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A exposição “O olhar: do íntimo ao relacional” 
do Museu de Arte da Pampulha, com certeza 
instiga os olhares dos visitantes, até mesmo 
dos menos atentos. Com curadoria do 
professor Rodrigo Vivas, a mostra expressa 
ousadia já na proposta: reunir obras dos três 
principais museus de Belo Horizonte. O MAP 
representa a contemporaneidade, o Museu 
Histórico Abílio Barreto tem em sua origem a 
história da capital mineira e o Museu Mineiro 
representa o que seu próprio nome já revela: 
a mineiridade.
 
O desafio maior do curador foi reunir o que 
há de mais significativo no acervo desses 
três espaços com linguagens adequadas, 
em ambientes que possibilitam desfrutar 
do que o trio de museus tem de melhor e 
proporcionando a interação com o fazer 
artístico contemporâneo, o grande viés do 
querido Museu de Arte da Pampulha. Uma 
mostra que coloca ao alcance de todos a 
expressão que é a marca da nossa Belo 
Horizonte, cidade onde a cultura ganha vida.

Marcio Araujo de Lacerda
Prefeito de Belo Horizonte

Museu de Arte da Pampulha exhibition “The 
Look: from Intimate to Relational” certainly 
entices the eyes of visitors, even the least 
attentive ones. Curated by Professor Rodrigo 
Vivas, the show has demonstrated its 
audacity by bringing together works from the 
three main museums of Belo Horizonte. MAP 
(Pampulha Museum of Art) is dedicated to 
contemporaneity, the Abílio Barreto Historical 
Museum has, in its origin, the history of the 
capital of Minas Gerais, while the Museu 
Mineiro represents what its name reveals: the 
essence of Minas Gerais. 
 
The biggest challenge of the curator was 
to bring together that which is the most 
significant in the collections of these three 
spaces, using an appropriate language, 
setting up environments where it would 
possible to enjoy the best of this trio of 
museums, while providing interaction with 
contemporary artistic practice, which is the 
the most striking characteristic of the beloved 
Pampulha Museum of Art. A show that puts 
at everyone’s fingertips the expression that is 
the badge of identity of our Belo Horizonte: 
the city where culture comes alive. 
 

Marcio Araujo de Lacerda
Mayor of Belo Horizonte
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As raízes da arte contemporânea estão 
situadas, em geral, nos anos finais do 
século XIX. O impressionismo e o pós-
impressionismo constituem ponto de partida 
para as correntes do século XX. Dentro das 
vanguardas mais destacadas desse período 
encontramos o expressionismo, o cubismo, o 
futurismo, o construtivismo, o neoplasticismo, 
o dadaísmo e o surrealismo. Todas contam 
com uma série de elementos comuns em 
sua ideologia, mas não no estilo. Negam o 
passado e buscam nova linguagem, baseada 
em visão diferente da realidade, que já não 
mais imitam. O desejo da novidade as leva a 
experimentar a cor, as formas, a composição 
e o olhar. Perpassando a arte do século XX e 
seus desdobramentos em terras mineiras, esta 
mostra  busca, por meio do acervo escolhido, 
revelar as diferentes formas e possibilidades 
do olhar e da percepção sensorial instigada 
pelo objeto artístico. 

É neste contexto que a Fundação Municipal de 
Cultura de Belo Horizonte junto ao Museu de 
Arte da Pampulha revelam, nessa exposição, 
momento ímpar para dar a conhecer as artes 
plásticas da cidade. Por meio do diálogo de 
importantes obras dos três museus da cidade 
- Museu Histórico Abílio Barreto, Museu 
Mineiro e Museu de Arte da Pampulha - a 
mostra propõe questionar as diversas formas 
de construção do olhar na arte do século XX.

Entre os principais objetivos da Fundação 
Municipal de Cultura inscreve-se a gestão da 
política cultural na cidade de Belo Horizonte, 
com especial atenção à diversidade e ao 
diálogo com as variadas áreas culturais do 
município. Se por um lado a Fundação tem 
no MAP o campo da experimentação da arte 
atual, celebrada pelos seus consagrados 
projetos, tais como a Bolsa Pampulha e as 
mostras contemporâneas de arte, por outro, 
cuida do aspecto histórico por meio das 
exposições de acervo. “O olhar: do íntimo 
ao relacional” é exemplo dessa forma de 
ver o acervo das artes plásticas em Minas. 
Estamos, pois, convencidos do cumprimento 

do papel do Museu de Arte da Pampulha 
que, além da exposição, concentra em seu 
edifício modernista e nos seus jardins, por si 
só objeto fecundo para o deleite dos sentidos, 
referência para a percepção da arte como 
processo de conhecimento do mundo.

Leônidas José de Oliveira
Presidente da Fundação Municipal de 

Cultura

o olhar 5.indd   2 04/03/2015   14:59:34



The roots of contemporary art are found 
in general in the closing years of the 
19th century. Impressionism and post-
Impressionism constitute the starting point 
for the currents of the 20th century. Among 
the most significant avant-gardes of that 
period, we can find Expressionism, Cubism, 
Futurism, Constructivism, Neoplasticism, 
Dadaism and Surrealism. All of them share 
certain common elements in their ideology, 
but not in style. They deny the past and seek 
a new language, based on a different view of 
reality that they no longer imitate. The desire 
for novelty leads them to experience colors, 
shapes, compositions and looks. By exploring 
the art of the 20th century and its development 
on the lands of Minas Gerais, this show seeks 
to reveal, through the chosen collections, the 
different forms and possibilities of look and 
sensory perception instigated by the artistic 
object.
 
It is in this context that the Municipal Foundation 
of Culture of Belo Horizonte, together with the 
Museu de Arte da Pampulha, offers through 
this exhibition a unique opportunity to discover 
the fine arts of the city. Through the dialogue 
arising between the major works of the three 
city museums - Abílio Barreto Historical 
Museum, Museu Mineiro and Museu de Arte 
da Pampulha - the exhibition proposes to 
question the different ways of looking at the 
construction of the 20th century art. 

Among the main objectives of the Municipal 
Foundation of Culture is the management of 
cultural policy in Belo Horizonte, with special 
attention to diversity and to the dialogue with 
the various cultural areas of the city. If, on 
the one hand, the Foundation has the MAP 
as their experimentation field of contemporary 
art, being renowned for notable projects such 
as “Bolsa Pampulha” and contemporary art 
exhibitions, on the other hand, takes care of 
the historical aspect through the exhibitions 
of the collections. “The Look: from Intimate 
to Relational” is an example of this way of 
seeing the fine arts collection in Minas Gerais. 

We are therefore convinced of the fulfillment 
of the role of the Museu de Arte da Pampulha 
which, besides the exhibition, gathers on its 
modernist building and in its gardens - that 
are by themlselves a great delight for our 
senses - the reference to the perception of 
art as a process of understanding the world. 
 

Leônidas José de Oliveira
President of the Municipal Foundation of 

Culture
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O Museu de Arte da Pampulha propõe 
com suas exposições, contribuir para uma 
investigação mais aprofundada sobre a 
arte moderna e contemporânea brasileira, 
lançando, dentro deste contexto, exposições 
temporárias que propiciam a reflexão da arte 
para nosso tempo. A finalidade é promover a 
sensibilização do público, potencializando a 
aproximação com a arte e os artistas.

