiona-
mento formulado no horizonte da site specificity.
 os trabalhos ‘meio-ambientais’ de Smithson, por exemplo, realizados 
em áreas destinadas ao depósito de dejetos industriais, traziam a intenção de 
se buscar uma solução ‘propositiva’ para os problemas vinculados à devasta-
ção da paisagem, mostrando-nos que o artista ‘não estava simplesmente 
interessado pelo terreno como outro material escultórico, senão que este era 
o meio através do qual expressaria seu interesse em estabelecer novos con-
ceitos de espaço’

8
.

 para Smithson, o possível deslocamento provocado pelo trabalho es-
tava ‘…no terreno, não sobre ele’

9
.

 a arte conceitual foi outra importante referência para os projetos que 
ativaram o rompimento da relação formal com o lugar para o qual estavam 
pensados, fosse esse urbano ou não.   pois, ao compreender o significado dos 
trabalhos não mais ligado exclusivamente a uma dimensão autônoma, mas 
também conectado a demais contextos, a arte conceitual destacou a impor-
tância que aspectos políticos, institucionais, sociais, físicos… tinham na 
constituição das obras.

5. CRIMP, Douglas. On the museum’s 
ruins, p.17.

6. Adoto aqui a tradução do termo ‘site 
specificity’ utilizada por Jesús Carrillo 
em seu texto ‘Espacialidad y arte 
público’. In: Modos de hacer, p.129.

7. CARRILLO, Jesús. ‘Espacialidad y 
arte público’. In: Modos de hacer, 
p.130.

8. MADERUELO, Javier. El espacio 

raptado, p.173.

9. HOLT, Nancy (Ed.). The writings of 

Robert Smithson, p.95.
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 o sentido dessa contextualização, indicada por muitos críticos e artis-
tas como um refinamento do conceito de site specificity, acabou influenciando 
muitas das ações artísticas realizadas a partir de então.

 no entanto, mesmo entendido como grande referência no interior das 
práticas  artísticas e contemporâneas, o conceito de ‘especificidade espacial’ 
passou a ser relativizado por boa parte dessa produção, principalmente ao se 
instalar nos espaços sociais das cidades.   em uma das situações mais fre-
quentes, o debate desembocou  na ‘identificação do conceito de comunidade 
– ou de público – como lugar, e na caracterização do artista como aquele cujo 
trabalho é essencialmente sensível aos problemas, necessidades e interesses 
que definem essa entidade esquiva e difícil de definir que é esse lugar’

10
.

o artista não é um ‘criador de sociedades’, mas tampouco deve se tornar um 
espelho passivo da realidade.   ele faz parte de uma comunidade e portanto não 
deveria se afastar das implicações relativas ao ambiente em que vive, muito 
menos evitar as dimensões éticas e políticas de sua inserção no espaço

11
.

 na tentativa então de se manter próxima às narrativas e articulações 
que constroem o dia a dia em um determinado contexto, uma produção, diga-
mos, mais sensível às questões relativas à constituição de espaços sociais 
passou a nos informar a importância de um olhar crítico voltado também para 
as estruturas e instituições que ‘organizam’ a metrópole;  onde proposições 
estéticas, aspectos políticos, ramificações socioeconômicas podem ser igual-
mente considerados e alçados à condição de lugar, redefinindo nossa ideia de 
espaço e desdobrando ainda mais os significados das intervenções realizadas.
 isso nos colocou diante de ações artísticas pautadas mais por uma 
proposta de atuação fluida e discursiva, do que fixa e dirigida.   posição essa 
que, permeada pelos fluxos das cidades, nos trouxe a imagem de uma certa 
‘liquefação’ da paisagem – ou o amolecimento da superfície que enrijece nos-

sa realidade material.   indicando que determinadas ações, ao invés de 
procurarem a ‘permanência física das relações entre a obra de arte e seu site’, 
poderiam se enveredar no ‘reconhecimento de suas inconstantes imperma-
nências, experimentadas como uma situação irrepetível e passageira’

12
.

 oposta à ideia de monumento e um pouco mais focada do que a gené-
rica concepção de arte pública, essa produção foi capaz de transformar nossa 
consciência em relação aos movimentos de alteração dos espaços das cidades 
e semear um aspecto caro às ações artísticas interessadas em discutir o am-
biente à nossa volta: 
 a dimensão de uma prática conectada aos processos de constituição 
de lugares.
 a predominância de referências espaciais nas discussões relativas à 
‘entrada’ do artista na paisagem urbana parece indicar a proximidade de cer-
tas práticas às reflexões formuladas pelas ciências humanas contemporânea 
(pós-estruturalista).   onde o significado das coisas não pode mais se dissociar 
do lugar ao qual pertencem, nem do sistema de relações que o mantém, ‘inde-
pendentemente da existência de um hipotético referente exterior, ou prévio, a 
tal sistema’

13
.

 ao refletir sobre aspectos da ação humana em relação a seu entorno, 
em um dos capítulos do livro A natureza do espaço, Milton Santos nos lembra 
que paisagem e espaço não são sinônimos.   segundo o autor, paisagem ‘é o 
conjunto de formas que, num dado momento, exprimem as heranças que re-
presentam as sucessivas relações localizadas entre homem e natureza’, 
enquanto o espaço ‘são essas formas mais a vida que as anima’

14
.   seguindo 

sua distinção, podemos entender a paisagem como ‘o conjunto de elementos 
naturais e artificiais que fisicamente caracterizam uma área’;  um sistema 
transtemporal a juntar objetos passados e presentes em uma ‘construção 
transversal’.   o espaço por sua vez ‘é sempre um Presente, uma construção 
horizontal, uma situação única’

15
.

 a paisagem existe através de um conjunto de ‘formas-objeto’ criadas 
‘em momentos históricos diferentes, porém coexistindo no momento atual’.   

10. FELSHIN, Nina. ‘Pero esto es 
arte?’. In: Modos de hacer, p.85.

11. LACY, Suzanne. ‘Fractured Space’. 
In: CARRILLO, Jesús. ‘Espaciali dad y 
arte público’. In: Modos de hacer, p.140.

12. KWON, Miwon. One place after 
another: notes on site specificity, p.91.

13. CARRILLO, Jesús. ‘Espacialidad y 
arte público’. 
In: Modos de hacer, p.127.

14. SANTOS, Milton. A natureza 
do espaço, p.83.

15. Idem, p.83.
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tais formas não têm vida própria, não se explicam sozinhas.   somente ‘no es-
paço, as formas de que se compõe a paisagem preenchem, no momento atual, 
uma função atual, como resposta às necessidades atuais da sociedade’

16
.

‘uma casa vazia ou um terreno baldio, um lago, uma floresta, 
uma montanha não participam do processo dialético senão por-
que lhes são atribuídos determinados valores, isto é, quando são 
transformados em espaço.   o simples fato de existirem como 
formas, isto é, como paisagem, não basta.   a forma já utilizada é 
diferente, pois seu conteúdo é social.   ela se torna espaço, por-
que forma-conteúdo’

17
.

‘quando a sociedade age sobre o espaço, não o faz sobre os obje-
tos como realidade física, mas como realidade social, 
formas-conteúdo, isto é, objetos sociais já valorizados’.   vemos 
então se instalar uma relação dialética entre essas novas ações 
e ‘uma velha situação, um presente inconcluso querendo reali-
zar-se sobre um presente perfeito’.   ‘a paisagem é apenas uma 
parte da situação.   a situação como um todo é definida pela so-
ciedade atual, enquanto sociedade e como espaço’.

 daí entendemos que é a atuação da sociedade que ‘anima’ a paisagem, 
conferindo-lhe novas funções, dando-lhe conteúdo.   pois ela é capaz de alterar a 
organização espacial para criar novas situações de equilíbrio e movimento.   for-
mulando ‘inserções’ na paisagem que acabam por originar determinado espaço 
– a síntese ‘sempre provisória entre o conteúdo social e as formas espaciais’

18
.

 as acelerações visíveis no dia a dia das grandes cidades reforçam 
essa paisagem em crescente transformação – onde a velocidade se sobrepõe 
ao repouso e torna a sensação de movimento praticamente uma regra.

 contudo, seria oportuno lembrar que os resultados da ação humana 
não dependem unicamente da racionalidade da decisão e de sua consequente 
execução.   há, sempre, uma quota de imponderabilidade no processo, devida, 
por um lado, à nossa própria natureza, e por outro ao caráter humano do meio, 
numa referência à imprevisibilidade da incidência de outros aspectos no de-
correr de determinada ação. 

 no interior dessas reflexões, percebemos também como parte da 
produção artística contemporânea vem se alimentando dos debates produzi-
dos nos campos da antropologia cultural, ou da teoria pós-colonial, para 
desenvolver propostas que buscam estimular a capacidade dos habitantes ur-
banos em recuperar seus espaços.   autores como Pierre Bourdieu ou Homi 
Bhabha

19
 nos colocaram frente a um pensamento que entende ‘o espaço como 

uma construção cultural e a cultura como um conglomerado de relações es-
paciais’, apresentando-nos também ‘as possibilidades da aplicação do 
paradigma espacialista à interpretação das relações humanas’.   isso trouxe 
fundamental contribuição quanto à consideração da materialidade, ou a ‘di-
mensão espacial’ da cultura diante do significado e o poder das representações 
na configuração da vida cotidiana.

 o final da década de 60 marcou um momento importante no século XX, 
dentro do que convencionamos chamar de mundo da arte.   o cenário mostrava 
uma trajetória crescente do formalismo junto à crítica especializada, as artes 
ainda mantinham uma certa ênfase na pureza dos gêneros e era visível a linha 
de separação entre a cultura e as demais dimensões da vida cotidiana.   entre-
tanto, transformações cruciais ocorridas ao londo desse período (movimentos 
estudantis, contracultura, lutas sociais…) foram igualmente capazes de pro-
vocar mudanças inscritas no universo artístico a partir de então.

acompanhamos o nascimento de uma prática cultural mista catalizadora dos vá-
rios impulsos estéticos, sociopolíticos e tecnológicos, particularmente 

16. SANTOS, Milton. A natureza do 
espaço, p.84.

17. Idem, p.88.

18. SANTOS, Milton. A natureza do 
espaço, p.88.

19. BHABHA, Homi. The location of 
culture. Routledge, London/New 
York, 1994.
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interessada em ‘desafiar, explorar ou borrar as fronteiras e hierarquias que tra-
dicionalmente definem a cultura tal como esta é representada desde o poder’

20
.

 o redescobrimento do tecido urbano passou a ser uma experiência cons-
tante relacionada a tal prática – influenciada de um lado por aspectos cotidianos 
e políticos, a tecnologia e a comunicação de massa, e de outro pela herança da 
arte conceitual e do pós-modernismo crítico.   uma prática focada na conexão 
direta entre a manifestação cultural da arte e a dimensão simbólica da rua.
 fortemente marcada pela ideia de impermanência, ela irrompeu no 
espaço urbano com a proposta de relativizar os processos de verticalização do 
crescimento constatado nas grandes cidades.   uma imagem muito próxima 
dos pressupostos críticos e conceituais formulados por situacionistas para a 
revolução do cotidiano, onde a experimentação radical dos lugares, ou mesmo 
o desenho de novas arquiteturas, não procurava transformar a vida em happe-
nings ou performances, mas sim superar a dicotomia existente entre a ação 
artística e as situações banais do dia a dia.
 o desenvolvimento de uma prática cultural mista provocou também 
grande expansão nas fronteiras entre arte e público, e se instalou como refe-
rência para boa parte das ações que hoje se inscrevem no espaço aberto das 
cidades.   informando a necessidade de uma resistência às articulações do 
poder real, desempenhado principalmente por instituições, suas normas e es-
tatutos, e a importância de colocá-las em evidência, trazendo à luz suas 
operações de monitoração e controle.
 como decorrência, vemos hoje um maior questionamento por parte do 
artista quanto aos processos exclusivistas do próprio mundo da arte, tanto no 
âmbito das instituições como no das estratégias estéticas, e a redefinição de 
seu papel como agente social.   sugerindo-nos não apenas uma maior reflexão 
quanto à autonomia e autoria de sua articulação, mas também a busca por 
outros graus de responsabilidade no encontro entre a prática artística e os 
demais agentes e ações constitutivos das metrópoles.
 o artista passou a facilitar o surgimento de uma espécie de ‘dispositi-
vo existencial’, capaz de provocar a constituição de esferas públicas e lugares 

de efervescência coletiva, sujeitos a um sem-número de desvios e acidentes 
no decorrer do percurso.   

 poucas são as chances para grandes doses de contemplação, pois 
tais práticas trazem à superfície a emergência de experiências reais e o direi-
to da produção de espaços habilitados a partir do encontro, do diálogo e da 
comunicação. 

 dois aspectos parecem então orbitar e ao mesmo tempo questionar a 
ocorrência desses processos:  a noção de ‘acontecimento’ relacionada à natu-
reza dos trabalhos e um certo ‘efeito político’ presente em sua realização. 
 uma das dimensões provocadas pela prática cultural mista está liga-
da à geração de um ‘acontecimento’.   nela o artista encampa o fazer de um 
agenciador territorial, de muitas maneiras alheia à proposta de finalização de 
produtos, cuja principal característica e talvez maior princípio articulador 
seja o da proposição do ‘encontro’, realizado num mesmo lugar, de distintas 
dimensões espaço-temporais.   tal prática é usualmente pensada e conduzida 
na forma de uma convocação – na qual está prevista a inclusão de outros 
agentes, e com frequência se instala como um lugar efêmero, de algum modo 
precário e de imediata dissipação.   longe de se apresentarem como aspectos 
negativos ligados às ações, essas características nos permitem entender o 
‘acontecimento’ também como a proposição de um território – sempre em vias 
de ‘desterritorialização’.   facultando-nos aqui retomar a leitura positiva feita 
por Milton Santos em relação a esse fenômeno contemporâneo.   
 a analogia do ‘acontecimento’, proposto por tais práticas aos efeitos 
decorrentes da ‘desterritorialização’, ocorre principalmente por sua natureza 
bipolar – na qual, se por um lado faz com que todos os planos emersos por sua 
ação anunciem igualmente, e a cada momento, uma consequente dissolução, 
de outro reforça a perspectiva e a importância do encontro, marcado pelo va-
lor de seu intercâmbio simbólico.

20. FELSHIN, Nina. ‘Pero esto es 
arte?’. In: Modos de hacer, p.74.
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 por se apresentar como uma superfície dinâmica, posta em prática, 
também seria interessante aproximarmos a noção de ’acontecimento’ à defi-
nição de espaço proposta por Milton Santos.   uma vez que tanto um quanto 
outro evidenciam uma particular capacidade na constituição de territórios ad-
vinda da ação de seus agentes.   a arte praticada no espaço aberto das cidades 
pode então assumir o papel de fazer emergir realidades veladas, presentes e 
frequentes em um cenário de extrema ficção.   

 é necessário, contudo, tomar um certo cuidado para não sugerir com 
essas ações qualquer tipo de utopia mediadora pela ação redentora da arte.   
se muito, a estratégia do ‘acontecimento’ propõe dispositivos de reconciliação 
com o real, e não sua reparação.   
 entre os trabalhos e ações propostos para o Bolsa Pampulha, os que 
para mim mais evocam a dimensão do ‘acontecimento’ são:  o Anexo, de Bruno 
Faria, e o Plano de Retomada, de Sylvia Amélia…
 mas sobre isso comentarei um pouco mais adiante.
 talvez seja importante destacar primeiro como tais estratégias, de 
muitas maneiras, indicam ser essa capacidade de territorialização proporcio-
nal à explicitação de uma certa ‘precariedade artística’…   e onde a 
possibilidade do afloramento de ‘estórias reais’ pode estar eventualmente li-
gada ao desaparecimento de um ‘específico artístico’.
 neste sentido, o artista acaba por assumir o papel de deflagrador, 
colocando-se, no desenrolar da ação, em uma posição quase secundária em 
relação a todo o processo…   
 poderíamos aproximar sua atuação à imagem de um sólido atraves-
sando a superfície homogênea e tranquila de um lago.   
 mas qual a dimensão política manifesta por essas ações?   ou quais 
as implicações de certas práticas artísticas no que diz respeito à criação 
de esferas públicas? 
 tais perguntas passam a ter certa importância, pois atuar nos espa-
ços abertos da cidades sem considerar a complexidade implícita nas ações é, 

de muitas maneiras, uma forma de turvar as relações sociais conduzidas pe-
las instituições artísticas e ao mesmo tempo perder a chance de novos 
questionamentos quanto a uma liberdade pré-política nelas inscritas.   liber-
dade que está previamente inscrita no ‘corpo’ do fazer artístico.  e que, uma 
vez praticada no espaço aberto das cidades, revela-nos a pertinência de um 
enfrentamento quanto aos mecanismos que monitoram, controlam e forjam 
continuamente o ambiente urbano. 

