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Como o conceito de micropolítica se articula com a prática artística 
experimental ao longo dos anos? Esta e outras perguntas são a base da 
exposição Arte e Política no Acervo do Museu de Arte da Pampulha. 
Apresentada pelo Sesc, em parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte, 
por meio da Fundação Municipal de Cultura, a mostra é mais um fruto da 
‘Circula Cultura’, parceria firmada em 2014 entre o Sesc e a Prefeitura de 
Belo Horizonte.
 
Sob a curadoria de Marília Andrés Ribeiro, historiadora da arte e pesquisadora 
da UFMG, a exposição traz 24 obras de grandes artistas do acervo do MAP. O 
resultado estimula a discussão sobre a relação entre arte e política, 
fortalecendo a proposta da Galeria de Arte GTO de ser um espaço que amplia 
as possibilidades de reflexão por meio das artes visuais.
 
Com esta iniciativa, o Sesc Palladium não só reforça a missão do Sesc 
de democratizar o acesso à cultura, como também possibilita ao público 
a oportunidade de conhecer um acervo de importância histórica para 
Minas Gerais.

Sesc em Minas

Neste momento de grande importância, em que o Conjunto Moderno da Pampulha 
está concorrendo ao título de Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO, é 
de extrema relevância divulgar e difundir a história do Museu de Arte da Pampulha 
(MAP), instituição que está entrando nos seus 60 anos de existência e que possui 
um dos acervos artísticos mais significativos de Belo Horizonte, composto por 
mais de 1.400 obras de importantes artistas nacionais e internacionais. 

Mostrar esse patrimônio em outros espaços além do Museu é criar uma oportunidade 
de trabalhar em locais de diferentes características expográficas e propor novas 
leituras e interpretações para esse grupo de obras. 

Pensando em como realizar esse desejo de circulação e divulgação das obras do 
MAP e reafirmar sua importância no meio cultural e artístico em Minas Gerais, 
encontramos no Sesc um grande parceiro cultural. A parceria reforça o caráter 
colaborativo que a Prefeitura cria, através da Fundação Municipal de Cultura, 
com instituições de grande importância da capital.

Prefeitura de Belo Horizonte
Fundação Municipal de Cultura
Diretoria do Conjunto Moderno da Pampulha
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ARTE E POLÍTICA NO ACERVO DO 
MUSEU DE ARTE DA PAMPULHA 
MARÍLIA ANDRÉS RIBEIRO
ANA LUIZA NEVES 

BREVE HISTÓRIA DO MAP

No momento em que o Conjunto Arquitetônico da Pampulha está concorrendo 
ao título de “Patrimônio Cultural da Humanidade” pela UNESCO torna-se 
importante refletir sobre a história do Museu de Arte da Pampulha (MAP) e 
apresentar ao público a relevância de seu acervo artístico, que se constitui como 
o mais significativo acervo de arte moderna e contemporânea de Belo Horizonte.

Construído durante a prefeitura de Juscelino Kubistchek em 1943, o prédio 
do atual Museu de Arte da Pampulha foi projetado por Oscar Niemeyer 
com a finalidade de se tornar um cassino, inserido no Projeto Arquitetônico 
e Urbanístico da Pampulha. O projeto moderno de JK também incluía a 
construção da Igreja de São Francisco, da Casa do Baile, do Iate Clube, 
consagrando artistas, arquitetos e paisagistas brasileiros como Cândido 
Portinari, Roberto Burle Marx, Alfredo Ceschiatti, José Pedrosa, August 
Zamoyski, Paulo Rossi Osir, entre outros.

Mas, com a proibição dos jogos no Brasil em 1946 e o fechamento dos 
cassinos brasileiros, o prédio foi transformado, em 19571, no Museu de Arte 
da Pampulha, tornando-se um importante ponto de convergência das artes 
visuais em Minas Gerais. 

No Museu foram realizados os Salões Municipais de Belas Artes, que ocorriam 
no Saguão da Prefeitura de Belo Horizonte desde 1937 e foram transferidos 
para o MAP a partir de 19572.

Esses Salões se transformaram, em 1969, no Salão Nacional de Arte 
Contemporânea de Belo Horizonte, quando houve uma mudança nas 
categorias tradicionais de arte em prol das propostas processuais que 
acompanhavam as mudanças da arte contemporânea. Naquele momento foi 
muito importante a atuação do crítico e artista Márcio Sampaio que era o 
coordenador das atividades artísticas do MAP3.

1 .Em 1957 o prédio é inaugurado como sede do Museu de Arte de Belo Horizonte, com a cerimônia do XIII Salão Municipal 
de Belas Artes.  

2 . Em seus primeiros anos de existência, os salões aconteciam no saguão da Prefeitura. Nas décadas de 1940 e 1950 
tornaram-se um grande evento ligado às comemorações do aniversário de Belo Horizonte. Em 1957 os salões foram 
transferidos para o Museu e, desse momento em diante, deu-se o início da constituição do seu acervo com os prêmios de 
aquisições e outras doações.

3 . Ver o texto de Márcio Sampaio no Catálogo: Entre Salões 1969/2000, Belo Horizonte, Museu de Arte da Pampulha, 2009.

ART AND POLITICS IN THE COLLECTION OF 
PAMPULHA ART MUSEUM
MARÍLIA ANDRÉS RIBEIRO
ANA LUIZA NEVES 

BRIEF HISTORY OF MAP

Now that the Pampulha Architectural Complex is a candidate for the title of 
UNESCO World Heritage Site, it is important to reflect upon the history of 
Pampulha Art Museum (MAP) and present the importance of its collection to 
the public as the most significant modern and contemporary art collection in 
Belo Horizonte.

Built during Juscelino Kubitschek’s mandate in 1943, Pampulha Art Museum’s 
current building was designed by Oscar Niemeyer in order to become 
a casino, as part of the Architectural and Urban Design of Pampulha. JK’s 
modern project also included the construction of St. Francisco Church, the 
Ballroom House (Casa do Baile) and the Yacht Club, consecrating Brazilian 
artists, architects, and landscapers such as Cândido Portinari, Roberto Burle 
Marx, Alfredo Ceschiatti, José Pedrosa, August Zamoyski and Paulo Osir 
Rossi, among others.

But with the ban on gambling in Brazil in 1946 and the closure of Brazilian 
casinos, in 19571 the building was transformed into Pampulha Art Museum, 
becoming an important convergence point for visual arts in Minas Gerais.

Since 1937 the Museum hosted the Municipal Halls of Fine Arts, held in 
the lobby of Belo Horizonte Town Hall, and which were transferred to MAP 
from 19572.

These halls became, in 1969, the National Hall of Contemporary Art of Belo 
Horizonte (Salão Nacional de Arte Contemporânea de Belo Horizonte), when 
there was a change in traditional art categories in favor of procedural proposals 
that followed the changes in contemporary art. At that time, the role of the 
critic and artist Márcio Sampaio, who was the artistic activities coordinator of 
MAP3, was of paramount importance. 

1 .In 1957, the building was inaugurated as Belo Horizonte Art Museum headquarters with the ceremony of the XIII Municipal 
Hall of Fine Arts.

2 .In the first years of its existence, the halls took place in the lobby of the City Hall. In the 1940s and 1950s, they became a 
major event on the celebrations of the anniversary of Belo Horizonte. In 1957 the halls were transferred to the Museum, and 
from then on, the beginning of the constitution of its collection began, with the acquisitions awards and other donations.

3 .See tex by Márcio Sampaio in the Catalog: Entre Salões 1969/2000, Belo Horizonte, Pampulha Art Museum, 2009.
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A partir de 1971, é retirado da denominação dos salões o termo “contemporâneo”,  
e o salão passa a a ser chamado de Salão Nacional de Arte da Prefeitura de Belo 
Horizonte, permanecendo assim até finais dos anos 1990. Na década de 1980, 
contudo, ainda temos a recorrência dos salões temáticos com curadorias e a 
participação de artistas convidados4. 

Desde 2003, novas mudanças acontecem no contexto do Museu e os Salões 
Nacionais de Arte são substituídos pelo Bolsa Pampulha, um programa 
de residência artística que prioriza a pesquisa, o processo, a produção e o 
diálogo da obra com o Museu, bem como a troca de informações entre os 
jovens artistas e os curadores5. O Bolsa originou-se do Projeto Pampulha, 
instituído em 2001 durante a direção de Priscila Freire como um projeto de 
arte contemporânea que contemplava as propostas e instalações dos artistas 
em diálogo com o espaço arquitetônico e paisagístico do Museu. O projeto 
visava também à discussão da arte contemporânea e a publicação de livros-
catálogos sobre a obra dos artistas convidados6. Nesse contexto, torna-se 
importante a presença do curador nas atividades do Museu, não só como 
o responsável pela seleção e organização das exposições, mas também 
como aquele que dialoga diretamente com os artistas, discutindo projetos e 
buscando soluções para a produção, apresentação e publicação das obras. 
Salientamos a relevância da atuação dos curadores Adriano Pedrosa, Rodrigo 
Moura, Marconi Drummond e Renata Marquez, junto à diretoria do MAP, na 
concretização do Projeto Pampulha que tornou-se um marco de inserção da 
arte contemporânea em Belo Horizonte.

Tanto os Salões de Arte quanto o Projeto Pampulha contribuíram para a 
formação do acervo do Museu. Grande parte das premiações dos salões, 
patrocinadas por empresas privadas, tornaram-se aquisições museológicas, 
bem como foi introduzida no projeto de arte contemporânea a doação de 
uma obra de cada artista como contrapartida à sua exposição no Museu. 
Ainda fazem parte desse acervo as doações independentes de artistas 
e colecionadores, portanto esse é um acervo bastante diversificado, 
englobando obras de artistas provenientes de vários projetos e coleções, de 
diversas regiões brasileiras e diferentes expressões artísticas, desde as mais 
tradicionais como desenho, pintura, escultura, gravura e cerâmica, até as 
mais contemporâneas como fotografia, vídeo, objeto e instalação7.  

Este acervo possibilita, ainda, pesquisas e levantamentos historiográficos 

4 . Idem

5 . Ver o Catálogo de implantação da Bolsa Pampulha 2003/2004, organizado por Rodrigo Moura em substituição ao 27º 
Nacional de Arte de Belo Horizonte, Museu de Arte da Pampulha, 2004.

6 . O Projeto Pampulha foi instituído na gestão de Celina Albano na Secretaria Municipal de Cultura e de Priscila Freire na 
diretoria no MAP. Adriano Pedrosa e Rodrigo Moura foram os curadores que iniciaram esse projeto, inaugurado em 2001 
com a mostra de Edgar de Souza. 

7 . Ver o Livro Inventário do Museu de Arte da Pampulha, publicado em 2010, onde foram catalogadas 1.335 obras do acervo. 

From 1971, the term “contemporary” was removed from the halls name, which 
became the National Art Hall of Belo Horizonte Town Hall (Salão Nacional de 
Arte da Prefeitura de Belo Horizonte), and remained so until the late 1990s. In 
the 1980s, however, theme-lounges were still recurrent, and were curated and 
participated in by guest artists4.

Since 2003 new changes have happened in the context of the Museum 
and National Art Halls were replaced by Bolsa Pampulha, a program for 
artists residency that prioritizes research, the process, production, and the 
dialogue between the work of art and the Museum, as well as the exchange 
of information between young artists and curators5. Bolsa originated from 
the Pampulha Project, established in 2001 during Priscila Freire’s direction, 
as a contemporary art project which included the artists’ proposals and 
installations in dialogue with the landscape and the architectural space of the 
Museum. The project also aimed at the discussion on contemporary art and 
the publication of catalog-books on the work of guest artists6. In this context, 
the presence of the curator was important in the activities of the Museum, not 
only as someone responsible for the selection and organization of exhibitions 
but also as one who has a direct dialogue with the artists, discussing projects 
and seeking solutions for the production, presentation, and publication of 
works. We emphasize the significance of the actions of curators Adriano 
Pedrosa, Rodrigo Moura, Marconi Drummond and Renata Marquez, together 
with the board of MAP, in accomplishing the Pampulha Project, which became 
a milestone of contemporary art in Belo Horizonte.

Both Art Halls and the Pampulha Project contributed to assemble the 
Museum’s collection. A great amount of the awards the halls have received, 
sponsored by private companies, have become museum acquisitions, and a 
work of art by each artist was donated as a counterpart to their exhibition at the 
Museum. Also part of the collection are independent donations from artists 
and collectors, which makes it a very diverse collection, comprising works by 
artists from various projects and collections, from several Brazilian regions 
and different artistic expressions, from the most traditional such as drawing, 
painting, sculpture, printmaking, and ceramics, to the most contemporary 
such as photography, video, object, and installation7.

This collection also allows research and historiographical surveys about local 

4 .Idem

5 .See the Catalog of the implantation of Bolsa Pampulha 2003/2004 , organized by Rodrigo Moura, to replace the 27º National 
of Art of Belo Horizonte, Pampulha Art Museum, 2004.

6 .Pampulha project was set up during Celina Albano’s management of the Municipal Secretary of Culture and of Priscila 
Freire on the board of MAP. Adriano Pedrosa and Rodrigo Moura were the curators who started this project, inaugurated in 
2001 with Edgar de Souza’s exhibition.

7 .See Inventory Book of Pampulha Art Museum, published in 2010, where 1,335 works of the collection were cataloged.
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sobre o circuito artístico local e nacional, tendo como base a discussão das 
teorias e métodos da história da arte, assim como a análise de obras artísticas 
por meio de questões que nos possibilitam escrever sobre a história da arte 
moderna e contemporânea brasileira8.  

A EXPOSIÇÃO DO ACERVO

Propomos a divulgação, circulação e discussão desse importante acervo por 
meio da realização da exposição itinerante Arte e Política no Acervo do MAP 
em parceria com o Sesc Palladium. A mostra discute a relação entre arte e 
política, tomando como dispositivo as obras do acervo do MAP que foram 
adquiridas desde os anos 1960 até às propostas mais recentes contempladas 
pelo Projeto Pampulha. 

Organizamos as obras por afinidades de expressões artísticas e iconográficas, 
buscando estabelecer um diálogo expográfico9 entre elas em torno dos 
conceitos de micropolítica e micropoética, focalizando as poéticas visuais que 
se referem às questões políticas e circulam no universo molecular da vida 
cotidiana, das relações interpessoais e institucionais.

Nosso recorte conceitual tem como eixo a discussão de arte e política 
centrada no conceito de micropolítica, englobando as propostas 
comportamentais, sóciopolíticas e ambientais que se articulam através da 
prática artística experimental.

Na linhagem do pensamento de Michel Foucault e Félix Guattari, 
compreendemos a micropolítica como uma atitude crítica diante da 
padronização propiciada pela sociedade capitalista contemporânea pautada 
pela globalização, o consumo, a padronização dos comportamentos e 
a serialização da subjetividade. Essa atitude crítica se dá tanto no nível 
subjetivo quanto social e se concretiza nas relações políticas institucionais, 
comportamentais, pessoais e artísticas, enfatizando a prevalência do desejo, 
da singularidade e da criatividade, através de “revoluções moleculares”10 que 
acontecem no cotidiano, na comunidade e na cidade. 

No campo artístico a micropolítica se concretiza nas propostas que visam 
desarrumar o que está estabelecido dentro das próprias instituições 
artísticas: nos museus enquanto guardiões da tradição, no mercado 

8 . Exemplo é o trabalho desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa do CNPq Memória das Artes Visuais de Belo Horizonte 
(MAV-BH), vinculado à Escola de Belas Artes da UFMG. 

9 . A curadoria dessa exposição está sendo realizada por Marília Andrés Ribeiro, Ana Luiza Neves e Augusto Fonseca e a 
expografia está sendo desenvolvida por Cristiano Cezarino Rodrigues.

10 . O conceito de “Revolução molecular” é usado por Felix Guattari para esclarecer as ações criativas que são 
construídas no universo da micropolítica. Ver: Félix Guattari e Suely Rolnik, Micropolitica, cartografias do desejo. 
Petrópolis, Vozes, 2008.

and national art circuits, based on the discussion of theories and methods 
of art history, as well as the analysis of artistic works through questions 
that allow us to write about the history of modern and contemporary 
Brazilian art8.

THE EXHIBITION OF THE COLLECTION

We propose the dissemination, circulation and discussion of this important 
collection through the itinerant exhibition Art and Politics in the MAP Collection 
(Arte e Política no Acervo do MAP) in partnership with Sesc Palladium. The 
exhibition discusses the relationship between art and politics, taking into 
account works from MAP’s collection that have been acquired since the 1960s, 
to the most recent pieces held by the Pampulha Project.

We have organized the works by their affinities with artistic and 
iconographic expressions, seeking to establish an expographic9 dialogue 
between them, around the concepts of micropolitics and micropoetics, 
focusing on the visual poetics that refer to political issues and circulate in 
the molecular world of interpersonal and institutional relationships and 
everyday life.

Our conceptual cut focuses on the discussion of art and politics, 
centered on the concept of micropolitics, covering behavioral, social 
and environmental policies, as well as proposals articulated through 
experimental artistic practice.

From Foucault and Felix Guattari’s line of thought, we understand 
micropolitics as a critical attitude toward standardization, made possible by 
the contemporary capitalist society ruled by globalization, consumerism, 
behavior standardization and subjectivity serialization. This critical attitude 
occurs both at subjective and social levels and is manifested in institutional, 
political, behavioral, personal and artistic relationships, emphasizing 
the prevalence of desire, uniqueness and creativity, through “molecular 
revolutions”10 that happen in everyday life, in the community and in the city.

In the artistic field, it is manifested in proposals that aim to disrupt what is 
established within artistic institutions: in museums as guardians of tradition, 
in the market as an economic game of capitalism and in universities as 

8 . An example is the work of CNPq Research Group Memória das Artes Visuais de Belo Horizonte (MAV-BH), linked to UFMG 
School of Fine Arts.

9 . Marília Andrés Ribeiro, Ana Luiza Neves and Augusto Fonseca are in charge of this exhibition, and expography is being 
developed by Cristiano Rodrigues Cezarino.

10 . The concept of “molecular revolution” is used by Felix Guattari to clarify the creative actions that are built into the 
micropolitical universe. See: Felix Guattari and Suely Rolnik, Micropolitica, cartografias do desejo. Petrópolis, Vozes, 2008.
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enquanto um jogo econômico do capitalismo e nas universidades enquanto 
mantenedoras do saber instituído11. 

O pensamento tardio de Foucault retoma a noção do papel subversivo da 
arte enquanto resistência ao poder normalizador e compreende que o sujeito 
não é simplesmente construído pelo poder, mas participa dessa construção e 
pode modificar a si mesmo, através da prática de si.

Um modo de contestar o poder normalizador é moldar criativamente 
a si mesmo e à sua própria vida: explorando oportunidades de novas 
maneiras de ser, novos campos de experiências, prazeres, relações, 
modos de viver e pensar 12. 

Dentro dessa perspectiva teórica libertária tomamos como exemplo as 
propostas de Frederico Morais e Paulo Bruscky que convergem para o 
questionamento do sistema de arte e propõem uma nova maneira de fazer 
arte poética e política. 

A Nova Critica de Frederico Morais, que está sendo apresentada na exposição 
através dos audiovisuais, Memória da paisagem e o Pão e o Sangue de cada 
um, questiona a crítica judicativa convencional e propõe um novo comentário 
crítico, por meio da linguagem audiovisual, que propicia ao crítico se 
transformar no artista visual e estabelecer um diálogo direto com o artista. No 
primeiro trabalho Frederico faz um comentário crítico da exposição realizada 
em 1969 no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro(MAM), das obras dos 
artistas Carlos Fajardo, José Resende, Emmanuel Nassar e Luiz Baravelli, 
retomando a ideia de “poética dos materiais” encontrada na paisagem urbana. 
No segundo, o crítico comenta a série Situações, de Artur Barrio, uma proposta 
experimental realizada com materiais orgânicos e apresentada no Salão da 
Bússola, também no MAM-RJ. Naquela época Frederico era o coordenador 
das atividades artísticas deste Museu, onde realizou os Domingos da Criação, 
um projeto museológico de criatividade, abertura e integração do Museu com 
público e a cidade do Rio de Janeiro13.