A exposição “O olhar: do íntimo ao 
relacional” se inicia com o objetivo de 
repensar diferentes coleções de arte em 
Belo Horizonte, construindo um diálogo entre 
distintas gerações de artistas. O resultado 
é, em primeiro lugar, a diversidade estética 
cuidadosa de linguagens artísticas, a partir da 
percepção do olhar para o que está ao redor. 
Em segundo lugar, um exercício de contraste 
entre estas coleções com características 
distintas, mas com instigantes ligações 
entre si. Finalmente, esta exposição é uma 
oportunidade necessária do diálogo entre 
obras, criadores e instituições – parte de um 
esforço conjunto focado em lançar novas 
discussões sobre a história da arte em Belo 
Horizonte, no intuito de divulgar, disponibilizar 
e construir experiências no campo artístico e 
do patrimônio. 

Michelle Nascimento Mafra
Chefe de Departamento Museu de Arte da 

Pampulha

The Museu de Arte da Pampulha seeks, 
through its exhibitions, to contribute to further 
research on modern and contemporary 
Brazilian art, by launching, within this context, 
temporary exhibitions that promote a reflection 
on the art for our time. The purpose is to raise 
public awareness, enhancing the approach to 
art and to the artists.

The exhibition “The Look: from Intimate 
to Relational” begins with the purpose of 
rethinking different art collections in Belo 
Horizonte, by building a dialogue between 
different generations of artists. The result is, 
first, the sheer aesthetic diversity of artistic 
languages, from the perception of the look at 
our surroundings. Secondly, an exercise of 
contrast between these collections with such 
different characteristics, yet with intriguing 
links between them. Finally, this exhibition is 
a necessary opportunity for the development 
of a dialogue between works, creators and 
institutions as part of a joint effort focused 
on generating new discussions on the history 
of art in Belo Horizonte, in order to promote, 
provide and build experiences in the arts and 
cultural heritage.
 

Michelle Nascimento Mafra
Head of Department Museu de Arte da 

Pampulha
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O Olhar: do íntimo ao relacional
Rodrigo Vivas1

A exposição “O Olhar: do íntimo ao relacional” 
deve ser compreendida sob o âmbito de grande 
esforço que se iniciara em 2002 e tem como 
objetivo estudar as artes visuais na cidade 
de Belo Horizonte a partir do levantamento 
das obras artísticas pertencentes aos acervos 
do Museu de Arte da Pampulha, Museu 
Histórico Abílio Barreto e Museu Mineiro. É 
possível destacar um conjunto de resultados, 
observáveis na publicação de 8 artigos,2 de 
um livro3 e na orientação de trabalhos no 
Mestrado em Artes da Escola de Belas Artes 
da Universidade Federal de Minas Gerais. 
Em 2012 destaca-se a importante curadoria 
realizada por Sérgio Rodrigo que culminou 
na exposição Museu Revelado. O intrincado 
trabalho possibilitou pensar e materializar 
as pesquisas até então realizadas sobre o 
acervo, sendo que sua continuidade se dá no 

1  Doutor em  História da Arte. Professor de 
História da Arte da Escola de Belas Artes – UFMG. 
2  Vivas, Rodrigo; ASSIS, Márcia Georgina de. 
A Academia Imperial de Belas Artes no Museu Mi-
neiro. 19&20 (Rio de Janeiro), v. VIII, p. 1, 2013. 
2) Vivas, Rodrigo. Arte e Vanguardas na cidade mo-
derna. Revista do Arquivo Público Mineiro, v. 1, p. 
114-128, 2013. 3) Vivas, Rodrigo. Aníbal Mattos e as 
Exposições Gerais de Belas Artes em Belo Horizonte. 
19&20 (Rio de Janeiro), v. VI, p. 1, 2011. 4) Vivas, 
Rodrigo. Quando existe arte? Os Salões de Belas Ar-
tes e a emergência da arte contemporânea em Belo 
Horizonte. 1956-1971. Anais do Xxiv Colóquio Cbha, 
v. 1, p. 20, 2005. 5) Vivas, Rodrigo. Artes Plásticas 
em Belo Horizonte 1920-1980. Asa-Palavra (Bruma-
dinho), Belo Horizonte, v. 01, n.01, p. 85-92, 2004. 
6) Vivas, Rodrigo. Museu Revelado: o fardo da his-
tória não revelada. In: Museu de Arte da Pampulha. 
(Org.). Museu Revelado -. 1ed. Belo Horizonte: Pre-
feitura Municipal de Belo Horizonte, 2013, v. 1, p. 26-
53. 7) Vivas, Rodrigo. Análise da produção do pintor 
Aníbal Mattos em Belo Horizonte - 1917-1944. In: III 
Encontro de História da Arte - IFCH UNICAMP, 2007, 
Campinas. Anais do III Encontro de História da Arte - 
IFCH UNICAMP, 2007. 8) Vivas, Rodrigo. Os salões 
municipais de Belas Artes e o acervo do Museu de 
Arte da Pampulha. In: Comitê Brasileiro de História 
da Arte, 2013, Brasília. Anais do XXXII Colóquio do 
Comitê Brasileiro de História da Arte. Brasília: UNB, 
2012.
3  VIVAS, Rodrigo. Por uma História da Arte em 
Belo Horizonte: artistas, exposições e salões de arte. 
1. ed. Belo Horizonte: ComArte, 2012. v. 1. 246p

 The Look: from Intimate to Relational
Rodrigo Vivas1

 
The exhibition “The Look: from Intimate to 
Relational” must be understood within the 
context of the great effort initiated in 2002, 
which aims to study Visual Arts in the city 
of Belo Horizonte from an assortment of 
artworks belonging to the collections of the 
Pampulha Museum of Art, Abílio Barreto 
Historical Museum and the Museu Mineiro.  
Noteworthy are a series of achievements 
that can be recognized in the publication of 8 
articles2, one book3 as well as the supervision 
of projects on Master of Arts from the School 
of Fine Arts of the Federal University of Minas 
Gerais. In 2012, special mention should be 
made of the remarkable curatorship held 
by Sérgio Rodrigo, which culminated in 
the exhibition “Museu Revelado” (Unveiled 