 Yuri Firmeza fez referência a esta questão, na leitura de seu texto de 
apresentação para o debate, quando nos lembrou que na relação entre insti-
tuições e artistas existe sempre uma espécie de permissão subliminar 
[concedida pelas primeiras] para a realização das ações conduzidas pelos se-
gundos.   ou seja, ao artista será sempre permitido criar e executar, ‘desde que’…

 assim, passo à mostra montada no Mezanino do Museu e a uma breve 
aproximação relativa a alguns dos trabalhos…

 em primeiro lugar gostaria de destacar o fato da exposição ter sido 
uma conquista posterior [não prevista no Edital], conduzida por todos os agen-
tes envolvidos e resultante de uma reconstrução, ou recondução, impressa no 
interior do processo…   que embora possa ter sido marcado por desentendi-
mentos e distensões, pareceu desembocar na mostra com o claro propósito 
da criação de um novo espaço.   um espaço, digamos, mais ‘plural’, e que po-
deríamos chamar de ‘entre/outro’.   ‘entre’, pois não se apresentou como 
simples coletiva ou conjunto de obras, mas como articuladora de conteúdos e 
complexas ações, e ‘outro’, porque nem foi registro e tampouco mera repre-
sentação de um processo…

 talvez ainda tenhamos que nos debruçar um pouco mais sobre os sig-
nificados de tais afirmações, mas, neste sentido, reconhecer a natureza da 
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ação ali exposta, por si só, já nos coloca dentro de um importante campo de 
discussões.
 com relação aos processos, e fazendo uma analogia com a imagem 
da pedra no lago, eu começo com uma pequena aproximação ao trabalho do 
Daniel Herthel…
 e à ideia de densidade e volume da linha, contida em sua pesquisa.    
 seus trajetos, ou linhas, são claras evidências de um percurso, e isso 
já aparece indicado, ou gravado, na guia de madeira instalada no interior de 
um dispositivo mecânico por ele construído.   como a nos informar sobre as 
possibilidades de materialização do deslocamento…   como as ondas que se 
formam sobre a superfície do lago após o ‘atravessamento’ de um sólido.
 ou seja, ele materializa algo que costumeiramente não realizamos, ou 
não nos interessa realizar;  isto porque tal materialização está ligada a uma 
forma de inserção no espaço aberto da cidade, na qual é possível perceber um 
percurso já marcado por infinitas ocorrências.   mas sua ação é também a 
proposição de muitos descaminhos – pois, para penetrarmos nas complexas 
dimensões reveladas, necessitamos disponibilizar tanto nosso tempo quanto 
a percepção, facilitando assim a diluição e o desenrijecimento de prévias cer-
tezas.   de muitas maneiras isso também aparece na animação realizada pelo 
artista.   onde a atenção dada a um deslocamento ‘errante’, quase fugidio, faz 
com que nosso olhar sobre a cidade igualmente se transforme.  

 o impacto de um sólido na superfície da água também pode resultar em 
um reflexo dirigido ao epicentro dos vários círculos criados.   no qual as ondas 
em expansão, após baterem uma nas outras, ‘reagem’ e passam a convergir 
para o centro.   e é assim que eu percebo a delicada e estonteante poesia de um 
dos trabalhos de Ariel Ferreira:  o das folhas e dos sacos plásticos presos pelo 
vento em uma grade de metal.   um trabalho associado a um contínuo movimen-
to de ação e re-ação…   cuja simples descrição já seria o suficiente para 
compreendê-lo.   e através do qual nos é oferecida uma construção poética cuja 

apreensão, uma vez percebida, já se apresenta impregnada pelo próprio pro-
cesso.

 o mesmo acontece com o vídeo Liviano, que, apesar de não evidenciar 
a sensível correspondência entre o trajeto do ambulante e os subterrâneos 
cursos d’água na cidade [o que nos faria associar aqueles pés a um dispositivo 
de detectação de água], sugere-nos a proposição de uma intensa relação poética.

 mas se no vídeo de Ariel percebemos a constituição de um ‘campo 
convexo’, com o deslocamento retratado registrando primeiro um movimento 
ascendente [para depois descer], no trabalho de Fabrício Carvalho o trajeto 
desenhado no vídeo aparece invertido – no qual o carrinho primeiro ‘mergu-
lha’ para ao final ‘subir’.   e é essa inversão que me parece definir o percurso 
como um movimento sulcado, pontuado, onde a exposição de móveis e demais 
pertences em um caminhar pelo espaço público nos traz a exata medida de 
uma disponibilização.   isso também fica claro em um trabalho proposto para 
dentro do espaço expositivo, se não me engano em Juiz de Fora, onde as pes-
soas precisavam fazer algumas considerações prévias em relação ao espaço, 
antes de pretenderem o movimento em seu interior.   a pontuação de um cami-
nho ou de uma linha surge também, mas de maneira muito mais enfática, na 
transformação de materiais ‘descartáveis’ em dispositivos para serem dis-
postos ou disponibilizados ao longo do percurso.   e aqui poderíamos lembrar 
do trabalho Cavalo de Troia, no qual a cidade aparece, uma vez mais, como es-
paço de troca.   como espaço de troca e, em decorrência, como espaço de 
pontuação.   onde, ao dar atenção a sobras, resíduos e demais elementos que 
podem ser incorporados à sua pesquisa poética, Fabrício também enfatiza 
pontos específicos de um determinado percurso urbano e faz com que as pes-
soas, apesar de um olhar costumeiramente condicionado, percebam a oferta 
de novas ocorrências e se relacionem de outra maneira com o deslocamento 
realizado no interior do espaço das cidades.
 mas voltando às primeiras considerações relativas aos trabalhos…   
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embora não se organize ao redor de uma estrutura hierarquizada, o trabalho 
de Bruno Faria, com sua várias camadas, nos conduz primeiro ao Mezanino do 
MAP, onde vemos o letreiro do Museu de Arte Moderna sendo anunciado sobre 
um campo inicialmente branco.   essa imagem parece ilustrar bem a dimensão 
da cultura, seu lugar, ou a falta de parâmetros verificada em uma sociedade 
como a nossa;  e a confirmação de tais aspectos parece se concretizar com a 
posterior imagem de um edifício projetado – que surge para em seguida desa-
parecer.   pois é a imagem do Museu, um dia idealizado, que está sendo 
‘encaixada’ na paisagem, ou adequada à paisagem [tanto na projeção quanto 
no estande erguido no lado de fora do MAP].   assim, é talvez no uso das ima-
gens sobrepostas que o artista especula uma resposta, a sugestão de um 
‘destino’, ou a revelação do espaço reiteradamente reservado à cultura:

– um cassino que se transforma em museu.   
– um museu projetado e não realizado.   
– um museu idealizado mas ainda não projetado.
   
 essa sobreposição de imagens que parece não encontrar lugar, enfa-
tizada pela articulação de uma clara estratégia de divulgação e difusão, 
evidencia a própria estrutura institucional comumente evocada para disper-
sar, ou diluir, a razão da arte e da cultura.   

 a explicitação do aparentemente interminável e questionável jogo 
de demandas e representações se instala de maneira igualmente irônica 
na proposta de Sylvia Amélia, com seu Plano de Retomada.   há uma certa 
ambiguidade contida no título e isso nos remete a um dos aspectos mais 
interessantes do trabalho.   sua planificação, que tanto pode se referir à 
estratégia da ação quanto ao diagrama apresentado na mostra, já traz em 
si uma boa dose de considerações sobre todo o processo e sua construção.   
ou seja, Plano de Retomada, além de nos reportar a uma estratégia, uma 
ação, insinua também a possibilidade de um aplainamento da retomada.   

quer dizer, o trabalho sugere uma crítica a eventuais demandas, ou às en-
tradas meio rápidas e fáceis nessa discussão, e propõe uma reflexão 
quanto à necessidade de discutirmos, mais amplamente, um sítio específi-
co para o trabalho.   apresentado na forma de um plano, ou diagrama, ficha 
escolar ou portifólio, ou de um manual de instruções, a proposição faz 
oportuno comentário quanto a formatos e acomodações ligados ao fazer 
artístico e lança importante interrogação relativa à pertinência de certas 
demandas institucionais.   

 assim, se por um lado vemos explicitada no trabalho de Bruno Faria a 
relação de forças vigente no campo das ações artísticas, será em operações 
como a proposta por Sylvia Amélia que percebemos os tantos questionamen-
tos levantados por uma prática cultural mista para evidenciar a necessidade 
deconstrução do lugar.
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exercícios de estilo: o livro das perguntas ¹

Elida Tessler 2

No início é o balbucio: bababá... tatata... glu-glu...crrac....tss tss...brrr
Queremos inaugurar uma conversa. É preciso falar. É preciso dizer alguma 
coisa. Falar de si mesmo? Escutar o outro? Ficar em silêncio? Questões já 
estão sendo colocadas. Vamos priorizar uma, nascida nas entrelinhas: quem 
acompanha quem quando duas pessoas estão juntas, em uma situação espe-
cífica de trabalho, querendo comunicar-se? 

O Programa de arte-residência Bolsa Pampulha do Museu de Arte da Pampu-
lha, buscando proposições mais amplas em relação ao formato do que vinha 
sendo realizado sob o título de Salão Nacional, previu o acompanhamento do 
trabalho desenvolvido por dez artistas selecionados previamente a partir de 
seus portifólios. Para tal sistemática, estabeleceu uma comissão com artistas, 
professores e pesquisadores de outras instituições brasileiras, além de con-
vidados internacionais, para que viessem periodicamente ao Museu, em datas 
organizadas pela equipe do MAP. Cada um de nós teria um tempo específico 
para um encontro individual com os bolsistas, com o objetivo de estabelecer 
as condições favoráveis para a intervenção pontual no processo de trabalho 
de cada um. Em nenhum momento se pensou em orientações de projetos, 
pois o tempo seria escasso demais para esse fim. A orientação realizada por 
múltiplos profissionais também não seria conveniente ao bom andamento da 
pesquisa. Esta instigante dinâmica, com a duração de um ano, teve, a meu ver, 
um forte caráter de resistência ao que hoje chamamos incomunicabilidade. 
“Alguém fala, alguém escuta, não é preciso ir muito mais longe3 .” O trabalho 
em artes visuais convoca o verbo, criando uma linguagem capaz de dizer justa-

mente aquilo que está acontecendo durante a construção da obra, quando esta 
é apresentada ao outro.

 
Assim, couberam-me dois encontros com cada um dos bolsistas, um em fe-
vereiro e outro em julho de 2008. Na sessão que durava cerca de uma hora, 
meu desafio foi encontrar uma maneira de habitar esse tempo da forma mais 
efetiva possível, prolongando-o subjetivamente em outros espaços, tais como 
a memória de cada um, o silêncio da casa ou a Internet, quando possível4.

Sem um antes e sem um depois, como começar? Uma linguagem própria 
deveria se configurar, atendendo a uma determinada urgência, já que havia 
um cronograma previamente estabelecido. Mas como aproximar-se de um 
trabalho em curso, sem ter conhecimento do projeto inicial? Associei essa 
situação à imagem de um salto em águas de rio, sem saber ao certo para 
onde a corrente estaria me conduzindo. Acredito nas proposições de Herá-
clito, e é com ele que adquiro confiança para me deixar levar pelos fluxos que 
esse tipo de trabalho nos propõe. A melhor atitude, em uma situação como 
essa, é adotar o meio como um ponto zero5.

Desde o primeiro momento, decidi criar uma dinâmica de trabalho que promo-
vesse o encontro efetivo, sem meios de escapar ao desafio do enfrentamento 
com os nossos próprios limites, os de nossas ideias e suas formas de realiza-
ção. O que propus aos artistas foi um exercício de estilo6.

Parti do Livro das perguntas, de Pablo Neruda, para que outras indagações 
proliferassem7. Intitulamos o encontro Livro das Perguntas, já trazendo à 
cena a noção de apropriação, tão cara à arte contemporânea. O primeiro 
gesto obedecia a uma premissa dadaísta: abrir ao acaso o exemplar do 
livro, escolhendo a página a ser lida, sendo que cada uma delas continha 
de quatro a seis perguntas. Primeiro resultado: a leitura remetia a uma ex-
periência “trava-línguas”, com tropeços e interrupções constantes, devido 

1. Este texto é especialmente 
dedicado a Amanda, Ariel, Bruno, 
Daniel H., Daniel S., Fabrício, Pablo, 
Maira, Sylvia e Yuri, como 
ressonância de alguns amálgamas 
entre palavras e imagens.

2. Artista plástica. Doutora em 
História da Arte – Universidade de 
Paris I – Panthéon-Sorbonne, 
França. Profª do Departamento de 
Artes Visuais e do Programa de 
Pós-Graduação em Artes Visuais do 
Instituto de Artes da UFRGS. 
Fundadora e coordenadora, desde 
1993, junto com o artista plástico 
Jailton Moreira, do Torreão – espaço 
de produção e pesquisa em arte 
contemporânea (Porto Alegre). 
Pesquisadora do CNPq. Atualmente 
cursa pós-doutorado na EHESS – 
Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales, Paris, França, 
com Bolsa da Capes.

3. BECKETT, Samuel. L’ innommable. 
Paris: Ed. de Minuit, 2004, p.192. Se 
houve estranhamento face às 
onomatopeias que abrem o nosso 
texto, eu esclareço: todas elas foram 
extraídas do monólogo do 
protagonista de O inominável. Trata-se 
de um eu sem nome, não identificável, 
que nos acompanhará ao longo de 
nossas reflexões.

4. Alguns dos bolsistas mantiveram 

contato comigo por e-mail entre um 

encontro e outro.

5. BRITES, Blanca; TESSLER, Elida. O 

meio como ponto zero – metodologia 

da pesquisa em artes plásticas. Porto 

Alegre: Editora da Universidade, 

2002. Esse livro foi organizado a 

partir das apresentações do III 

Colóquio Internacional de Artes 

Plásticas, realizado em Porto Alegre, 

em 1997, reunindo três universidades: 

Instituto de Artes da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, 

Pontifícia Universidade Católica do 

Chile e a Universidade de Paris I, 

Panthéon-Sorbonne, França. O título 

do livro é fruto da apresentação do 

prof. Jean Lancri, que diz: “De onde 

partir? Do meio de uma prática, de uma 

vida, de um saber, de uma ignorância. Do 

meio desta ignorância que é bom buscar 

o âmago do que se crê saber melhor”.

6. Referência ao livro de Raymond 

Queneau, Exercices de style (Paris: 

Gallimard, 2007). A primeira edição 

desse texto foi lançada em 1947, onde 

o autor nos oferece 99 maneiras 

diferentes de contar um mesmo 

acontecimento comum à vida de uma 

cidade como Paris, ou de qualquer 

outra cidade grande: um rapaz 

embarca em um ônibus lotado e tenta 

encontrar o seu lugar, tendo que 

dialogar com um companheiro de 

percurso que lhe aponta um botão 

faltante em seu casaco.

7. NERUDA, Pablo. Libro de las 

preguntas. Buenos Aires: Editorial 

Losada, 1974.
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à estranheza da proposição e do próprio texto do poeta. Definido o estilo, 
partimos para o exercício.

Quem balbucia? Do latim balbutire, balbuciar é articular de uma maneira he-
sitante e imperfeita as palavras que nós queremos pronunciar. Pode também 
ser uma espécie de murmúrio, quando falamos em voz muito baixa, como 
quem se dirige a si mesmo, e quase sempre de forma confusa. Tudo isso pre-
cede o discurso, como o salto antecede a queda. Cair? De onde? Para onde? 
Qualquer diálogo questiona nossos posicionamentos. Se nós caímos, é do 
patamar de algumas de nossas certezas. Se nós esbarramos, é no obstáculo 
elevado por dúvidas atrozes. Se nós nos acomodamos em solo estável, eis 
a catástrofe. Por essa razão, assumi o risco de desacomodar cada um dos 
bolsistas, e a mim mesma, é claro, solicitando o relato de sua dinâmica de 
trabalho e de suas proposições metodológicas daquele momento específico, 
em uma espécie de fora-de-lugar da fala.

Sem um antes e sem um depois. Meu interesse não se encontrava na re-
petição de uma história já contada. Este seria um incômodo indesejável, 
pois eu estava ciente de que este mesmo relatório já havia sido configura-
do diante dos colegas que me antecederam. É fácil narrar uma experiência. 
O difícil é encontrar o estilo para tal.