Paulo Bruscky pertence a essa mesma geração de artistas experimentais 
emergente nos anos 1960-70, que usou a arte como uma maneira de se inserir no 
contexto das transformações que ocorriam na sociedade contemporânea e se 
manifestavam no campo político, comportamental e cultural. A postura crítica, 
investigativa e lúdica de Bruscky incide sobre várias mídias – os correios, o postal, 
o xerox, o mimeógrafo, o vídeo, o livro e os classificados dos jornais – utilizando 
vários suportes e materiais – o corpo, a cidade, o carimbo e os objetos que o 

11 . RIBEIRO, Marilia Andrés. A crítica Institucional e a Estética da Existência. In: CAVALCANTI, Ana Maria; COUTO, Maria 
de Fátima Morethy; MALTA, Marize; OLIVEIRA, Emerson Dionisio. Anais do XXXII Colóquio do CBHA. Rio de Janeiro, 23 a 
27 de setembro de 2013, p. 351-360. (CD)

12 . OKSALA, Johanna, Como ler Foucault. Rio de Janeiro, Zahar, 2011, p. 124. 

13 . MORAIS, Frederico. Artes plásticas: A Crise da hora Atual. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1975, p. 44-52.

sponsors of established knowledge11.

Foucault’s late thought retakes the concept of the subversive role of art as 
resistance to the normalizing power and understands that the subject is not 
simply built by power, but is part of its construction and can change himself 
through the practice of ‘self’. 

“One way to challenge the normalizing power is to shape yourself 
and your own life creatively: exploring opportunities for new ways 
of being, new fields of experience, pleasures, relationships, ways of 
living and thinking”12.

Within this libertarian theoretical perspective, we take as representatives 
the proposals of Frederico Morais and Paulo Bruscky, which converge on the 
questioning of the art system and propose a new way of making poetic and 
political art.

The New Criticism (A Nova Crítica) by Frederico Morais, which is being 
presented in the exhibition through the audiovisual pieces Memory of 
Landscape (Memória da paisagem) and Each One’s Bread and Blood (O Pão e O 
Sangue de cada um), questions the conventional judicial review and proposes 
a new critical review, through the audiovisual language, which enables the 
critic to become the visual artist and establish a direct dialogue with him. In 
the first piece, Frederico makes a critical review of the exhibition held in 1969 
at the Museum of Modern Art of Rio de Janeiro, specifically on the works of 
the artists Carlos Fajardo, José Resende, Emanuel Nasser and Luiz Baravelli, 
resuming the idea of   “poetic of materials” found in the urban landscape. In 
the second, the critic comments on the series Situations (Situações) by Artur 
Barrio, an experimental proposal made with organic materials and presented 
in the Compass Hall (Salão da Bússola), and also at MAM-RJ. At that time, 
Frederick was the coordinator of artistic activities of this Museum, which 
held Sundays of Creativity (Domingos da Criação), a museological project of 
creativity, promoting the openness and integration of the museum with the 
public and the city of Rio de Janeiro13.

Paulo Bruscky belongs to the same generation of experimental artists, 
emerging in the 1960/70s, who used art as a way to enter the context of changes 
taking place in contemporary society and manifested themselves in political, 
behavioral and cultural fields. Bruscky’s critical, investigative and playful 
attitude, focuses on various media - the post office, postcards, the xerox, the 

11 .RIBEIRO, Marilia Andrés. A crítica Institucional e a Estética da Existência. In: Cavalcanti, Ana Maria; COUTO, Maria 
de Fátima Morethy; MALTA, Marize; OLIVEIRA, Emerson Dionisio. Proceedings of the XXXII Conference of CBHA. Rio de 
Janeiro, 23 to 27 September 2013, p. 351-360. (CD)

12 .OKSALA, Johanna, Como ler Foucault. Rio de Janeiro, Zahar, 2011, p. 124.

13 .MORAIS, Frederico. Artes plásticas: A Crise da hora Atual, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1975, p. 44-52.
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artista encontra ao acaso e os transforma em obra de arte. A atuação de Bruscky 
se dá não somente na sua cidade, em Recife, mas na circulação internacional 
de suas ideias através do movimento Arte Correio14. As obras apresentadas 
nessa exposição, América Latina e Sem título, mostram a sua participação nesse 
movimento, o que lhe possibilitou intercambiar ideias, dialogar com artistas e 
grupos dos mais distantes lugares do planeta, transgredir as normas vigentes, 
contestar as instituições estabelecidas e os regimes políticos, apontando a 
América Latina como um foco de autoritarismo e violência. 

As obras de Jarbas Juarez, Beatriz Dantas, Iazid Thame e Maria do Carmo 
Vivacqua Martins (Madu) levam à reflexão sobre a questão da violência 
no corpo e na alma dos militantes políticos nos porões da ditadura militar 
instaurada no Brasil entre 1964-1985. Essa violência foi apresentada pelos 
artistas no circuito artístico brasileiro através de propostas conceituais, obras 
de artes plásticas, ações e audiovisuais. 

O evento Do Corpo à Terra, realizado em Belo Horizonte, em 1970, e coordenado 
pelo crítico militante Frederico Morais, foi o momento catalisador dessas ações, 
não só por homenagear a morte de Tiradentes na semana de 21 de Abril, mas 
também por possibilitar aos artistas protestarem, através de metáforas, contra 
a prisão, a tortura e a morte de militantes políticos nas prisões brasileiras. Os 
exemplos marcantes dessa atuação foram os trabalhos Tiradentes: Totem-
Monumento ao preso político, de Cildo Meirelles, e Situações T/T1, de Artur 
Barrio, ambos realizados no parque municipal da cidade15. 

Nos porões do acervo do Museu de Arte da Pampulha encontramos também 
várias obras realizadas durante o período entre 1969-1971, até então não 
reveladas, que discutem a questão da violência de forma metafórica. 

A escultura Matadouro, de Jarbas Juarez, mostra a tortura de um animal 
dependurado sobre um patíbulo no momento em que está sendo sacrificado; 
O Sacrifício do Apático, uma serigrafia de Iazid Thame, também faz alusão à 
tortura, ao sacrifício de um personagem apático, torturado e conduzido à morte; 
Eu disse era morte certa, um objeto de Madu, apresenta a última radiografia de 
um paciente condenado à morte; e o audiovisual Matadouro, de Beatriz Dantas, 
mostra o processo violento de abatimento de animais dentro de um matadouro 
e a sua relação com os açougueiros que se posicionam como carrascos.

Essas obras emblemáticas são propostas poéticas e políticas que aconteceram 
no circuito artístico e mostraram o posicionamento dos artistas e críticos 
militantes frente à ditatura militar brasileira, revelando a memória de um 
momento de luta, sofrimento e repressão na história brasileira. 

14 . Ver depoimento de Paulo Bruscky para Marconi Drummond e Marília Andrés Ribeiro em: Paulo Bruscky - Depoimentos, 
Belo Horizonte, C/Arte, 2011 (Circuito Atelier)

15 . RIBEIRO, Marília Andrés. “O pensamento Crítico de Frederico Morais na formulação do ideário das neovanguardas” In: 
Neovanguardas. Belo Horizonte, anos 60. Belo Horizonte, C/Arte, 1997, p.153-2004.

mimeograph, the video, the book and newspapers advertisement - and uses 
a variety of bases and materials - the body, the city, the stamp and the objects 
that the artist finds at random and turns into art. Bruscky’s performance does 
not only take place in his city, Recife, but is internationally spread through his 
ideas, with the movement Mail Art14 (Arte Correio). The works presented at 
the exhibitions Latin America and Untitled (América Latina e Sem título), show 
his participation in this movement, which enabled him to exchange ideas, talk 
to artists and groups from the most distant places on the planet, transgress 
standards, challenge established institutions and political regimes, pointing 
to Latin America as a focus of authoritarianism and violence.

The works of Jarbas Juarez, Beatriz Dantas, Iazid Thame and Maria do Carmo 
Vivacqua Martins (Madu) lead to a reflection on the issue of violence towards 
the body and the soul of political activists in the basements of the military 
dictatorship established in Brazil between 1964 and 1985. This violence 
was presented by the artists in the Brazilian art circuit through conceptual 
proposals, fine art works, actions, and audiovisuals.

The event From the Earth to the Body (Do Corpo à Terra), held in Belo Horizonte 
in 1970 and coordinated by the militant critic Frederico Morais, was the catalyst 
for these actions, not only for honoring the death of Tiradentes in the week 
of April 21, but also for enabling the artists to protest, through metaphors, 
against the arrest, torture and the killing of political activists in Brazilian 
prisons. The striking examples of this performance were the work Tiradentes: 
Totem-Monument to the political prisoner (Tiradentes: Totem-Monumento ao 
preso político) by Cildo Meirelles and Situations T / T1 (Situações T / T1) by 
Artur Barrio, both held in the city’s Municipal Park15.

In the basement of the Pampulha Art Museum, we also found works carried 
out during the period between 1969 and 1971, which were hitherto unrevealed, 
discussing the issue of violence in a metaphorical way.

The sculpture Slaughterhouse (Matadouro), by Jarbas Juarez, shows the torture of 
an animal hanging on a gallows to be sacrificed; The Sacrifice of the Apathetic (O 
Sacrifício do Apático), a silkscreen by Iazid Thame, also alludes to the torture and the 
sacrifice of an apathetic character, tortured and led to death; I said it was sure death 
(Eu disse era morte certa),  an object by Madu, displays the last x-ray of a patient 
sentenced to death; and the audiovisual piece Slaughterhouse (Matadouro), by 
Beatriz Dantas, shows the violent process of animal slaughter in a slaughterhouse 
and its relationship with the butchers who play the role of executioners.

14 .See Paulo Bruscky’s testimony to Marconi Drummond and Marília Andrés Ribeiro in: Paulo Bruscky - Depoimentos, Belo 
Horizonte, C/Arte, 2011 (Circuito Atelier)

15 . RIBEIRO, Marilia Andrés. “O pensamento Crítico de Frederico Morais na formulação do ideário das neovanguardas” In: 
Neovanguardas. Belo Horizonte, 60s. Belo Horizonte, C/Arte, 1997, p.153-2004.
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Seguindo essa mesma postura crítica, desta vez diretamente dirigida aos 
políticos e à macropolítica institucional brasileira, situamos as obras de 
Júlio Espíndola, Mariza Trancoso, Jaime Fortes, João Câmara Filho, Marília 
Rodrigues e Marcos Coelho Benjamim. 

A pintura de Júlio Espíndola, Quem não sabe calar não sabe falar, remete 
à censura e à repressão que permeava a vida cotidiana das pessoas 
durante a ditadura militar no Brasil. Já Mariza Trancoso, na pintura da 
Série RIR, Retrato Imaginário da Realidade, produzida também no final do 
anos 1970, apresenta uma crítica bastante atual aos políticos corruptos 
que não representam o povo mas lutam apenas para o seu próprio poder 
e enriquecimento16.  

Jaime Fortes, em seu tríptico Ato I, Ato II e Ato III, nos apresenta 
personalidades políticas brasileiras, num cenário ilusório e sarcástico, 
posicionadas entre objetos e bichos, numa espécie de picadeiro. Esse olhar 
crítico se direciona especificamente para a política desenvolvimentista de 
Juscelino Kubitschek.

Com certeza, João Câmara é o artista brasileiro que mergulhou profundamente 
na vertente de uma nova figuração pós-pop, integrando o realismo pictórico 
e o realismo político. Sua série Cenas da Vida Brasileira, 1930-1954, constitui 
um conjunto de 10 pinturas e 100 litografias, produzidas entre 1974 e 76, 
que resgata a história do Governo Vargas e faz uma crítica ao autoritarismo 
dominante naquele período, aludindo ao regime militar que então vigorava 
no Brasil.17 

Ainda no final dos anos 1970, Marília Rodrigues cria um excelente álbum 
Registro, com 8 pranchas, resultado de um trabalho de bricolagem entre 
imagem e texto, gravura em metal e clicheria, que discute a realidade 
política e social brasileira. Ela nos fala do ano negro, do congresso que 
sai de cena, da semana santa sem peixe, dos índios maquilados, da 
necessidade de devolver a cidade ao homem, da constituição brasileira e 
do movimento estudantil. 

Para completar a crítica à realidade brasileira, o desenho Agente Disney, 
de Marcos Coelho Benjamim, ironiza a interferência da Central Intelligence 
Agency (CIA) na política brasileira durante a ditadura militar. 

Na vertente da geopolítica, a obra Radioactive Ship de Maria Helena Andrés, 
que é uma experiência com colagem e pintura, revela o seu posicionamento 

16 . NEVES, Ana Luiza T. Os Salões Nacionais de Arte em Belo Horizonte na década de 1980: as especificidades dos salões 
temáticos. Dissertação (mestrado) – Universidade Federal de Minas Gerais,
Escola de Belas Artes. 2014, p. 65.

17 . Idem. 2014, p. 61.

These emblematic works are poetic and political proposals that happened in 
the art scene and showed the artists and militant critics’ position against the 
Brazilian military dictatorship, revealing the memory of a moment of struggle, 
suffering and repression in Brazilian history.

Following the same critical stance, this time directly addressing politicians 
and Brazilian institutional macropolitics, we see the works of Júlio 
Espíndola, Marisa Trancoso, Jaime Fortes, João Câmara, Marília Rodrigues 
and Marcos Coelho Benjamim.

Júlio Espíndola’s painting The one who cannot be silent cannot speak 
(Quem não sabe calar não sabe falar) refers to censorship and the 
repression that pervaded everyday lives of people during the military 
dictatorship in Brazil. As for Mariza Trancoso, the painting of the RIR 
Series Imaginary Portrait of Reality (Retrato Imaginário da Realidade) also 
produced in the late 1970s, presents very contemporary criticism towards 
corrupt politicians who do not represent the people, but just fight for their 
own power and enrichment16.

Jaime Fortes, in his triptych Act I, Act II and Act III (Ato I, Ato II e Ato III), presents 
Brazilian politicians in an illusory and sarcastic scenario, positioned among 
objects and animals in a kind of circus ring. This critical eye is specifically 
directed at Juscelino Kubitschek’s development policy.

Surely, João Câmara is a Brazilian artist who deeply plunged into the new 
post-pop figuration trend, integrating pictorial and political realism. His 
Series Scenes of Brazilian Life (Cenas da Vida Brasileira), 1930-1954, is a set 
of 10 paintings and 100 lithographs produced between 1974 and 76, which 
retraces the history of Vargas’ government and criticizes the prevailing 
authoritarianism of that period, alluding to the military regime then in 
power in Brazil17.

Still in the late 1970s, Marília Rodrigues creates the excellent Registry 
(Registro), with engraving, clicheria, and 8 boards resulted from the bricolage 
work between image and text, discussing Brazilian social and political reality. 
She tells us of the dark year, the Congress that leaves the scene, the holy week 
without fish, the Indians wearing make-up, the need to return the city to the 
people, the Brazilian Constitution, and the students’ movements.

To complete the criticism of Brazilian reality, Marcos Coelho Benjamim’s 
drawing Disney Agent (Agente Disney) mocks the Central Intelligence Agency’s 

16 .NEVES, Ana Luiza T. Os Salões Nacionais de Arte em Belo Horizonte na década de 1980: as especificidades dos salões 
temáticos. Dissertation (Master) - Federal University of Minas Gerais. School of Fine Arts. 2014, p. 65

17 . Idem. 2014, p. 61.
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crítico diante da guerra fria e da possibilidade de um iminente ataque 
atômico por parte das grandes potências mundiais. Naquele momento, nos 
anos 1960, Maria Helena presenciou o treinamento de um eventual ataque 
atômico, quando estudava na Art Student League em Nova York18. 

Já no campo comportamental, ainda nos anos 1960/70, situamos os 
objetos: É proibido Amar em tempo de Guerra de José Alberto Nemer e 
Guerra é Guerra, Vamos Sambar de Teresinha Soares.  Ambos se referem ao 
comportamento do homem e da mulher nos tempos de guerra, sendo que 
o objeto de Nemer chama a atenção para a solidão do homem moderno e 
a pintura objeto de Teresinha Soares contrasta frames da guerra do Vietnã 
com o carnaval brasileiro, representando a morte e a ressurreição do corpo, 
que é o eixo de sua poética19. 

O corpo também está presente na fotografia marginal de Hugo Denizart e 
Rosângela Rennó. Ambos trabalham com o corpo social, o uso social da 
imagem, aquilo que está à margem da fotografia estética convencional, 
excluído do contexto social hegemônico. 

O Poder Perveso de Denizart, no olhar do repórter fotográfico, apresenta 
com muito realismo, a perversão e a criminalidade estampada nos corpos 
dos jovens das comunidades periféricas do Rio de Janeiro20. No caso de 
Rosângela Rennó, artista que experimenta diversas linguagens como 
a fotografia, o texto, o vídeo e a instalação, o que vemos na fotografia 
Old Nazi (Série Vermelha), é a discussão do retrato burguês associada ao 
poder, à glória, ao machismo e à vaidade masculina. A artista apropria os 
negativos de vidro dos retratos de militares encontrados nos mercados 
e sebos das cidades para construir essa série. O vermelho sangue, 
que aparece como uma veladura no trabalho de Rosângela e de forma 
violenta na fotografia de Denizart torna-se também a cor que integra as 
duas propostas.

A crítica à sociedade burguesa continua nos trabalhos de Sebastião Nunes, 
Miguel Gontijo, Maria do Carmo Arantes e Paulo Nazareth. 

O poeta e artista visual Sebastião Nunes apresenta de forma incisiva o 
Enterro Simbólico da Classe Média, através de um objeto que mescla folhetos 
com textos e desenhos, além de dois livros referentes à sua reflexão sobre a 
classe média, inseridos numa caixa de madeira em forma de caixão. 

No caso do audiovisual O que o uso fez dos costumes, produzido pela crítica de 
arte Maria do Carmo Arantes e pelo artista Miguel Gontijo, o que se apresenta 

18 . Ver o depoimento de Maria Helena Andrés no blog: Memórias e Viagens, “Relato de uma experiência nos EUA, em 
1961”, Segunda feira, 21 de março de 2016, memoriaseviagensmha.blogspot.com.br

19 . RIBEIRO, Marília Andrés (Org.) Teresinha Soares - Depoimento. Belo Horizonte, C/Arte, 2011 (Circuito Atelier)

20 . NEVES, 2014, p. 97.

(CIA) interference in Brazilian politics during the military dictatorship.

For geopolitical aspects, Maria Helena Andrés’ work Radioactive Ship, which is an 
experiment with collage and painting, reveals the artist’s critical position on the 
Cold War and the possibility of an imminent atomic attack, by major world powers. 
At that time, in the 1960s, Maria Helena witnessed the training for a possible atomic 
attack, when she was studying at the Art Student League in New York18.

As for the behavioral field, still in the 1960-1970, we have the objects It is 
forbidden to Love in times of War (É proibido Amar em tempo de Guerra) 
by José Alberto Nemer’s and Teresinha Soares’ War is War, Let’s Dance 
Samba (Guerra é Guerra, Vamos Sambar), both referring to men and women’s 
behavior in wartime. While Namer’s object draws attention to the modern 
man’s loneliness, Teresinha Soares’ painting contrasts images of the Vietnam 
War with the Brazilian carnival, representing death and resurrection of the 
body, which is the axis of her poetics19.

The body is also present in the underground photography of Hugo Denizart 
and Rosângela Rennó. Both work with the social body, the social use of image, 
things that are cast aside in conventional aesthetic photography, excluded 
from the hegemonic social context.