1  PhD in Art History. Professor of Art History at 
the School of Fine Arts - UFMG.
2  Vivas, Rodrigo; ASSIS, Márcia Georgina de. 
A Academia Imperial de Belas Artes no Museu Min-
eiro. 19&20 (Rio de Janeiro), v. VIII, p. 1, 2013. 2) 
Vivas, Rodrigo. Arte e Vanguardas na cidade mod-
erna. Revista do Arquivo Público Mineiro, v. 1, p. 
114-128, 2013. 3) Vivas, Rodrigo. Aníbal Mattos e 
as Exposições Gerais de Belas Artes em Belo Hori-
zonte. 19&20 (Rio de Janeiro), v. VI, p. 1, 2011. 4) 
Vivas, Rodrigo. Quando existe arte? Os Salões de 
Belas Artes e a emergência da arte contemporânea 
em Belo Horizonte. 1956-1971. 25th Cbha Colloquium 
Annals, v. 1, p. 20, 2005. 5) Vivas, Rodrigo. Artes 
Plásticas em Belo Horizonte 1920-1980. Asa-Palavra 
(Brumadinho), Belo Horizonte, v. 01, n.01, p. 85-92, 
2004. 6) Vivas, Rodrigo. Museu Revelado: o fardo da 
história não revelada. In: Museu de Arte da Pampulha. 
(Org.). Museu Revelado -. 1st ed. Belo Horizonte: 
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 2013, v. 1, p. 
26-53. 7) Vivas, Rodrigo. Análise da produção do pin-
tor Aníbal Mattos em Belo Horizonte - 1917-1944. In: 
III Encontro de História da Arte (3rd Art History Con-
ference) - IFCH UNICAMP, 2007, Campinas. Anais 
do III Encontro de História da Arte - IFCH UNICAMP, 
2007. (Annals of the 3rd Art History Conference of 
IFCH UNICAMP, 2007)  8) Vivas, Rodrigo. Os salões 
municipais de Belas Artes e o acervo do Museu de 
Arte da Pampulha. In: Comitê Brasileiro de História da 
Arte, 2013, Brasília. Anais do XXXII Colóquio do Co-
mitê Brasileiro de História da Arte. (Annals of the 32nd 
Colloquium of the Brazilian Committee of Art History 
Brasília): UNB, 2012.
3  Vivas, Rodrigo. Por uma História da Arte em 
Belo Horizonte: artistas, exposições e salões de arte. 
1. ed. Belo Horizonte: ComArte, 2012. v. 1. 246p
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sentido de propiciar a execução da presente 
exposição. O primeiro esforço foi o de colocar 
os três importantes acervos já mencionados 
em diálogo, não por considerar o acervo do 
MAP insuficiente, mas para possibilitar a 
interface entre as obras que estão separadas 
pela história individual de cada instituição.
Aliada ao aspecto de diálogo entre as 
coleções está a tentativa de valorizar as 
obras em suas particularidades, através 
de aspectos materiais e visuais. As obras 
artísticas possuem um valor em si, não 
estando submetidas a um conceito anterior. 
Desse modo, corroboramos com G. C. Argan 
ao afirmar que:
“A obra de arte não é um fato estético que 
tem também um interesse histórico: é um 
fato que possui valor histórico porque tem 
um valor artístico, é uma obra de arte. A 
obra de um grande artista é uma realidade 
histórica que não fica atrás da reforma 
religiosa de Lutero, da política de Carlos V, 
das descobertas científicas de Galileu. Ela 
é, pois, explicada historicamente, como se 
explicam historicamente os fatos da política, 
da economia, da ciência.” (ARGAN, GIULIO 
CARLO; FAGIOLO DELL’ARCO, MAURICIO; 
AZEVEDO, 1994, p. 17).
Para tal valorização, a proposta curatorial 
visou garantir a visualidade das obras, o 
que se configurou como um grande desafio, 
considerando uma exposição a ser realizada 
em um antigo cassino detentor de limitações 
específicas de um prédio tombado. Para a 
seleção das obras, o processo foi moroso e 
delicado, concebendo a existência de poucos 
estudos sobre as mesmas e a necessidade 
simultânea de pesquisá-las individualmente. 
Além disso, outra dificuldade encontrada 
foi em relação às obras que participaram 
dos Salões bem como dos projetos Arte 
Contemporânea e Bolsa Pampulha; estes 
dois últimos eventos, marcados pela inserção 
em um contexto específico de criação de 
obras previamente direcionadas a ocuparem 
espaços do museu. No que se refere aos 
Salões, são obras incorporadas ao acervo 
a partir dos prêmios de aquisição dos 

Museum). The complex work allowed for 
both planning and conducting researches 
which had, until then, the collection as their 
object of study, and thanks to their continuity, 
this exhibition can take place. The first effort 
was to put into dialogue the three important 
collections already mentioned, not because 
MAP’s collection is considered insufficient, but 
rather in the attempt to build up an interface 
between works that are separated by the 
individual history of each institution.
Coupled with the aspect of dialogue between 
the collections is the attempt to value the 
works for their peculiarities, through both 
material and visual aspects. The artworks 
have value in themselves and are not subject 
to a previous concept. Thus, we agree with G. 
C. Argan, when he states that: 
A work of art is not an aesthetic fact that 
has also a historic interest: it is rather a fact 
that has a historic value due to its artistic 
value; it is a work of art. The work of a great 
artist is a historic reality that is not second 
to Luther’s religious reform, Charles V’s 
policy or Galileo’s scientific discoveries. It is 
therefore explained historically, just as one 
would historically explain the facts of politics, 
economy and science. (ARGAN, GIULIO 
CARLO; FAGIOLO DELL’ARCO, MAURICIO; 
AZEVEDO, 1994, p. 17).
 For the purpose of this valuation, the curatorial 
proposal aimed at ensuring the visuality of 
the works, which turned out to be a great 
challenge, considering an exhibition being 
held in an old casino with specific constraints 
of a heritage listed building. The choice of the 
artworks was a lengthy and delicate process, 
given the few studies that have addressed 
them, as well as the need to research them 
individually. Moreover, another difficulty arose 
in relation to the works that appeared in the 
Salons as well as in projects such as “Arte 
Contemporânea” and “Bolsa Pampulha”; 
the latter two events being marked by their 
presence in a specific context where the 
creation of works was previously aimed at 
filling the spaces of the museum. With regard 
to the salons, the works are incorporated 

12
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eventos. Como se sabe, e já frisado em 
textos anteriores,4 os Salões Municipais de 
Belas Artes da Prefeitura de Belo Horizonte 
foram relevantes na consolidação da arte 
na capital mineira; tinham a função de 
divulgação, discussão, formação de público 
e artistas, sendo que no Brasil, permitiam 
a complementação da formação do artista 
através do Prêmio de Viagem ao Estrangeiro.
Conscientes das limitações existentes 
sobre a história dos salões, foi necessário 
o contato com grande parte dos artistas, 
uma vez que não com pouca frequência, 
a obra premiada no Salão de Arte não foi 
a mesma incorporada ao acervo. Muitos 
artistas premiados nas décadas de 60, 70 e 
80 não se recordavam das obras que ficaram 
para o MAP. Verificase, ainda, o problema 
do conceito de “obra” que não é facilmente 
reconhecido. Estão no Inventário do MAP 
várias obras realizadas pelo mesmo artista, 
premiadas no mesmo Salão e que ora são 
apresentadas como parte de uma série, ora 
como obras individualizadas. Em conversa 
com os artistas, foi possível entender que 
a discussão é complexa e que o MAP, por 
razões históricas diversas, não ficou com 
todas as partes que constituíam as obras. 
Como proceder a partir desse aspecto? 
Mostrar as obras como o MAP as cadastrou 
ou tentar reinseri-las na discussão própria 
do artista? As produções contemporâneas 
também não estão livres de dificuldades. 
Várias foram desenvolvidas para o espaço 
do Museu, mas ao término da exposição, 
foi doada parte não correspondente à ideia 
original, fazendo com que o artista não mais 
reconheça o vestígio pertencente ao MAP 
como componente de sua obra. Apesar de 
todos os eventos supracitados, apresentar-
se-á o percurso possível para a exposição, 
que está dividida em quatro grandes núcleos: 
1) Desejo; 2) Melancolia; 3) Contaminação; 
4) Vertigem. 