A primeira página: o balbucio

A primeira página do livro de Pablo Neruda nos oferece quatro perguntas, 
definindo toda a estrutura de sua proposição. São perguntas que não solici-
tam respostas. São colocações interrogativas, apenas assumindo a riqueza 
desta condição formal da gramática. As provocações são explícitas: não 
precisamos buscar nem lógica nem senso de realidade. Elas estão ali im-
pressas em folha de papel, para nos fazer sonhar um pouco mais, abrindo 
espaço para nosso espírito curioso.

1) Por qué los inmensos aviones no se pasean con sus hijos?
2) Cuál es el pájaro amarillo que llena el nido de limones?
3) Por qué no enseñan a sacar miel del sol a los helicópteros?
4) Dónde dejó la luna llena su saco nocturno de harina?8

A primeira página do livro de Samuel Beckett também apresenta quatro in-
dagações fundamentais. Elas abrem o fluxo de um monólogo, sem nos deixar 
perceber quem fala. Pelo menos, não imediatamente. Somente ao final da 
leitura podemos concluir que o eu de Beckett é plural e sem nome. Mas va-
mos às perguntas, pois são elas que nos interessam:

1) Onde agora?
2) Quando agora?
3) Quem agora?
4) Como fazer, como eu vou fazer, o que eu devo fazer, na situação em que 
estou, como proceder ?9

Creio que aqui já estamos entrando no campo da metodologia do trabalho 
que assumimos, pois é na construção da pergunta que reside toda a possibi-
lidade de seguir adiante. A personagem sem nome de Beckett, que incorpora 
vários como Molloy, Malone, Worm, Watt e Mahood, é alguém que assume a 
sua fala e, por consequência, as suas razões de existir10. Na verdade, esse 
protagonista é um grande perguntador! Por isso mesmo nos interessa tanto 
trazê-lo para perto neste momento, mesmo que o efeito seja desestabiliza-
dor. Da primeira página, vamos focar o parágrafo inaugural:

Onde agora? Quando agora? Quem agora? Dizer eu. Sem pensar. Chamar isso de 
questões, de hipóteses. Ir adiante, chamar isso de ir, chamar isso de adiante. Pode 
ser que um dia, um primeiro passo vá, e eu fique aqui simplesmente, onde, ao invés 
de sair, segundo um velho hábito, passar dia e noite o mais longe possível de minha 
casa, não é longe. Isto pode começar assim. Eu não me colocarei mais questões.11

8. NERUDA, Pablo. Libro de las 

preguntas. Buenos Aires: Editorial 

Losada, 1974, p.7.

9. BECKETT, Samuel. L’innommable. 

Paris: Les Editions de Minuit, 2008 

(primeira ed. 1953), p.7.

10. O inominável é o terceiro livro de 

uma trilogia de Beckett, em que as 

personagens nominadas passam a 

configurar um círculo cada vez mais 

reduzido, a ponto de chegar a uma 

espécie de buraco negro, centro de 

uma galáxia necessariamente sem 

nome. Este ser que ali reside, e 

resiste, é inominável por excelência. 

Ele está impossibilitado de qualquer 

movimento corporal. Ele é imóvel. 

Sua capacidade humana é apenas 

falar e pensar.

11. BECKETT, Samuel. L’innommable. 

Paris: Ed. de Minuit, 2004, p.7.
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A nossa situação já está sendo mais bem delineada. Temos um tempo e 
um espaço determinado. O Museu de Arte da Pampulha nos oferece a pos-
sibilidade de realizar deslocamentos, a partir da mais intensa contração 
que pode existir entre o onde, o quem, o quando, o como e o porquê de 
um projeto artístico durante o cruzamento de realidades distintas. São 
experiências individuais, inquietações subjetivas, desafios em diferentes 
níveis. Mas todos na mesma cidade, Belo Horizonte, que nesta edição da 
Bolsa foi escolhida para ser a interlocutora comum de todos os participantes.  

Nas 212 páginas seguintes do livro O inominável, pude contar 129 pergun-
tas colocadas na voz do protagonista que, de tempos em tempos, suspira 
as seguintes palavras: “Eu não me colocarei mais questões”.

Traremos também aqui um autor para dialogar com Beckett, seu conter-
râneo James Joyce. Esse escritor assume o estilo como forma rigorosa 
em suas concepções literárias. Por exemplo, em Ulisses ele cria um estilo 
diferente para cada um dos 18 capítulos do livro. Porém, o trabalho do 
texto é ainda um exercício de ligação, revelando a tessitura do enredo. 
Pois foi justamente no décimo-sétimo capítulo de Ulisses onde encontrei 
a ressonância do exercício praticado junto aos bolsistas. Nesse penúltimo 
capítulo do livro, todos os parágrafos se iniciam por uma pergunta, sendo 
309 ao todo.

Motivada por tal proposição, este texto também estará assumindo, a 
partir deste momento, o estilo pergunta. Extraio 10 questões do livro de 
Beckett para cadenciar o texto que aqui segue, transcrevendo-as na or-
dem em que surgem no monólogo, sem a intenção de respondê-las, e sim 
de prolongá-las, transformando-as em subtítulos. Procuro me colocar 
ainda em estado de conversa com os artistas-residentes, criando o meu 
próprio livro das perguntas. 
 

1. COMO FAzER, COMO EU VOU FAzER, O QUE DEVO FAzER NA SITUAçãO 
ONDE ME ENCONTRO, COMO PROCEDER? 12

Para algumas das perguntas de nossa personagem sem nome, encontramos 
como resposta: “Eu não sei”, o que por vezes se prolonga com um “os sim 
e não, isto é uma outra coisa, eles virão na medida em que eu progredir” 13. 
Poderia haver melhor resposta?

Mas entre o sim e o não existe o vão14. Ali está o buraco. Ali está o espaço 
aberto para a queda, esta fina possibilidade de invenção. Tropeço essencial, 
como já nos colocou Beckett, quando nosso passo segue sem nos levar junto 
com ele. Neste momento, o balbucio prolonga-se. A voz da primeira pessoa 
diz: Eu sei. Mas quem é este eu? Eu sei. Eu não sei. “Eu digo eu sabendo que 
não sou eu 15.” 

Donaldo Schüler vem acrescentar uma reflexão importante ao que concerne 
à noção de queda:

Conta-se que Tales, ao ser conduzido para fora de sua casa 
por uma velhinha para observar os as tros, teria caído num 
buraco. Esta teria ponderado: “- Tales, não consegues ver o 
que tens aos pés e desejas conhecer o que está no céu?”

Primeiro foi o buraco de Tales de Mileto, outros vieram depois. 
Não recuemos diante do paradoxo: o buraco é o fundamento. 
O homem perdeu a base. Já não o amparam mitos, linguagem, 
política – nada. (...) Platão e Aristóteles evocam outro buraco, 
o da humanação. O espanto abriu um buraco entre o homem e 
o mundo. O homem espantado se pôs a contar histórias para 
explicar os mistérios do mundo em que vivia. O homem é um 
animal mítico por isso. O buraco de Tales veio depois. A cada 

12. BECKETT, Samuel. L’innommable. 

Paris: Les Editions de Minuit, p.7.

13. Idem, p.8. 

14.  Verso da canção “Chavão abre 

porta grande”, de Itamar Assumpção 

e Ricardo Guará.

15.  BECKETT, Samuel. L’innommable. 

Paris: Les Editions de Minuit, 2008, 

p.197. A citação ainda continua: eu 

estou longe, é tudo o que eu sei, 

longe, mas o que é longe, não é 

preciso estar longe (...) 

16. SCHÜLER, Donaldo. Por uma 

grafia do buraco. Texto inédito, a ser 

publicado em breve.
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buraco inesperado, abre-se novo capítulo na história do pen-
samento. O saber nasce da queda. Sabendo que ninguém pode 
socorrê-lo, o filósofo procura saída por si mesmo16.

Com este argumento, podemos acompanhar outra formulação de Donaldo 
Schüler, e que nos é bastante cara neste momento: toda a queda é para o 
alto!17 Vejamos. Na primeira página de Finnegans Wake, de James Joyce, 
encontramos uma grande e inédita queda literária, no que se refere não so-
mente à extensão da palavra, mas também à profundidade da proposição: 
uma queda para dentro da história, em suas múltiplas camadas. Fruto da 
maestria joyceana, nós temos aqui um legado precioso que tanto contribui 
para nossos exercícios de metodologia. Vejamos o contexto. Eis o grito:

ghtakamminarronnkonnbronntonnerronntuonnthunntrovarrhounawnska-
wntoohoohoordenenthurnuk”18.

Quantas letras reunidas em uma só palavra! “Um estrondo repercute no alfabeto, 
na Babel das línguas”, nos diz Donaldo Schüler19. Não muito diferente de cada ma-
nifestação por parte dos artistas-bolsistas, quando a sonoridade das primeiras 
palavras preencheu o vácuo criado pelas camadas oriundas do cruzamento de 
tantas variáveis que tínhamos em nossa frente, já citadas logo acima.

2. EXISTIRãO OUTROS FUNDOS, MAIS ABAIXO?20

Todo livro é um livro de perguntas21. Toda obra de arte é pergunta e resposta 
ao mesmo tempo, ensaiando novos diálogos possíveis. A própria maneira de 
elaborar uma questão contém toda a estrutura da resposta que ainda está 
por vir. A primeira vez que tomei nas mãos o Livro das perguntas, de Pablo 
Neruda, foi em uma situação bastante insólita. Participando de um simpósio 
no Chile, tivemos a abertura dos trabalhos de uma das jornadas em Val-
paraíso, nos jardins da casa do poeta, hoje centro cultural. Eu nunca havia 

18. JOYCE, James. Finnegans Wake/

Finnicius Revém. Introdução, versão e 

notas de Donaldo Schüler. SP: Atelier 

Editorial, 1999, p.31.

19. JOYCE, James. Finnegans Wake/

Finnicius Revém. Introdução, versão e 

notas de Donaldo Schüler. SP: Atelier 

Editorial, 1999, p.89.

20. BECKETT, Samuel. L’innommable. 

Paris: Les Editions de Minuit, 2008, 

p.10.

21. Lembro aqui de uma das 

proposições da página inicial de 

Galáxias, de Haroldo de Campos (SP: 

Ed. 34, 2004): um livro ensaia o livro 

todo livro é um livro de ensaio de 

ensaios do livro.

22. Domenico de Clario nasceu em 

Trieste, Itália, em 1947. Vive em 

Melbourne desde 1956.  

É pianista e artista multidisciplinar. 

Participou do Colóquio Crossing 

Horizons (outubro 2006), organizado 

por South Project no contexto de um 

programa que incrementa as relações 

entre os países do hemisfério sul.

dedicado uma atenção especial à produção literária de Neruda. Conhecia 
seu Canto geral e seu engajamento político. Mas o meu contato inaugural 
com este livro é que foi interessante, tendo gerado a ideia de criar resso-
nâncias para esta experiência tão particular junto aos bolsistas. A situação 
era de uma performance realizada pelo artista Domenico de Clario22. Como 
a apresentação foi organizada para ocupar o espaço entre a rocha e o mar no 
pátio da casa, o espaço do público ficou restrito à grama, de onde se podia 
ver simultaneamente o Oceano Pacífico, a paisagem urbana ao redor, o ar-
tista, o teclado eletrônico, e ainda o texto fotocopiado e distribuído ao público 
para que pudessem acompanhar a proposição. O artista transformou cada 
vogal do texto do livro de Neruda em nota de partitura musical. Tínhamos 
em nossas mãos o que seria uma espécie de programa do espetáculo. Acre-
ditei estar vendo ali nas páginas um criptograma para solfejo, onde a, e, i, 
o, u foram transpostos para dó, ré, mi, fá, sol... ou lá, ou si, não sei ao certo 
como foram estabelecidos os critérios para tais relações. Foi justamente 
essa transposição de linguagens que propiciou o primeiro exercício junto aos 
artistas-residentes, que agora passo a descrever de forma mais detalhada: 

1) De olhos fechados, abrir aleatoriamente uma página do Livro das pergun-
tas, de Pablo Neruda.
2) Ao abrir os olhos, ler em voz alta as quatro perguntas presentes na pá-
gina escolhida.

Ora, é evidente que as perguntas não estavam ali para serem respondidas! 
E nem mesmo para serem associadas ao processo de trabalho de cada um, 
como uma espécie de encaixe artificial. Como já foi dito, a leitura tornou-se 
balbucio, tanto pela novidade do texto quanto pela surpresa do ato. O efeito 
deste exercício é, invariavelmente, uma aproximação imediata com o in-
terlocutor, como uma forma de desarmamento do discurso supostamente 
preestabelecido. O que dizer? Eis a questão!
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26. BECKETT, Samuel. L’innommable. 
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A pergunta assume assim a sua função de preâmbulo da conversa. A pergun-
ta é o eixo, incluindo o questionamento, a curiosidade e o movimento que a 
investigação promove. Som de trovoada. Anúncio de tempestade. Massas de 
ar com temperaturas diferentes chocam-se e eletrizam-se. Este é o turbi-
lhão que trouxe a cada um de nós algumas pistas sobre a nossa forma de cair 
no buraco e buscar outros fundos mais abaixo.
 
3. O QUE ME FAz CHORAR ASSIM?23

Acreditamos nas secreções. A construção surge do suor, da lágrima, da ole-
osidade da pele, do sangue que escapa apesar de nossos cuidados extremos. 
Cortamos o discurso, interrompemos o fluxo das ideias, abrimos intervalos 
em nossos próprios pensamentos. Cavamos buracos com as palavras di-
tas. Calamos quando o que queríamos mesmo era falar. Todos esses gestos 
foram capazes de nos mostrar um abismo. Que lugar é esse da criação? Per-
cebi a motivação dos bolsistas a cada vez que uma pergunta não encontrava 
a sua resposta. Como se as interrogações fossem a bagagem a ser trans-
portada para casa. Ninguém sairia do museu de mãos vazias. Perguntas se 
materializavam em papel impresso.
 
Dando continuidade ao exercício de estilo, sem contudo visar à criação de um 
texto, ofereci a cada um dos artistas uma oportunidade de prolongamento de 
nosso tempo de encontro, agora fora do espaço do museu, sem um tempo 
previamente determinado. Esta proposição nova apostou em uma dinâmica 
individual, acrescentando elementos a uma reflexão individual acerca de seu 
processo de trabalho. Seriam premissas? Proposições interrogativas? Tarefas 
impertinentes? Como o protagonista de Beckett, tenho o prazer de responder: 
Eu não sei, mas o efeito, sem dúvida, foi propulsor de novos projetos.

Como uma regra de jogo ou um manual de instruções, eis o que forneci nas 
mãos de cada um de meus interlocutores:

1) Descrever o máximo possível um dos trabalhos que estão sendo realiza-
dos neste período. Justificar a escolha deste trabalho.
2) Elaborar três perguntas para o trabalho, supondo que ele pudesse responder.
3) Elaborar três perguntas para mim, supondo que eu pudesse responder.

Evidentemente, eu aqui já estava envolvida com as experiências propostas 
por Oulipo, movimento literário criado em 1960 na França por um grupo de 
pensadores (escritores, poetas, matemáticos), cujas obras me estimulam 
em todas as atividades que desenvolvo, sejam didáticas ou artísticas24.

4) Qual o tema ou o assunto de teu projeto?
5) Qual o embate que o trabalho está apresentando neste momento? E como 
tu reages ao impasse?
6) Há alguma espécie de relação com problemas de trabalhos anteriores?

Como uma retomada de contato, venho aqui acrescentar o reencontro com 
mais uma das perguntas de Neruda: “Es verdad que las esperanzas deben 
regarse con rocío?25

4. SOU EU QUEM COLOCA ESTA FRACA LUMINOSIDADE QUE ME PERMITE 
DISTINGUIR O QUE SE PASSOU EMBAIXO DE MEU NARIz?26

Aproximações e distâncias. Encontrar o foco de um trabalho é tarefa árdua. 
O que dizer em relação ao foco de si mesmo? É preciso muita disposição 
para observar aquilo que pode passar despercebido. Este foi um dos pontos 
que tomei como sendo de minha responsabilidade, com o cuidado de não 
direcionar olhares nem determinar ações premeditadas. Noções como longe 
e perto eram inerentes a todos os projetos, a começar pela necessidade de 
mudança, saindo de sua cidade de origem para estabelecer-se em Belo Ho-
rizonte. Transformar essas noções em conceitos operacionais, eis um outro 
problema, que não concerne a todos os projetos que pude acompanhar.
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No tempo restrito que tínhamos, cada um procurava um pouco de luz à sua 
maneira. O meu ponto de partida foi sempre o de atentar para um detalhe. Me 
propus a escolher uma palavra ou um aspecto específico da obra para poder 
chegar à compreensão da ideia mais ampla. Assim, as sessões de acompa-
nhamento tornaram-se uma espécie de recorte. Criamos um parêntese. Nos 
interessávamos pelo que ficava no intervalo entre uma pergunta e outra rela-
cionadas ao processo de trabalho em curso.