Denizart’s Perverse Power (O poder perverso) of the photojournalist‘s look, 
presents, very realistically, the perversion and criminality stamped on the bodies 
of youngsters from the outskirt communities of Rio de Janeiro.20 In the case 
of Rosângela Rennó, an artist who experiments with different languages   such 
as photography, text, video, and installation, what we see in her photograph 
Old Nazi (Red Series) (Série Vermelha) is the discussion of the bourgeoisie 
associated with power, glory, chauvinism and male vanity. The artist uses 
the glass negatives of pictures showing soldiers, found in the markets and 
bookstores of the city, to build this series. The red blood, which appears as a 
veil in Rosângela’s work and violently in Denizart’s photography, is a uniting 
theme in both pieces.

The critique of bourgeois society continues in works of Sebastião Nunes, 
Miguel Gontijo, Maria do Carmo Arantes and Paulo Nazareth.

The poet and visual artist Sebastião Nunes incisively presents the Symbolic 
Burial of the Middle Class (Enterro Simbólico da Classe Média) through an object 
that mixes leaflets with texts and drawings, as well as two books related to the 
artist’s reflection on the middle class, placed in a coffin-shaped wooden box.

18 .See Maria Helena Andrés’ testimony on blog: Memoirs and Travels (Memórias e Viagens), “Report of an experience in the 
US in 1961” (“Relato de uma experiência nos EUA, em 1961”) Monday, March 21, 2016, memoriaseviagensmha.blogspot.com.br

19 . RIBEIRO, Marília Andrés (Org.) Teresinha Soares - Depoimento. Belo Horizonte, C/Arte, 2011 (Circuito Atelier).

20 . NEVES, 2014, p. 97.
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são desenhos humorísticos e obscenos do artista e a ausência de um texto da 
crítica, pois esse texto foi censurado na época de sua produção e substituído 
por uma trilha sonora com músicas de protesto. 

Já a atitude transgressora de Paulo Nazareth incide sobre a sociedade 
burguesa e o sistema de arte capitalista. O artista integra dentro de um 
mesmo Arquivo alguns folhetos e textos publicados sobre arte e restos 
de objetos encontrados ao acaso nas diversas perambulações do artista 
nas ruas das cidades e no entorno da Pampulha.  

Destacamos, ainda na vertente da crítica ambiental e ecológica, o audiovisual 
Terra de Beatriz Dantas e os postais de Manfredo Souzanetto. O trabalho de 
Beatriz é uma exaltação da terra como possibilidade de vida, de construção, 
de fazer arte com os pigmentos naturais. Já os postais de Manfredo 
chamam à atenção para a extinção do nosso planeta, focando a destruição 
das montanhas mineiras pelas grandes mineradoras. Desde os anos 1970, 
Manfredo Souzanetto tem denunciado a exploração do solo de Minas em 
sintonia com o poeta Carlos Drummond de Andrade. Olhe bem as montanhas 
e O lugar da ausência representam o desaparecimento, o lugar da memória e 
o Triste Horizonte de Minas Gerais.21 

Dentre os artistas contemporâneos que participam da mostra com 
intervenções em projetos paralelos22 estão Ricardo Burgarelli, no Projeto Parede 
e Douglas Pêgo, no Projeto Café, ambos provenientes da Bolsa Pampulha. 

Douglas apresenta uma série de vídeo-performances intitulada Tentativa 
Homem, onde busca levantar reflexões acerca do conceito do masculino e 
dos processos de identidade de gênero, a partir de ações fundamentadas em 
estereótipos comuns deste universo. 

Ricardo Burgarelli, por sua vez, apresenta frames de um trabalho em filme, 
intitulado Democracia contra kapital, que consiste numa narração das 
manifestações políticas de junho de 2013, em Belo Horizonte, filmada em 
película super-8. Mostra, ainda, uma série de 10 bandeiras, serigrafias em tecido 
feitas com frames do filme, que reivindicam o “poder ao povo antes e agora”. 

Os dois jovens artistas discutem questões fundamentais do universo 
contemporâneo, referentes ao gênero e ao ativismo político, questões que 
estão presentes na vida e no imaginário de homens e mulheres que vivem os 
desafios do século XXI.

21 . Ver o diálogo entre Manfredo Souzanetto e Carlos Drummond de Andrade em: RIBEIRO, Marília Andrés. 
“Intermidialidade e a poética de Manfredo Souzanetto”. Anais do XXVII Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte. 
Belo Horizonte, C/Arte, 2008, p.264-273. 

22 . Projeto Parede e Café@mostra são projetos propostos pelo Sesc e ocorrem paralelos às exposições de artes visuais. 
O primeiro é o desenvolvimento de um trabalho inédito visando promover um diálogo entre o público e a obra, e no 
segundo, os artistas são convidados a apresentar trabalhos de videoarte nas telas do café. 

In the case of the audiovisual What usage did with customs (O que o uso fez 
dos costumes), produced by art critic Maria do Carmo Arantes and the artist 
Miguel Gontijo, what is presented are humorous and obscene drawings by the 
artist, and the absence of a word of criticism, as it was censored at the time of 
its production and replaced with a soundtrack of protest songs.

Paulo Nazareth’s transgressive attitude focuses on bourgeois society and the 
capitalist art system. The artist integrates within his Arquivo artpiece some 
brochures and texts published on art and remains of objects found at random 
in the course of the artist’s wanderings on the streets of the cities and in 
Pampulha’s vicinity.

In terms of environmental and ecological criticism, we also highlight Beatriz Dantas’ 
audiovisual Land (Terra) and Manfredo Souzanetto’s postcards. Beatriz’s work 
exalts the earth as a possibility of life, construction, and of making art with natural 
pigments. Manfredo’s postcards draw attention to our planet’s extinction, focusing 
on the destruction of mountains in Minas by large mining companies. Since the 
1970s, Manfredo Souzanetto has denounced the exploitation of land in Minas, in line 
with the poet Carlos Drummond de Andrade. Look carefully at the mountains (Olhe 
bem as montanhas) and The place of absence (O lugar da ausência) represent the 
disappearance, the place of memory, and the Sad Horizon of Minas Gerais21.

Among the contemporary artists participating in the exhibition hall with 
interventions on side projects22 are Ricardo Burgarelli, with Project Wall 
(Projeto Parede) and Douglas Pêgo with Project Café (Projeto Café), both from 
Bolsa Pampulha.

Douglas presents a series of video performances entitled Attempt Man (Tentativa 
Homem), where he raises some reflections on the concept of male and gender 
identifying processes, from actions based on common stereotypes of our universe.

Ricardo Burgarelli presents frames of a work with film, titled Democracy against 
kapital (Democracia contra kapital), which narrates the political demonstrations 
of June 2013, in Belo Horizonte, filmed on super-8 film. It also shows a series of 
10 flags serigraphs in fabric, made with the film frames, claiming the “power to 
the people before and now.”

The two young artists discuss key contemporary world issues related to gender 
and political activism, issues that are present in the life and imagination of men 
and women living the challenges of the XXI century.

21 .See the dialogue between Manfredo Souzanetto and Carlos Drummond de Andrade on: RIBEIRO, Marília Andrés. 
“Intermidialidade e a poética de Manfredo Souzanetto”. Proceedings of the XXVII Conference of the Brazilian Committee of 
Art History. Belo Horizonte, C / Arte, 2008, p.264-273.

22 .Project Wall (Projeto Parede) and Café@hall (Café@mostra) are projects proposed by Sesc and occur parallel to visual 
arts exhibitions. The first is the development of a new work aiming to promote a dialogue between the public and the work, 
and in the second, artists are invited to present videos of works of art in the café screens.
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PROPOSTA CONSTRUTIVA

Atualmente, o Museu de Arte da Pampulha, que é um equipamento da 
Fundação Municipal de Cultura da Prefeitura de Belo Horizonte, possui um 
acervo de aproximadamente 1.420 obras, localizado no porão do prédio do 
Museu, que está sendo cuidado por uma equipe formada por um museólogo, 
uma conservadora e alguns assistentes.23 

Esse acervo será transferido para outro local da Prefeitura, um galpão perto 
do Arquivo da Cidade, durante o período de reforma do prédio, visando a sua 
adequação às exigências da UNESCO.  

Diante desse quadro de precariedade e incerteza, apontamos a necessidade 
da construção de um local adequado para a conservação, exposição e 
divulgação desse importante acervo. A Prefeitura possui um território em 
frente ao prédio do Museu; um excelente projeto arquitetônico, urbanístico 
e museológico realizado, em 2012, pelo escritório Horizontes Arquitetura e 
Urbanismo; e ainda temos a vontade da comunidade artística de concretizar a 
construção de um anexo do MAP. 

Acreditamos que, através de ações políticas específicas, possamos sensibilizar 
o poder público e trabalhar na construção desta micro utopia que visa 
preservar, apresentar, discutir e divulgar as obras, os documentos, a história 
e o legado dos artistas, contribuindo para a construção da história da arte 
brasileira na cidade de Belo Horizonte.

23 . A equipe atual do MAP é composta por Luciana Bonadio (Conservadora), André Leandro da Silva (Museólogo), Ana 
Karina (Patrimônio cultural), Augusto Fonseca (Artes Visuais), Paola Cunha (Produção), Fernanda Mazieiro (Educativo), 
Dalba Costa (Documentação), Gavone Mercês Ferreira Souza (Secretária), dirigidos pela gestora Ana Carolina Andreazzi.

CONSTRUCTIVE PROPOSAL

Currently, the Pampulha Art Museum, which is an asset for the Belo Horizonte 
Municipal Foundation of Culture, has a collection of approximately 1,400 works, 
located in the basement of the museum building, and which is being taken care 
of by a team formed of a museologist, a conservator, and some assistants23.

This collection will be transferred to another location of the City Hall, a shed 
near the City File (Arquivo da Cidade), during the refurbishment period aimed 
to adapt it to UNESCO requirements.

Given this precarious and uncertain scenery, we pointed out the need to build 
a suitable place for the conservation, exhibition, and dissemination of this 
important collection. The Town Hall has a piece of land opposite the Museum 
building; an excellent architectural, urban and museological design, carried out 
in 2012 by the office Horizons Architecture and Urbanism (Horizontes Arquitetura 
e Urbanismo); and we still have the artistic community’s desire to accomplish 
the construction of an annex to MAP.

We believe that, through specific policy actions, we can make the public aware 
of their power and work in the construction of this micro-utopia that aims to 
preserve, present, discuss and disseminate the works, documents, the history 
and the legacy of artists, contributing to the construction of the history of 
Brazilian art in the city of Belo Horizonte.

23 . The current staff of MAP is composed of Luciana Bonadio (Conservation), André Leandro da Silva (Museologist), Ana 
Karina (cultural Heritage), Augusto Fonseca (Visual Arts), Paola Cunha (Production), Fernanda Maziero (Education), Dalba 
Costa (Documentation), Gavone Mercês Ferreira Souza (Secretary), led pela gestor Ana Carolina Andreazzi.
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MUSEU E CIDADE
RENATA MARQUEZ

Quando assumi a curadoria do Museu de Arte da Pampulha, em abril de 
2011, propus friccionar com o museu os temas e os desafios que vinha 
desenvolvendo na minha trajetória de pesquisa, na minha prática de escrita 
e no meu cotidiano de professora e curadora independente. O que norteou 
o meu aceite a tal empreitada foi a possibilidade de vivenciar o museu como 
plataforma de pesquisa, em diálogo com a universidade, de experimentar a 
sua permeabilidade como esfera pública e fórum de debates e de trabalhar 
a ativação de seu acervo na interface com o nosso espaço-tempo. O 
museu, através de sua sequência de curadores vinha, de diferentes formas, 
fomentando a sua vocação contemporânea desde 2002, o que me parecia 
importante ser continuado e aprofundado conceitualmente.

Dois eixos de ação foram delineados (paralelamente ao projeto Bolsa Pampulha, já 
em andamento naquele momento): uma nova edição do projeto Arte Contemporânea 
e o projeto Museu Andante. O primeiro consistiu num calendário de exposições 
temporárias de cunho investigativo, no qual artistas seriam chamados para discutir, 
através de seus trabalhos e com outros pensadores, questões relevantes na vida 
urbana atual (seriam apontadas as questões e em consequência disso os artistas, 
e não o contrário); o segundo propunha uma série de exposições itinerantes com 
o acervo do museu, que contava com cerca de 1.400 obras sendo muitas delas 
pinturas e desenhos cujo condicionamento técnico entrava em conflito com a fluidez 
e transparência do edifício de Niemeyer, originalmente concebido como cassino. 
A ideia era de que o acervo itinerasse por outros espaços da cidade dando ênfase 
a duas diretrizes: levar o acervo a espaços mais apropriados do ponto de vista da 
conservação e da expografia, mas também agir num movimento de expansão, 
conectando o museu e a cidade através de suas “filiais” deambulantes.

A primeira proposta foi ocupar o hall da prefeitura, na avenida Afonso Pena, 
espaço central e ocioso que havia recebido a exposição de Goya e por isso, 
naquele momento, estava fisicamente preparado para continuar o uso recém-
experimentado. Entretanto, frente ao desinteresse da prefeitura em abrigar o 
projeto, o Museu Andante só teve uma incidência, não em Belo Horizonte mas 
em Ipatinga, com a exposição País Paisagem, no Centro Cultural  Usiminas, de 
maio a agosto de 2011.

Para além do museu-mausoléu discutido por Theodor Adorno1 na década de 
1950 ou dos museus como heterocronias acumulativas de tempo tal como 

MUSEUM AND CITY
RENATA MARQUEZ

When I took over the curatorship of Pampulha Art Museum, in April 2011, I 
proposed to the museum that we tackle themes and challenges that I had been 
dealing with in the course of my research, in my writing and in my day-to-day 
as a teacher and independent curator. What motivated me to accept such an 
undertaking was the chance to experience the museum as a research platform 
in dialogue with the university, to experience its permeability as a public sphere 
and a forum for debate and to work on the activation of its collection as an 
interface with our spacetime. The museum, through various curators, had been 
promoting its contemporary vocation in different ways since 2002, and I felt 
that it was important to maintain and extended it conceptually.

Two courses of action were outlined (in parallel with the Bolsa Pampulha 
project, which was already underway at the time): a new edition of the projects 
Contemporary Art (Arte Contemporânea) and Walking Museum (Museu Andante). 
The first consisted of a schedule of temporary exhibitions with an investigative 
nature, in which artists would be called upon to discuss, through their work and 
with other thinkers, relevant issues of contemporary urban life (the issues would 
be identified and the artists would be chosen as a result of this, not the opposite). 
The second proposed a series of itinerant exhibitions of the museum’s collection, 
which contained around 1,400 pieces, many of them paintings and drawings whose 
conditioned technique conflicted with the fluidity and transparency of Niemeyer’s 
building, originally designed as a casino. The idea was that the collection would 
move through other city spaces, focusing on two guidelines: taking the collection to 
appropriate areas in terms of conservation and the expography, but also to act as an 
expansion, connecting the museum and the city through its meandering “branches”.

The first proposal was to take the lobby of the Town Hall, on Afonso Pena Avenue 
- an empty, central space that had hosted the Goya exhibition and as such was 
physically prepared, at that time, to carry on with this new, recently discovered 
purpose. However, faced with the Town Hall’s lack of interest in hosting the 
project, Museu Andante had only one showing, not in Belo Horizonte, but in 
Ipatinga, with the exhibition Country Landscape (País Paisagem) in Usiminas 
Cultural Centre, from May to August 2011.

More than the museum-mausoleum discussed by Theodor Adorno1 in the 1950s, 
or the museums as time-cumulative heterocronias, as described by Foucault2 in 

1 .ADORNO, Theodor W. Museum Valéry Proust. In: Prismas, Crítica cultural e sociedade. São Paulo: Ática, 1998.

2 . FOUCAULT, Michel. Other Spaces (Outros espaços). In: Estética: literatura e pintura, música e cinema. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2001.

1 .ADORNO, Theodor W. Museum Valéry Proust. In: Prismas, Crítica cultural e sociedade. São Paulo: Ática, 1998.

2 . FOUCAULT, Michel. Other Spaces (Outros espaços). In: Estética: literatura e pintura, música e cinema. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2001.
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descritos por Foucault2 na década seguinte, interessava-me investigar o fato 
de que alguns artistas perseguiam o desejo de que o espaço expositivo fosse, 
também, um espaço comum, espaço onde a vida cotidiana se dava. Não se 
tratava do intuito da dissolução do museu, mas da sua transformação, ainda 
que efêmera, em outras coisas, no plural: coisas que não eram necessariamente 
a mesma coisa sempre. Seria um museu capaz de camuflar-se de cidade, 
mimetizar-se de cotidiano, reincorporar a vivência estética no seu sentido 
original – como modos de sentir, ver e dizer3? Seria esse museu capaz de 
esquecer-se de sua imponência para fazer surgir o parque, a praça, a vizinhança, 
a horta – heterotopias singelas cuja função principal era construir ficções reais 
para se experimentar na prática outras formas de vida urbana compartilhada?

Estavam em jogo a relação visitante e museu, tempo cotidiano e tempo 
expositivo, política e estética. O museu como plataforma de pesquisa entende 
a arte como prática de fronteira, isto é, como forma de conhecimento do mundo 
capaz de expandir a linguagem artística transitando entre os muitos campos 
do saber. O artista-pesquisador performatiza a fronteira entre a arte e outros 
campos, desenvolvendo conteúdos e métodos que resultam em linguagens 
híbridas e alargadoras do que pode ser arte e de como podemos viver na cidade. 
A situação expositiva surge, então, como um lugar para a experiência subjetiva 
do conhecimento sobre o mundo, acolhendo múltiplas vozes, inclusive vozes 
em dissenso, num ensaio político de interlocução e prospecção.

Os pressupostos comuns a todas as quatro exposições realizadas no período 
de 2011 a 2012 foram a adesão incondicional ao espaço arquitetônico do museu, 
mediante a retirada das paredes temporárias museográficas; a organização 
de um seminário em torno das questões abordadas em cada exposição, com 
convidados de várias partes do Brasil; a substituição do texto curatorial, 
frequentemente disponível na exposição, por um volante contendo um diálogo 
entre a curadoria e o artista, trazendo a voz deste para o visitante; e a edição de 
um livro bilíngue de registro do processo de produção das obras, do diálogo 
com o artista e da transcrição dos seminários, resultando numa coleção 
daquela temporada de projetos.

SERIA O MUSEU CAPAZ DE ESQUECER-SE DE SI PARA FAZER SURGIR O PARQUE?

A primeira exposição realizada no museu, ainda em 2011, foi Museu:observatório, 
com intervenções espaciais de Eduardo Coimbra (RJ). Primeira evidência 
do desejo do museu de ser também outras coisas. A singularidade do seu 
edifício, localizado na parte mais alta da orla da Lagoa, favoreceu a sua 
apropriação como observatório. Seus limites translúcidos, a promenade 
arquitetural prometida pelo projeto moderno e a sua inserção no paisagismo 
de Burle Marx sempre potencializaram, no edifício, esse laboratório com o 

the following decade, I was interested in investigating the fact that some artists 
pursued the idea that the exhibition space could also be a common space, a 
space where everyday life took place. That did not mean the dissolution of the 
museum, but its transformation, albeit ephemeral, into “other things”, plural 
things that were not necessarily always the same thing. Would it be a museum 
capable of disguising itself as a city, of imitating everyday life, of reincorporating 
the aesthetic experience in its original sense - as ways to feel, see and speak3? 
Would this museum be able to forget its majesty and bring up the park, the 
town, the square, the neighborhood, the garden - simple heterotopias whose 
main function was to build real fictions in order to experience, practically, other 
forms of shared urban life?

At stake were the relationships between visitor and museum, between 
the day-to-day and the expository, between politics and aesthetics. The 
museum, as a research platform, understands art as a border practice; that 
is, as a form of viewing the world capable of expanding artistic language, 
transitioning among the many fields of knowledge. The artist-researcher 
acts as the border between art and other fields, developing content and 
methods that result in hybrid languages that broaden the idea of what can 
be considered art and how we can live in the city. The expository situation 
arises, then, as a place for the subjective experience of knowledge of the 
world, welcoming multiple voices, including those who dissent, in a political 
essay of interlocution and prospection.