4  VIVAS, Rodrigo. Por uma História da Arte em 
Belo Horizonte: artistas, exposições e salões de arte. 
1. ed. Belo Horizonte: ComArte, 2012. v. 1. 246p. 

into the collection from the acquisition prizes 
of these events. As is well known and also 
highlighted in earlier texts,4 the fine arts 
salons of the city of Belo Horizonte were 
important for the consolidation of art in the 
state capital; they served as channels of 
dissemination, discussion, education for 
artists and the public, given that, in Brazil, 
such artistic training could be complemented 
by International Travel Award Programs.
Aware of the existing limitations on the history 
of the salons, it was necessary to contact 
most of the artists, since, not infrequently, the 
work awarded at the Art Salon was not always 
the same one incorporated into the collection. 
Many artists awarded in the 60s, 70s and 80s 
could not remember the works that were left 
at MAP. Furthermore, we can notice that the 
problem of the concept of “work” is not easily 
recognized. Several works made by the same 
artist are inventoried at MAP, awarded at the 
same Salon, and presented either as part of a 
series, or as individual works. In conversation 
with the artists, it was possible to understand 
that this is a complex discussion and that 
MAP, for various historical reasons, did not 
retain all parts that constituted the works. How 
to proceed from this point? Would it be better 
to show the works as registered by MAP or 
try to reinsert them in the artist’s discussion? 
Contemporary productions are also not 
free of difficulties. Many of them have been 
developed for the museum space, but at the 
end of the exhibition, a part not corresponding 
to the original idea was given away,   causing 
the artist the inability to no longer recognize 
the traces belonging to the MAP as part of 
his work. Despite all the aspects mentioned 
above, the possible route for this exhibition, 
divided into four major sections, 1) Desire; 
2) Melancholy; 3) Contamination; 4) Vertigo, 
will be presented as follows. 
 

4  Vivas, Rodrigo. Por uma História da Arte em 
Belo Horizonte: artistas, exposições e salões de arte. 
1. ed. Belo Horizonte: ComArte, 2012. v. 1. 246p
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Desejo

Percorrer uma estrutura fechada, labiríntica... 
Não é possível ainda reconhecê-la. 

Frederico Bracher Jr. Ao Piano (At the Piano)

Uma moça sentada “ao piano” está absorvida 
ao tocá-lo. Ela é retratada no exato instante 
da ação, evidenciado pelo olhar na partitura, 
o movimento das mãos e do pé direito que 
acaba de acionar o pedal. O quadro, apesar 
de familiar, está carregado por uma escura 
atmosfera. A jovem garota parece fazer um 
movimento cansativo e repetitivo. 
A obra faz parte da coleção do Museu Mineiro 
e foi premiada no II Salão Municipal de Belas 
Artes no ano de 1938, em concorrência a 
outras 168 pinturas. Nesse Salão, Delpino 
Júnior, insatisfeito com as premiações, acusou 
os jurados pela presença de “panelinhas 
das conspirações rasteiras”. Segundo ele, 
teria aberto uma lavanderia “para pôr em 
ordem a roupa suja dos pintores”. (SILVA, 
Jair. Lavanderia Delpino. Folha de Minas, 
18/10/1938). 

5  Belmiro Barbosa de Almeida Júnior nasceu 
em Serro em 1858 e faleceu em Paris em 1935. Estu-
dou no Liceu de Artes e Ofícios e na Academia Impe-
rial de Belas Artes no Rio de Janeiro, e na École 

Desire
 
Walking along a closed, labyrinthine 
structure... still unable to be recognized. 
A girl, sitting at the piano, is absorbed 
in playing it. She is pictured at the exact 
moment of the action, as evidenced by her 
looking on the score, the movement of the 
hands and the right foot that has just stepped 
on the pedal. The picture, though familiar, 
is pervaded by a dark atmosphere. The 
young girl seems to make a tiresome and 
repetitive motion. The work is part of the 
collection of the Museu Mineiro and was 
awarded at the Second Municipal Fine 
Arts Salon in 1938, in competition with 
168 other paintings. In this Salon, Delpino 
Júnior, unhappy with the awards, accused 
the jurors of the presence of a “malevolent 
conspiracy of the cliques”. According 
to him, it was the time to “air out some of 
the dirty laundry of the painters.” (SILVA, 
Jair. Lavanderia Delpino. Folha de Minas, 
10.18.1938). 

Belmiro de Almeida5. Má notícia (Bad 
News), 1897. Museu Mineiro.

5  Belmiro Barbosa de Almeida Júnior was born 
in Serro, 1858 and died in Paris in 1935. He studied at 
the School of Arts and Crafts and the Imperial Acad-
emy of Fine Arts in Rio de Janeiro, at the Ecole des 
Beaux Arts and at the Académie Julien in Paris.
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O formato circular da pintura denota o convite 
à contemplação. Assim, o desejo expresso 
pela curiosidade nos coloca na posição de 
voyeur. Olhamos através da fechadura? Por 
qual razão a cena privada e íntima seduz 
nosso olhar tão intensamente? Vê-se um 
ambiente cuidadosamente montado: um 
sofá ao fundo, um quadro e uma poltrona 
minuciosamente decorada. É possível tocar 
e sentir o conforto do material. Na posição 
diagonal há uma mulher com cabelos longos 
desfalecida na poltrona. Quanto assombro! 
O que poderá ter acontecido? Com os olhos 
fechados e os braços apoiados na testa sua 
expressão facial é escamoteada... Tudo 
parece chamar atenção para esse braço que 
se estrutura como um triângulo imaginário. 
A iluminação da carta parece destacá-la do 
chão, ampliando o sentido da observação 
ao percorrer também o vestido, que brilha 
ao fluir da luz, como que acariciado por sua 
trajetória. O que poderia tê-la colocado em 
tal estado de desespero? As bordas escuras 
parecem conceder uma pista.
O olhar aqui é conduzido a ambientes 
privados ocupados por figuras imersas em 
sua intimidade configurando simultaneamente 
o desejo; desejo de contemplação, de uma 
“Viagem através do Eu”. Viagem que remete 
à relação estabelecida entre o espectador e 
a obra, numa troca em que o olhar é ação e 
recepção; é inundado pela cena e constrói 
sentido para ela.
Em outubro de 1897 (mesmo ano da 
inauguração da Capital), Belmiro de Almeida, 
recém-chegado de Paris, trouxe para expor a 
obra Má Notícia no Liceu de Artes e Ofícios 
de Ouro Preto. “Esse quadro traz a triste 
nova da morte do ente querido. Atirada em 
desalinho sobre uma poltrona, tendo no chão 
a carta tarjada”.6 A Exposição causou ótima 
repercussão: “Belmiro de Almeida tem sido 
muito felicitado por todos que já foram ver 
sua magnífica produção”.7 

Beaux Arts e Acádemie Julien em Paris. 
6  Belmiro de Almeida. Estado de Minas, Ouro 
Preto, 6 out 1897, p. 1.
7  Belmiro de Almeida. Estado de Minas, Ouro 
Preto, 6 out 1897, p. 1.

The circular shape of the painting denotes 
an invitation to contemplation. Thus, 
the desire expressed by curiosity puts 
us in the position of a voyeur. Are we 
looking through the keyhole? For what 
reason does this private, intimate scene 
attract our gaze so intently? We can see 
a carefully assembled environment: a 
sofa in the background, a painting and a 
meticulously decorated armchair. We can 
almost touch and feel the comfort of the 
material. Diagonally there is a woman with 
long hair, fainted in the armchair. How 
haunting! What could have happened? 
With eyes closed and arms resting on 
her forehead, her facial expression is 
concealed... Everything seems to call 
the attention to that arm, structured as 
an imaginary triangle. The lighting of the 
letter seems to highlight it on the ground, 
increasing the sense of observation also 
when we look at the dress, shining the 
flow of light, as if caressed by its own 
trajectory. What could have put her in 
such a state of despair? The dark edges 
seem to give us a clue.
The look here is directed at private 
environments, filled with figures immersed in 
their intimacy, while simultaneously setting the 
desire; a desire for contemplation, a “Journey 
through Mylself”. A journey that evokes the 
relationship between the viewer and the 
work, in an exchange where the look is both 
action and reception; flooding the scene and 
constructing meaning for it.
In October 1897 (in the same year that Belo 
Horizonte was founded), Belmiro de Almeida, 
newly arrived from Paris, brought the work 
“Má notícia” (Bad News) to be exhibited at the 
School of Arts and Crafts of Ouro Preto.”This 
painting brings the sad news of the death of 
a loved person. A woman, thrown in a twisted 
manner over a chair, and a scratched letter 
lying on the floor”.6
The exhibition caused great repercussions: 
“Belmiro de Almeida has been highly 