Finalmente, poderíamos dizer que cada trabalho é resposta aos riscos e às 
dificuldades que o artista se impõe quando pretende realizar uma ideia. Este 
movimento não é simples. As boas perguntas são fundamentais, porém, este 
qualificativo assume variáveis de acordo com o problema em questão. A boa 
pergunta é aquela que coloca sombra em uma situação específica, para depois 
desobscurecer (?) o terreno.

Voltemos a Beckett, para usufruirmos um pouco mais do que nos diz seu 
protagonista inominável: “Eu não posso me calar. Eu não preciso saber nada 
sobre mim. Aqui tudo está claro. Não, tudo não está claro. Mas é preciso que 
o discurso se faça. Então, inventamos obscuridades”27.

5. DEPOIS DE DEz MIL PALAVRAS?28

 
Mil palavras ou mais não são capazes de gerenciar a nossa ansiedade diante 
do caráter abissal da experiência de deslocamento. E como poderia ser di-
ferente? A palavra cava. Abrir buracos no discurso é também uma forma de 
constituí-lo e de aprofundá-lo. O furo interrompe a superfície, cria abismo, 
provoca vertigem, abre espaços. Os orifícios inventam sopros, criam arté-
rias para a circulação de novos fluidos. Pensamentos em trânsito. Paisagens 
inventadas. Palavras como espanto, assombro, mistério, enigma e imensi-
dão vieram temperar alguns diálogos.

Ainda no contexto de nossos exercícios de estilo, as perguntas proliferaram. 
Palavras são motivações. Um fragmento de texto de Georges Didi-Huberman 
trouxe-nos a possibilidade de avançar na definição do projeto dos bolsistas. 
Pelo menos essa foi a nossa intenção, pois já estávamos no segundo encontro.

Vale transcrever o fragmento inicial da primeira página do livro A imagem 
mariposa, pois o diálogo entre ele e a última página do livro de Beckett se 
tornam elementos indissociáveis às nossas reflexões atuais:
De repente, algo aparece. 

Por exemplo: uma porta se abre, uma mariposa passa batendo as suas asas.

Basta este nada. O pensamento já adverte o perigo. Para começar, corre 
o risco de se equivocar acreditando estar se apropriando do que acaba de 
aparecer e abstendo-se de considerar o que vem logo depois, que é o des-
prendimento, o desaparecimento. Porque é um erro acreditar que uma vez 
aparecida, a coisa está, permanece, resiste, persiste, tanto no tempo como 
em nosso espírito, que a descreve e conhece.

Bem sabemos que isso não é nada: uma porta só se abre para 
fechar-se em um momento ou outro; uma coisa, uma mariposa, 
não aparece senão para desaparecer no próximo instante. Mas 
o pensamento se engana uma segunda vez realizando com o 
que desaparece a mesma abstração com o que aparece. Tam-
bém aqui teremos que levar em conta o que segue, a saber, o 
modo como o que já não está permanece, resiste, persiste tanto 
no tempo como em nossa imaginação, que o rememora29.

Justamente a partir deste recorte é que nascem três novas perguntas distri-
buídas aos bolsistas:
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32. PEREC, Georges. Espécie de 

espaços. Paris: Galilée, 1974.

33. Georges Perec. L’Infra-ordinaire. 

Paris: Seuil, 1989, p.11.

34. BECKETT, Samuel. L’innommable. 

Paris: Les Editions de Minuit, 2008, p.136.

35. “I Said I”, no original. Donaldo 

Schüler, em e-mail do dia 6 set. 2009, 

trouxe-me algumas contribuições 

para o presente texto, lembrando 

algumas formulações de James 

Joyce. Agradeço a Donaldo por esta e 

muitas outras interlocuções mantidas 

nestes últimos anos, e sobretudo por 

me acalmar no que diz respeito às 

nossas buscas das referências 

bibliográficas: “Lembro as palavras 

de um amigo: a gente sabe quando 

esquece a fonte”.

1) O que, de repente, apareceu em teu trabalho (e que não estava previsto)?
2) O que percebes de mais frágil e fugidio em teu trabalho?
3) O que defines como sendo o mais forte e permanente em teu processo de criação?

6. O QUE VOCê FEz DE SEU MATERIAL?30

Os materiais falam. Precisamos escutá-los. Eles articulam sentenças. 
Aqui, o repertório assume o estatuto de texto. A família oulipiana gosta de 
contar, listar, classificar, pensar a partir das coisas e das palavras: 
Televisão, vídeo, mesa, cozinha, ateliê de costura, piscina, imagens, tetos, 
espaços públicos, burocracia, pedras, monumento público, praça, cida-
de, museu, escritório, arquitetura, taças, champanhe, situações-clichês 
de uma inauguração, faixas publicitárias, letras, recortes, enchimentos, 
furos, cores, cartazes, outdoor, mapas turísticos, móveis reciclados, sar-
rafos, muro, abacaxis, rodoviária, vegetações em ambiente urbano, papel, 
adesivo, plástico, caligrafia, Avenida do Contorno, bicicletas, tinta verde, as-
falto, pessoas, vestuário, cadernos, frases, escritos, letras, corpo, diários...

7. E OS EFEITOS DO HáBITO, O QUE ELES FAzEM?31

Hoje é o dia. O que acontece desde o momento em que acordamos? Nos 
dirigimos a algum lugar. Ficamos onde estamos. Nos movemos minima-
mente. Nos transportamos radicalmente. Eu não sei. Samuel Beckett não 
sabe. Georges Perec, também integrante de Oulipo, certamente teria com 
o que contribuir no desdobramento dessa questão beckettiana. Basta ler 
um de seus livros, especialmente aquele que nos faz refletir acerca dos 
espaços que ocupamos, para nos relembrar as dimensões de nossa cama 
no quarto em relação às galáxias no universo32. Mas é no mais ordinário, 
no superordinário, no infraordinário onde podemos encontrar uma indi-
cação de alerta, um sinal que nos serve para definir se estamos de olhos 
abertos ou fechados.

Interrogar o habitual, mas justamente, nós estamos tão habituados. Nós 
não lhe interrogamos, ele parece não nos colocar problemas, nós vivemos 
sem pensar nele, como se ele não veiculasse nem perguntas nem respos-
tas, como se ele não fosse portador de nenhuma informação33.

Pálpebras são membranas. Asas de borboleta também. As folhas das aber-
turas das construções, portas, janelas, postigos, venezianas, também são 
lâminas. Tudo se torna abertura para entrada de luz. O olhar está implicado 
até mesmo em nosso batimento cardíaco. Sístole e diástole. Respiração que 
depende de luz.

8. Mas este cinza, esta luz, se ele pudesse escapar desta luz que o faz sofrer, 
não seria evidente que ele sofra cada vez mais a cada passo, para qualquer 
lado que ele vá, porque ele está no centro, e que ele retornaria forçosamente 
ao centro, depois de quarenta ou cinquenta tentativas vãs?34

Um exercício de estilo impõe rigor e liberdade ao mesmo tempo. As regras 
são elaboradas com espaço para subversões. Esta é uma tarefa exigente. 
Não é o cinza nem a luz as condições primordiais. No início era o verbo. 
Alguém fala. Alguém diz. O artista desloca-se quantas vezes forem neces-
sárias, em 40 ou 50 tentativas, para encontrar o ponto de equilíbrio entre um 
eu e o outro eu, sem desfazer-se dos sonhos. É ainda Donaldo Schüler que 
nos rememora algo essencial: no sexto capítulo de Ulisses, nós encontra-
mos a seguinte proposição: “Eu disse Eu”35. Assim, aonde queremos chegar? 
Não chegaremos a lugar nenhum, justamente por não sabermos exatamente 
quem somos. O eu, de um lado ou de outro, nos movimenta e nos sustenta na 
história. A teleologia é trágica, o rodopiar é lírico. 

O Eu vazio nos propicia a criação dos Eus que sonhamos, com-
plementa Donaldo. A criação situa-se no “I” da direita, o vazio, 
o da nossa invenção. Quem sabe, a criação se realiza no movi-
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mento da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, 
unindo a escrita indo-europeia à escrita judaica, do futuro ao 
passado e do passado para futuro, a terra prometida (o mundo 
do sonho, da imaginação e da arte).

9. QUANTOS SOMOS, AFINAL? E QUEM FALA NESTE MOMENTO? E A QUEM? 
E DE QUê?36

Vamos aos cálculos: são dez artistas-bolsistas-residentes: Amanda, Ariel, Bruno, 
Daniel H., Daniel S., Fabrício, Pablo, Maira, Sylvia, Yuri, uma artista convidada para 
realizar o acompanhamento dos bolsistas, eu, um escritor por mim convidado, 
Eduardo Jorge37, o curador do MAP, Marconi Drummond, também convidado por 
mim para participar de um momento final de trabalho. Enfim, somos muitos! Treze 
pessoas formando um círculo, todos prestes a deixar escapar um último sopro em 
relação às mil e uma palavras trocadas durante o período dos encontros.

Quem fala, mais uma vez, é Raymond Queneau, insistente em seus exercí-
cios, solicitando uma leitura em voz alta de um primeiro estilo de escrita. 

Exercícios de estilo. Página 7: uma anotação. Em poucas linhas, o relato mais 
sucinto que possa haver acerca de uma anedota. Um rapaz embarca em um 
ônibus lotado. Transpomos o mesmo exercício, agora relacionado ao projeto 
de trabalho. Embarcamos onde e quando? O solicitado a cada um dos artistas, 
em um tempo cronometrado, foi de relatar em dois minutos o estado atual do 
projeto. Pedi aos artistas que direcionassem as suas palavras a Eduardo Jor-
ge, que não tinha nenhum conhecimento prévio do projeto de cada um. 

A segunda etapa do trabalho foi extremamente interessante. Eduardo 
Jorge formulou uma pergunta para cada artista, para ser respondida por 
escrito e ser enviada por e-mail. Foi essa a sua maneira de reagir. Nessa 
correspondência, não tive nenhuma participação.

10. MAS NãO HOUVE REALMENTE UMA MUDANçA DEPOIS DESTE TEMPO? 38

Mudanças sempre acontecem. O valor de nosso trabalho é evidenciá-las.
O que foi colocado em pauta desembocou nas formas de apresentação de 
cada um dos artistas, no dia de aniversário da cidade de Belo Horizonte, 12 
de dezembro de 2008. Neste momento, o eu de um encontrou o eu de outro, 
consciente de sua relatividade. Todos os trabalhos possuíram alto grau de 
efemeridade, e no entanto perduram em suas evocações poéticas advindas 
das relações entre a arte e o espaço urbano.

Última página: Do murmúrio ao burburinho

Reunindo o grupo, o que se estabeleceu primeiro foi um burburinho. Falavam 
todos ao mesmo tempo, procurando seus espaços na sala. Isto já faz parte de 
um trabalho. A mudança de atitude foi a consequência imediata, consideran-
do a presença do outro. Da última página do livro de Neruda, recolho duas 
das seis perguntas: 

1) Hay um imán bajo a tierra, imán hermano del otoño?
2) Cuándo se dicta bajo tierra la designación de la rosa?

Da última página do romance Ulisses, preservo o mais forte caráter afir-
mativo, pois é o ápice de uma sequência de 81 recorrências da palavra sim:
(...) então eu lhe pedi com meus olhos que pedisse novamente sim e então 
ele me pediu se eu queria sim dizer sim minha flor da montanha e primeiro 
eu pus meus braços à sua volta sim e o arrastei para baixo sobre mim para 
que ele pudesse sentir meus seios todo perfume sim e seu coração disparou 
como louco e sim eu disse sim eu quero Sim39.

Da última página de Beckett, ficamos com o otimismo que permeou cada 
etapa da dinâmica, tal como esta proposta pelo MAP: 
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eu não sei, é um sonho, talvez seja um sonho, isto me espantaria, 
eu vou acordar, no silêncio, não mais dormir, este será eu, ou 
sonhar ainda, sonhar um silêncio, pleno de murmúrios, eu não 
sei, são palavras, não mais me acordar, são palavras, há somen-
te isso, é preciso continuar, é tudo o que eu sei, eles vão parar, 
eu conheço isto, eu sinto que eles me soltam, isto será o silên-
cio, um breve momento, um bom momento, ou este será o meu, 
aquele que não durou, que dura sempre, será eu, é preciso con-
tinuar, eu não posso continuar, é preciso continuar, eu vou então 
continuar, é preciso dizer palavras, tanto quanto há palavras, é 
preciso dizer-lhes, até que não as encontremos mais, até que 
elas me digam, estranha pena, estranho erro, é preciso conti-
nuar, talvez já esteja feito, talvez elas já tenham me dito, talvez 
elas já tenham me conduzido ao limiar de minha história, diante 
da porta que se abre sobre minha história, isto me espantaria, se 
ela se abre, será eu, será o silêncio, lá onde eu estou, eu não sei, 
eu não saberei jamais, no silêncio não se sabe, é preciso conti-
nuar, eu não posso continuar, eu vou continuar40.

Cada trabalho é um movimento afirmativo. Em seu exercício de estilo cada 
artista respondeu:

SIM!
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Compreendidas como um livro de poemas comportamentais, o artista realizou ações 
silenciosas, práticas rituais, deflagradas nas ruas e nos entre-espaços da cidade. Imerso 
à multidão errante, Ariel Ferreira infiltra-se, para ensaiar na urbanidade caótica da 
metrópole, Jesus Christ Is Love, Homenagens, Amorrrtecimento e A Céu Fechado. 

Na primeira ação o artista rasga, desfolha e panfleta uma Bíblia Sagrada, distribuindo 
versículos bíblicos desmembrados entre os passantes. Entre o anúncio do sagrado e 
o ato profano a ação impregna-se de estranha ambiguidade.

Em Homenagens, Ariel empilha, equilibradamente, pedras portuguesas utilizadas 
em pavimentação de calçadas sobre bustos e efígies da estatuária militar, aqueles 
monumentos forjados em bronze, espalhados em praças e parques da cidade, 
representações comemorativas que falam de forma simbólica sobre o significado ou 
o uso do local. Demarca e sinaliza, em ato totêmico e efêmero, o esquecimento no 
qual são impelidas as personalidades, agora abandonadas, desvestidas de sua 
relevância histórica, pulverizada pelo tempo. 

Tema recorrente, a cidade reaparece em Amorrrtecimento, em que o artista/cronista 
opera alterações de sentidos. Parece interessá-lo discorrer sobre matérias ligadas 
à violência urbana, velada por estratégias segregadoras. Num ato simples, amortece 
os “fincos” – aparatos metálicos instalados junto ao rodapé e às fachadas das 
edificações bancárias com o objetivo de proibir o acesso de transeuntes – através da 
instalação de molas. Subverte, em movimento poético, obstrução em conforto. 

Ação ocorrida durante uma tempestade de verão, A Céu Fechado comenta a cidade a 
partir de sua paisagem urbana e da obstrução de recursos naturais hídricos, 
reminiscentes do traçado urbanístico proposto pelo engenheiro Aarão Reis, chefe da 
Comissão Construtora, encarregada de planejar a “Cidade de Minas”, hoje Belo 
Horizonte. Percorrendo o antigo curso do Córrego do Acaba Mundo, atualmente 
canalizado sob as vias de tráfego urbano, o artista caminha. Munido de uma caneca, 
coleta a água da chuva para, na sequência, derramá-la no leito do córrego a céu 
aberto, ainda visível, mas em risco iminente de desaparecimento.
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A céu fechado

ação acontecida durante uma tempestade de verão. 

Uma caneca coletava os pingos da chuva enquanto era 

percorrido o antigo Córrego do Acaba Mundo, atualmente 

canalizado sob as vias de tráfego urbano. A água recolhida 

no percurso que atravessa vários bairros, foi derramada 

quando o curso d’água se tornou visível, já na altura do 

Ribeirão Arrudas no centro da cidade. (fotos de Lucas Galeno)

Homenagem ao Almirante Tamandaré. 

ação de empilhar equilibradamente pedras soltas das 

calçadas em cima das cabeças das estátuas e bustos 

de heróis militares.  

(foto Tamandaré de Ariel; de Duque de Caxias de Sylvia Amélia)
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Diferentes suportes e estratégias são ativados no trabalho de Amanda Melo 
para gerar reflexões sobre o lugar, o não-lugar, a nostalgia e a memória. 