The conditions common to all four exhibitions held in 2011 and 2012 were: the 
unconditional adherence to the museum architectural space, by removing 
the temporary museographic walls; the organization of a seminar around 
the issues addressed in each exhibition, with guests from all over Brazil; the 
replacement of the curatorial text, usually available at an exhibition, with a 
handout containing a dialogue between the curator and the artist, bringing 
their voice to the visitor; and a bilingual edition of a record book containing 
the production process, the dialogue with the artist and the transcription of 
seminars, resulting in a collection of that project season.

WOULD THE MUSEUM BE ABLE TO FORGET ITSELF TO BRING UP THE PARK?

The first exhibition held at the museum, still in 2011, was Museum:observatory 
(Museu:observatório), with spatial interventions by Eduardo Coimbra (RJ). 
This was the first evidence of the museum’s desire to become other things. 
The uniqueness of its building, located in the upper part of the lagoon 
edge, favored its appropriation as an observatory. Its translucent walls, the 
architectural promenade promised by modern design and its inclusion in 

3 . RANCIÈRE, Jacques. A partilha do sensível: estética e política. São Paulo: Exo / Ed. 34, 2005.

3 . RANCIÈRE, Jacques. A partilha do sensível: estética e política. São Paulo: Exo / Ed. 34, 2005.
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olhar. Mas no Museu:observatório a função do edifício tornava-se ambígua e 
seus limites eram rasurados. Não havia exatamente obra a ser contemplada, 
mas camuflagens de dentro e de fora. O gramado invadiu o nível térreo. No 
mezanino, a única parede original do museu foi apagada pela réplica das 
esquadrias com placas de espelho.

Para cuidar da obra-gramado, o museu desdobrou as suas atividades 
e conhecimentos técnicos em direção a territórios alheios, envolvendo 
especialistas de outras áreas como biólogos e agrônomos. A incerteza dos 
resultados, bem como a ameaça constante das intempéries, os inimigos a 
serem combatidos (cupins e carrapatos) e a convivência com os simpáticos 
habitantes da região (capivaras), exigiram a multiplicação de vocabulários 
e estratégias, num rico processo coletivo de concepção e produção que 
transformou o museu em um campo de provas.

A paisagem temporariamente intrusa no museu destrancava o museu-
mausoléu. Um cheiro de grama fresca invadia o salão, uma atmosfera renovada 
modificava a temperatura e caminhar, sentar-se ou deitar-se na grama interna 
eram atividades praticadas pelos visitantes, que podiam descansar ou passear 
como num parque na interação com as obras.

SERIA O MUSEU CAPAZ DE ESQUECER-SE DE SI PARA FAZER SURGIR A PRAÇA?

A segunda exposição trouxe Ricardo Basbaum (RJ) ao museu, propondo uma 
investigação do espaço mais direcionado à esfera urbana do que ao entorno 
imediato. O título, conjs., re-bancos*: exercícios&conversas, era a proposta de 
uma equação social a ser resolvida por todos, tocando o tema da participação. Em 
dezembro de 2011, um diagrama foi instalado na única parede branca do museu. 
Quando todo o resto do edifício era reflexo, transparência e permeabilidade, 
a parede foi, mais uma vez, traída, agora pelo diagrama, que indicava novas 
protuberâncias de formas e novas emergências de comportamentos práticos 
e afetivos no espaço, para além da planta do museu. Após ser emoldurada 
pela forma NBP (Novas Bases para Personalidade), um sopro de dilaceramento 
envolveu o museu. Seus sólidos pilares de concreto e aço foram graficamente 
reconstruídos pelo refrão atravessar-saltar-sentar. Além do refrão sonoro dos 
conjs., havia no diagrama referências a eu-você: coreografias, jogos e exercícios, 
re-projetando (belo horizonte), você gostaria de participar de uma experiência 
artística? e re-bancos, projetos que se fundamentam na participação, na rede e 
no rito da coletividade. conjs. apresentavam-se como uma espécie de parque 
de esportes e re-bancos conformavam uma espécie de praça, ambos lugares 
intermitentes, prestes a serem ponto de encontro e convívio – ou nada, tais 
quais os espaços públicos da cidade. 

O processo de re-projetando (belo horizonte) deu-se a partir do convite a artistas 
atuantes no espaço público para que, depois de acomodada a forma NBP no 

the landscaping of Burle Marx, all allowed for this use of the building. But 
at the Museu:observatório, the building’s function became ambiguous and 
its boundaries were erased. There was not exactly work to be contemplated, 
but camouflage inside and out. The lawn invaded the ground floor. On the 
mezzanine, the museum’s only original wall was erased by a replica of frames 
with mirrored plates.

To take care of the lawn-work, the museum expanded its activities and 
knowledge to deal in different territories, involving specialists from other 
areas such as biologists and agronomists. The uncertainty of the results, as 
well as the constant threat of bad weather, the pests to be dealt with (termites 
and ticks) and  the cohabitation with the friendly inhabitants of the region, the 
capybaras, required multiple vocabularies and strategies, in a rich collective 
process of conception and production that transformed the museum into a 
testing ground.

The temporary intrusive landscape in the museum unlocked the museum-
mausoleum. A smell of fresh grass pervaded the room, a renewed atmosphere 
modified the temperature and walking, sitting or lying on the internal grass 
were practical activities for the visitors, who could rest or wander as if in a 
park, interacting with the works.

WOULD THE MUSEUM BE ABLE TO FORGET ITSELF TO BRING UP THE TOWN SQUARE?

The second exhibition brought Ricardo Basbaum (RJ) to the museum, proposing 
a space investigation more related to the urban sphere than to the immediate 
surroundings. The title conjs. re-bancos*: exercícios&conversas, was the 
proposal of a social equation to be solved by everybody, tackling the theme of 
participation. In December 2011, a diagram was installed on the only white wall 
in the museum. While the rest of the building was reflection, transparency and 
permeability, the wall was betrayed again, now by the diagram, which indicated 
new protrusions of forms and new emergences of practical and affective space 
behavior, beyond the museum’s space. After being framed by the NBP (New 
Bases for Personality), a breath of destruction invaded the museum. Its solid 
concrete and steel pillars were graphically reconstructed by the chorus cross-
jump-seat. In addition to the conjs.’ sonorous chorus, there were, in the diagram, 
references to eu-você: coreografias, jogos e exercícios; re-projetando (belo 
horizonte); você gostaria de participar de uma experiência artística?; and re-
bancos, projects based on participation, on network and on community rituals. 
Conjs. presented itself as a kind of sports park and re-bancos formed a kind of 
square, both intermittent places, about to become gathering and socializing 
spaces - or nothing, like the city’s public spaces.

The process of re-projetando (belo horizonte) originated from the invitation to 
artists active in the public space, so that, once the NBP form is accommodated 
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mapa da cidade, escolhessem, cada um deles, um dos pontos de contato. Cerca 
de dois meses de pesquisa em cada ponto da cidade foram condensados em 
um texto construído coletivamente como alinhavo de fragmentos vocais. Uma 
leitura pública, com a presença de todos os interlocutores e do público, foi 
acontecimento importante no período da exposição, proposta ativa de ocupação 
da praça dos re-bancos, bancos produzidos para esse fim dentre muitos outros. 

SERIA O MUSEU CAPAZ DE ESQUECER-SE DE SI PARA FAZER SURGIR A VIZINHANÇA?

Hídrica: Episódios foi a terceira exposição realizada, com projetos de Nydia 
Negromonte (MG), na qual todas as portas do museu foram abertas (não 
apenas as usuais) e pelas quais escorriam seis mangueiras de jardim. A 
água do museu na sua versão superexposta, proveniente da caixa d’água 
da laje via “gato hidráulico”, passeava aérea no espaço por meio de tubos 
de PVC. Podíamos beber água, molhar as mãos, tomar uma ducha, disparar 
descargas e aguar o jardim, atividades familiares, do âmbito da intimidade, 
que agora se reapresentavam no interior do museu.

O espírito domiciliar renovado não se colocava sem ambiguidade: estávamos 
dentro de casa mas também fora (no museu), expostos ao olhar institucional. 
Azulejos, ducha, tanques, mangueiras, filtros e descargas eram elementos 
da vida prática da casa, da cozinha, do banheiro, do jardim ou da jardineira – 
dos serviços domésticos automáticos; encenações de hábitos particulares 
deslocados para o fórum público. 

Ilha dos Amores, vídeoinstalação no auditório, foi produzida durante cinco 
expedições realizadas pela artista na Lagoa da Pampulha e reconta a história 
da Ilha, lugar integrante da euforia otimista do modernismo brasileiro 
no planejamento da região da Pampulha como lazer. As três sequências 
simultâneas do vídeo (a ilha, a água e os animais) travavam um encontro com 
os seus habitantes atuais: pássaros de muitos tipos sobreviventes à água 
quase-sólida do esgoto.

SERIA O MUSEU CAPAZ DE ESQUECER-SE DE SI PARA FAZER SURGIR A HORTA?

Ao entrarmos no museu, éramos logo convidados a sair de novo, atravessar a 
rua e visitar o Museu Campestre. Desde a entrada podíamos ver, ao longe, o 
lote em frente cultivado e ocupado por mesas, bancos, bancadas, fogão a lenha 
e canteiros ordenados de milho, couve, alface, rúcula, cebolinha, pimentão, 
amendoim, cidreira, alecrim, etc., criando um lugar para conversas, oficinas, 
refeições e descanso. Podíamos percorrer os canteiros, colher folhas e frutos, 
embalar e levar para casa. Podíamos visitar Museu Campestre como quem 
vai à feira ou ao quintal – mais do que uma instalação, era um espaço para 
atravessamentos ordinários. Ao mesmo tempo um vazio que havia sido ocupado 

in the map of the city, each of them would choose one of the points of contact. 
About two months of research, in each point of the city, were condensed into 
a text built collectively as tacked-together vocal fragments. A public reading, 
with the presence of all speakers and the public, was an important event in 
the exhibition period, an active proposal to occupy the re-bancos square. 
Benches were produced for this purpose among many others.

WOULD THE MUSEUM BE ABLE TO FORGET ITSELF TO BRING UP THE NEIGHBORHOOD?

Hídrica: Episódios was the third exhibition held with projects by Nydia 
Negromonte (MG), in which all the museum’s doors were open (not just the 
usual ones) and six garden hoses were run through them. The museum water, 
in its overexposed version, from the water tank in the slab via a ‘hydraulic 
cheat’, flowed in the aerial space through PVC pipes. We could drink water, 
wash our hands, take a shower, flush and water the garden. Intimate family 
activities that now were represented inside the museum.
The renovated house spirit did not arise without ambiguity: we were inside the 
house but also outside (in the museum), exposed to the institutional gaze. Tiles, 
shower, tanks, hoses, filters and flushes were elements of the practical life of the 
house, the kitchen, the bathroom, the garden or the flower bed - of the automatic 
domestic services; enactments of private habits displaced to the public forum. 

 Islands of Love (Ilha dos Amores), a video installation in the auditorium, was 
produced during five expeditions undertaken by the artist through Pampulha 
Lagoon, and it recounts the history of the island, an integral place of the 
optimistic euphoria of Brazilian Modernism in the planning of Pampulha region 
as a leisure complex. The video’s three simultaneous sequences (the island, 
water and animals) depicted a meeting with its current inhabitants: birds of 
many types, survivors of the almost-solid sewage water.

WOULD THE MUSEUM BE ABLE TO FORGET ITSELF TO BRING UP THE GARDEN?

Upon entering the museum, we were soon asked to leave again, cross the 
street and visit the Rural Museum (Museu Campestre). From the entrance we 
could see, in the distance, the cultivated land opposite the museum occupied 
by tables, benches, balconies, wood stoves and gardens planted with corn, 
kale, lettuce, arugula, chives, peppers, peanuts, lemon balm, rosemary, etc., 
creating a place for talks, workshops, meals and rest. We could go through 
the fields, collect leaves and fruit, pack them and take them home. One could 
visit Museu Campestre as you go to the grocery or to the yard - more than an 
installation, it was an ordinary meeting place. At the same time, it was a void 
that had been occupied by crops and a real estate lot emptied of buildings. 
Alternatively emptied, above all, of the specific construction for which it was 
acquired - a large attachment of the Museum, designed by Niemeyer.
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por cultivos e um lote imobiliário esvaziado de construções. Alternativamente 
esvaziado, sobretudo, da construção específica para a qual foi adquirido – um 
grande anexo do Museu projetado tardiamente por Niemeyer.

A exposição Outros Lugares mostrou simultaneamente as práticas da dupla 
Ines Linke e Louise Ganz (MG) e de Mônica Nador (SP). As duas obras principais 
foram produzidas em espaços fora do museu, num lote vago e numa ocupação 
informal. No processo de produção da exposição, não demoramos a perceber que o 
lote vago na orla da Lagoa da Pampulha e as duas vilas vizinhas eram apenas outros 
lugares iniciais para o processo de expansão programada pelo museu. Durante o 
desenvolvimento dos trabalhos, multiplicaram-se os lugares que se conectaram a 
ele, expandindo-o: Fundação Zoobotânica, Secretaria de Abastecimento, URBEL, 
SUDECAP, Centro Cultural São Bernardo, Regional Pampulha.

Paredes Pinturas teve lugar na Vila Aeroporto, atrás do aeroporto da Pampulha, 
nas imediações do museu. O processo da obra envolveu oficinas de estêncil 
ministradas por Mônica Nador e Daniela Vidueiros, do JAMAC – o Jardim Miriam 
Arte Clube, fundado em 2003 por Mônica em São Paulo. Trata-se de um trabalho 
baseado na construção coletiva de desenhos que são transformados em 
matrizes de estêncil para a disseminação de padronagens em paredes e outros 
suportes. Depende de um processo de envolvimento e negociação. Mônica já 
levou Paredes Pinturas para Toulouse, Toyota, Caracas, Havana, Tijuana e para 
mais de quinze cidades do Brasil, desde 1998. É um método que consegue ser 
sempre inaugural por ser feito das singularidades das pessoas e lugares.

Museu Campestre deliciosamente se desfez em saladas, temperos, chás, 
refeições, banquetes e piqueniques. Totalmente incorporada ao cotidiano do 
museu e seu entorno, a obra teve certamente atuação muito maior do que 
podemos de fato saber. Há registros oficiais, naturalmente, mas há muitas outras 
vivências extraoficiais, ocorridas diariamente. Talvez a completa dissipação no 
cotidiano seja a sua maior qualidade: a obra impossível de guardar no acervo 
gerou a vontade, por parte da equipe do museu, de que ela fosse de fato uma 
“obra permanente”, friccionando arte e vida, arte e política.

Talvez essa exposição tenha sido o mais próximo que conseguimos chegar de 
uma situação etnográfica ou do museu como “zona de contato”, termo discutido 
por James Clifford, entendendo o termo etnográfico na perspectiva de que 
“a distância em questão [a ser transposta] é mais social do que geográfica”4, 
experimentando os limites das dinâmicas de poder, da negociação, da 
colaboração, da autoria compartilhada, do envolvimento.

Finalizo com uma obra do acervo do museu. Trata-se de Memória da Paisagem 
(da série A nova crítica), obra de Frederico Morais produzida em slides em 1970 

The exhibition Other Places (Outros Lugares) simultaneously showed the 
practices of the duo Ines Linke and Louise Ganz (MG) and of Mônica Nador (SP). 
The two main works were produced in spaces outside the museum, in a vacant 
lot and in an informal occupation. During the exhibition production process, it 
did not take us very long to realize that the vacant lot on the edge of Pampulha 
Lagoon, and the two neighboring villages, were just other starting points for 
the expansion process planned by the museum. During the development, places 
connected to the museum multiplied, expanding it: Zoo-botanic Foundation, 
Supply State Department, URBEL, SUDECAP, St. Bernard Cultural Center, 
Regional Pampulha.

Walls Paintings (Paredes Pinturas) took place in Vila Aeroporto, behind 
Pampulha Airport, in the museum’s vicinity. The work process involved stencil 
workshops taught by Mônica Nador and Daniela Vidueiros, from JAMAC - 
Miriam Garden Art Club, founded in 2003 by Mônica in São Paulo. This is a work 
based on a collective construction of drawings, which are transformed into 
stencil matrices, for the dissemination of patterns on walls and other media. It 
relies on a process of engagement and negotiation. Mônica has taken Paredes 
Pinturas to Toulouse, Toyota, Caracas, Havana, Tijuana and more than fifteen 
cities in Brazil, since 1998. It is always an inaugural method, since it is made of 
people and places’ uniqueness.

Museu Campestre is deliciously deconstructed into salads, spices, teas, meals, 
banquets and picnics. Fully incorporated into the museum’s daily life and 
surroundings, the work certainly had a much higher performance than we can 
actually know. There are official records, of course, but many other unofficial 
experiences occurred there daily. Perhaps the complete dissipation in daily life is 
its greatest quality: the work, once impossible to be kept as part of the collection, 
generated the desire, by the museum staff, for it to become a “permanent work”, 
connecting art and life, art and politics .

Perhaps this exhibition was the closest we could get to a museum’s 
ethnographic situation as “contact zone”, a term discussed by James Clifford, 
understanding the ethnographic term on the view that “the distance in 
question [to be transposed] is more social than geographic”4, experiencing 
the limits of power dynamics, negotiation, collaboration, shared authorship 
and involvement.

I conclude with a work from the museum collection. It is Memory of Landscape 
(Memória da Paisagem), from the series The new criticism (A nova crítica), 
slide work by Frederico Morais produced in 1970 and remastered as a video 
by the author in 2011 for the aforementioned exhibition País Paisagem. Critic, 
curator and artist, Morais presented two groups of images, alternating them: 

4 . Termo trazido de Mary Louise Pratt por CLIFFORD, James. Museus como zonas de contato. Periódico permanente, n.06 São 

Paulo, fev. 2016.

4 . Term translated by Mary Louise Pratt por CLIFFORD, James. Museus como zonas de contato. (Museums as contact zones) 

Periódico permanente (Permanent periodic), n.06 São Paulo, fev. 2016.
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e remasterizada em vídeo pelo autor em 2011 para a já citada exposição País 
Paisagem. Crítico, curador e artista, Morais apresentou dois grupos de imagens 
alternando-os: slides da cidade do Rio de Janeiro e slides do interior do MAM-
RJ com esculturas de vários artistas feitas de materiais das ruas da cidade, sob 
a seguinte legenda: “Um programa de atividades para o novo Museu de Arte 
Moderna: promover visitas guiadas ao vasto salão de exposições da cidade: 
canteiros de obras, ruas, praias, jardins públicos, favelas.”

A pergunta que pode ser feita acerca de nosso próprio tempo é uma pergunta 
comparativa, na tentativa de entender essa espessura histórica de quase meio 
século que separa Outros Lugares de Memória da Paisagem ou, em outras palavras, 
democracia de ditadura. Morais escreveu: “O que esses artistas travaram, consigo 
mesmos e dentro do sistema da arte, foi uma espécie de guerrilha artística: as 
ruas, os parques, a praia, tudo podia servir à ação artística.”5 Hoje podemos 
perguntar: avançamos politicamente na vida coletiva? É apropriado caracterizar 
como guerrilha artística certas práticas atuais? Quais os limites para um conceito 
político de paisagem dentro mesmo do sistema da arte? 

City slides in Rio de Janeiro and slides inside the MAM-RJ, with sculptures of 
various artists made of city streets materials, under the following caption: “An 
activity program for the new Museum of Modern Art: promote guided tours 
to the vast city’s hall of exhibition: construction sites, streets, beaches, public 
gardens, slums.”

The question that can be asked about our own time is a comparative question, 
in an attempt to understand the historical density of nearly half a century 
separating Outros Lugares from Memória da Paisagem or, in other words, 
the democracy from the dictatorship. Morais wrote: “What these artists dealt 
with, within themselves and the art system, was a kind of artistic guerrilla: the 
streets, the parks, the beach, everything could serve the artistic action5.” Today 
we can ask: have we advanced politically in our collective life? Is it appropriate 
to characterize certain current practices as artistic guerrillas? What are the 
limits for a political concept of landscape within the art system?