6  Belmiro de Almeida.Estado de Minas, Ouro 
Preto, Oct. 6, 1897,  p. 1
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A obra foi adquirida pelo governo do Estado 
de Minas Gerais e colocada no Palácio do 
Governador. Segundo Barbosa8, após a 
morte dos presidentes de Estado, João 
Pinheiro e Raul Soares, “o quadro passou a 
ser encarado como aziago”. Antônio Carlos 
ordenou sua transferência à Secretaria do 
Interior (atual Secretaria da Educação). Pouco 
tempo depois, o sobrinho de um funcionário 
faleceu, confirmando o “azar provocado pelo 
quadro”, posteriormente doado ao Arquivo 
Público Mineiro. No mesmo ano, em 1887, 
Belmiro de Almeida executou a conhecida 
obra Arrufos, que participara da Exposição 
Geral da Academia Imperial de Belas Artes 
de 1890. Recebeu comentários calorosos 
de Gonzaga Duque chegando ao ponto de 
mencionar que “ainda no Rio de Janeiro 
não se fez um quadro tão importante como 
é este”, visto que os pintores preferem os 
assuntos históricos, mas “não se ocupam com 
a época nem os costumes que devem formar 
os caracteres aproveitáveis na composição 
dessas telas”.9
A condição que nos resta é a de observadores 
que, diante de uma cena que não nos diz 
respeito, simultaneamente tem o poder de 
nos atrair grandemente. Somos o voyeur, a 
contemplar sob o signo da curiosidade, sem 
poder interferir ou muito menos ter a presença 
notada. Os personagens e os ambientes são 
diversos; a figura feminina desolada, que 
se encontra jogada na poltrona, parece ter 
recebido uma má notícia; a menina ao piano 
causa estranheza pela iluminação da cena, 
como se a escuridão avançasse sobre ela. 
Os retratos talvez denotem personalidades 
que o observador gostaria de explorar mais 
profundamente. As posturas e as reflexões de 
cada figura retratada permanecem contínuas, 
enquanto o voyeur imagina e constrói a 
sucessão dos fatos. A própria atitude de se 
fazer representar é um elo entre a privacidade

8  BARBOSA, Waldemar de Almeida. “Má No-
tícia”. Estado de Minas, Belo Horizonte, 24 out. 1980, 
p. 4.
9  DUQUE ESTRADA, Luís de Gonzaga. A arte 
brasileira. Campinas, SP: Mercado de Letras, c1995, 
p. 212.

complimented by all who have seen his 
magnificent production”.7 
The work was acquired by the state 
government of Minas Gerais and placed 
in the Governor’s Palace. According to 
Barbosa8, after the death of the Presidents 
of State, João Pinheiro and Raul Soares, 
“the painting came to be seen as unlucky”. 
Antônio Carlos ordered its transfer to the 
Department of the Interior (now Department 
of Education). Shortly thereafter, the nephew 
of an employee died, confirming the “bad 
luck brought by the painting”, which was later 
donated to the Public Archive of Minas Gerais. 
In the same year, 1887, Belmiro de Almeida 
performed the famous work “Arrufos” (Tiffs), 
which participated in the Imperial Academy 
of Fine Arts 1890 General Exhibition. He 
received warm reviews from Gonzaga Duque, 
who went so far as to mention that “even in 
Rio de Janeiro, such an important painting 
like this has not been done yet”, since the 
painters prefer historical subjects, but are 
“not concerned with the time or the customs 
that should form the usable elements in the 
composition of these paintings”.9 
What is left for us is the condition of being 
mere observers before a scene that does not 
concern us, but at the same time draws us 
intensely. We are the voyeur, contemplating 
in the name of curiosity, having no power to 
interfere or to make our presence known. The 
characters and environments are diverse; the 
desolate female figure thrown over the chair 
seems to have received bad news; the girl 
sitting at the piano puzzles us due to the 
lighting of the scene, as if the darkness is 
moving forward over her. The pictures may 
denote personalities that the observer would 
like to explore more deeply. The postures 
and reflections of each depicted figure remain 

7  Belmiro de Almeida.Estado de Minas, Ouro 
Preto, Oct. 6, 1897,  p. 1
8  BARBOSA, Waldemar de Almeida.“Má Notí-
cia” (Bad News), Estado de Minas, Belo Horizonte, 
Oct. 24 1980, p. 4
9  DUQUE ESTRADA, Luís de Gonzaga. A arte 
brasileira. Campinas, SP: Mercado de Letras, c1995, 
p. 212.
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e a figura pública do indivíduo, a colisão entre 
o que somos e aquilo que permitimos que os 
outros conheçam. 
De onde estamos, há a tentativa de decifrar 
cada ambiente, mas também há a inércia, a 
impossibilidade de interferir na cena que se 
apresenta. Talvez essa sala seja um olhar 
nostálgico para um modo de se relacionar 
com o mundo – e o estudo de seu evanescer 
durante o século passado – do qual hoje só 
teríamos a lembrança fugaz.

Melancolia

“(...) é a melancolia, o sentido de vazio que 
sucede a ação: portanto, não um sentimento 
definido, mas um estado de espírito, um 
aspirar a algo de vago sem saber se é a 
espera do futuro ou a nostalgia do passado.” 
(Giulio Carlo Argan)
O tema da Melancolia interessa Giulio Carlo 
Argan ao analisar a Judite de Botticelli, 
que não a representa como Caravaggio, na 
violência da ação. A Judite de Botticelli é 
representada em seu caminho de volta “da 
trêmula luz da alvorada; a brisa encrespa 
os véus das vestes, o movimento indefinido 
das pregas dissimula o movimento do 
corpo, torna incertos o equilíbrio e o passo”. 
(ARGAN, 2003, p. 260). Nesse sentido, 
propomos o olhar deslocado, o olhar com 
temporalidades fundidas, que não permite 
o repouso ou a estabilidade. É inconstante, 
é contraditório e se configura na polaridade 
entre o outrora e o amanhã, e, sobretudo, 
entre o que é e o que receia ser. O olhar 
melancólico se realiza pela fragmentação, 
conjuga o gestual e o expressional em um 
espaço provisório, apresenta o corpo e a 
alma em esferas opostas, enquanto a matéria 
se coloca prostrada, imóvel, incapaz de 
impor resistência, o espírito ausente se põe à 
distância em contemplação inquieta.

continuous, while the voyeur pictures and 
builds the sequence of events. The very 
attitude of being represented is a link between 
private and public figure of the individual, the 
collision between what we are and what we 
let others know from ourselves. 
From where we stand, there is an attempt to 
decipher each environment, but there is also 
inertia and the inability to intervene in the 
presented scenario. Maybe this room presents 
a nostalgic look at a way of relating ourselves 
to the world – as well as to the study of its 
evanescence during the last century – and all 
we have today is a fleeting memory of that.
 