A artista pernambucana salga a água das fontes públicas da Praça da 
Estação e realiza, em parceria com o artista Yuri Firmeza, ensaio fotográfico 
de uma cerimônia de casamento ocorrida no Museu de Arte da Pampulha, 
experiência derivada no livro de artista álbum de Casamento, apresentado 
na mostra Preparatória.

Em contato com a cidade e seus habitantes, a artista desenvolveu o projeto 
Entrecursos, no qual registrou em vídeo sua relação com a moradora/
colaboradora Maria Batista, dona de casa, 51 anos, selecionada entre voluntárias 
para acompanhá-la em frequências de cursos profissionalizantes de mergulho, 
organização de armários, leitura dinâmica, culinária, entre outros. 

Em formato de reality show, desvendou parte dessa experiência entre o 
habitante e o “estrangeiro”, em canal aberto, tomando a TV como espaço público. 
Caracterizado como intervenção pública, o vídeo Entrecursos, programa de 
episódio único exibido em rede pública de televisão, a Rede Minas de TV, gera 
reflexões sobre as solidões urbanas, as relações humanas, invasivas, e seus 
usos pela mídia e pelo público, que as manipulam e as consomem.

amanda melo
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Ações de permanência e impermanência da arquitetura, espaço real e 
ficcional, constituem-se como reflexões e práticas presentes nas ações 
realizadas por Bruno Faria no período de residência em Belo Horizonte. 

Ao se deparar com a arquitetura de Oscar Niemeyer na cidade, o artista 
pernambucano prospecta a obra do arquiteto e cria espaços de reflexão e 
tensão entre o projeto, sua execução, sua função e dispersão. Num trabalho  
investigativo, identifica três movimentos arquitetônicos: um cassino dos anos 
40 que se transforma em museu após a proibição dos jogos de azar no Brasil, 
um museu projetado e não realizado no Edifício Residencial JK, datado de 
1952, e um lote adjacente ao Museu de Arte da Pampulha que aguarda a 
implantação de um anexo. 
 
Anexo configura-se como intervenção/performance, uma ação que antecipa a 
chegada desse futuro Museu, agora trabalhado numa proposição artística, 
aqui visto como um lugar para acontecimentos. O artista elabora uma 
estratégia para ficcionar a identidade visual, o letreiro e os souvenirs do 
Museu reinventado. Um empreendimento imobiliário forjado com forte apelo 
publicitário, estruturado com estande de vendas, documentos, brindes 
promocionais, maquetes, placa de sinalização, discursos, pavilhão de 
lançamento e inauguração da pedra fundamental.    

bruno faria
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Anúncio da ação de demolir a fachada da casa-oficina, num exercício de 
desobstrução, revelação e reconstrução, o artista tenciona os limites entre 
o espaço privado e público. A ação expositiva iniciou-se com a derrubada da 
fachada frontal da casa-oficina do artista, instalada à Rua Genoveva de 
Souza, número 1.687, seguindo com o deslocamento de todos os pertences 
que habitavam o seu interior para a via pública, causando a interrupção 
temporária do fluxo de carros. Conformando uma espécie de procissão, todo 
o movimento de ocupação da rua e a posterior reconstrução da fachada 
frontal da casa geraram a produção de uma videoanimação em stop-motion. 
Nela desfilam, de forma lenta e gradual, objetos inanimados e inertes, 
incorporados ao cotidiano do artista, tais como bicicleta, escada, armário, 
ferramentas, mesa, cama, caixas e toda sorte de pertences domésticos.

À deriva, o artista percorreu diversas vezes os prováveis caminhos que ligam 
sua casa-oficina até o Museu de Arte da Pampulha, transformando este fluxo 
em objeto/desenho. Em Casa-Museu Museu-Casa, uma máquina de desenhar 
rotinas com a forma externa de uma maleta, acionada por uma manivela, 
possibilita refazer o trajeto, gravar o percurso e, numa linha sinuosa, 
reconfigurar o mapa da memória. Origem e destino: duas rotas demarcadas 
a lápis pela engenhosa maquinaria gráfica.

daniel herthel
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A apropriação da publicidade e dos dispositivos de comunicação visual 
presentes na cena urbana são recorrentes na poética do artista. Nesta direção 
Daniel Escobar apropria-se de faixas publicitárias instaladas irregularmente 
nas vias públicas da cidade, para realizar A Verdade das Coisas. Fabricadas 
em tecido e pintadas à mão, incorporam-se a profusão de artefatos 
publicitários, adensando o caos visual presente nos grandes centros. O artista 
retira as faixas de circulação e opera a subtração do texto tipográfico, 
assinalando a contraforma das letras e números vazadas no tecido, que, 
através de um processo de costura e enchimento, adquirem novos volumes e 
formas. Desconstruída a mensagem publicitária, A Verdade das Coisas propõe 
sua reinserção na tessitura urbana. As faixas vazadas, esqueletos 
desestruturados, sinalizam para o esvaziamento do discurso, enquanto o 
volume constituído pelo empilhamento das letras de diferentes tipos e 
formatos inaugura uma nova tipografia e assinala um acúmulo de informação.

Em Ainda Paisagem, campanhas publicitárias destinadas à circulação em 
outdoor são apropriadas para a criação de pintura. Na série Cidade Secreta, 
mapas turísticos ilustrados das cidades de Belo Horizonte e Porto Alegre 
sofrem incisões que destacam monumentos e prédios históricos. Deslocada 
para o verso do mapa – espaço normalmente reservado para anúncios 
publicitários – essa nova e espelhada cidade erige-se, num caos de informação 
que subverte o sentido de localização e aproxima-se do espaço real.
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Limites e fronteiras entre espaço construído e paisagem urbana, entre objetos 
descartados e desfuncionalizados, permeiam a poética do artista. Caminhar 
em direções aleatórias e encontrar objetos  retirados do convívio íntimo e 
abandonados na cidade: cadeiras, armários, mesas, bem como quaisquer 
artefatos obsoletos despejados em espaços públicos. Fabrício Carvalho 
reordena e reconfigura o resíduo urbano para agenciar o objeto como ponto de 
partida para situações transitórias na infraestrutura dos espaços urbanos, 
agregando-os, como próteses, aos elementos arquitetônicos vizinhos (postes, 
árvores, muros, calçadas etc.). 

A ação partiu de caminhadas pelos bairros Padre Eustáquio, Carlos Prates, 
Caiçara, Floresta e Santa Tereza, ocorrida entre os dias 8 e 15 de dezembro de 
2008, na expectativa ocasional do encontro. O artista instala na cidade situações-
intervalos, provisórias e improvisadas, criando desvios físicos e sensoriais para 
o passante, inaugurando uma nova experiência, um intervalo, um refluxo.

Abandonada à experiência do público passante, a construção escultórica 
dissolve-se na rotina da cidade, consumida no fluxo urbano.

Questões sociais, políticas e econômicas tornam-se componentes importantes 
dessa relação, adquirindo novos contornos de pertencimento num território 
que é fluido, precário e disperso.

fabrício carvalho
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Perceber forças isoladas no espaço urbano e aproximá-las, acionando novas 
potências e sentidos. Na dicção de Pablo Lobato os resultados apontam para 
ações mínimas, que encobrem procedimentos complexos. 

Em Repouso o artista percorreu ruas da cidade e recolheu flores caídas de 
árvores – Ipê, Jacarandá, Flamboyant e Sibipiruna. Num gesto simples, 
elabora e repousa formas geométricas monocromáticas no solo da cidade, ali 
deixadas à ação do tempo. Maculados pela ação do artista e demarcados pela 
massa de cor, espaços ordinários reverberam. Algumas dessas práticas são 
fotografadas e videografadas.

Em Troca de Papéis, durante seis meses, enquanto dirige pela cidade, o artista 
passa a aceitar todos os panfletos publicitários que lhe foram oferecidos nos 
sinais de trânsito: anúncios de imóveis, consórcio de carros, propagandas de 
supermercados, diversificados apelos ao consumo.  

Ao final deste período, toda a massa de papel recolhido e acumulado é 
reciclada e novos panfletos, esvaziados de informação e coloração, são 
produzidos, numerados e disponibilizados ao público, totalizando uma 
tiragem de 264 volantes, postos novamente em circulação. A quantidade 
produzida está condicionada à coleta de panfletos que, voluntariamente, 
foram ofertados ao artista. 

A fachada do terminal rodoviário de Belo Horizonte apresenta nervuras em seu 
telhado que formam 144 vértices. O trabalho consistiu em instalar 144 abacaxis, 
um fruto sobre cada um dos vértices do telhado. Os aspectos formais, 
escultóricos e espaciais da instalação são tratados como fundamentais, 
antecedendo seus desdobramentos críticos. A instalação dos abacaxis, prática 
orientada para um lugar específico, o polêmico terminal rodoviário de Belo 
Horizonte, opera no espaço a perspectiva de impermanência, ambiguidade e 
desterritorialização, demarcando fronteiras de difícil visibilidade.

pablo lobato
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O estranhamento do lugar em que se chega e a necessidade de acolhimento 
permeiam os trabalhos da artista residente. 

Acolhida é um modo de estar em Belo Horizonte. A artista percorreu uma rota 
colaborativa pela cidade numa sequência de estadias compartilhadas. Por seis 
meses, propôs aos moradores que a hospedassem por curtos períodos. Ela 
assume a falta de teto – a Bolsa Pampulha é um programa de residência sem 
casa – e passa a observar Belo Horizonte a partir dos recortes íntimos da cidade, 
do cotidiano de cada um. Aqui, o espaço público abordado é o das relações 
sociais, e o sítio público para apresentação da proposta vivenciada é a internet, 
hospedada no blog http://acolhida.wordpress.com. O espaço experienciado 
transitivamente pela artista repete-se na textualização dos espaços através da 
rede mundial de computadores. Aqui, site torna-se um itinerário nômade, cujo 
percurso é articulado pela passagem da artista. Abandono e acolhida, público e 
privado confrontam-se. Ao invés de residente, artista-hóspede.

Em Obra de Permeabilização do Muro, Maíra das Neves localiza uma zona de 
conflito na cidade. Trata-se da antiga sede da Fundação Navantino Alves, cujo 
prédio, localizado à Avenida Alfredo Balena, zona Hospitalar de Belo Horizonte, 
foi ocupado por 36 famílias, trabalhadores do comércio informal que ali se 
alojaram desde 1997, agora em risco iminente de despejo. Na tentativa de 
dissolver o impasse e inaugurar uma estratégia de comunicação, a artista 
propõe a instalação de porteiro eletrônico no muro e interfones nos 36 
apartamentos ocupados, criando uma via de diálogo que atravessaria o 
bloqueio do anteparo, um toque e uma escuta atenta. A artista indaga: “De que 
forma desejamos resolver nossos conflitos por território? A possibilidade de 
uma negociação pacífica desses impasses é uma utopia?”. Projeto inexequível. 
Situação: aguarda autorizações burocráticas.
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A cidade com seus textos, desenhos e fluxos sempre permeou a obra de 
Sylvia Amélia.

Expostos sob a forma de um diagrama parietal na mostra Preparatória, o 
programa Feira de Ciências lida com conceitos de mobilidade, localização e 
acesso público. Desenvolvidos a partir de um olhar atento sobre a cidade, os 
projetos fazem uma crítica aos interesses institucionais e políticos partindo 
de questões históricas e urbanas. Demarcar a área original do Parque 
Municipal, transportar uma vara de 4,5 metros dentro de um ônibus, planejar 
a instalação de mictórios públicos no aniversário da cidade são algumas das 
inúmeras articulações críticas propostas.

Trânsito caótico, espaços de lazer e ócio reduzidos a espaços de consumo, a 
resistência de um parque verde no centro de uma cidade em convulsão. Em 
Plano de Retomada, a artista propõe a recuperação simbólica dos três 
quartos subtraídos do Parque Municipal Américo Renê Giannetti, localizado 
no centro da capital mineira, espaço concebido pela comissão construtora 
que se instalou em Belo Horizonte, sob a coordenação do engenheiro Aarão 
Reis. Projetado para abrigar 555 mil metros quadrados de uma vasta área 
verde, o Parque chegou ao século XXI com apenas 182 mil metros quadrados.

Convocados pela artista, 16 ciclistas voluntários ocuparam as ruas e 
assinalaram um rastro verde nas áreas de seu primeiro contorno, datado de 
1897. Um helicóptero os persegue. A história do desmembramento de uma 
área de lazer e ócio foi atualizada através da demarcação coletiva grafada no 
espaço e no tempo da cidade, utilizando como dispositivo um lança tintas, 
mecanismo “quase-automático”, munido de gotejador e fabricado com 
garrafas tipo pet, borrachas, tiras de plástico e artefatos para máquinas 
industriais. A ação possibilita o traçado de um novo mapa crítico da cidade, 
apagado pela especulação imobiliária e pelo movimento de veículos, uma 
forma não permanente e política de demarcar um lugar. 

sylvia amélia
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A discussão acerca da impermanência e da permanência aparece em 
inúmeras ações que tensionam a relação do artista estrangeiro com a cidade. 
Onde termina a cidade e suas fronteiras? “Conhecer pessoas na rua, 
desenhar a cidade, desenhar na cidade, desenhar-me na cidade”, aponta 
Firmeza. Acrescenta o artista: “É assim, a gente passa e vai deixando rastros 
que vão desenhando vida própria, como uma sombra que desgarra do objeto”.

Durante os 13 meses de residência, o artista assumiu a sua estada na cidade 
como uma intervenção urbana, articulando uma espacialização do discurso. 
Relatou experiências e fez do enunciado o seu lugar. Tal operação originou o 
livro/diário Ecdise, que se expandiu para as páginas do caderno “Pensar”, 
integrante do jornal Estado de Minas. O artista toma o veículo de comunicação 
impressa como território público e povoa sua mancha gráfica com cinco 
editoriais/obras, veiculados mensalmente: Que Lugar É Este?, Pensar É 
Esculpir, Andança #1, Bordas Para Misturar, Bifurcação.

Tal qual fazem os insetos e crustáceos, Firmeza emprega sua capacidade de 
mudar de esqueleto, mudar a “pele”, mudar a forma, metamorfosear-se, 
adaptando-se ao ambiente estranho da cidade desconhecida. Para um novo 
lugar um novo corpo conforma-se, suprindo a saciedade da experiência. Se 
comprime, o artista desfaz-se. Se restringe, recompõe-se Em 14 de abril 
anota: “Alongar os dedos: ampliar o espaço interno”. 

Na antepenúltima folha do livro-diário Ecdise, o artista projeta uma página 
fac-similar de agenda, datada de 12 de dezembro de 2008, dia do 111º 
aniversário da cidade de Belo Horizonte. Está desabitada, vazia. É o último 
mês da trajetória do período de residência. Vazia. Em 18 de julho alguém o 
indaga: “O que está fazendo para apresentar como resultado da Bolsa 
Pampulha?”. “Estou desfazendo”, responde o artista.

yuri firmeza
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e usaram a arquitetura como elemento de pesquisa, redescobrindo o Edifício JK 
como um espaço pensado para a instalação de um museu. Vasculharam as em-
presas de outdoor e fizeram de seus registros da ocupação das peças 
publicitárias na cidade um novo campo de experimentações; registraram atra-
vés de diários os percursos e embates com o local onde se vive; solicitaram 
acolhida na casa dos outros para que assim se revelasse o olhar “estrangeiro” 
e ao mesmo tempo tão íntimo com o espaço privado. Construíram máquinas que 
desenhassem o percurso agora familiar que se faz entre a casa e o Museu; olha-
ram atentamente para os objetos que são descartados na rua; deslocaram e 
ataram em nós os objetos que logo a seguir seriam novamente recolhidos; afas-
tados de suas cidades marítimas de origem, salgaram a água das fontes da 
Praça da Estação e silenciosamente empilharam pedras sobre monumentos. 

A mostra foi concebida em três tempos – o que precede as ações públicas; o 
tempo concomitante às ações públicas com a adição e subtração de argumen-
tos; e o tempo posterior, em que é possível incorporar a experiência do público 
em contato com as obras. O que se revelou é parte de todas as ações e camadas 
de trabalhos, preparatórios e pesquisas. O restante se revelou-se pela cidade.  

A mostra Preparatória procurou assinalar os caminhos processuais experimen-
tados nos últimos 12 meses pelos artistas residentes em Belo Horizonte por 
intermédio do projeto Bolsa Pampulha. Ao longo da pesquisa – permeada por 
debates, acompanhamentos da comissão, encontros com o Museu, críticos, ar-
tistas e curadores – foram construídos trabalhos, projetos, propostas de 
ocupação do espaço público e reflexões acerca das diversas camadas de traba-
lho que só uma ação intensificadora e concentrada de pesquisa pôde possibilitar. 