5 . MORAIS, Frederico. Chorei em Bruges: crônicas de amor à arte. Rio de Janeiro: Avenir Editora, 1983. 5 .MORAIS, Frederico. Chorei em Bruges: crônicas de amor à arte. Rio de Janeiro: Avenir Editora, 1983.
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INSTITUTO TOMIE OHTAKE E FUNDAÇÃO BIENAL - 
BREVE RELATO DE DUAS EXPERIÊNCIAS 
AGNALDO FARIAS

Embora venha militando na área há uns bons 25 anos, ainda não me sinto à 
vontade ao me definir como curador, preferindo preencher como ‘professor’ o 
local reservado à profissão que me apresentam nos check-ins dos hotéis. Esse 
descomprometimento deve-se, em parte, ao caráter difuso e variado dessa 
profissão, ainda muito recente. Por outro lado, sua versatilidade intrínseca, 
nascida do trato com uma produção artística multiforme, amplia-se em função 
da precariedade de um país onde as instituições ligadas à arte, museológicas 
ou não, não conseguem se estabilizar, ou sequer atingiram a configuração 
mínima capaz de lhes garantir um funcionamento satisfatório, sem sobressaltos. 

Lembro-me do impacto causado pela leitura da missão do museu de Kanazawa, 
no Japão, orgulhosamente nomeado Museu do Século XXI, inaugurado em 2004. 
Nesse texto o museu era apresentado como de 4a geração, sendo a 1a 
correspondente à etapa em que os museu se dedicavam essencialmente a 
constituição de acervos; a 2a, às práticas educativas voltadas ao público; a 3a, aos 
museus funcionando como usinas culturais, concepção epitomizada pelo Centro 
George Pompidou; e a 4a, a etapa em que os museus deviam se abrir amigavelmente 
ao público, projetados como extensão espacial das práticas pertencentes ao 
cotidiano da comunidade, o que no caso do Kanazawa ficava expresso na 
surpreendente transparência do prédio projetado pela dupla Sejima e Nishizawa. 

Embora uma e outra das nossas instituições tenha cumprido algumas das etapas 
descritas, é fato que vivem sob o risco iminente de darem passos para trás. Quanto 
à esmagadora maioria, é forçoso admitir, sequer chegou perto disso. É claro que 
essa situação reflete-se na figura do curador, na sua plasticidade, no rol de 
expectativas que ele desperta, no seu poder crescente, frequentemente em atrito 
com os artistas, alguns deles ostensivamente irritados com a presença de um 
profissional até bem pouco inexistente. Há, aparentemente, um surto de curadores 
e poucas instâncias a refletirem sobre ele, seus deveres, seus limites. Há curadores 
que sequer escrevem como também aqueles que escrevem textos ilegíveis. Há 
curadores mais ou menos autorais e há os que não colocam isso em questão, os 
que não se arriscam, os que se refugiam na sua falta de ousadia. 

Enquanto isso, temos várias instituições que preferem abrir mão de curadores, 
contratando-os ad-hoc, terceirizando-os. O preocupante é quando elas associam 
esses caminhos à condição de guichês abertos à oferta de exposições, 
preferencialmente patrocinadas, deixando a implementação de suas diretrizes 
conceituais, quando as têm, ao sabor dos caprichosos interesses, não raro 
obscuros, dos departamentos de marketing das empresas legitimamente 
interessadas em “agregar valor” às suas marcas. 

TOMIE OHTAKE INSTITUTE AND BIENAL FOUNDATION - 
BRIEF REPORT OF TWO EXPERIENCES
AGNALDO FARIAS

Although I have worked in the area for a good 25 years, I still do not feel at ease 
to define myself as a curator, preferring to write the word ‘teacher’ in the gap 
reserved for professions in hotel check-in forms. This disengagement is due 
in part to the diffuse and multiple character of this profession, still very recent. 
On the other hand, its inherent versatility, born when you deal with a multiform 
artistic production, widens due to the precariousness of a country where the 
institutions related to art, museological or not, cannot have stability, even to reach 
the minimum configuration to guarantee them a basic satisfactory functioning 
without any surprises.

I remember the impact of reading the mission of Kanazawa Museum, in Japan, 
proudly named Museum of the XXI Century, opened in 2004. In the text, the 
museum was presented as the 4th generation, the 1st generation corresponding 
to the period in which the museum was mainly devoted to creating the 
collections; the 2nd, to educational practices aimed at the public; the 3rd, to the 
museums functioning as “cultural factories”, concept epitomized by George 
Pompidou Centre; and the 4th, to the stage in which museums were friendly 
open to the public, designed as a spatial extent of the community’s day-to-
day practices, which in the case of Kanazawa was expressed in the astonishing 
transparency of the building designed by the duo Sejima and Nishizawa.

Although just a few of our institutions have accomplished some of the roles 
described in the generations above, they have been living under the imminent 
risk to take a step back. As for the overwhelming majority, it is hard to admit 
that they did not even come close to it. Of course, this situation is reflected in 
the curator’s figure, in its plasticity, in the list of expectations that he arouses, 
in its growing power, often at odds with the artists, some of them openly 
irritated with the presence of a professional that did not exist until recently. 
Apparently, there is an outbreak of curators and few instances to think about 
them, about their duties and their limits. There are the curators who do not 
even write and those who write illegibly; there are curators who are more or 
less authorial and there are those not concerned about this at all, those who 
do not risk, those who take refuge in their lack of boldness.

In the meanwhile, there are several institutions that prefer not to have 
their own curators, hiring them ad-hoc, outsourcing them. The problem is 
when they associate this system to the condition of open-box for the offer 
of exhibitions, preferably sponsored, leaving the implementation of their 
conceptual guidelines, if they have any, in the hands of capricious and often 
obscure interests of  the marketing departments of the companies, which are 
legitimately interested in “adding value” to their brands.
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A alentadora e recente criação de cursos de ensino superior de crítica e curadoria 
ainda não conseguiu ajustar o perfil desse profissional. E no Brasil acostumamo-
nos a aceitar que nada se constrói por acaso, que o futuro não será inevitavelmente 
positivo, o que nos exige desejo e esforço.

SOBRE A PRÁTICA CURATORIAL NA ATUALIDADE

A versatilidade da natureza do curador decorre, como já foi dito, da própria 
natureza da arte, mais do que isso, do próprio circuito da arte, posto que desde 
Marcel Duchamp e seus ready-made, ficou impossível, ingênuo e até suspeito 
tentar separar a obra de arte do circuito em que ela está enredada. Mudou a arte e, 
em consequência, mudaram as instituições e agentes que compõem a complexa 
engrenagem do seu mundo. Uma prova conclusiva dessa alteração reside na 
irrupção, cada vez mais crescente, de centros culturais, instituições como o 
Instituto Tomie Ohtake e a Fundação Bienal de São Paulo, destituídas de acervos, 
fenômeno que praticamente levou a troca da figura do “conservador” por esse 
novo e controvertido agente. Assim, conquanto em tese o trabalho do curador de 
exposições desemboque em construções de narrativas em espaços determinados, 
o que supõe intimidade com frações da produção artística com que ele tem 
afinidade, deve ser posto em perspectiva em relação com as instituições onde 
atua, seus respectivos públicos e as fontes que as fomentam.  

Nos dias de hoje, trabalhar curatorialmente uma coleção virou quase uma 
exceção. Conservá-la, estudá-la, explorá-la, percebendo-lhes lacunas, propondo 
aquisições, exibindo-a, documentando-a, é empreendimento alentado que exige 
a associação com profissionais de toda ordem, do museólogo ao educador, 
passando por pesquisadores, produtores, arquitetos e designers, em suma, toda 
a cadeia envolvida na montagem. Hoje, porém, com a tônica sendo dada pelas 
exposições temporárias, mais ao gosto da mídia e, consequentemente, dos 
patrocinadores, ambos ávidos por temas e protagonistas bombásticos, as 
instituições brasileiras depositárias de coleções, terminam por colocá-las de 
lado, procedendo desse modo mesmo em tempos de crise, como agora, quando 
a escassez de recursos deveria promover o revolvimento do próprio acervo.  

O CURADOR FIXO DE UM CENTRO CULTURAL

Inaugurado em novembro de 2000, data de aniversário de sua patronesse, a 
artista Tomie Ohtake, o prédio do Instituto Tomie Ohtake, obra de autoria do seu 
filho, o arquiteto Ruy Ohtake, foi cuidadosamente projetado para ser um centro 
de exposições. Na qualidade de curador convidado pouco antes de sua abertura,  
meu trabalho começou pelo envolvimento com a etapa do projeto, acompanhando 
o processo do arquiteto, aconselhando-o sobre a necessidade de salas 
diferenciadas e sobre a série de cuidados a serem tomados em relação a elas, 
tais como: a necessidade de um piso de alta resistência; de conduites de energia 

The recent and encouraging creation of higher education courses on criticism 
and curatorship still have not been able to adjust the profile of this new 
professional. And in Brazil, we have become accustomed to accepting that 
nothing is built by chance and that the future will not necessarily be positive, 
which requires us desire and effort.

ABOUT CURATORIAL PRACTICE NOWADAYS

The versatility of the curator’s nature owes to, as mentioned beforehand, the very 
nature of art, more than that, to the very art circuit, given that since Marcel Duchamp 
and his “ready-made”, it is impossible, naive and even suspect, to try and detach the 
work of art from the circuit in which it is enmeshed. Art has changed, and therefore, 
the institutions and agents that make up the complex engine of its world have also 
changed. A conclusive proof of this is the increasing irruption of cultural centers, 
institutions like the Tomie Ohtake Institute and the Biennial Foundation of São Paulo, 
both devoid of collections, a phenomenon that almost led to the exchange of the 
figure of the “conservator” for this emergent and controversial agent. So, while in 
theory the work of the curator of exhibitions is to construct narratives in specific 
areas, which requires intimacy with the fractions of artistic production with which 
he has affinity, in practice, his work must consider the relationship between the 
institutions where he operates, their public, and the sources that foment them.

Today, working the real curatorial aspect of a collection became almost an 
exception. To conserve it, study it, explore it, realize its gaps, propose acquisitions, 
display it and document it, is a reassuring undertaking that requires the association 
with all kinds of professionals, from the museologist to the educator, going through 
researchers, producers, architects and designers, in short, the entire chain involved 
in the assembly of the exhibition. Today, however, with the emphasis on  temporary 
exhibitions, more planned to satisfy the media and consequently the sponsors, 
both eager  to see thematic and bombastic protagonists, the Brazilian institutions 
that host collections end up putting them aside, even in times of crisis like now, 
when the shortage of resources should promote the revival of its own collection.

THE STEADY CURATOR OF A CULTURAL CENTER

Opened in November 2000, the birthday of its patron, the artist Tomie Ohtake, 
the building of the Tomie Ohtake Institute(ITO), construction authored by her 
son, the architect Ruy Ohtake, has been carefully designed to be an exhibition 
center. As a curator, invited shortly before its opening, my work started with my 
involvement in the stages of the project, following the process of the architect, 
advising him on the need for different rooms and the series of steps to be taken 
in relation to them, such as the necessity of a high-strength flooring, energy 
conduits passing through that same floor up to the middle of the walls, covered 
up and down with thick plywood plates appropriate for continuous perforation, 
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passando nesse mesmo chão e à meia altura das paredes, revestidas de cima a 
baixo com chapas grossas de compensado, próprias para a perfuração constante; 
a criação de uma estrutura no forro capaz de permitir a suspensão de peças 
pesadas; o abandono de janelas para que não houvesse problema com a luz 
ultravioleta, o excesso de luminosidade e a janela como fonte calor; e outros 
detalhes. Esses preceitos, aliados à refinada  qualidade do espaço projetado pelo 
arquiteto, com as marcas peculiares de seu esmerado acabamento, fizeram das 
várias salas do ITO as melhores, ao menos até o presente, da cidade de São 
Paulo; as mais adequadas à apresentação da ultra exigente arte contemporânea, 
variável até o imprevisível.

Convidado por Ricardo Ohtake, designer de formação, com ampla experiência 
em gestão de equipamentos culturais e diretor geral da jovem instituição, para 
ser seu curador geral, aceitei para, juntos, estabelecermos a missão, objetivos e 
as estratégias para cumpri-los. O arcabouço teórico que deu lastro a esse edifício 
derivou de uma compreensão determinada da arte moderna, em geral, e da arte 
contemporânea, em particular. No intuito de garantir a implementação dos 
objetivos desse arcabouço, montou-se um setor educativo especialmente 
robusto. Em lugar da ultrapassada visão de um serviço a ser ministrado a cada 
exposição, o educativo, sob a responsabilidade de uma profissional de alto 
calibre, Stela Barbieri, juntou-se à curadoria e à diretoria geral no debate sobre 
as tendências e obras contemporâneas mais significativas, suas referências 
modernas e, uma vez isso mapeado, avançou-se na compreensão das carências 
estéticas do público potencial, com destaque à zona onde o ITO está situado. 

A orientação curatorial, numa ação compartilhada com os outros dois vetores –
educativo e administrativo - concebeu a instituição como dotada de missão 
eminentemente educativa e formativa, com um projeto de ação dedicado ao 
fornecimento de insumos estéticos a uma população carente deles, definindo 
artistas e temas a serem apresentados, como resultado natural desse processo. 
O elenco de exposições, portanto, não obstante sua visibilidade, não foi 
concebido como o elemento mais importante do processo, mas sim sua última 
etapa, seu resultado lógico. Numa palavra, nunca se pensou em adicionar o 
educativo à uma exposição, antes o contrário, projetam-se exposições como 
parte de uma estratégia educativa.

A curadoria de um centro como o ITO, dada a abrangência de seu escopo e em 
coerência com os 2.000 m2 de área expositiva, exige conhecimento e debate 
permanente do que se passa na arte contemporânea como um todo, com destaque 
ao âmbito nacional, responsável por 60 a 70% da programação. O aumento dos 
custos referentes à importação e exportação tem diminuído ainda mais a presença 
de produção internacional, exceção feita a nomes bombásticos, mais afeitos à 
mídia e, por extensão, aos patrocinadores.

No que se refere à ação tópica, dirigida diretamente ao público local, a criação de 
um conjunto de cursos, práticos e teóricos, uma verdadeira escola informal, foi 

the creation of a structure in the liner that would allow the lifting of heavy pieces, 
the abandonment of the windows, so that there would be no problems with 
ultraviolet light, excess of luminosity and the window as a source of heat, which 
are all important details. These principles, together with the refined quality of 
the space designed by the architect, with the peculiar marks of his neat finish, 
made of the various rooms of ITO the best ones, at least to the present, of the 
city of São Paulo; the most appropriate to the exhibition of the ultra-demanding 
contemporary art, variable to the unpredictable.

I was invited by Ricardo Ohtake, the general manager of the young institution, 
a designer with extensive experience in cultural facilities management, to be 
the general curator, an invitation that I accepted so that we could, together, 
establish the mission, the goals and the strategies to meet them. The theoretical 
framework that gave ballast to that building was derived from a particular 
understanding of modern art, in general, and of contemporary art, in particular. 
In order to ensure the implementation of the objectives of this framework, a 
particularly robust education sector was set up. Instead of the outdated view 
of a service to be carried out at each exhibition, the educational sector, under 
the responsibility of the high-caliber professional, Stela Barbieri, joined the 
curatorial and general management sectors, in the debate on trends and on the 
most significant contemporary works and their modern references. Once it has 
was mapped, a progress was made in understanding the aesthetic needs of the 
potential audience, especially in the area where ITO is located.

The curatorial direction, in a shared action with two other vectors - the 
educative and the administrative - designed the institution as endowed with 
highly educational and training mission, with an action plan dedicated to 
providing aesthetic inputs for a community that lacks them, defining artists and 
topics to be presented as a natural result of this process. The list of exhibitions, 
therefore, despite its visibility, was not considered the most important element 
of the process, but its last stage, its logical outcome. In a word, the educative 
aspect was never thought to be added to the exhibitions, rather the contrary, 
the exhibitions are projected as part of an educational strategy.

The curatorship of a center such as ITO, given the breadth of its scope, and 
in line with the 2,000 m2 of exhibition area, requires knowledge and ongoing 
debate of what is happening in contemporary art as a whole, especially at 
national level, responsible for 60 to 70% of the programming. The increase 
in costs related to import and export has further diminished the presence of 
international production, except for the bombastic names, more accustomed 
to the media, and therefore, to the sponsors.

Regarding the topical action, addressed directly to the local public, the creation 
of a set of theoretical and practical courses, constituting a real informal school, 
was an essential initiative for the success of the process. Also important was the 
relationship with the network of art teachers from across the region. Once the 
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uma iniciativa essencial para o êxito do processo. Também foi importante a 
articulação com a rede de professores de arte de toda a região. Uma vez que a 
meta educativa era um ponto de honra, o principal alvo de nossas ações sempre 
foi o professor de arte, o agente formador, e não seus alunos. Grande parte da 
documentação produzida pelo educativo era dirigido a ele, assim como parte dos 
projetos enviados para secretarias de estado e município da educação, assim 
como à ongs e instituições correlatas.

O programa de exposições, previsto para ser desenvolvido ao longo de anos, 
previa vários projetos - exposições monográficas, temáticas, prospecção de novos 
valores, experiências relevantes surgidas ao longo do caminho - encampando 
arte, arquitetura e design, em suas várias vertentes, de clássicos como Dadaístas, 
Antoni Gaudi, Joseph Albers, Flavio Shiró, Tomie Ohtake e Regina Silveira, aos 
burricos de Nuno Ramos, às quatro exposições cobrindo a arte brasileira dos anos 
50 até o presente e outros projetos. No âmbito externo, a estratégia voltava-se à 
busca de parceiros, locais e internacionais, o contato com artistas e instituições 
afinadas com nosso modo de ver ou cuja ação nos fazia pensar. 

O uso recorrente das salas merece um comentário especial. A intimidade com 
os espaços expositivos e a exploração contínua de suas particularidades, 
paulatinamente transformaram cada exposição num laboratório espacial, uma 
aventura no tocante à construção de narrativas. O tempo deixava cada vez mais 
claro como essas salas poderiam ser melhor exploradas.

O CURADOR DE UMA MEGAEXPOSIÇÃO

O exposto até aqui indica a pluralidade de ações subjacentes ao trabalho 
curatorial. No âmbito dos relatos de experiências que aqui se propõe, a 
modalidade de trabalho que se realiza num centro como o Instituto Tomie 
Ohtake pouco tem a ver com o que se exige de quem está à frente de uma 
edição da Bienal de São Paulo, ainda que ambas pressuponham intimidade 
com a produção artística, nacional e internacional, especialmente com esta. 
Aberta ao público em 1951, a Bienal de São Paulo ainda hoje mantém seu 
compromisso de trazer para o Brasil e América Latina, um balanço do que mais 
significativo acontece no mundo. Nesse sentido, e cotejando-se seu 
desempenho com as instituições locais, a Bienal praticamente inverte a 
proporção acima mencionada, trazendo a cada edição um elenco formado 
entre 60 e 70% de artistas estrangeiros.

Mesmo distinguindo-se de museus e congêneres, instituições dotadas de 
acervos, o trabalho em centros culturais, como o que foi descrito junto ao 
Instituto Tomie Ohtake, é ação planejada para durar muitos anos, passível de 
ser alterada, nesse decorrer, ao sabor das alterações no contexto geral do 
campo da arte, como, por exemplo, o surgimento de novas vertentes, a irrupção 
de novas questões e agendas teóricas, e até mesmo problemas contingenciais, 

educational goal was a point of honor, the main target of our actions was always 
the teacher, the forming agent, and not his students. Much of the documentation 
produced by the education was directed at him, as well as part of the projects 
sent to state and municipal departments of education, as well as to NGOs and 
related institutions.