Melancholy

“(...) it is the melancholy, the sense of 
emptiness that follows the action: thus not a 
defined sense, but a state of mind, an aspiration 
to something vague without knowing whether 
it is expectation of the future or nostalgia for 
the past.” (Giulio Carlo Argan) 
The theme of Melancholy interests Giulio 
Carlo Argan, as he analyzes Botticelli’s Judith, 
which is not represented as in Caravaggio, 
through violence of action. Botticelli’s Judith is 
represented on her way back, “in the flickering 
light of dawn; the breeze roughening the veils 
over her clothes, the indefinite movement of 
the folds concealing the movement of the 
body, as balance and pace become uncertain”. 
(ARGAN, 2003, p. 260). In this sense, we 
propose a shifted look, a look with merged 
temporalities, which does not allow rest or 
stability. It is fickle, it is contradictory and it is 
shaped by the polarity between the past and 
the future, and, above all, between what is 
and what fears to be. The melancholic look 
is accomplished by fragmentation, combining 
gestural and expressional approaches in a 
temporary space, presenting body and soul 
in opposite spheres, while matter arises 
prostrate, motionless, incapable of imposing 
resistance, the absent spirit stands afar, in a 
restless contemplation. 
Presents a provocative scene: a woman 
wrapped in a torn blanket tries to protect her 
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Fernando Pieruccetti. Miséria. (Misery). 
Museu Mineiro. 

A cena a que se assiste na obra Miséria é 
instigante: uma mulher enrolada em um 
cobertor rasgado tenta proteger seu filho mais 
novo. Apesar de crianças, os dois filhos mais 
velhos já receberam toda a acolhida possível 
para uma família que precisa sobreviver na rua. 
A obra de 1936 retrata qual temporalidade? 
A de um passado que queremos esquecer ou 
de um presente que nos confronta? É esse 
o olhar de artistas como Fernando Pieruccetti 
ao interpor o tempo vivido ao manipulado 
pelo trabalho, submetendo indivíduos a uma 
vivência mecânica. A análise dessa obra é 
importante por se diferenciar da produção 
executada na capital mineira, pois nega os 
temas tradicionalmente selecionados: os 
carros de boi, as igrejas de Ouro Preto e o 
passado glorificante e idealizado que, até 
então, vigoravam na arte mineira. Pieruccetti 
prefere observar o cotidiano e os excluídos 
que, geralmente, os habitantes da cidade 
moderna preferem não ver, sendo o primeiro 
a abandonar as imagens consensuais do 
passado da antiga capital e buscar no 
presente, na nova capital, os objetos para 
composição da sua obra. Assim, revelam-
se as contradições de um projeto que se 
apropria do termo moderno para legitimar a 
exclusão e a mudança autoritária.
Pieruccetti tinha consciência do potencial 
de ruptura estética e política existente em 
sua obra, por isso elegera um pseudônimo 

youngest son. Though they are children, the 
two older ones have already been given all 
possible attention that they could receive 
from a family surviving on the streets. Which 
temporality does this 1936 work depict? The 
one of a past we want to forget or the one 
of a present that confronts us? Thus, the 
contradictions of a project that appropriates 
the modern term to legitimize the exclusion 
and the authoritarian change are made  
.Analyzing this work is important in that 
it distinguishes itself from the production 
performed in the capital of Minas Gerais, for it 
denies traditionally explored themes: ox carts, 
the churches of Ouro Preto and the glorifying 
and idealized past, which until then prevailed 
in the art of Minas Gerais. 
Pieruccetti prefers to observe the daily life and 
marginalized people that generally inhabitants 
of the modern city would rather not see, being 
the first to abandon consensual images of the 
past of the ancient capital and seek in the 
present, in the new capital, objects for the 
composition of his work. So, show up the 
contradictions of a project that appropriates 
the modern term to legitimize exclusion and 
authoritarian change.
Pieruccetti was aware of the potential for 
aesthetic and political disruption existing 
in his work, and that is why he had chosen 
a pseudonym to present it to the public. In 
doing so, he ironically honored his possible 
repressor, the officer responsible for hunting 
subversives and communists. Jair Silva 
found unnecessary to use the pseudonym. 
According to this columnist:
“(...)Luiz Alfredo is the pseudonym of 
Fernando, a talented guy. Despite this, they 
managed to play a trick on him. Fernando 
painted some current and touching scenes 
of the streets of Belo Horizonte. But he 
was warned of the danger of having to be 
called to account by the police, who would 
consider him a Communist. The pseudonym 
Luiz Alfredo is thus a tribute to officer 
Orlando Morethson.” (SILVA, Subterrâneos 
dos Artistas. Folha de Minas. 09.18.1936).
Unfortunately, the origin of the choice 
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para apresentá-la ao público. Ao fazê-lo, 
homenageara ironicamente o seu possível 
repressor, o delegado responsável por caçar 
os subversivos, os comunistas. Jair Silva 
achou desnecessário o uso do pseudônimo. 
Segundo este colunista:
“(...) Luiz Alfredo é o pseudônimo de 
Fernando, rapaz de talento. Apesar disto, 
conseguiram-lhe passar um trote. Fernando 
pintou algumas cenas atualíssimas e 
comovedoras das ruas de Belo Horizonte. 
Mas foi advertido do perigo de ter de ajustar 
contas com a polícia, que poderia considerá-
lo comunista. O pseudônimo de Luiz Alfredo 
é assim uma homenagem ao delegado 
Orlando Morethson.” (SILVA, Subterrâneos 
dos Artistas. Folha de Minas. 18/09/1936).
Infelizmente, permaneceu desconhecida 
a relação da escolha do pseudônimo Luiz 
Alfredo para homenagear o delegado 
Morethson. Geraldo Magalhães, no 
levantamento da exposição comemorativa do 
Salão Bar Brasil, afirma que, no início de sua 
pesquisa, procurou Pieruccetti para convidá-
lo a expor seus desenhos. Pieruccetti não 
sabia onde sua obra se encontrava por tê-
la deixado com o “intelectual Fritz Teixeira 
Sales, que pretendia não só divulgar o 
evento, como também ajudar o jovem artista”. 
Diferentemente do que é informado por Jair 
Silva, o desaparecimento dessa obra é 
motivado pelo “clima político-ideológico que 
se instaurou no país a partir do Estado Novo; 
e as ameaças ao artista, pelo conteúdo social 
de seu trabalho, facilitaram o desaparecimento 
de sua obra”. (VIEIRA, 1986, p. 9).
Como não se lembrar sempre de Alberto 
da Veiga Guignard? Em suas paisagens 
liquefeitas pelos balões aos poucos perdidos 
nas montanhas? A Noite de São João.
A visão de uma cidade que nos remete a Ouro 
Preto ou a qualquer cidade do presente ou 
de um passado distante. Tudo parece tornar-
se instável. A cena é composta por igrejas, 
pontes, pessoas, trem de ferro, montanhas e 
balões que possuem uma ligação que forma o 
conjunto da imagem, todavia, como “colagens”, 
assumem autonomia representativa. O 

of the pseudonym Luiz Alfredo to honor 
officer Morethson remained unknown. 
Geraldo Magalhães, when conducting the 
commemorative exhibition of the Salão 
Bar Brasil, said that early in his research, 
Pieruccetti tried to invite him to exhibit his 
drawings. Pieruccetti did not know where his 
work was, because he left it with Fritz Teixeira 
Sales, an intellectual who intended not only to 
publicize the event, but also to help the young 
artist. Unlike what was reported by Jair Silva, 
the disappearance of this work was motivated 
by a “political and ideological atmosphere that 
pervaded the country since the start of the 
Estado Novo period; and the threats to the 
artist, due to the social content of his work, 
facilitated the disappearance of his work“. 
(VIEIRA, 1986, p. 9).