Como traduzir em documentos algo que revelasse mais do que etapas do pro-
cesso? Apresentar de modo simbólico a mesa de trabalho de cada artista ou 
replicar a cidade no Mezanino do Museu, dividindo o espaço entre eles para 
que cada qual, a seu modo, apresentasse seu laboratório de experimentações, 
foram possibilidades aventadas em nossas discussões. Preservar o caráter 
investigativo e especulativo e não demonstrativo dos processos norteou a 
construção da exposição.

O que se apresentou é o recorte curatorial estabelecido como resultado de 
todas as indagações e discussões possíveis entre a cidade, o Museu e os bol-
sistas. Ao voltar o olhar para a cidade, os artistas capturaram imagens que 
passam no percurso do trajeto feito pelos ônibus, deslocaram e depositaram 
flores em locais públicos, formando desenhos sobre as calçadas; observaram 
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ARIEL FERREIRA
Montes Claros  MG  1982
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AMANDA MELO 
São Lourenço da Mata  PE  1978 
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BRUNO FARIA 
Recife  PE  1981
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DANIEL HERTEL 
Barbacena  MG  1985 
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DANIEL ESCOBAR 
Santo Ângelo  RS  1982
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FABRÍCIO CARVALHO 
Ubari  MG  1982
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MAÍRA DAS NEVES 
São Paulo  SP  1978 
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Aqui entra a legenda da foto Aqui 

entra a legenda

Aqui entra a legenda da foto Aqui 

entra a legenda

SYLVIA AMÉLIA 
Belo Horizonte  MG  1976 
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Aqui entra a legenda da foto Aqui 

entra a legenda. Alegenda da foto 

entra aqui. foto, a legenda entra. aqui 

entra a foto com legenda.

a legenda da foto entra aqui. aqui 

entra a legenda. aqui entra a legenda 

da foto.

PABLO LOBATO 
Bom Despacho  MG  1976
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a legenda da foto entra aqui. aqui 

entra a legenda. aqui entra a legenda 

da foto. 

Aqui entra a legenda da foto Aqui 

entra a legenda

YURI FIRMEZA 
São Paulo  SP  1982 
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166 arte pública em debate
REDE FUNARTE DE ARTES VISUAIS
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O projeto teve por objetivo realizar uma rede de 4 debates abertos ao público 
acerca da inserção da arte contemporânea nos espaços públicos com a pre-
sença de críticos, curadores e artistas em estreito diálogo com os 10 bolsistas 
integrantes do projeto de arte-residência BOLSA PAMPULHA.

O programa REDE NACIONAL FUNARTE DE ARTES VISUAIS tem por objeto a 
promoção de um conjunto articulado de discussões para o estímulo ao debate 
sobre as práticas e a reflexão no campo das artes visuais e suas relações com 
as políticas públicas do país, articulando-se com as proposições do projeto 
BOLSA PAMPULHA no exercício de pensar a inserção da arte contemporânea 
em espaços públicos.

PROGRAMA 1
17 dez | quarta | 9h30 às 12h30 
Arte pública: a cidade como território de pesquisa
Artistas/bolsistas: Ariel Ferreira, Sylvia Amélia, Yuri Firmeza
Convidado: Rodrigo Moura
Mediação: Marconi Drummond

PROGRAMA 2
17 dez | quarta | 14h30 às 18h
Novas plataformas de trabalho e dispositivos de circulação pública
Artistas/bolsistas: Bruno Faria, Pablo Lobato, Amanda Melo
Convidada: Lisette Lagnado 
Mediação: Marconi Drummond

PROGRAMA 3
18 dez | quinta | 9h30 às 12h30
Site-oriented: a obra de arte orientada para o lugar
Artistas/bolsistas: Fabrício Carvalho, Daniel Herthel, Daniel Escobar
Convidado: Rubens Mano
Mediação: Marconi Drummond
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sobre os artistas

ARIEL FERREIRA_ Montes Claros | MG | 1982  

Ariel Ferreira nasceu em Montes Claros (MG,1982),vive e trabalha em Belo Horizonte. 

Mestre em Artes Visuais pela Escola de Belas Artes da UFMG (2006-2008). Bacharel pela 

Escola de Belas Artes da UFMG com habilitação em Gravura (2005).  Participou das expo-

sições: Ô de dentro, ô de fora, o multiparidade do Parque ao Palácio, Espaço Mari’Stella 

Tristão, Paláco das Artes, Belo Horizonte (2007); Quando não estamos distraídos, Palácio 

das Artes, Belo Horizonte (2005); Se correr, Se ficar, Galeria da CEMIG (2004), Belo Hori-

zonte; Como artista convidado, participou da exposição do III Fórum  de Artes das Améri-

cas, Biblioteca Luiz de Bessa, Belo Horizonte. Vencedor da etapa nacional na área 

analógica do 10º Prêmio Art Expression Philips, Museu da Imagem e do Som, São Paulo 

(2003). Selecionado pelo projeto Bolsa Pampulha do 29º Salão de Arte da Pampulha 

(2007).

AMANDA MELO_ São Lourenço da Mata | PE | 1978  

Amanda Melo nasceu em São Lourenço da Mata (1978), Pernambuco, vive e trabalha em 

Recife. É graduada no curso de Educação Artística da Universidade Federal de Pernam-

buco. Em 2007 realizou individual no Instituto Banco Real em Pernambuco. E em 2002 e 

2005 realizou exposição individual na Fundação Joaquim Nabuco. Participou das exposi-

ções coletivas na Galeria Mariana Moura (2007), pelo projeto Rumos de Artes Visuais 

(2005/2006) e no Instituto de Arte Contemporânea de Pernambuco (2002). Recebeu os 

prêmios: Prêmio Pojéteis de Arte Contemporânea/FUNARTE (2007); Prêmio Aquisição da 

7ª Bienal do Recôncavo Baiano (2004); Prêmio Chamex de Arte Jovem (2004); Prêmio do 

Salão Sobral de Arte Contemporânea (2002); Prêmio Aquisição no IV Salão Sesc Amapá 

(2002). Selecionada pelo projeto Bolsa Pampulha do 29º Salão de Arte da Pampulha (2007). 

BRUNO FARIA Recife | PE | 1981

Bruno Faria nasceu em Recife (1981) vive e trabalha em Recife. Formado em artes plásti-

cas pela FAAP. Apresenta seus trabalhos em diferentes mídias: desenho, escultura, ví-

deo-instalação, performance e site-specífic. Participou das exposições: XXXVIII Anual de 

Artes Plásticas, FAAP, São Paulo (2007); 58º Salão de Abril, Fortaleza (2007), 35º Salão 

de Arte Contemporânea Luiz Sacilotto, Santo André (2007); 16º Festival Internacional de 

Arte Eletrônica Sesc Videobrasil, São Paulo (2007); 10º Bienal de Santos (2006); Parado-

xos Rumos de Arte Contemporânea, Itaú Cultural, São Paulo (2006). Recebeu prêmio pelo 

projeto Selecionado pelo projeto Bolsa Pampulha do 29º Salão de Arte da Pampulha 

(2007); Fiat Mostra Brasil Porão das Artes (2006), pela Fundação Bienal de São Paulo (2006). 

DANIEL HERTHEL Barbacena | MG | 1985 

Daniel Herthel nasceu em Barbacena (MG, 1985), vive e trabalha em Belo Horizonte. Ba-

charelado em Escultura pela Escola de Belas Artes (2007). Participou das animações 

relativas a série Objetivos do Milênio para o projeto Sim, Nós Podemos, numa parceria do 

grupo Giramundo, Canal Futura e UNESCO (2006).Participou da construção de máquinas 

cênico-musicais para o espetáculo de dança Confluir, apresentado por Themby Rosa e 

coreografado por Alejandro Ahmed  e Rodrigo Pederneiras (2006). Participou da Exposi-

ção dos artistas residentes no Centro Cultural São Paulo (2008) pelo Projeto “Artists 

Links” do conselho britânico, Londres (2007). Participou da mostra dos alunos de Esco-

las de Artes Plásticas e Design de Minas Gerais, galeria de arte CEMIG, Belo Horizonte 

(2007). Selecionado pelo projeto Bolsa Pampulha do 29º Salão de Arte da Pampulha 

(2007). 

DANIEL ESCOBAR Santo Ângelo | RS | 1982

Daniel Escobar nasceu em Santo Ângelo (RS, 1982) vive e trabalha em Belo Horizonte. 

Graduado em Artes Visuais pelo Instituto de Artes da UFRGS. Apresentou a exposição 

individual Perto Demais no Goethe-Institut de Porto Alegre (2005). Participou do 62º Sa-

lão Paranaense (2007). Recebeu o prêmio Aquisição do 6º Salão Nacional de Arte de Ja-
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taí, Goiás (2007); Prêmio de Incentivo à Criatividade no 17º Salão da Câmara Municipal de 

Porto Alegre (2006); recebeu o prêmio Fiat Mostra Brasil, Porão das Artes da Fundação 

Bienal, São Paulo (2006). Selecionado pelo projeto Bolsa Pampulha do 29º Salão de Arte 

da Pampulha (2007).

FABRÍCIO CARVALHO Ubari | MG | 1982

Fabrício Carvalho nasceu em Ubari (MG, 1982), vive e trabalha em Juiz de Fora. Mestran-

do em Linguagens Visuais na EBA- UFRJ. Graduado em Artes pela UFJF, MG (2005). Rea-

lizou exposições individuais no Centro Cultural Bernardo Mascarenhas, na Reitoria da 

UFJF e no Centro de Estudos Murilo Mendes em Juiz de Fora, MG (2004-2006). Seleciona-

do para o projeto Trajetórias da Fundação Joaquim Nabuco, Recife (2007) e para o pro-

grama Rumos Itaú Cultural (2005-2006). Participou do  33º e 35º Salão de Arte 

Contemporânea de Santo André,SP (2005 - 2007). Recebeu Prêmio no 8º Salão Bienal do 

Mar - Vitória - ES (2009); Prêmio Atos Visuais - FUNARTE/Brasília - DF- exposição indi-

vidual(2008); Prêmio SIM de artes visuais - Belém - PA - exposição individual (2008); Prê-

mio no 6º salão de arte de Americana - SP (2003). Foi destaque, um dos dez melhores 

projetos, da Bolsa Iberê Camargo, RS (2007) . Selecionado pelo projeto Bolsa Pampulha 

do 29º Salão de Arte da Pampulha (2007-2008).

PABLO LOBATO Bom Despacho | MG | 1976

Pablo Lobato nasceu em Bom Despacho (MG, 1976), vive e trabalha  em Belo Horizonte. 

Estudou fotografia na escola Guignard/ UEMG. Graduado em Comunicação e Artes, PUC 

MG. Especializou-se em cinema, parceria PUC-MG/UFMG. É um dos fundadores da Teia, 

centro de pesquisa audiovisual, em Belo Horizonte. Das exposições e festivais dos quais 

participou destacam-se: Documentary Fortnight do MoMA – Museu de Arte Moderna de 

Nova Iorque  (2009); Panorâmica - Museu Tamayo de Arte Contemporânea, Cidade do Mé-

xico (2009); Panorama da Arte Brasileira 2007 no Museu de Arte Moderna de São Paulo; 

60º Film Festival Locarno, Suíça (2007); Sundance Film Festival, EUA (2007); 36° Interna-

tional Film Festival Rotterdam, Holanda (2007). Filmes premiados em festivais no Brasil 

e exterior. Dentre eles, Acidente, Melhor Documentário Ibero-Americano no 22º Festival 

Internacional de Cinema de Guadalajara, México, (2007). Bolsista da John Simon Gugge-

nheim Foundation, Nova Iorque (2008-2009). Selecionado pelo projeto Bolsa Pampulha 

do 29º Salão Nacional de Arte de Belo Horizonte (2007). 

MAÍRA DAS NEVES São Paulo | SP | 1978 

Maíra das Neves nasceu em São Paulo (1978), vive e trabalha em São Paulo. Formada em 

Educação Artística, FAAP, São Paulo (1998). Realizou as exposições: Artitudes, Galeria de 

Arte Caetano Veloso, Santo Amaro da Purificação, Bahia (2009); Sala de Embarque, Arte 

no Banheiro, pelo projeto Comida di Buteco, Belo Horizonte (2008); Comunismo da museu 

de Arte Contemporânea do Centro Cultura Dragão do Mar, Fortaleza (2007); na Forma: a 

estratégia do vídeo musical, curadoria de Fernando Oliva e Marcelo Rezende, Galeria 

Vermelho, São Paulo (2007); Ligações Cruzadas, acervo 2007, 10º Bienal de Santos, Cen-

tro de Cultura Patrícia Galvão dos Santos, Santos (2006). Prêmios: Aquisição - IX Salão 

UNAMA de Pequenos Formatos, Galeria Graça Landeira, Belém (2003); 5º Prêmio Reve-

lação de Artes Plásticas de Americana, Museu de Artes de Americana, SP (2002); Bolsa 

Prêmio da Anual de Artes da FAAP (1996). Publicou fotografias nas seções Ensaio e Sai-

deira, edição de junho da revista Bravo!, (2006). Selecionada pelo projeto Bolsa Pampu-

lha do 29º Salão de Arte da Pampulha (2007).

SYLVIA AMÉLIA Belo Horizonte | MG | 1976 

Sylvia Amélia nasceu em Belo Horizonte (1976), onde vive e trabalha. Artista plástica e 

arte-educadora graduada pela escola Guignard/UEMG (2001). Possui pós-graduação 

lato sensu em Arte e Contemporaneidade pala mesma instituição (2004). Desenvolveu 

grande parte do seu trabalho em espaços públicos. Atua como membro dos coletivos 

Estilingue e K AzA VAzIA. Trabalha em projetos de educação patrimonial e em oficinas 

de arte. Selecionada pelo projeto Bolsa Pampulha do 29º Salão Nacional de Arte de 

Belo Horizonte (2007).
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YURI FIRMEZA São Paulo | SP | 1982 

Yuri Firmeza nasceu em São Paulo (1982), vive e trabalha em São Paulo. É mestrando em 

Artes Visuais pela ECA/USP. Graduado em Artes Visuais pela Faculdade Grande Fortale-

za, Fortaleza, CE (2005). Participou das exposições: Laços do Olhar, Instituto Tomie 

Ohtake, São Paulo (2008); 7º Festival de Performance de Cali, Colômbia (2008), Nano 

Stockholm, Galeria Artist Space, Suécia (2009); Confrontações Poéticas, CCBNB (2007); 

Rumos Artes Visuais, SP/RJ/GO/SC (2006); Espacios en transito, Centro Cultural de 

Bellas Artes de Lima, Peru (2005); premiado na terceira edição do prêmio Marcantonio 

Vilaça. Selecionado pelo projeto Bolsa Pampulha do 29º Salão Nacional de Arte de Belo 

Horizonte (2007).

sobre a comissão de seleção

JOCHEN VOLZ

Jochen Volz estudou História da Arte na Universidade Ludwig-Maximilian, em Munique, e na 

Humboldt Universität, em Berlim. Em 1999, ganhou o título de mestre com a dissertação The 

Portrait in Contemporary Art: Elizabeth Peyton, Wolfgang Tillmans, Marlene Dumas, Tho-

mas Ruff. . Entre 2001 e 2004, foi curador do Portikus Frankfurt am Main, com artistas de 

ponta na reflexão contemporânea, como Michael Elmgreen & Ingar Dragset, Rirkrit Tirava-

nija, Dominique Gonzalez-Foerster, Philippe Parreno, Simon Starling, Louise Lawler e Cil-

do Meireles. Atua como um dos curadores do Centro de Arte Contemporânea Inhotim.

RICARDO BASBAUM

Artista, escritor, crítico e curador (artista-etc). Vive e trabalha no Rio de Janeiro. Inicia seu 

trabalho a partir dos anos 80, numa perspectiva de investigação de diversas formas de 

linguagem, aproximando campo artístico e campo comunicativo, realizando performances, 

ações, intervenções, textos, manifestos, objetos e instalações. Sua formação inclui Licen-

ciatura em Ciências Biológicas (UFRJ, 1982) e Especialização em História da Arte e Arqui-

tetura no Brasil (PUC-RJ, 1987). Entre 1993 e 1994 foi Bolsista do British Council para rea-

lizar Pós-Graduação em Artes no Goldsmiths’ College, Londres. Em 1996 conclui o Mestrado 

em Comunicação e Cultura, com apoio da CAPES (ECO-UFRJ), sob orientacão de Rogério Luz. 

LUISA DUARTE

Crítica de arte e curadora independente. Em 2007 é mestranda em filosofia pela PUC-SP. 