The exhibition program, planned to be developed over the years, predicted 
several projects, such as monographic and thematic exhibitions, and the search 
for new values, taking into account the relevant experiences arisen along the 
way, expropriating art, architecture and design in their various trends, from the 
classics like Dadaists, Antoni Gaudi, Joseph Albers, Flávio Shiró, Tomie Ohtake, 
Regina Silveira, to the little donkeys of Nuno Ramos, the four exhibitions 
covering the Brazilian art from the 1950s to the present, and to other projects. 
Externally, the strategy aimed at the search for local and international partners, 
the contact with artists and institutions in tune with our views or whose action 
made us think.

The recurrent use of the rooms deserves special comment. The intimacy of 
the exhibition space and the ongoing exploration of its peculiarities gradually 
transformed each display into a space laboratory, an adventure regarding the 
construction of narratives. Time clearly proved how those rooms could be 
better exploited.

THE CURATOR OF A MEGA-EXHIBITION

What has been said so far indicates the plurality of actions underlying the 
curatorial work. Within the scope of the reports based on experiences proposed 
here, the working mode that takes place in a center like the Tomie Ohtake 
Institute has little to do with what is required of someone who is ahead of an 
edition of the Biennial of São Paulo, although both presuppose familiarity with 
the artistic, the national and especially with the international production. Open 
to the public in 1951, the Biennial of São Paulo, even today remains committed 
to bringing to Brazil and Latin America, an assessment of the most significant 
happenings around the world. In this sense, and comparing its performance 
with the local institutions, the Biennial virtually reverses the above ratio, 
bringing to each edition, a cast formed by 60 to 70% of foreign artists.

Even being distinguished from museums and other similar institutions which 
owe collections, the work in cultural centers, such as the one described by the 
Instituto Tomie Ohtake, is an action designed to last for many years, which 
can be changed in the middle of the way, based on the  changes in the general 
context of the art field, such as the emergence of new strands, the emergence 
of new issues and theoretical agendas, and even contingent issues such as 
the financial crisis currently happening in Brazil. As for the editing of a mega-
exhibition, at least in Brazil, it remains paradoxical and carelessly treated as a 
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como a crise financeira que ora atravessamos. Já a edição de uma 
megaexposição, ao menos no Brasil, continua sendo paradoxal e 
descuidadamente tratada como um tiro curto, empreendimento para ano e 
meio, quando muito. Eu e Moacir dos Anjos sequer tivemos essa sorte. No final 
de agosto de 2009 fomos formalmente convidados para assumir a curadoria da 
29a edição da Bienal de São Paulo, que seria inaugurada no começo de setembro 
de 2010, um ano depois, e com a responsabilidade de tirarmos a instituição da 
formidável crise em que a diretoria anterior a havia metido. 

Bienal de São Paulo, Bienal do Mercosul, no Brasil ninguém se prepara 
especificamente para conceber a curadoria dessas exposições pois nunca há 
tempo para isso. Por outro lado, tanto no Brasil quanto fora, convidam-se 
curadores com trajetórias bem sucedidas, não necessariamente em produções 
grandiosas mas no trânsito pelo mundo, no contato com produções de 
diferentes quadrantes, na relação com curadores, instituições de fomento, 
museus, centros culturais e galerias internacionais. O esteta funde-se ao gestor 
cultural em porções frequentemente descalibradas.

A emergência, na passagem dos anos 1980 para 1990, do mundo globalizado e 
dele para o mundo pós-colonial ou supranacional e integrado, cujos efeitos 
mais expressivos, ao menos para o universo da cultura em geral, são a produção 
transnacional de mercadorias, as vagas imigratórias e a crescente disseminação 
da informação com destaque à internet1, ensejou na esfera artística o 
surgimento do curador viajante ou, como quer Jessica Morgan, o curador 
transnacional2.  Morgan, curiosamente, credita o surgimento desse novo 
personagem à exposição Os mágicos da terra, levada pelo Centro George 
Pompidou em 1989, e não ao seu curador, Jean-Hubert Martin, o legítimo 
responsável pela introdução da nova agenda estética, muito mais movimentada, 
atenta que era às produções africanas, asiáticas, da Oceania e América Latina. 
Sob esse ponto de vista tinha muito mais quilometragem e avidez que os 
interesses do conspícuo Harald Szeemann, o patriarca dos curadores, cujo 
olhar estava circunscrito a Europa e América do Norte. Morgan talvez ignore os 
incansáveis périplos dos curadores cubanos responsáveis pela Bienal de 
Havana que, em modo franciscano, desde a 2a edição, em 1986, viajavam e 
viajam pela Africa e Oceania,  em busca de vozes não tão oficiais quanto a 
Bienal de São Paulo (o que dizer então da Bienal de Veneza ou da Documenta 
de Kassel?), o paradigma a ser desafiado. 

O curador da Bienal de São Paulo ou de uma exposição congênere, é, pois, um 
curador transnacional, um viajante que vai pelo mundo afora fazendo anotações, 
conhecendo gente e produções, imaginando alinhavos, estabelecendo 
conjecturas. E se ele logra ser convidado, como eu mesmo fui por três vezes 

1. ANJOS, Moacir dos – Local/Global: arte em trânsito. Rio de Janeiro: Jorge Zahar ed., 2005.

2. MORGAN, Jessica – What is a curator? In: Jens Hoffmann – Ten fundamental questions of curating. Milão: Mousse 

Publishing, 2013, pg. 24.

short shot, a venture for a year and a half at most. Moacir dos Anjos and I did 
not even have this luck: at the end of August 2009, we were formally invited 
to take over the curatorship of the 29th edition of the Biennial of São Paulo, 
which would be inaugurated in early September 2010, a year later, and with 
the responsibility to help the institution get off the great crisis in which the 
previous board had immersed it.

There come the Biennial of São Paulo and the Mercosul Biennial, and in Brazil 
nobody seems to be prepared specifically to design the curatorship of those 
exhibitions, because there is never time for that. On the other hand, both 
in Brazil and abroad, it is usual to hire curators with successful careers not 
necessarily for grandiose productions but for their transit around the world in 
contact with productions of different fields, for their relationship with curators, 
funding institutions, museums, cultural centers and international galleries. The 
esthete is merged with the cultural manager, in often unbalanced proportions.

In the transition from the 1980s to the 1990s, the emergence of the globalized 
world, and its extension through the post-colonial or supranational and 
integrated world, whose most significant effects, at least for the world of 
culture in general, are the transnational production of goods, the immigration 
vacancies and the increasing dissemination of information highlighting the 
internet1, gave rise, in the artistic sphere, to the traveler-curator, or quoting 
Jessica Morgan, the transnational-curator2. Morgan interestingly credits the 
emergence of this new character to the exhibition The magicians of the land (Os 
mágicos da terra), carried out at the George Pompidou Centre in 1989, and not 
to its curator Jean-Hubert Martin, the legitimate responsible for introducing the 
new aesthetic agenda, much more exciting, aware that it was of the productions 
from Africa, Asia, Oceania and Latin America. From this point of view, he was 
much more experienced and aggressive than the interests of conspicuous 
Harald Szeemann, the patriarch of curators, whose gaze was confined to 
Europe and North America. Morgan may ignore the tireless wanderings of 
Cuban curators responsible for the Havana Biennial, who in a Franciscan way, 
since the 2nd edition in 1986, have travelled and travelled through Africa and 
Oceania in search for voices not so official as the ones found at the Biennial of 
São Paulo (not to mention the Venice Biennial or the Documenta in Kassel?), a 
paradigm to be challenged.

The curator of the Biennial of São Paulo or of a similar exhibition is, therefore, a 
transnational curator, a traveler that wanders throughout the world taking notes, 
meeting people and productions, wondering about connections, establishing 
conjectures. And if he manages to be asked, as I myself was three times 
(besides being the general curator in the 2010 edition, I was the curator of the 
Brazilian representation of the 2002 edition, and co-curator of the 1996 edition), 

1. ANJOS, Moacir dos - Local/Global: arte em trânsito. Rio de Janeiro: Jorge Zahar ed., 2005.

2. MORGAN, Jessica - What is a curator? In: Jens Hoffmann - Ten key questions of curating. Milan: Mousse Publishing, 2013, p. 24.
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(além de curador geral na edição de 2010, fui curador da representação brasileira 
na edição de 2002 e curador adjunto da edição de 1996), é porque sua viagem 
começou muito antes. O convite de 2009 fez com que eu e Moacir dos Anjos, 
amigo de muitos anos e co-autor de alguns projetos, tratássemos imediatamente 
de somar nossas impressões, fixássemos uma questão central que emanasse do 
que nos parecia mais significativo naquele momento e, a partir daí, defendêssemos 
e avaliássemos os artistas e suas respectivas produções, visitássemo-los 
pessoalmente, restabelecendo contatos para tomar pé do que andavam a fazer, 
ou selecionássemos trabalhos tendo em vista a ocupação dos quase 30 mil m2 
que teríamos a disposição. Simultaneamente, cuidamos em montar uma equipe 
capaz de implementar um projeto que, fiel ao cunho político que enxergamos na 
arte, ultrapassasse os limites da exposição, por intermédio da atuação do setor 
educativo comandado por Stela Barbieri, elevada por nós como a terceira 
curadora da exposição, mas que dedicasse uma especial atenção a ela. Para isso 
procedemos a um exame acurado do extraordinário prédio de Niemeyer, 
arranjando as obras de modo a evidenciar sua força e beleza, para o quê contamos 
com o  projeto expográfico de Marta Bogea. Por fim, discutimos com André 
Stolarski, designer chefe, a expansão tentacular do projeto pela via dos 
documentos impressos e produtos digitais. A verdade é que não podíamos errar, 
sobretudo porque nossos critérios estéticos seriam suportados por 23 milhões 
de reais, muito mais que o suficiente para demonstrar a prática curatorial, 
despojando-a de qualquer aroma romântico, como um negócio.

it is because his journey began long before. The invitation in 2009 made me and 
Moacir dos Anjos, an old friend and co-author in some projects, immediately 
add our impressions, fix a central issue originated from what seemed the most 
significant at the time, and from hence, we would defend and assess the artists 
and their productions, meeting them personally, reestablishing contacts, or 
selecting works taking into account the occupation of the almost 30 thousand 
m2 that we would have available for the exhibition. At the same time, we were 
careful to choose a team capable of implementing a project that, faithful to 
the political nature we see in art, exceeded the exhibition limits through the 
performance of the education sector led by Stela Barbieri, who was promoted 
as the third curator of the exhibition, but that also devoted special attention 
to it. For this, we proceeded to a careful examination of the extraordinary 
Niemeyer building, arranging the works in order to show their strength and 
beauty, for what we have the expo graphic project of Marta Bogea. Finally, we 
discussed with André Stolarski, chief designer, the tentacular expansion of the 
project with printed documents and digital products. The truth is that we could 
not go wrong, especially because our aesthetic criteria would be supported 
by 23 million reais, more than enough to demonstrate the curatorial practice, 
stripping it of any romantic aroma, seeing it as serious business.
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JOSÉ ALBERTO NEMER

É Proibido Amar em Tempo de Guerra — s.d.
ALUMÍNIO, ACRÍLICO E TINTA VINÍLICA SOBRE SUPORTE TIPO EUCATEX

76 X 56 CM

JOSÉ ALBERTO NEMER (OURO PRETO, 1945)

Artista plástico, professor e curador, tem a aquarela como principal pesquisa no campo das artes 
visuais. Doutor em Artes Plásticas pela Universidade de Paris, foi professor da Escola de Belas 
Artes da UFMG. Atua também como designer, curador e ensaísta de arte. Fez exposições coletivas 
e individuais no país e no exterior, participando de salões e bienais internacionais. Algumas de suas 
obras estão no acervo do MAM-RJ; MAC, Campinas; MAC-Paraná; MAC-USP; MAM-SP; MAP e 
Centro Cultural UFMG; Prefeitura Municipal de Sabará e Cité Internationale de l’Université de Paris. 

Artist, teacher and curator, Nemer elected watercolor as his research focus in the field of visual arts. 
Ph.D. in Fine Arts from the University of Paris, he worked as a professor at UFMG School of Fine Arts. 
He is also a designer, curator and art essayist. He has carried out individual and collective exhibitions 
at home and abroad, participating in halls and international biennials. Some of his works are part of 
the collections of MAM-RJ; MAC-Campinas; MAC-Paraná; MAC-USP; MAM-SP; MAP and Centro 
Cultural UFMG; Sabará Town Hall; and Cité Internationale de l’Université de Paris.

MADU - MARIA DO CARMO VIVACQUA MARTINS (BELO HORIZONTE, 1945)

Artista plástica, foi professora na EBA-UFMG, onde se graduou em Artes Plásticas e participou da 
criação do Giramundo Teatro de Bonecos junto com Álvaro Apocalypse e Terezinha Veloso. Lecionou 
na Escolinha de Arte da FAOP entre 1971 e 72 e no Centro de Artes de Lagoa Santa, MG (1985). Seu 
currículo conta com vários festivais, salões e bienais, exposições individuais e coletivas no Brasil 
e no exterior. Algumas de suas obras estão nos acervos do Museu de Arte da Pampulha - MAP, 
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG e Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro - MAM-RJ.

Madu is an artist and worked as a professor at EBA-UFMG, where she graduated in Fine Arts 
and participated in the creation of Giramundo Puppet Theater, together with Álvaro Apocalypse 
and Terezinha Veloso. She taught at the Little School of Art of FAOP, between 1971 and 72, and at 
Lagoa Santa Arts Center, MG (1985). Her resumé includes various festivals, halls and biennials, 
as well as individual and collective exhibitions in Brazil and abroad. Some of her works are in 
the collections of Pampulha Art Museum - MAP, Federal University of Minas Gerais - UFMG, and 
Museum of Modern Art of Rio de Janeiro - MAM-RJ.

MADU - MARIA DO CARMO VIVACQUA 

MARTINS

Eu disse... Era Morte Certa — 1969
RADIOGRAFIA E TINTA SOBRE VIDRO

71 X 51 CM
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JARBAS  JUAREZ

Matadouro — 1971
SUCATA DE FERRO

247 X 100 X 78 CM

JARBAS JUAREZ (COQUEIRAL, 1936)

Pintor, muralista, escultor, desenhista, gravador, designer gráfico, ilustrador, professor e jornalista. 
Entre 1956 e 1959 estuda na Escola de Belas Artes, em Belo Horizonte, tendo aulas com Guignard 
(1896-1962), Maria Helena Andrés (1922) e Vicente Abreu (1926-1987). Também complementa sua 
formação nos ateliês de Misabel Pedrosa (1927) e Quaglia (1928), com quem estuda gravura e 
litografia, respectivamente. Em 1964 gradua-se em jornalismo pela Universidade Federal de Minas 
Gerais - UFMG; anos depois, especializa-se em artes plásticas pela mesma universidade. Participa 
de bienais, exposições e salões, obtendo muitas premiações. Possui obras nos acervos: Museu de 
Arte da Pampulha - MAP; Associação dos Servidores da UFMG - ASSUFEMG; Museu Spokje, na 
Iugoslávia; Museu Mineiro; Aeroporto de Confins; Centro Cultural da UFMG; Minas Caixa; Fundação 
Clóvis Salgado; Fundação Newton Paiva; Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG; Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte - PBH (Escola Municipal Agenor Alves de Carvalho); Instituto de 
Ciências Biológicas - ICB da UFMG; Escola de Direito da UFMG; Escola de Veterinária da UFMG; 
Escola de Medicina da UFMG; Escola Guignard; Escola de Arte Maison.

Painter, muralist, sculptor, draftsman, engraver, graphic designer, illustrator, professor and 
journalist. Between 1956 and 1959, Jarbas Juarez studied at the School of Fine Arts in Belo 
Horizonte, taking lessons from Guignard (1896-1962), Maria Helena Andrés (1922) and Vicente 
Abreu (1926-1987). He also complemented his training in the studios of Misabel Pedrosa (1927) and 
Quaglia (1928), with whom he studied engraving and lithography, respectively. In 1964 he graduated 
in journalism from the Federal University of Minas Gerais - UFMG; years later, he specialized in fine 
arts from the same university. He has participated in biennials, exhibitions, and halls, obtaining 
many awards. He has works in the collections of: Pampulha Art Museum - MAP; Association of 
UFMG Civil Servants - ASSUFEMG; Spoke Museum (Yugoslavia); Museu Mineiro; Confins Airport; 
Centro Cultural UFMG; Minas Caixa; Clovis Salgado Foundation; Newton Paiva Foundation; 
University of the State of Minas Gerais - UEMG; Belo Horizonte Town Hall - PBH (Municipal School 
Agenor Alves de Carvalho); Institute of Biological Sciences - ICB, UFMG; Law School of UFMG; 
Veterinary School of UFMG; Medicine School of UFMG; Guignard School; School of Art Maison.
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MARÍLIA RODRIGUES

Registros (álbum) — 1977
SERIGRAFIA SOBRE PAPEL KRAFT ADERIDA A PAPELÃO E LOMBADA REVESTIDA DE 

CAMURÇA (CAIXA) E 8 GRAVURAS EM METAL E CLICHERIA SOBRE PAPEL

71,5 X 52 X 2 CM (CAIXA); 69 X 50 CM (PARTES 1, 2, 4-8); 50 X 69 CM (PARTE 3)

MARÍLIA RODRIGUES (BELO HORIZONTE, 1937 – RIO ACIMA, 2009).

Gravadora, desenhista e professora. Estudou desenho com Haroldo Mattos em Belo Horizonte. 
Foi para o Rio de Janeiro, onde aprendeu xilogravura com Oswaldo Goeldi e gravura em metal, no 
Museu de Arte Moderna, com Edith Behring, Rossini Perez e Anna Letycia Quadros. Dedicando-se 
à atividade didática, foi professora de gravura em metal na Escolinha de Arte do Brasil, no Rio de 
Janeiro (1963-1965). Em 1983, leciona na Escola Guignard e, entre 1985 e 1986, na Oficina de Gravura 
Sesc Tijuca, no Rio de Janeiro. Por fim aposenta-se pela Universidade de Brasília em 1993. Possui 
obras nos acervos: Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo; Diário da Serra; 
Centro de Artes Visuais Raimundo Cela; Banerj, Museu do Ingá; Museu Nacional de Belas Artes e 
Caixa Cultural, ambos no Rio de Janeiro; e no Museu de Arte da Pampulha, em Belo Horizonte.

Engraver, draftswoman and professor, Marília studied drawing with Haroldo Mattos in Belo 
Horizonte. She went to Rio de Janeiro, where she learned woodcut with Oswaldo Goeldi and 
metal engraving, at the Museum of Modern Art, with Edith Behring, Rossini Perez, and Anna 
Letycia Quadros. Dedicated to the academic life, she worked as a metal engraving teacher at 
the Little School of Art of Brazil, in Rio de Janeiro (1963-1965). In 1983, she taught at Guignard 
School, and between 1985 and 1986, at Sesc Tijuca Printmaking Workshop, in Rio de Janeiro. 
She finally retired from the University of Brasília in 1993. She has works in the collections at: 
Museum of Contemporary Art of the University of São Paulo; Diário da Serra; Visual Arts Centre 
Raimundo Cela; Banerj; Ingá Museum; National Museum of Fine Arts and Caixa Cultural, both in 
Rio de Janeiro; and Pampulha Art Museum, in Belo Horizonte.
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JOÃO CÂMARA

Longo Silêncio (da série Cenas da Vida Brasileira 1930/54) — 1979
LITOGRAFIA SOBRE PAPEL

69,8 X 60,8 CM

JOÃO CÂMARA (JOÃO PESSOA, 1944)

Pintor, gravador, desenhista, artista gráfico, professor e crítico. Estuda pintura no curso livre 
da Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Pernambuco entre 1960 e 1963, ano em 
que é eleito presidente da Sociedade de Arte Moderna do Recife (SAMR) e cursa xilogravura, 
sob orientação de Henrique Oswald (1918-1965) e Emanoel Araújo (1940), na Escola de Belas 
Artes de Salvador. Tem vasto currículo onde apresenta exposições, premiações e bienais. Tem um 
conjunto de obras contendo 10 pinturas e 100 litografias, pertencentes hoje ao acervo do Museu de 
Arte Moderna Aloísio Magalhães, em Recife. Possui obras nos seguintes acervos: Museu de Arte 
Contemporânea da Universidade de São Paulo, MAC-USP; Museu de Arte Moderna São Paulo, 
MAM-SP; Museu Nacional de Belas Artes, MNBA, Rio de Janeiro.