Alberto da Veiga Guignard. Noite de São 
João. (Night of Saint John)

How can we not remember Alberto da Veiga 
Guignard? In his landscapes liquefied by 
balloons getting gradually lost over the 
mountains? Noite de São João (Night of Saint 
John).The vision of a city that reminds us of 
Ouro Preto or any city in the present or in 
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distanciamento, por sua vez, corresponderia  
muito mais a uma situação psicológica que a 
uma ausência de fato. Seria uma atualização? 
Uma projeção? Ou o desdobramento em uma 
temporalidade imaginada? Assim se delineia 
o trabalho do artista, que tenta incorporar 
as formas conhecidas de outrora fundindo 
os horizontes entre passado, presente e 
oferecendo possibilidades para interpretações 
futuras. Quantas obras foram produzidas nas 
temporalidades distintas e ainda convidam o 
sujeito ao “olhar”?

Aníbal Mattos10 Antiga Capela de Sabará (Old 
Chapel of Sabará)

Na obra Casas de Cidade Antiga, de 1926, 
Aníbal pintou os mesmos temas históricos e 
apesar de não modificá-los, parecia assumir 
plenamente a pintura como campos de cor. 
A vegetação e as casas no lado esquerdo 
da cena são formadas pela sobreposição 
de massas cromáticas. Mattos aplica tantas 
camadas de tinta que exige que o observador 
se afaste da tela para que a imagem seja 
formada. Inexiste neste momento, no 
trabalho do pintor, a etapa de preparação do 
suporte com um desenho para o posterior 
preenchimento. Ele constrói as figuras com 
cor, produzindo uma imagem orgânica que 
rejeita as oposições tradicionais entre figura 
e fundo.

10  Aníbal Mattos nasceu no Arraial do Comér-
cio, em Vassouras, no Estado do Rio de Janeiro aos 
26 de outubro de 1886, vindo a falecer em Belo Hori-
zonte em junho de 1969. Além de pintor, foi conhecido 
como escritor, Historiador da Arte, professor e paleon-
tólogo.

a distant past. Everything seems to become 
unstable. The scene is composed of churches, 
bridges, people, a railroad train, mountains 
and balloons, connected to form the whole 
picture, however, as “collages” producing a 
symbolic autonomy. The detachment, in turn, 
would correspond more to a psychological 
situation than to an absence. Would that be 
an update? A projection? Or an unfolding 
into an imagined temporality? This is how 
the artist’s work is outlined, in the attempt to 
incorporate the known forms of the past, fusing 
the horizons of the past to the present and 
offering possibilities for future interpretations. 
How many works were produced in different 
temporalities and yet entice the viewer to take 
a look at them?
In the work “Casas de Cidade Antiga” (Houses 
of an Old City), Aníbal10 painted the same 
historical themes, and although he did have 
modify them, he seemed to be fully delved 
into color field painting. The vegetation and 
the houses on the left side of the scene are 
formed by the superposition of chromatic 
layers. Mattos applies so many layers of paint 
that the observer needs to move away from 
the screen so that the image is formed. At 
this time, in the work of the painter, there is 
not the step of preparing the support with a 
drawing for a subsequent filling. He builds 
the figures with color, producing an organic 
image that rejects the traditional oppositions 
between figure and background.
Aníbal Mattos was one of the main active 
artists in Belo Horizonte until the 1940s 
and hardly had his work studied, as it was 
considered academic. He made his first 
studies in drawing at the School of Arts and 
Crafts of Rio de Janeiro and then studied at 
the National School of Fine Arts in the same 
city, having been a student of João Batista 
da Costa, Daniel Bérard and João Zeferino 
da Costa. 
Mattos had collected a history of dedication to 

10  Aníbal Mattos was born in Arraial do              
Comécio, in Vassouras, in the State of Rio de Janeiro 
on October 26, 1886, and died in Belo Horizonte in 
June 1969. Besides being a painter, he was known as 
a writer, art historian, professor and paleontologist.
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Aníbal Mattos foi um dos principais artistas 
atuantes em Belo Horizonte até a década de 
1940 e praticamente não teve seu trabalho 
estudado por ter sido considerado acadêmico. 
Fez seus primeiros estudos de desenho no 
Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro 
e em seguida, estudou na Escola Nacional 
de Belas Artes na mesma cidade, tendo 
sido aluno de João Batista da Costa, Daniel 
Bérard e João Zeferino da Costa. 
Mattos colecionara uma história de dedicação 
à arte em Belo Horizonte, transferindo-se para 
a capital mineira ainda em 1913 e passando a 
realizar suas primeiras exposições. Em 1918, 
fundou a Sociedade Mineira de Belas Artes, 
realizou inúmeras exposições e patrocinou a 
Primeira Exposição de Arte Moderna em Belo 
Horizonte: Exposição de Zina Aita. Promoveu 
ainda, seguidamente nessa mesma cidade 
durante 15 anos, 15 Exposições Gerais de 
Belas Artes sem o auxílio governamental.11 
Mattos teve uma passagem trágica em 
sua história ao enviar grande parte de 
sua produção para uma exposição: “toda 
a sua obra – quase uma centena de telas 
magníficas – que levara para São Paulo, 
ficou completamente inutilizada. Sendo toda 
ela destruída, saqueada pelos revoltosos.” 
(Diário de Minas, Belo Horizonte, 04 dez. 
1924).
A construção de uma capital moderna incita 
a dispersão do olhar melancólico sobre sua 
configuração anterior e daqueles que dela 
faziam parte, tal remodelagem demonstraria 
o olhar para o “futuro” em consonância ao 
olhar para o espaço que aos poucos deixa 
de subsistir. O recuo à memória através da 
singeleza de uma Paisagem com figura e 
sol, do extenso verde de uma área rural, da 
calmaria de uma região interiorana, ou ainda, 
do Morro do Castelo, de Genesco Murta, 
são caminhos fissurados que convergem na 
captura feita por Maurício Andrés Ribeiro 
daquilo que parece querer ficar escondido, 

11  Ainda não foram produzidos estudos sobre 
as Exposições Gerais de Belas Artes que tinham a 
coordenação do pintor Aníbal Mattos, no início do sé-
culo XX, em Belo Horizonte.

art in Belo Horizonte, transferring to the state 
capital in 1913, where he started to hold its first 
exhibitions. In 1918, he founded the Society 
of Fine Arts of Minas Gerais, held numerous 
exhibitions and sponsored the First Exhibition 
of Modern Art in Belo Horizonte: Exhibition 
of Zina Aita. He also held, for 15 consecutive 
years in the same city, 15 General Exhibitions 
of Fine Arts without any government aid.11
Mattos had a tragic passage in his history 
when sending large part of his production to an 
exhibition: “all of his work - almost a hundred 
magnificent paintings - that was being taken 
to São Paulo, became completely unusable. 
The whole being destroyed, looted by the 
rioters”. (Diário de Minas, Belo Horizonte, 
12.04.1924).
The construction of a modern capital 
encourages the dispersion of a melancholy 
look towards the former situation and of those 
who were part of it, for such remodeling 
would demonstrate a look to the “future” in 
line to a look at a space that was gradually 
ceasing to subsist. The rescue of the memory 
through the simplicity of a landscape with 
figure and sun, a vast green countryside, 
the stillness of a provincial region, or even 
Genesco Murta’s “Morro do Castelo” (Castle 
Hill), are fissured paths that converge in the 
capture made by Maurício Andrés Ribeiro. A 
capture that seems to be hidden, manifesting 
itself in the empty corners and in the contact 
limits between black and white. We can 
observe the artistic coexistence through the 
composition of oscillating looks, between 
“then”, “now” and “soon”, between what has 
been seen, what is seen and what arises from 
the impossibility of appreciation, for there is 
yet no contemplation.