Membro do grupo de críticos do Centro Cultural São Paulo. Desde 2003 publica regular-

mente textos sobre arte contemporânea. Fez parte da comissão curatorial do Programa 

Rumos Artes Visuais, edição 2005/2006, do Instituto Itaú Cultural. Curadora da exposição 

“Entre o público e o privado – transições na arte contemporânea”, no Museu de Arte Con-

temporânea Dragão do Mar, Fortaleza, CE, setembro/outubro de 2006. Curadora da expo-
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sição “Costumes”, de Lourival Cuquinha, no Instituto de Arte Banco Real, Recife, PE, 2007. 

Curadora da programação de artes visuais e intervenções urbanas do 7° Festival Rio Cena 

Contemporânea, 2006.

MARISA MOkARZEL

Diretora do Espaço Cultural Casa das Onze Janelas, do Sistema Integrado de Museus da 

Secretaria Executiva de Cultura do Estado do Pará. Professora de história da arte do curso 

de artes visuais e tecnologia da imagem da Universidade da Amazônia. Mestre em história 

da arte e doutora em sociologia. Realizou, juntamente com Rosangela Britto, a curadoria 

da exposição de longa duração Traços e Transições, que inaugurou em 2002 o Espaço Cul-

tural Casa das Onze Janelas. Participou da comissão curatorial de seleção do Programa 

Rumos Itaú Cultural Artes Visuais 2005-2006. Realiza curadorias para exposições de jo-

vens artistas do Pará. Reside em Belém.

MARCONI DRUMMOND

Bacharel em Artes Plásticas pela Escola de Belas Artes Universidade Federal de Minas 

Gerais (1991) especialização em Gestão Cultural – IEC/PUC Minas. Mestrando em artes vi-

suais pela Universidade Federal de Minas Gerais. Desde 2006 exerce o cargo de curador do 

Museu de Arte da Pampulha.  Foi diretor da Escola de Arte Rodrigo Melo Franco de Andra-

de, Fundação de Arte de Ouro Preto, Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais, Ouro 

Preto, MG (2004/2006). Realizou a curadoria das exposições Declaração de Bens / Exposi-

ção retrospectiva Marcio Sampaio, Grande Galeria Palácio das Artes, Belo Horizonte, MG, 

Margem: desenho no espaço / Exposição Ana Amélia Diniz Camargos, Grande Galeria Pa-

lácio das Artes, Belo Horizonte, MG; FAOP 35 anos, Fundação de Arte de Ouro Preto, Centro 

Cultural Usiminas, Ipatinga, MG, I  Fórum das Artes, Centro de Convenções, Ouro Preto, 

MG. Arte Brasileira no Acervo do MAP, Centro Cultural Usiminas, Ipatinga, MG (2004), Ptyx: 

100 anos poeta Carlos Drummond de Andrade, Grande Galeria Palácio das Artes, Belo Ho-

rizonte, MG e Centro Cultural Usiminas, Ipatinga, MG. 2003. 

sobre a comissão de acompanhamento 

MARIA ANGÉLICA MELENDI 

Maria Angélica Melendi é graduada em letras pela Facultad de Filosofia y Letras - Univer-

sidad de Buenos Aires (1967) e em artes Visuais pela Escola Guignard da Universidade do 

Estado de Minas Gerais (1985). Doutora em Estudos Literários pela Universidade Federal 

de Minas Gerais (1999). Atualmente é professor adjunto 4 da Universidade Federal de Minas 

Gerais, sub-coordenadora do Programa de Pós-Graduação da EBA, UFMG, pertence ao 

Conselho Editorial da Revista Pós da mesma instituição. Tem experiência na área de Artes, 

com ênfase em Fundamentos e Crítica das Artes, atuando principalmente nos seguintes 

temas: arte contemporânea, memória, arte, corpo e fotografia. 

ANA MARIA TAVARES

Graduada em Artes Plásticas pela FAAP (1982), mestre pela The School of the Art Institute 

of Chicago (1986) e doutora (2000) pela ECA/USP. Em 2001 recebeu bolsa da Guggenheim 

Foundation, NY. Fez sua primeira individual Objetos e Interferências na Pinacoteca do Es-

tado de SP (1982). Participou da Bienal Internacional de São Paulo em 1983, 1987 e 1991, da 

VII Bienal de Havana (2000), da Bienal de Istambul (2001) e da Bienal de Singapura (2006). 

Participou do Artecidadezonaleste e Estratégias para Deslumbrar em SP (2002). Em 2003 

realizou instalações no New Museum of Contemporary Art, NY, no Royal College of Art, 

Londres, no Schirn Kunstahalle Frankfurt e na Akademie der Kunst, Berlim. Realizou indi-

viduais no CCSP e no Instituto Tomie Ohtake, SP e a mostra inaugural do 21st. Century 

Museum of Contemporary Art, Kanasawa, Japão (2004). Desde 1982 dedica-se a atividade 

didática. Convidada pela Rijksakademie de Amsterdam para o programa de artista pales-

trante em 2005 e, em 2006-2007, foi nomeada para a Ida Ely Rubin Artist-in-Residence pelo 

MIT Massachussets Institute of Technology para desenvolver projetos de pesquisa e reali-

zar palestras sobre seu trabalho. 
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ELIDA TESSLER

Possui graduação em Artes Plásticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(1984), mestrado em História da Arte - Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne) (1989) e 

doutorado em História da Arte - Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne) (1993). Atualmen-

te é professora adjunta da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pesquisadora. Co-

ordenou o Torreão - espaço de arte contemporânea em Porto Alegre. Artista residente em 

Civitella Rarniere Center- Italia (2005). Artista residente na RMIT University/South Project 

em Melbourne (2006).Artista residente em ALDABA ARTE: Laboratório de Arte Contempo-

rânea e professora visitante número 17, Instituto de Estudos Criticos , Mexico (2007). Tem 

experiência na área de Artes atuando principalmente nos seguintes temas: arte contempo-

rânea, arte e literatura, instalação, palavra e imagem, escritos de artista. 

MARCONI DRUMMOND

Bacharel em Artes Plásticas pela Escola de Belas Artes Universidade Federal de Minas 

Gerais (1991) especialização em Gestão Cultural – IEC/PUC Minas. Mestrando em artes vi-

suais pela Universidade Federal de Minas Gerais. Desde 2006 exerce o cargo de curador do 

Museu de Arte da Pampulha.  Foi diretor da Escola de Arte Rodrigo Melo Franco de Andra-

de, Fundação de Arte de Ouro Preto, Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais, Ouro 

Preto, MG (2004/2006). Realizou a curadoria das exposições Declaração de Bens / Exposi-

ção retrospectiva Marcio Sampaio, Grande Galeria Palácio das Artes, Belo Horizonte, MG, 

Margem: desenho no espaço / Exposição Ana Amélia Diniz Camargos, Grande Galeria Pa-

lácio das Artes, Belo Horizonte, MG; FAOP 35 anos, Fundação de Arte de Ouro Preto, Centro 

Cultural Usiminas, Ipatinga, MG, I  Fórum das Artes, Centro de Convenções, Ouro Preto, 

MG. Arte Brasileira no Acervo do MAP, Centro Cultural Usiminas, Ipatinga, MG (2004), Ptyx: 

100 anos poeta Carlos Drummond de Andrade, Grande Galeria Palácio das Artes, Belo Ho-

rizonte, MG e Centro Cultural Usiminas, Ipatinga, MG. 2003. 
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29º SALãO NACIONAL DE ARTE DE BELO HORIzONTE 
BOLSA PAMPULHA

REGULAMENTO DE SELEÇÃO PARA CONCESSÃO DE BOLSA A PROJETOS DE CRIAÇÃO EM ARTES VISUAIS

Processo nº 01.107339.07.00
A FUNDAçãO MUNICIPAL DE CULTURA-FMC, por intermédio do MUSEU DE ARTE DA PAMPULHA-MAP, em parceria 
com a ASSOCIAçãO CULTURAL DE AMIGOS DO MUSEU DE ARTE DA PAMPULHA-AMAP, na qualidade de co-
realizadores do “29º SALãO NACIONAL DE ARTE DE BELO HORIzONTE/BOLSA PAMPULHA”, TORNAM PÚBLICO, 
para conhecimento dos interessados, que estão abertas as inscrições para a seleção a que se refere o presente 
REGULAMENTO, em conformidade com as condições a seguir estabelecidas: 

CAPÍTULO 1
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

O 29º SALãO NACIONAL DE ARTE DE BELO HORIzONTE/BOLSA PAMPULHA é um projeto que visa estimular a 
produção emergente em artes visuais, em âmbito nacional, tendo por objetivos:

a) selecionar e conceder bolsas a 10 (dez) artistas que se dediquem às artes visuais durante os anos de 2007 e 2008;
b) realizar encontros mensais dos bolsistas com uma Comissão de Acompanhamento, ao longo dos anos de 2007 e 2008;
c) realizar 10 (dez) ações  expositivas individuais concomitantes com o resultado dos trabalhos dos artistas 
selecionados, previstas para o ano de 2008, em espaços públicos da cidade de Belo Horizonte, a serem definidos pelo 
curador do MAP com a aprovação da FMC.
d) editar publicação com o processo de pesquisa e o resultado das atividades desenvolvidas no 29º SALãO NACIONAL 
DE ARTE DE BELO HORIzONTE/BOLSA PAMPULHA, no início de 2009.

CAPÍTULO 2
DO OBJETIVO

2.1. Tem o presente Regulamento o objetivo de estabelecer normas para a seleção e concessão de bolsas para a 
realização de projetos de criação em artes visuais, no âmbito do 29º SALãO NACIONAL DE ARTE DE BELO HORIzONTE/
BOLSA PAMPULHA, cujo projeto será desenvolvido no período de agosto de 2007 a abril de 2009.
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2.2. Para o processo seletivo e desenvolvimento do 29º SALãO NACIONAL DE ARTE DE BELO HORIzONTE/BOLSA 
PAMPULHA, serão constituídas três Comissões, a saber:

a) Comissão Organizadora;
b) Comissão de Seleção;
c) Comissão de Acompanhamento.

CAPÍTULO 3
DOS PARTICIPANTES

3.1. Poderão inscrever-se no 29º SALãO NACIONAL DE ARTE DE BELO HORIzONTE/BOLSA PAMPULHA somente 
pessoas físicas, diretamente responsáveis pela criação e execução de suas obras.

3.2. Os participantes, para efeitos 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 dos Estrangeiros (Lei Federal nº 6.815/80);
b) 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 projeto dedicado à produção emergente, o artista deverá enquadrar-se nas hipóteses abaixo 
relacionadas, em caráter alternativo:

- ser nascido após 1972; ou
- ter realizado apenas uma exposição individual; ou
- ter até 5 (cinco) anos ininterruptos de atividade no circuito artístico, contando a partir da 1ª exposição coletiva.

3.4. Os participantes menores de 18 (dezoito) anos deverão apresentar autorização escrita dos pais ou responsáveis, 
salvo aqueles emancipados.

3.5. Os membros das Comissões Organizadora, de Seleção e de Acompanhamento, bem como os funcionários da 
Fundação Municipal de Cultura não poderão participar do processo seletivo.
 
3.6. Os artistas que tiverem realizado exposições individuais no MAP e/ou participaram de edições anteriores do 
Projeto Bolsa Pampulha estão impedidos de se inscrever.

CAPÍTULO 4 
DAS INSCRIÇÕES

4.1. As inscrições para a seleção dos bolsistas são gratuitas e estarão abertas no período de 16 de agosto a 29 de 
setembro de 2007.

4.2. As inscrições deverão ser enviadas pelos Correios ou por serviços de entrega expressa, com Aviso de 
Recebimento (AR), para o seguinte endereço:

29º SALãO NACIONAL DE ARTE DE BELO HORIzONTE/ BOLSA PAMPULHA
MUSEU DE ARTE DA PAMPULHA
Av. Otacílio Negrão de Lima, nº 16.585, Bairro Santa Amélia
CEP: 31.365-450  -  Belo Horizonte – Minas Gerais - BRASIL

4.3. Para o fiel cumprimento do prazo para recebimento das inscrições, serão consideradas válidas as 
correspondências postadas até a data-limite prevista no item 4.1, ressaltando-se que a data registrada no carimbo 
dos Correios ou de outros serviços de entrega não poderá ser posterior à data de encerramento das inscrições.

4.4. 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.

4.5. O ato de inscrição do artista no processo seletivo implica a aceitação de todas as condições estipuladas no 
presente Regulamento.

4.6. Cada artista inscrito deverá cumprir todas as exigências do presente Regulamento, especialmente quanto à 
apresentação dos documentos relacionados no item 6.2, sob pena de desclassificação ou rescisão contratual.

4.7. Após o encerramento das inscrições, é facultado à Comissão de Seleção promover diligência destinada a 
esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação 
que deveria constar originariamente do ato de inscrição.
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CAPÍTULO 5
DOS DIREITOS  DE IMAGEM, AUTORAIS E CONEXOS

5.1. 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 do 29º SALãO NACIONAL DE ARTE DE BELO HORIzONTE/BOLSA PAMPULHA.

5.2. A AMAP, O MAP/FMC e a Comissão Organizadora serão isentos de quaisquer responsabilidades, cível ou criminal, 
resultante de falsa imputação de autoria, titularidade ou originalidade das obras, eventualmente apuradas.

5.3. Os participantes deverão ser titulares do direito de licenciar, sem exclusividade, os direitos patrimoniais das 
obras para os fins previstos neste projeto, sob pena de desclassificação em qualquer fase do processo, sem prejuízo 
da adoção das medidas judiciais cabíveis.

5.4. A AMAP e o MAP/FMC se reservam o direito de documentar e fazer uso das imagens, por meio de foto, vídeo, 
texto ou qualquer outro meio de divulgação, durante todas as etapas de realização do 29º SALãO NACIONAL DE ARTE 
DE BELO HORIzONTE/BOLSA PAMPULHA, incluindo o desenvolvimento dos trabalhos em ateliê, os encontros com 
Comissão de Acompanhamento, as ações expositivas e toda e qualquer programação relacionada ao Projeto.

5.5 Na eventualidade do artista selecionado utilizar obras artísticas, tais como músicas, obras literárias, lítero-
musicais, vídeos etc. das quais não sejam os autores, para a composição da obra selecionada, será indispensável a 
apresentação de documento escrito hábil (Contrato de Cessão de Direitos Autorais ou conexos; autorização para 
utilização de imagem ou instrumento similar) que os autorize a utilizar as referidas obras para os propósitos do 
projeto 29º SALãO NACIONAL DE ARTE DE BELO HORIzONTE/BOLSA PAMPULHA e isentando a AMAP, o MAP/FMC e 
a Comissão Organizadora de quaisquer responsabilidades civil e/ou criminal eventualmente apuradas.

5.6. Os participantes selecionados firmarão com a AMAP e MAP/FMC um CONTRATO DE CESSãO DE DIREITOS 
AUTORAIS/ CONEXOS e AUTORIzAçãO PARA UTILIzAçãO DE IMAGEM, autorizando a utilização das imagens, sons e 
textos apresentados e coletados ao longo de todo o desenvolvimento do projeto, em caráter irrevogável e irretratável, 
e por tempo indeterminado em todo o território nacional e fora dele.

5.7. O contrato referido no item 5.6 será enviado pela Comissão Organizadora aos participantes selecionados, pelos 
Correios, com Aviso de Recebimento, A.R., no endereço constante na “Ficha de Inscrição”, após a publicação da 
relação dos selecionados.

5.8. O contrato referido no item 5.6 outorgará à AMAP e MAP/FMC a exclusividade dos direitos para elaboração, 
gravação e publicação de DVD, catálogo e outros produtos e materiais de divulgação do projeto 29º SALãO NACIONAL 
DE ARTE DE BELO HORIzONTE/BOLSA PAMPULHA (doravante designados apenas “MATERIAIS”). Autorizando assim, a 
exploração e divulgação completa dos MATERIAIS, consideradas sua reprodução, transmissão, retransmissão, 
distribuição, comunicação ao público, veiculação em qualquer tipo de mídia e por qualquer meio ou processo existente 
(cinema, televisão de canal aberto, televisão por assinatura - “Pay TV”, televisão a cabo ou satélite, “pay per view”, 
“home vídeo”, CD Rom, DVD - imagem e som, Internet e demais processos multimídia) e sua execução pública comercial 
ou não, em locais públicos ou privados de freqüência coletiva, tais como aeronaves, navios, embarcações, plataformas 
de petróleo, trens, metrôs, e quaisquer outros meios de transporte, e em todos os demais locais de freqüência coletiva 
a que faz referência o parágrafo 3º do artigo 68 da Lei de Direitos Autorais Brasileira, Lei 9.610, de 19/02/1998.