Painter, engraver, draftsman, graphic artist, professor and critic, João Câmara studied painting 
at the School of Fine Arts of the Federal University of Pernambuco between 1960 and 1963, 
when he was elected president of the Society of Modern Art of Recife (SAMR). He attended 
woodcut classes under the guidance of Henrique Oswald (1918-1965) and Emanoel Araújo (1940), 
at the School of Fine Arts of Salvador. He has a broad curriculum with exhibitions, awards and 
biennials. He has a set of works with 10 paintings and 100 lithographs, which today belongs to the 
collection of Aloísio Magalhães Museum of Modern Art, in Recife; He also has works at: Museum 
of Contemporary Art of the University of São Paulo MAC-USP; Museum of Modern Art of São 
Paulo MAM-SP; and National Museum of Fine Arts, the MNBA, in Rio de Janeiro.
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MANFREDO DE SOUZANETO

Olhe bem as montanhas (da série Requiem para Serra do Curral)  — 1980 ca.
CARTÃO POSTAL IMPRESSO A PARTIR DE FOTOLITO

6,6 X 20,8 CM

MANFREDO DE SOUZANETO

O lugar da ausência (da série Requiem para Serra do Curral) — 1980 ca.
CARTÃO POSTAL IMPRESSO A PARTIR DE FOTOLITO

6,6 X 20,8 CM

MANFREDO DE SOUZANETTO (JACINTO, 1947)

Pintor, desenhista e escultor. Estuda na Escola Guignard em 1969 e arquitetura na Universidade 
Federal de Minas Gerais de 1972 a 1975. Artista com recorrente participação em salões e 
importantes premiações. Tem obras nos seguintes museus e coleções particulares: Museu de 
Arte de Belo Horizonte; Musée de l’Abbaye Sainte-Croix - Les Sables d’Olonne, France; Museu 
Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro; Pinacoteca do Estado de São Paulo; Museu de Arte 
Moderna do Rio de Janeiro - Coleção Gilberto Chateaubriand; Museu de Arte Moderna de São 
Paulo - Sala Paulo Figueiredo; Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo; 
Museu de Arte Contemporânea de Niterói - Coleção João Satamini (RJ); Fond National d’Art 
Contemporain (França); Instituto Cultural Itaú, São Paulo; Instituto Moreira Salles, Rio de Janeiro; 
Coleção Statoil, Stavanger (Noruega).

Painter, draftsman, and sculptor, Souzanetto studied Art at Guignard School in 1969 and 
Architecture at the Federal University of Minas Gerais from 1972 to 1975. He has regularly 
participated in halls and owns important awards. He has works in museums and private 
collections of: Belo Horizonte Art Museum; Musée de l’Abbaye Sainte-Croix - Les Sables 
d’Olonne, France; National Museum of Fine Arts of Rio de Janeiro; Art Gallery of São Paulo State; 
Museum of Modern Art of Rio de Janeiro - Gilberto Chateaubriand’s Collection; Museum of 
Modern Art of São Paulo - Room Paulo Figueiredo; Museum of Contemporary Art of the University 
of São Paulo; Niterói Contemporary Art Museum - Collection John Satamini, Rio de Janeiro; Fond 
National d’Art Contemporain, France; Itaú Cultural Institute, São Paulo; Moreira Salles Institute, 
Rio de Janeiro; and Collection Statoil, Stavanger (Norway).
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MARCOS COELHO BENJAMIM

Agente Disney — 1975
AQUARELA, ECOLINE, NANQUIM E PAPEL COLADO SOBRE PAPEL

36,8 X 29,8 CM

MARCOS COELHO BENJAMIM (NANUQUE, 1952)

Escultor, pintor, cartunista, designer gráfico, ilustrador, desenhista e cenógrafo. No colégio, 
começa de forma autodidata a desenhar quadrinhos e, em 1971, passa a colaborar com charges 
e ilustrações em jornais mineiros. Entre 1971 e 1972, conhece, por intermédio de Manfredo de 
Souzanetto (1947), os artistas Lotus Lobo (1943) e Décio Noviello (1929) e o colecionador Gilberto 
Chateaubriand, que adquire alguns de seus desenhos. Participou de salões e bienais e foi 
premiado em concursos para artistas no Brasil e exterior. Algumas de suas obras se encontram 
nos acervos do MAP, Museu Mineiro, Fundação Clóvis Salgado e Aeroporto de Confins, Belo 
Horizonte, além de coleções particulares. 

Marcos is a sculptor, painter, cartoonist, graphic designer, illustrator, draftsman and set designer. 
At high school, Marcos Coelho Benjamim started drawing comics in a self-taught way, and in 1971 
he began to collaborate with cartoons and illustrations for newspapers of Minas Gerais. Between 
1971 and 1972, he was introduced, by Manfredo Souzanetto (1947), to the artists Lotus Lobo (1943) 
and Décio Noviello (1929) and the collector Gilberto Chateaubriand, who purchased some of his 
drawings. He participated in halls and biennials and was awarded in contests for artists in Brazil 
and abroad. Some of his works are in the collections of MAP, Museu Mineiro, Clovis Salgado 
Foundation and Confins Airport, in Belo Horizonte, as well as in private collections.
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TERESINHA SOARES

Guerra é Guerra – Vamos Sambar — 1968
TINTA VINÍLICA SOBRE COMPENSADO SOBRE RELEVO DE SUPORTE TIPO DURATEX

117 X 150 X 4,5 CM

TERESINHA SOARES (ARAXÁ, 1937)

Pintora, desenhista e gravadora, Teresinha apresenta uma obra intermidiática, na qual se 
mesclam as artes visuais, a literatura, o teatro, a dança e a música.  Nos anos 1960 frequenta 
o curso de artes visuais na Universidade Mineira de Artes, onde estuda com Frederico Morais, 
Maria Helena Andrés e Herculano Campos. Faz o curso de gravura no MAM-RJ com José 
Assunção Sousa, em 1966, e no mesmo ano frequenta o curso de Fayga Ostrower, na Escola 
de Belas Artes da UFMG, em Belo Horizonte. Em 1974 completa a graduação em Letras pela 
Universidade Católica de Minas Gerais. Em 1971, realiza no Palácio das Artes, em Belo Horizonte, 
a primeira performance da cidade. Participou de salões, bienais e coletivas e recebeu muitos 
prêmios. Possui obras nos acervos do MAP, na Coleção Amigas da Cultura da UFMG, em Belo 
Horizonte e no Museu Dona Beija, em Araxá.

Painter, draftswoman and engraver, Teresinha presents an intermidiatic work in which she 
mixes the visual arts, literature, theater, dance and music. In the 1960s she attended the visual 
arts course at Universidade Mineira de Artes, where she studied with Frederico Morais, Maria 
Helena Andrés, and Herculano Campos. In 1966 she attended the course of engraving at MAM-
RJ, with José Assunção Sousa, and in the same year she did Fayga Ostrower’s course, at the 
School of Fine Arts of UFMG, in Belo Horizonte. In 1974 she completed a degree in Literature 
from the Catholic University of Minas Gerais. In 1971, she held the first performance of the city at 
Palácio das Artes Theater, in Belo Horizonte. She participated in halls, biennials and collective 
exhibitions, receiving many awards. She has works at MAP, at the Amigas da Cultura Collection 
of UFMG, in Belo Horizonte, and in the Museum Dona Beija, in Araxá.
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HUGO DENIZART

Poder Perverso — 1980
AMPLIAÇÃO FOTOGRÁFICA EM CORES E EM PRETO E BRANCO EM 

PAPEL FOTOGRÁFICO FOSCO

POLÍPTICO (7 PARTES): 27,6 X 40 CM (CADA PARTE)

HUGO DENIZART (RIO DE JANEIRO, 1946 - RIO DE JANEIRO, 2014)

Fotógrafo, psicanalista, professor, cineasta e videomaker. Como repórter fotográfico atua no 
Jornal do Brasil de 1971 a 1973. De 1976 a 1980, é professor titular das disciplinas de fotografia 
e psicologia, no Centro Unificado Profissional, Rio de Janeiro. Participa de mostras em Arles e 
Paris, na França, em Nova York e em São Paulo, e tem premiações em salões de arte no Brasil. 
Algumas de suas obras se encontram nos acervos do MAP, Belo Horizonte e na Coleção Pirelli-
Masp de Fotografias, no Museu de Arte de São Paulo.

Photographer, psychoanalyst, professor, filmmaker and videographer. As a photojournalist, Hugo 
Denizart worked in the newspaper Jornal do Brazil from 1971 to 1973. From 1976 to 1980, he worked 
as a professor of psychology and photography at Centro Unificado Profissional, in Rio de Janeiro. 
He participated in exhibitions in Arles and Paris, France; New York; and São Paulo, and has some 
awards from art halls in Brazil. Some of his works are in MAP’s collections, in Belo Horizonte and in 
Pirelli-MASP’s Collection of Photography, at the Art Museum of São Paulo.
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JÚLIO ESPÍNDOLA

Qui nescit tacere nescit loqui (Quem não sabe calar não sabe falar) — 1979
TINTA A ÓLEO SOBRE TELA ADERIDA EM SUPORTE TIPO EUCATEX

130,5 X 129,7 CM

JÚLIO ESPÍNDOLA (TEÓFILO OTONI, 1941 - BELO HORIZONTE, 2004)

Gravador, pintor, desenhista e professor. Bacharel em Belas Artes pela Escola de Belas Artes 
EBA-UFMG, fez o curso de especialização em serigrafia e restauração na mesma escola, onde 
foi também professor de gravura entre 1971 a 1985. Participou como professor do III ao XIII 
Festival de Inverno da UFMG e integrou, de 1976 a 1983, o Giramundo Teatro de Bonecos. Foi 
premiado em salões e integrou exposições coletivas. Possui obras nos acervos da Universidade 
Federal de Minas Gerais - UFMG e Museu de Arte da Pampulha - MAP, em Belo Horizonte.

Writer, painter, designer and professor. Bachelor of Fine Arts from the School of Fine Arts EBA-
UFMG, Júlio attended the course on screen printing and restoration in the same school, where he 
was also a professor of engraving from 1971 to 1985. He participated, as a professor, of the III to  the 
XIII UFMG Winter Festival. From 1976 to 1983, he integrated the Giramundo Puppet Theater. He was 
awarded in halls and participated in collective exhibitions. He has works in the collections of the 
Federal University of Minas Gerais - UFMG, and Pampulha Art Museum - MAP, in Belo Horizonte.
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JAIME FORTES 

Ato I, II e III — s.d.
TINTA A ÓLEO SOBRE TECIDO ADERIDO A COMPENSADO

TRÍPTICO: 152 X 176 CM (ATO I); 151,8 X 176,5 CM

(ATO II); 151,4 X 176,2 CM (ATO III)

JAIME FORTES (BELO HORIZONTE, 1944)

Artista plástico, formado em Desenho e Propaganda pelo SENAC, enveredou pela carreira 
artística participando, nas décadas de 1970 e 1980, de Festivais de Inverno da UFMG e 
frequentando ateliês de artistas, como Emerick Merciê. Participou de exposições individuais, 
coletivas e salões de arte em instituições como Palácio das Artes, Museu de Arte da Pampulha, 
Chez Bastião, Centro Cultural de Montes Claros, Galeria de Arte de Goiânia, Centro de Artes 
e Convenções da UFOP, Galeria Fiemg e Casa dos Contos, ambas em Ouro Preto. Recebeu o 
prêmio Banespa no XVI Salão Nacional de Arte de Prefeitura de Belo Horizonte, em 1984, pelo 
tríptico Ato I, Ato II e Ato II, na categoria pintura.Tem obras nos acervo do Palácio das Artes, 
Centro Cultural de Montes Claros e no Museu de Arte da Pampulha. 

Artist graduated in Design and Advertising from Senac, Jaime started his artistic career 
participating in the 1970 and 1980 Winter Festival of UFMG, and attending workshops of artists 
like Emerick Mercie. He participated in individual and collective exhibitions as well as art halls 
in institutions such as Palácio das Artes, Pampulha Art Museum, Chez Bastião, Cultural Center 
of Montes Claros, Art Gallery of Goiânia, Centre of Arts and Conventions of UFOP, Fiemg Gallery 
and Casa dos Contos, both in Ouro Preto. Jaime received the Banespa award at the XVI National 
Art Hall of the Town Hall of Belo Horizonte, in 1984, for his triptych Act I, Act II and Act III, for the 
painting category. He has works in the Palácio das Artes collection, Cultural Center of Montes 
Claros and Pampulha Art Museum.
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SEBASTIÃO NUNES

Enterro Simbólico da Classe Média — 1998
MADEIRA E IMPRESSÃO GRÁFICA COLORIDA EM PAPEL, POLÍPTICO COMPOSTO DE 14 PARTES (12 FOLHETOS IMPRESSOS COM VÁRIAS DIMENSÕES, 

1 LIVRO WORK IN PROGRESS N° 2 (20 X 18X 0,3CM, 32 PÁGINAS) , 1 LIVRO DECÁLOGOS DA CLASSE MÉDIA (26X 18 X 1CM, 96 PÁGINAS),  CAIXÃO 

FECHADO ( 11 X 25,7 X 35,4 CM)

SEBASTIÃO NUNES (BOCAIÚVA, 1938) 

Escritor, editor, artista plástico e poeta. Na década de 1960 cursa publicidade, mas não chega a 
concluir a graduação, trabalhando como tipógrafo e fotógrafo. Em seguida entra para a faculdade 
de Direito da UFMG. Envereda pelo caminho da literatura e funda a editora Edições Dubolso, na 
década de 1980, onde publica seus livros e de outros autores inéditos. Publica, em 1998, o primeiro 
volume do Decálogo da Classe Média, que é remetido pelo correio, durante todo o ano, a cerca de 120 
intelectuais que o apoiaram de alguma forma nos livros anteriores. Todos os livros foram remetidos 
dentro de um pequeno caixão de defunto. Possui a obra Enterro da Classe Média no acervo do MAP.

Writer, editor, artist and poet. Sebastião Nunes worked as a typesetter and photographer in 
the 1960s, and also attended Advertising college, but not enough to graduate. Then he went to 
Law School at UFMG, embarked on literature paths, and in the 1980s he founded the publishing 
house Edições Dubolso, where he published his own and other books by unpublished authors. 
In 1998, he published  the first volume of Medium Class Decalogue (Decálogo da Classe 
Média), which was sent by mail, throughout the year, for about 120 scholars who somehow had 
supported him in previous books. All the books were sent inside small coffins. His work Burial 
of the Middle Class (Enterro da Classe Média) is part of MAP collection.
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ROSÂNGELA RENNÓ

Untitled (Old Nazi) 
Série Vermelha — 1996
FOTOGRAFIA DIGITAL (PROCESSO LIGHTJET EM PAPEL FUJI CRYSTAL ARCHIVE) LAMINADA E MONTADA SOBRE PVC

180 X 99,5 CM

ROSÂNGELA RENNÓ (BELO HORIZONTE, 1962)

Formada em arquitetura pela Universidade Federal de Minas Gerais (1986) e em artes plásticas 
pela Escola Guignard (1987). Doutora em Artes pela Escola de Comunicações e Artes da 
Universidade de São Paulo (1997). Realizou numerosas exposições individuais e coletivas, no Brasil 
e no exterior, sendo premiada em muitas delas. Tem trabalhos em importantes coleções, como: 
Art institute of Chicago; Centro de Arte Contemporânea Inhotim; Museu de Arte Moderna do Rio 
de Janeiro; Colección Cisneros, Caracas; Daros Latin America, Zurich; Guggenheim Museum, 
Nova York; Latino Museum, Los Angeles; Museo Nacional Reina Sofia, Madri; Museu de Arte da 
Pampulha, Belo Horizonte; Museu de Arte Moderna de São Paulo; Museum of Contemporary Art 
- MOCA, Los Angeles; Museum of Contemporary Art of Chicago; Museum of Modern Art - MoMA; 
Nova York and Tate Modern, Londres. 

Rosângela graduated in Architecture from the Federal University of Minas Gerais in 1986, and in 
Fine Arts from Guignard School, in 1987. She is a Ph.D. in Arts from the School of Communication 
and Arts of São Paulo (1997). She has held numerous solo and collective exhibitions in Brazil and 
abroad, having been awarded in many of them. She has works in important collections, such as: 
Art institute of Chicago; Centre of Contemporary Art Inhotim; Museum of Modern Art of Rio de 
Janeiro; Colección Cisneros, Caracas; Daros Latin America, Zurich; Guggenheim Museum, New 
York; Latino Museum, Los Angeles; Museo Nacional Reina Sofia, Madrid; Pampulha Art Museum, 
Belo Horizonte; Museum of Modern Art of São Paulo; Museum of Contemporary Art - MOCA, Los 
Angeles; Museum of Contemporary Art of Chicago;  Museum of Modern Art - MoMA, New York; 
and Tate Modern, London.
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MARIZA TRANCOSO

Rir V — 1979
TINTA A ÓLEO SOBRE TELA ADERIDA EM 

AGLOMERADO DE MADEIRA

125 X 91 CM

MARIZA TRANCOSO (ALMENARA, 1939)

Desenhista, vitralista, pintora, gravadora e professora aposentada de pintura da EBA-UFMG, onde 
se graduou. Aperfeiçoou-se em gravura com Anna Letycia Quadros e Marília Rodrigues e fez curso 
de especialização em Conservação no Ceco-UFMG. Fez pós-graduação em gravura na École des 
Arts d’Ixelles, em Bruxelas e cursou história da arte em Louvain, na Bélgica. Participou de mostras 
coletivas no Brasil e exterior, sendo premiada em muitas delas. Tem obras nos acervos do MAP, 
Museu Mineiro, Coleção Amigas da Cultura, na UFMG e Fundação Clóvis Salgado, em Belo Horizonte. 

Mariza Trancoso is a draftswoman, stained-glass artist, painter and engraver. She is a retired 
professor of painting from EBA-UFMG, where she graduated. She perfected at engraving with 
Anna Letycia Quadros and Marília Rodrigues, and attended a course on Conservation at Cecor-
UFMG. She post-graduated in printmaking at École des Arts d’Ixelles, in Brussels, and studied art 
history in Louvain, Belgium. She has participated in collective exhibitions in Brazil and abroad, 
being awarded in many of them. She has works in the collections of: MAP; Museu Mineiro; Amigas 
da Cultura Collection, UFMG; and Clovis Salgado Foundation, in Belo Horizonte.

IAZID THAME 

Sacrifício do apático — 1971
SERIGRAFIA ADERIDA A SUPORTE TIPO EUCATEX

141,5 X 100 CM

IAZID THAME (RIO DE JANEIRO, 1931)

Pintor e gravador, iniciou de forma autodidata no campo da arte e dedicou-se, numa primeira 
fase, à pintura, mas sua produção consistiu em grande maioria de serigrafia.  Durante as 
décadas de 1960/1970 participou de muitos salões e exposições no Brasil. Começou a expor 
em 1960 no IX Salão Nacional de Arte Moderna no Rio de Janeiro. Expôs individualmente nas 
galerias: Sobradinho (1962), Vila Rica (1963) e Cantu (1968) no Rio de Janeiro; Reitoria da UFMG 
(1969); Galeria Ineli, Porto Alegre (1973); e Galeria Casarão, São Paulo (1974). Possui obra no 
Museu de Arte da Pampulha.

Painter and engraver, Iazid began his artistic career in a self-taught way, initially devoting 
himself to painting, although the vast majority of his production consists of screen-printing 
works. During the 1960/70s, he participated in many fairs and exhibitions in Brazil. He began 
to exhibit in 1960 at the IX National Hall of Modern Art of Rio de Janeiro. He held individual 
exhibitions at: Sobradinho (1962), Villa Rica (1963), and Cantu (1968), all galleries in Rio de 
Janeiro; UFMG Headquarters (1969); Ineli Gallery, Porto Alegre (1973); and Casarão Gallery, 
São Paulo (1974). He has a work in Pampulha Art  Museum.
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PAULO BRUSCKY (RECIFE, 1949)

Artista multimídia com destaque em arte-correio, performance, filme e livros de artista. Na década 
de 1960 inicia pesquisa no campo da arte conceitual e a partir de 1970 desenvolve pesquisas 
em arte-xerox. É reconhecido como um dos mais importantes renovadores da cena artística 
contemporânea do Recife e artista com constante presença em exposições individuais e coletivas 
no Brasil e exterior. Tem obras nos acervos: Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães, Recife; 
MAC-USP, São Paulo; MAP, Belo Horizonte; Museo de Arte Moderna (México); Tate Collection, 
Londres; Bronx Museum, Nova York; Centro Wifredo Lam, Havana; Museu de Arte Moderna, 
Amsterdam; e The Ella Fountanals Cisneros Collection, Miami (EUA)

Paulo Bruscky is a multimedia artist with an emphasis in mail-art performance, film, and artist 
books. In the 1960s, he started to research in the field of conceptual art and from 1970 on, he 
carried out research in xerox-art. He is recognized as one of the most important innovators of 
the contemporary art scene of Recife and has always been present in individual and collective 
exhibitions, in Brazil and abroad. He has works in collections of: Museum of Modern Art Aloísio 
Magalhães, Recife; MAC-USP, São Paulo; MAP, Belo Horizonte; Museum of Modern Art, Mexico; 
Tate Collection, London; Bronx Museum, New York; Wifredo Lam Center, Havana; Museum of 
Modern Art, Amsterdam; and Ella Fountanals Cisneros Collection, Miami (USA).

PAULO BRUSCKY 

América Latina — 1976
HIDROGRÁFICA E IMPRESSÃO OFFSET SOBRE PAPEL

28,8 X 20,2 CM

PAULO BRUSCKY 

Sem título — 1995
TINTA DE CARIMBO, NANQUIM, ESFEROGRÁFICA 

E COLAGEM DE SELO SOBRE PAPEL

17,5 X 23 CM

PAULO NAZARETH 

Arquivo — 2007
IMPRESSÃO OFF-SET, FITA K7, MADEIRA, 

FERRO E PLÁSTICO.

POLÍPTICO COM DIMENSÃO TOTAL VARIÁVEL, 

COMPOSTO POR 1 CAIXA DE MADEIRA CONTENDO 

23 OBJETOS DIVERSOS.

ARQUIVO: 52,8 X 24 X 24,3 CM; PLACA: 41 X 31 CM

PAULO NAZARETH (GOVERNADOR VALADARES, 1977)

Artista visual performático. Após estudar entalhe em madeira com o escultor baiano Mestre Orlando 
(1944-2003), licencia-se em desenho e plástica (2005) e torna-se bacharel em desenho e gravura no 
ano seguinte pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), onde também estudou linguística 
(2006-2010). Participou do projeto Bolsa Pampulha em 2005-2006. O artista trabalha ao redor do 
mundo, onde através de longas caminhadas-performances, produz seus trabalhos sobre contextos 
sociais e pessoas que encontra em seu trajeto. Participou de muitas mostras no Brasil e exterior. Tem 
obras nos seguintes acervos e coleções: Boros Collection, Berlim (Alemanha); Thyssen-Bornemisza 
Art, Viena (Áustria); Pinault Collection, Paris (França); Coleção Banco Itaú, São Paulo (SP); Museu 
de Arte Moderna do Rio de Janeiro (RJ); Pinacoteca do Estado de São Paulo (SP); Rubbel Family 
Collection, Miami (EUA); e Museu de Arte da Pampulha (MAP), Belo Horizonte (MG). 

Paulo Nazareth is a performative visual artist. After studying woodcarving with a sculptor from 
Bahia Mestre Orlando (1944-2003), he got a license from teaching design and plastic (2005) and 
became Bachelor of Drawing and Engraving in the following year, from the Federal University of 
Minas Gerais (UFMG), where he also studied Linguistics (2006-2010). He participated in the project 
Bolsa Pampulha, in 2005-2006. The artist has worked around the world and through his long walks-
performances he produces his works, based on social contexts and on the people he meets on his 
way. He has participated in many exhibitions in Brazil and abroad. He has works in the following 
private and public collections: Boros Collection, Berlin (Germany); Thyssen-Bornemisza Art, Vienna 
(Austria); Pinault Collection, Paris (France); Banco Itaú Collection, São Paulo (SP); Museum of 
Modern Art of Rio de Janeiro (RJ); Art Gallery of the State of São Paulo (SP); Rubbel Family Collection, 
Miami (USA); and Pampulha Art Museum (MAP).
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MARIA HELENA ANDRÉS

Radioactive Ship (Navio Radioativo) — 1965
TINTA ACRÍLICA E COLAGEM SOBRE CARTÃO DUPLEX

77,6 X 114,1 CM

MARIA HELENA ANDRÉS (BELO HORIZONTE, 1922)

Maria Helena Andrés é artista plástica, escritora e arte-educadora. Lecionou desenho e 
pintura na Escola Guignard, em Belo Horizonte, tendo sido sua diretora em 1965. Estudou 
pintura com Carlos Chambelland, no Rio de Janeiro (1940-1944) e com Guignard e Edith 
Behring na Escola Guignard, em Belo Horizonte (1944-1947). Em 1961 estudou na Arts 
Students League, em Nova York, onde foi aluna de Theodorus Stamos. A partir da década 
de 1940 participou de vários salões, bienais e exposições individuais e coletivas, além 
de ter publicado seis livros sobre sua trajetória. Possui obras em vários acervos públicos 
nacionais, entre eles: Museum de Arte da Pampulha, Museu Mineiro e acervo da  UFMG, 
Belo Horizonte; Aeroporto Internacional Tancredo Neves, Confins; Museu de Arte Moderna, 
São Paulo; Museu Nacional de Belas Artes e Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro; 
Fundação Cidade da Paz, Brasília. No exterior possui obras nos seguintes museus: The 
Phillips Collection e Brazilian American Cultural Institute, em Washington DC (EUA), 
The Adolpho Leirner Collection, no Museum of Fine Arts, em Houston (EUA) e no Institut 
Valencià d’Art Modern, em Valência (Espanha). 

Maria Helena Andrés is an artist, writer and art-educator. She taught drawing and painting 
at Guignard School in Belo Horizonte and was the school’s director in 1965. She studied 
painting with Carlos Chambelland, in Rio de Janeiro (1940-1944), and with Guignard and 
Edith Behring at Guignard School, in Belo Horizonte, (1944-1947). In 1961, she studied at the 
Arts Students League in New York, where she was Theodorus Stamos’ pupil. From the 1940s 
on, she has participated in several halls, biennials, as well as solo and collective exhibitions, 
and she has published six books on the course of her career. She has works in several 
national public collections, including: Pampulha Art Museum, Museu Mineiro and UFMG 
Collection, all in Belo Horizonte; Tancredo Neves International Airport, Confins; Museum of 
Modern Art of São Paulo; National Museum of Fine Arts and Museum of Modern Art of Rio 
de Janeiro; and Cidade da Paz Foundation, Brasilia. Abroad, she has works in the following 
museums: The Phillips Collection and Brazilian American Cultural Institute, Washington DC 
(USA), Adolpho Leirner Collection at the Museum of Fine Arts, Houston (USA) and at the 
Institut Valencià d’Art Modern, Valencia (Spain).
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FREDERICO MORAIS (BELO HORIZONTE, 1936)

Jornalista, crítico de arte, curador, professor e artista conceitual. Autodidata, tem o título de 
Notório Saber em História da Arte Brasileira e Contemporânea, concedido pela Secretaria de 
Educação e Cultura do Rio de Janeiro (1967) e pelo Conselho Federal de Educação (1973). Um dos 
mais importantes críticos militantes da neovanguarda brasileira nos anos 1960/70, organizou várias 
manifestações artísticas e curadorias de exposições no Brasil e exterior. Tem grande volume de 
publicações e importantes prêmios na área de crítica de arte. Parte de sua produção audiovisual 
está no acervo do Museu de Arte da Pampulha em Belo Horizonte. 

Journalist, art critic, curator, professor and conceptual artist. As a self-taught artist, Frederico 
Morais has the title of Notório Saber in History of Brazilian and Contemporary Art, awarded by the 
Secretary of Education and Culture of Rio de Janeiro, in 1967, and the Federal Council of Education, 
in 1973. As one of the most important militant critics of the Brazilian new-vanguardist movement in 
the 1960/70s, he has organized several artistic events and curated exhibitions in Brazil and abroad. 
He has a large volume of publications and important awards in the area of   art criticism. Part of his 
audiovisual production is in the collection of Pampulha Art  Museum in Belo Horizonte.

FREDERICO MORAIS

Memória da Paisagem (da série A Nova Crítica) — 1970
DIAPOSITIVOS EM CORES

81 DIAPOSITIVOS

O Pão e o Sangue de Cada Um (da série A Nova Crítica) — 1970
DIAPOSITIVOS EM CORES

83 DIAPOSITIVOS
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BEATRIZ DE REZENDE DANTAS E PAULO EMÍLIO LEMOS

Matadouro — 1971
DIAPOSITIVOS EM CORES E FITA MAGNÉTICA DE POLIÉSTER

72 DIAPOSITIVOS E ÁUDIO (12 MIN E 8 S)

BEATRIZ DE REZENDE DANTAS E PAULO EMÍLIO LEMOS 

Terra — 1971
DIAPOSITIVOS EM CORES

84 DIAPOSITIVOS

BEATRIZ DE RESENDE DANTAS (BELO HORIZONTE, 1949)

Fotógrafa, formada em psicologia, fez especialização em artes plásticas na EBA-UFMG, onde 
foi professora de fotografia, diretora do Centro Cultural UFMG, coordenadora de Artes Visuais 
dos festivais de inverno da UFMG (1986-2002) e do Laboratório de Fotografia da faculdade de 
Ciências Humanas da FUMEC (2008-2012). Foi uma das artistas mais significativas na criação de 
audiovisuais no Brasil, tendo dirigido uma firma de projetos audiovisuais, a RR Projetos, ao lado 
de Paulo Emílio da Silveira Lemos. Tem contínua participação em salões, exposições coletivas e 
individuais, no Brasil e no exterior. Possui obras nos acervos da UFMG, MAP, Rede Globo de TV e 
Museu de Fotografia da cidade de Curitiba.

Beatriz is a photographer, graduated in Psychology, and has specialization in Fine Arts from the EBA-
UFMG. She was a professor of photography at EBA-UFMG, director of the UFMG Cultural Center, 
Visual Arts coordinator of UFMG winter festivals (1986-2002) and of the Photography Laboratory 
of the Humanities College of FUMEC (2008-2012). She was one of the most significant artists in the 
creation of audiovisual in Brazil, having directed a company of audiovisual projects, the RR Projects, 
alongside Paulo Emílio da Silveira Lemos. She has never stopped participating in halls, individual and 
collective exhibitions, in Brazil and abroad. She has works at the collections of UFMG, MAP, Globo TV 
and at the Museum of Photography of Curitiba.
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MARIA DO CARMO ARANTES, E MIGUEL GONTIJO 

O que o uso fez ao costume — 1977
DIAPOSITIVOS EM CORES E FITA MAGNÉTICA

170 DIAPOSITIVOS E 1 FITA COM ÁUDIO (30 MIN)

MIGUEL GONTIJO (SANTO ANTÔNIO DO MONTE, 1949)

Artista plástico, formado em História e pós-graduado em Artes e Contemporaneidade, com 
destacável apresentação de seu trabalho em exposições individuais, coletivas, publicações 
e importantes premiações no cenário nacional. Possui obras em várias entidades públicas 
no Brasil e exterior: Chester Dale Foundation, Washington (EUA); Art Institute of Chicago 
(EUA); Museu de Arte de Belo Horizonte; FUNARTE (RJ); Grande Auditório Bento Gonçalves, 
Curitiba (PR); Caixa Econômica Federal, em Goiânia e no Rio de Janeiro; CEMIG (MG); TELEMIG - 
Telecomunicações de Minas Gerais (MG); DAE - Departamento de Água e Energia (MG); Amigas 
Da Cultura, Belo Horizonte (MG); Prefeitura Municipal de Divinópolis (MG); ICBEU - Instituto 
Cultural Brasil Estados Unidos, Belo Horizonte (MG); Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro (RJ); 
Museu de Arte Moderna de Santa Catarina (SC); Fundação Newton Paiva, Belo Horizonte (MG); 
Museu da Casa dos Contos, Ouro Preto (MG); no livro Pintura Contaminada na Tate Modern, 
Londres (UK) e Detroit Institute of Arts Museum, Detroit (USA).

Miguel Gontijo is an artist, graduated in History and post-graduate in Arts and 
Contemporaneity, with a highlighted display of his work in solo exhibitions, press conferences, 
publications and important awards on the national scene. He has works in various public 
entities in Brazil and abroad: Chester Dale Foundation, Washington (USA); Art Institute 
of Chicago (USA); Belo Horizonte Art Museum; FUNARTE (RJ); Grand Auditorium Bento 
Gonçalves, Curitiba (PR); Caixa Econômica Federal, Goiânia and Rio de Janeiro; CEMIG (MG); 
TELEMIG - Telecommunications of Minas Gerais (MG); DAE - Department of Water and Energy 
of MG; Amigas da Cultura, Belo Horizonte (MG); Divinópolis Town Hall (MG); ICBEU - Cultural 
Institute Brazil-United States, Belo Horizonte (MG); Rio de Janeiro Town Hall (RJ); Modern Art 
Museum of Santa Catarina (SC); Newton Paiva Foundation, BH; Museum of Casa dos Contos, 
Ouro Preto (MG); the book Polluted Painting (Pintura Poluída) at Tate Modern, London (UK); 
and Detroit Institute of Arts Museum, Detroit (USA).

MARIA DO CARMO ARANTES (1945 - 2006) 

Pesquisadora, crítica de arte, membro da Associação Brasileira de Críticos de Arte (ABCA) e da 
Associação Internacional de Críticos de Arte (AICA). Fez Curso Livre na Escola Guignard (1970-
1972) e Curso de Arte e Comunicação na UFMG (1972). Na década de 1970 dirigiu a Galeria do 
Instituto Cultural Brasil Estados Unidos (ICBEU). Promoveu exposições no Museu Mineiro e em 
diversas galerias de Belo Horizonte.

Maria do Carmo is a researcher, art critic and member of the Brazilian Association of Art 
Critics (ABCA) and of the International Art Critics Association (AICA). She attended a course 
at Guignard School (1970-1972), and a course on Art and Communication at UFMG (1972). In the 
1970s she directed the Gallery at the Cultural Institute Brazil-United States (ICBEU). She has 
promoted exhibitions in Museu Mineiro and in several galleries of Belo Horizonte.
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DOUGLAS PÊGO (BELO HORIZONTE,1986) 

Graduado em artes visuais com habilitação em desenho pela UFMG. Inicia sua produção em 
2007, participando do coletivo Kaza Vazia e de exposições coletivas na cidade de Belo Horizonte. 
Em 2010, inicia a residência Bolsa Pampulha do Museu de Arte da Pampulha e participa da 
plataforma de performance Trampolim e do Muros: Territórios Compartilhados. Em 2012 participa 
das exposições coletivas: Outras coisas visíveis sobre papel, na Galeria Leme, e É preciso 
confrontar as imagens vagas com os gestos claros, na Oficina Cultural Oswald de Andrade.  

Douglas Pêgo graduated in Visual Arts with specialization in drawing from UFMG. He started his  
production in 2007, participating in the collective Kasa Vazia and in other collective exhibitions in 
the city of Belo Horizonte. In 2010 he began his residency at Bolsa Pampulha, from Pampulha Art 
Museum, and participated in the performance platform Trampolim and in the performance Walls: 
Shared Territories (Muros: Territórios Compartilhados). In 2012, he participated in the collective 
exhibitions: Other Visible Things on Paper (Outras coisas visíveis sobre papel), at Leme Gallery, 
and It is necessary to confront the vague images with clear gestures (É preciso confrontar as 
imagens vagas com os gestos claros) at  Oswald de Andrade Cultural Workshop.

RICARDO BURGARELLI (DIAMANTINA,1990) 

Artista e pesquisador, graduado e mestre em Artes Plásticas pela UFMG. Desenvolve projetos 
artísticos circunscritos nos campos da história, da memória e da técnica, trabalhando a 
instalação como espaço para o relato. Foi residente no projeto Bolsa Pampulha (BH) e na 
residência artística internacional JACA (BH, 2014). Recebeu vários prêmios, entre outros: 
Prêmio Honra ao Mérito Arte e Patrimônio, em 2013, pelo Paço Imperial (RJ), Prêmio de Arte 
Contemporânea do Distrito Federal (2012) e I Prêmio Camelo de Artes Visuais (BH, 2013). 
Suas obras compõem o acervo do Museu de Arte da Pampulha, Museu Nacional de Brasília, 
Coleção de Livros de Artista da UFMG e Museu Victor Meirelles.  

Artist and researcher, Ricardo Burgarelli graduated and mastered in Fine Arts from UFMG. 
He has developed artistic projects, circumscribed in the fields of history, memory and 
technology, using  the installation as a space for reports. He was a resident in the project 
Bolsa Pampulha (BH) and in the international artist residency JACA (BH, 2014). He received 
several awards, among them: the Arts and Heritage Merit Award, in 2013, by the Paço 
Imperial (RJ); the Contemporary Art Award of Distrito Federal (2012); and the I Camel Award 
of Visual Arts (BH, 2013). His works are part of the collections of: Pampulha Art Museum, 
Brasília National Museum, Artist Book Collection of UFMG and Victor Meirelles Museum.

RICARDO BURGARELLI

Democracia contra kapital — 2016
PROJETO PAREDE

DOUGLAS PÊGO

Vídeos da série Tentativa Homem — 2011
VIDEO
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exPosição Arte e PolíticA no Acervo do MAP

Projeto Expográfico
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exPosição Arte e PolíticA no Acervo do MAP

22/06/2016 a 31/07/2016, Sesc Palladium - Belo Horizonte/MG
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Presidente interino do conselho regional
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deBorA PedrosA
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renAto freitAs cordeiro

Assistente de serviços sociais sesc Palladium
MArcelo dAvid MoreirA

ProgrAMA educAtivo
Analista de serviços sociais sesc Palladium
MAiline BAhiA

Assistentes de serviços sociais sesc Palladium
cAMilA MArtins, AdriAno cAnBrAvA, BernArdo AMArAnte, viviAne furtAdo, theMis loBAto

Produção
Analista de Produção sesc Palladium
shirley goMes
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guardiãs
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MUSEU DE ARTE DA PAMPULHA

Prefeitura Municipal de Belo horizonte
MArcio lAcerdA

fundação Municipal de cultura
leônidAs José de oliveirA

conjunto Moderno da Pampulha
luciAnA rochA féres

Museu de Arte da Pampulha
AnA cArolinA AndreAzzi

Administração e logística
gAvone Mercês, isrAel MAscArenhAs, ruth-léA AMArAl
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Augusto fonsecA, PriscillA MoreirA

Biblioteca e centro de documentação
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luciAnA BonAdio, MAriAnA ferreirA

educativo
fernAndA MAziero, PollyAnnA lAcerdA MAchAdo, vitor rAMAlho
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André leAndro silvA e luiz otávio loPes

Patrimônio cultural
AnA kArinA BernArdes

Produção
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Presidente
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