5.9. A AMAP e o MAP/FMC poderão, ainda, com exclusividade, autorizar ou proibir a utilização dos MATERIAIS, no 
território nacional ou fora dele, independentemente da aquiescência posterior dos selecionados do projeto 29º 
SALãO NACIONAL DE ARTE DE BELO HORIzONTE/BOLSA PAMPULHA.

CAPÍTULO 6  
DA DOCUMENTAÇÃO, DADOS E MATERIAIS OBRIGATÓRIOS

6.1. Os interessados em participar do processo seletivo devem encaminhar para o 29º SALãO NACIONAL DE ARTE DE 
BELO HORIzONTE/BOLSA PAMPULHA, na forma definida no item 4.2, as informações e os documentos ora 
estabelecidos, apresentados em 01 (um) único envelope ou volume lacrado e indevassável.

6.2. Para efeitos de inscrição, o candidato deverá encaminhar a seguinte documentação:

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, emitido em 2007, sendo que somente serão aceitos documentos 
bancários, comerciais, públicos ou declarações de agentes públicos da Administração Pública;
e) Curriculum vitae do artista, resumido em até duas páginas em formato A4;
f) Portfólio impresso ou digital contendo documentação fotográfica da obra do artista, apresentando, no mínimo 10 
(dez) e, no máximo, 20 (vinte) imagens (slides 35mm, ampliações fotográficas e/ou impressões no tamanho máximo 
A4), contendo as seguintes especificações técnicas sobre a(s) obra(s) reproduzida(s): 
f.1. autor;
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f.2. título da obra;
f.3. data;
f.4. dimensões em centímetros (altura, largura e profundidade); 
f.5. técnica e material; 
f.6. para o participante que inscrever obras bidimensionais as fotos deverão ter o formato 15x21cm e deverão ser coladas, 
separadamente, em folha de papel A4 branca, contendo as especificações técnicas descritas nas alíneas f.1 a f.5; 
f.7. para obras tridimensionais, instalações, performances e intervenções, serão seguidas as mesmas regras 
contidas acima, porém, serão permitidas até 03 (três) fotos por obra e/ou documentação em DVD;
f.8. obras inscritas em categorias que necessitem de suporte digital, tais como videoarte, web arte, arte digital, 
instalação áudio e vídeo, site-specific e performance, deverão ser enviadas em mídia mais adequada à sua 
compreensão, tais como DVD ou CD-rom;
f.9. 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.10. portfólio digital - O portfólio contendo fotos das obras poderá ser apresentado em formato digital, padronizado 
em Power Point ou slide show em Flash, html ou apresentação PDF (PDF Presentation), em resolução 1024x768 px, 
gravados em CD, contendo todos os dados solicitados na versão impressa.
g) Os trabalhos cuja apresentação exija fitas de vídeo deverão ser encaminhados em uma fita VHS com até 10 (dez) 
minutos de duração, contendo as obras a serem avaliadas. Obras cuja duração original seja superior deverão ser 
editadas pelo artista com até 10 (dez) minutos de duração.

6.3. Serão automaticamente excluídos os envelopes com a data da postagem posterior ao prazo estabelecido no item 
4.1 e com documentação incompleta.

6.4. Os materiais com má qualidade de visualização e/ou identificados incorretamente não serão avaliados, 
implicando a imediata desclassificação do participante.

6.5. Os materiais enviados, tais como fotos, Compact Discs (CDs), DVD’s, Clippings, portfólios e documentos 
necessários à inscrição não serão devolvidos, ficando a Comissão Organizadora responsável por eliminá-los, 
armazená-los ou utilizá-los somente como base de consulta privada interna.

6.6. Os portfólios dos 10 (dez) artistas/bolsistas selecionados não serão devolvidos e serão incorporados ao acervo 
ao Centro de Referência e Documentação do Museu de Arte da Pampulha.

6.7. Em hipótese alguma serão aceitas obras originais para efeitos de inscrição.

CAPÍTULO 7
DA COMISSÃO ORGANIZADORA

Cabe à Comissão Organizadora, constituída por um representante da AMAP, em conjunto com um representante do 
MAP/FMC, designados pela Presidente da Fundação Municipal de Cultura, as seguintes atribuições:

a) receber as inscrições;
b) conferir a regularidade da documentação encaminhada, conforme disposto no Capítulo anterior;
c) avaliar a qualidade dos materiais apresentados para a seleção;
d) organizar todo o processo de distribuição dos documentos para os integrantes da Comissão de Seleção;
e) encaminhar os procedimentos necessários à realização das reuniões para seleção dos artistas inscritos;
f) divulgar o resultado final do processo seletivo, apresentando listagem dos artistas selecionados em ordem alfabética;
g) repassar os recursos das bolsas aos artistas selecionados;
h) resolver quaisquer controvérsias ou pendências advindas do desenvolvimento das metas do 29º SALãO NACIONAL 
DE ARTE DE BELO HORIzONTE/BOLSA PAMPULHA, a qualquer tempo, bem como os casos omissos neste Regulamento.

CAPÍTULO 8
DA COMISSÃO DE SELEÇÃO

8.1. A definição dos artistas que participarão do 29º SALãO NACIONAL DE ARTE DE BELO HORIzONTE/BOLSA 
PAMPULHA caberá à Comissão de Seleção, composta pelo Curador do MAP e por 4 (quatro) profissionais, 
notoriamente reconhecidos na área das artes visuais, designados pela Presidente da FMC.

8.2. Os integrantes da Comissão de Seleção poderão ser substituídos a qualquer tempo, em caso de impossibilidade 
de participação decorrente de caso fortuito ou de força maior, por outros profissionais igualmente idôneos.

8.3. O processo seletivo será realizado em única etapa eliminatória.

8.4. Para a seleção dos 10 (dez) artistas a serem contemplados com a bolsa, a Comissão de Seleção analisará as obras 
apresentadas em conformidade com os subitens 6.2.f e 6.2.g, considerados, concomitantemente, os seguintes critérios:
a) qualidade;
b) contemporaneidade;
c) relevância estética e conceitual; e
d)  originalidade.
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Parágrafo Único. Os critérios acima especificados serão objeto de reunião da Comissão de Seleção, tendo sua 
fundamentação registrada em Ata.

8.5. O resultado da seleção será publicado no Diário Oficial do Município/DOM, no site www.pbh.gov.br/cultura, bem 
como divulgado à imprensa.

8.6. Os artistas/bolsistas selecionados serão formalmente comunicados por correspondência postal registrada. 

8.7. O participante selecionado deverá confirmar a sua participação enviando um e-mail para map@pbh.gov.br ou um 
telegrama para o 29º SALãO NACIONAL DE ARTE DE BELO HORIzONTE/BOLSA PAMPULHA MUSEU DE ARTE DA 
PAMPULHA Av. Otacílio Negrão de Lima, nº 16.585, Santa Amélia CEP: 31.365-450 -  Belo Horizonte – Minas Gerais 
– BRASIL até 7 (sete) dias após o recebimento da correspondência postal registrada, sob pena de desclassificação, a 
critério da Comissão Organizadora. 

8.8. Os selecionados receberão, no endereço definido na ficha de inscrição, um Termo de Compromisso para a 
formalização da participação no projeto, bem como as instruções da produção.

8.9. Além dos 10 (dez) artistas selecionados, serão escolhidos mais 3 (três) inscritos suplentes que, até o fim do 
primeiro mês de início do projeto, poderão vir a substituir o artista inicialmente selecionado, nos seguintes casos:
a) descumprimento das obrigações assumidas pelo mesmo no presente Termo de Compromisso;
b) desistência;
c) casos fortuitos ou de força maior.

8.10. A Comissão de Seleção encerrará seus trabalhos com a seleção dos 10 (dez) artistas que terão direito à Bolsa.

8.11. Os nomes dos suplentes não serão divulgados a menos que estes sejam convocados. 

CAPÍTULO 9
DA BOLSA

9.1. Cada artista selecionado para o 29º SALãO NACIONAL DE ARTE DE BELO HORIzONTE/BOLSA PAMPULHA será 
contemplado com bolsa em dinheiro no valor total de R$15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais), repassados em 13 
(treze) parcelas iguais e consecutivas no valor de R$1.200,00 (hum mil e duzentos reais), a fim de auxiliar na sua 
manutenção, bem como no desenvolvimento de suas atividades durante o prazo de residência obrigatória em Belo 
Horizonte, ou seja, de novembro de 2007 a novembro de 2008.

9.2. O pagamento da bolsa será realizado mediante recibo emitido pelo artista e efetuado diretamente ao bolsista no MAP.

9.3. No caso de impossibilidade de participação do artista selecionado no 29º SALãO NACIONAL DE ARTE DE BELO 
HORIzONTE/BOLSA PAMPULHA, tal fato deverá ser imediatamente comunicado e justificado, por escrito, à Comissão 
Organizadora, à qual caberá julgar a pertinência do exposto e, se for o caso, convocar o suplente.

9.4. O artista convocado para substituição receberá a bolsa no valor proporcional ao seu tempo de participação.

9.5. Havendo exclusão do artista no curso do projeto pelos motivos elencados nas alíneas “a” e “b” do item 8.9, este 
deverá restituir a totalidade dos recursos financeiros até então recebidos, em até 3 (três) parcelas mensais, iguais e 
consecutivas, a contar de seu desligamento do projeto. 

9.6. 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.

9.7. O disposto nos itens 9.5 e 9.6 não se aplica aos casos fortuitos ou de força maior, previsto na alínea “c” do item 
8.9, desde que devidamente justificados e comprovados junto à Comissão Organizadora.

CAPÍTULO 10
DO ACOMPANHAMENTO DOS ARTISTAS/BOLSISTAS

10.1. Para acompanhar o desenvolvimento das atividades realizadas pelos artistas/bolsistas, ao longo de 2007/2008, 
será constituída uma Comissão de Acompanhamento, composta pelo curador do MAP e por 3 (três) profissionais 
notoriamente reconhecidos na área das artes visuais além de 3 (três) convidados, designados pela Presidente da FMC.

10.2. Cada membro da Comissão de Acompanhamento realizará duas reuniões individuais com os artistas/bolsistas, 
ao longo do prazo de vigência do 29º SALãO NACIONAL DE ARTE DE BELO HORIzONTE/BOLSA PAMPULHA.

10.3. Os encontros com a Comissão de Acompanhamento ocorrerão nos ateliês e/ou espaços designados pelo MAP 
para desenvolvimento dos projetos e resultados da produção dos artistas/bolsistas.

10.4. Ficará a critério da Comissão de Acompanhamento o desenvolvimento de textos e/ou entrevistas com os 
artistas/bolsistas, os quais poderão ser publicados posteriormente, garantidos os respectivos créditos.
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10.5. O artista deverá apresentar, no 12o. mês de residência em Belo Horizonte, à Curadoria e Coordenação de Artes 
Visuais do MAP, para aprovação, um projeto final sobre a obra que será apresentada na ação expositiva. 

10.6. O projeto final deverá conter 01 (um) memorial descritivo do trabalho em formato A4, incluindo: desenho 
esquemático em escala, com planta baixa, quando for o caso; local de instalação da obra, 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 do projeto.

CAPÍTULO 11
DAS AÇÕES EXPOSITIVAS

11.1. Cada artista selecionado para participação no 29º SALãO NACIONAL DE ARTE DE BELO HORIzONTE/BOLSA 
PAMPULHA realizará uma ação expositiva com aberturas concomitantes em espaços públicos da cidade de Belo 
Horizonte no 14º mês a contar do início da bolsa, resultante da pesquisa desenvolvida durante o período de vigência 
da mesma em conformidade com o item 10.5. 

11.2. As obras deverão ser embaladas pelos artistas, apropriadamente, possibilitando a reutilização do material para 
garantir a segurança do seu retorno.  Esta cláusula não se aplica a obras que possuírem características efêmeras. 

11.3 Os trabalhos de montagem, operação, manutenção e desmontagem das obras, que exijam tratamento especial, 
ficarão a cargo do artista/bolsista, que deverá cumprir os prazos e programações estipulados no memorial descritivo 
final aprovado pela Curadoria e Coordenação de Artes Visuais do MAP.

11.4. As obras a serem expostas deverão ser produzidas durante o período de vigência do projeto Bolsa Pampulha.

11.5. As obras instaladas em espaços públicos não terão cobertura de seguro.

11.6. A proposta expográfica da mostra pública, a montagem do conjunto apresentado e a colocação de cada obra no 
espaço expositivo público da cidade de Belo Horizonte serão definidas pelo curador do MAP, em diálogo próximo com 
seus respectivos autores, guardando fidelidade ao item 10.6. 

11.7. As obras serão montadas sob orientação da equipe do Museu de Arte da Pampulha.

11.8. A Curadoria e a Coordenação de Artes Visuais do MAP podem não aceitar obras que exijam cuidados especiais 

de segurança ou que ofereçam qualquer tipo de risco à segurança do público e à integridade do espaço público que 
vier a abrigar a ação expositiva.

11.9. É exigida a presença do artista no 13º mês de vigência do 29º SALãO NACIONAL DE ARTE DE BELO HORIzONTE/
BOLSA PAMPULHA quando da montagem e abertura das mostras com despesas cobertas pela 13ª parcela da bolsa.

11.10. As obras constantes das ações expositivas não poderão ser retiradas antes do encerramento do evento.

11.11. Cada artista selecionado fará jus a um auxílio para a produção da obra que irá compor a ação expositiva, no valor 
de R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), incluídos custos com embalagem e transporte. O pagamento deste auxílio 
e da 13ª parcela estará condicionado à apresentação de projeto final descrito no item 10.6 deste regulamento. 

11.12. Os recursos especificados no item acima não poderão ser utilizados para o pagamento de hospedagem e traslado.

11.13. Os equipamentos, materiais permanentes e materiais de consumo remanescentes, tais como DVD, 
equipamentos eletrônicos, ferramentas, furadeiras, maquitas e outros, adquiridos com os recursos especificados no 
item 11.11, serão transferidos à Fundação Municipal de Cultura, mediante termo próprio.

CAPÍTULO 12 
DO MATERIAL DE DIVULGAÇÃO

12.1. Será produzido, sem ônus para o artista/bolsista, o material de divulgação do 29º SALãO NACIONAL DE ARTE 
DE BELO HORIzONTE/BOLSA PAMPULHA.

12.2. A AMAP, em conjunto com o MAP/FMC, editará uma publicação registrando todo o processo de desenvolvimento 
do 29º SALãO NACIONAL DE ARTE DE BELO HORIzONTE/BOLSA PAMPULHA.

CAPÍTULO 13
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. Será firmado Termo de Compromisso entre a FMC/MAP/AMAP e os artistas/bolsistas, contemplando as 
condições previstas no presente Regulamento.
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13.2. Os casos omissos relativos ao presente Regulamento serão decididos pela Comissão Organizadora.

13.3. Todas e quaisquer decisões das Comissões são soberanas e definitivas.

13.4. Os recursos necessários para a realização do 29º SALãO NACIONAL DE ARTE DE BELO HORIzONTE/BOLSA 
PAMPULHA serão assegurados pela Fundação Municipal de Cultura, por força de Convênio celebrado com a AMAP 
- Processo Administrativo nº 01-104.143-07-81.

13.5. O regulamento de seleção para concessão de bolsa a projetos de criação em artes visuais do 29º SALãO 
NACIONAL DE ARTE DE BELO HORIzONTE/BOLSA PAMPULHA será afixado na Sede do MAP, situado na Av. Otacílio 
Negrão de Lima, 16.585, Bairro Santa Amélia, Belo Horizonte/MG, além de publicado no Diário Oficial do Município 
de Belo Horizonte/DOM e no site www.pbh.gov.br/cultura.

13.6. Quaisquer esclarecimentos aos interessados e orientação técnica para o preenchimento da Ficha de Inscrição 
serão prestados pela Comissão Organizadora, em dias úteis, no horário das 14 às 18 horas, pelo telefone (31) 3277-
7946 ou pelo e-mail: map@pbh.gov.br.

13.7. Fica eleito o Foro da Comarca de Belo Horizonte/Minas Gerais, para dirimir quaisquer dúvidas e/ou controvérsias 
oriundas do presente Regulamento, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Belo Horizonte, 10 agosto de 2007.

Maria Antonieta Antunes Cunha
Presidente da Fundação Municipal de Cultura

Priscila Euler Freire Carvalho
Diretora do Museu de Arte da Pampulha

Ronaldo Tadeu Bandeira de Mattos
Presidente da Associação de Amigos do Museu de Arte da Pampulha
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