Contamination

The historical avant-gardes composed a 

11  There have not been studies conducted on 
the Exposições Gerais de Belas Artes (General Exhi-
bitions of Fine Arts) yet, which had the coordination of 
the painter Aníbal Mattos, in the early twentieth cen-
tury, in Belo Horizonte.
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que se manifesta nos cantos pelo vazio e no 
limite de contato entre o preto e o branco. 
Observa-se a coexistência artística através 
da composição de olhares oscilantes entre 
o “então”, o “agora” e o “logo”, entre o que 
foi visto, o que se vê e o que se coloca na 
impossibilidade da apreciação, pois ainda 
não se deu à contemplação.

Contaminação

As vanguardas históricas produziram o 
cenário de modificações das convenções 
artísticas que vigoraram durante séculos. As 
modalidades artísticas, antes consensuais, 
como pintura e escultura são colocadas em 
questão. A arte deixou o compromisso de 
representar uma dada realidade para criar 
sua própria realidade. Comparativamente na 
história da arte, um curto período parecia não 
conter limites. Abandonam-se as certezas 
da existência de uma única forma correta 
para a feitura de uma pintura. Obras como 
O Desenvolvimento de uma Garrafa no 
espaço, 1912, de Boccioni são emblemáticas, 
de sensibilidade aguçada e multiplicada. 
O observador tem a possibilidade de ter a 
consciência do objeto em um único instante, 
sem necessitar de deslocamento físico. 
Essa gradativa (des)articulação perceptível 
no circuito artístico se apresenta com a 
chegada da década de 1960, quando deixa-
se de considerar apenas obras “acabadas”, 
transmitidas por mediações críticas e 
localizadas em exposições com a participação 
do público. As possibilidades de abertura 
indicam caminhos direcionados tanto para o 
relato de críticos e artistas no qual a “fala” 
era incorporada ou, às vezes, sobreposta 
à obra, quanto para um maior desejo de 
experimentação por parte destes mesmos 
personagens atuantes no período.
Assim se caracteriza o ato de olhar capaz 
de denotar várias possibilidades de interação 
com aquilo que é visto. Aqui, o olhar está 
disseminado em construções, projeções, que 
saltam da imaginação e se materializam em 

scenario of changes of artistic conventions 
that were in effect for centuries. The artistic 
modalities, that were consensual before, such 
as painting and sculpture, are called into 
question. The art has left the commitment to 
represent a given reality in order to create 
its own reality. Comparatively in art history, a 
short period seemed not to contain any limits. 
The conviction of having one only correct 
way to make a painting is abandoned. Works 
such as “O Desenvolvimento de uma Garrafa 
no espaço” (The Development of a Bottle in 
Space), 1912, by Boccioni are emblematic, 
of a sharpened and multiplied sensitivity. The 
observer has the possibility to be aware of the 
object in a single instant, without the need for 
a physical displacement. This gradual (dis)
articulation, noticeable in the art circuit, comes 
with the arrival of the 1960s, when not only 
works that are “finished”, transmitted by critical 
mediations and located in exhibitions with the 
participation of the public are considered. Its 
potential receptiveness points both toward the 
discourse from critics and artists - in which 
the speech was incorporated or sometimes 
superimposed in the work - and to a greater 
desire for experimentation by these same 
characters acting in that period.
The act of looking is thereby characterized, 
being able to denote various possibilities 
of interaction with what is seen. Here, the 
look is widespread in constructions and 
projections that leap from imagination to the 
creation of artistic works that do not always 
correspond immediately or exactly to reality, 
but demonstrate the creative work, the human 
capability to provide communication of what 
once was a mark of interiority, but now stands 
face to the observer in a reciprocity which 
involves artistic works and the spectator, who 
is willing to “look” and experience the “vertigo” 
that this act can generate. 
The observer is “contaminated” by the space 
in which they are immersed, in which they 
walk along and contemplate, becoming part 
of it, in an endless dialog. The artworks 
catch our eyes, communicate through the 
construction of possible senses, of imagined 
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obras artísticas que nem sempre correspondem 
imediatamente ou exatamente ao real, mas 
demonstram o labor criativo, a capacidade 
humana de lançar à comunicação aquilo que 
era antes apenas domínio do interior, mas 
agora se coloca face ao observador, numa 
reciprocidade que envolve as obras artísticas 
e o fruidor, que se lança à disposição de 
“olhar” e de experimentar a “vertigem” que 
este ato pode gerar. 
O observador é “contaminado” pelo espaço no 
qual se insere, percorre, contempla, tornando-
se parte dele, num incessante diálogo. As 
obras “saltam aos olhos”, comunicam através 
da construção de sentidos possíveis, de 
realidades imaginadas e imaginárias. Ao 
artista é permitido habitar qualquer mundo, 
não há limite temporal, barreira física 
ou material que o impeçam de percorrer 
entre universos diferenciados ou espaços 
apartados, o trânsito é possível e os cenários 
se entremeiam. Os anos correm pelas horas 
e o sol passeia pela noite, tensionando a 
linearidade do percurso. Nessa seção se 
reúnem trabalhos de artistas que conceberam 
espaços imaginariamente possíveis, que 
tensionaram as definições comumente aceitas 
das modalidades artísticas. A realidade e sua 
exploração conceitual são traduzidas em um 
sem número de plasticidades e suas maneiras 
próprias de comunicar. O mundo assume 
novas configurações, que coexistem com a 
presença do observador; é a “contaminação” 
do espaço pelo homem ou o inverso?
Maria Célia Andrade dispõe O mundo visto 
através de janelas redondas: são 63 pequenas 
aberturas de luz e movimento encerradas em 
uma quadrada caixa branca. São janelas 
dentro de uma janela, caminhos por entre 
um caminho, cenários à percepção acesos 
em um ritmo próprio e não alterável. A obra 
nos convida a acompanhar seu movimento 
psicodélico. O que poderia remeter a uma 
sinalização ganha uma potência visual, não 
oferecendo um caminho informativo. Tudo é 
sensação no movimento das luzes. É possível 
associar a poética de Maria Célia Andrade 
com as propostas da arte cinética.

and imaginary realities. The artist is allowed 
to inhabit any world, there is no time limit, nor 
is there physical or material barrier that would 
prevent them from traveling between different 
universes or separated spaces, traffic is 
possible and scenarios are interspersed. 
The years run through the hours and the sun 
wanders by night, disturbing the linearity of 
the route. In this section are collected the 
work of artists who conceived hypothetically 
possible spaces. Artists who have questioned 
commonly accepted definitions of artistic 
modalities. Reality and its conceptual 
exploration are translated into a number of 
flexibility perspectives and their own ways 
of communicating. The world takes on new 
configurations that coexist with the presence 
of the observer. Is it the “contamination” of 
space by man or the opposite?

Maria Célia Andrade. O mundo visto através 
de janelas redondas (The World Seen 
Through Round Windows)

Maria Célia Andrade presents the world seen 
through round windows: 63 small apertures 
of light and movement, enclosed in a square 
white box. Windows within a window, paths 
through a path, perceptible scenarios lit in 
their own unchanging pace. The work invites 
us to follow its psychedelic movement. What 
could be interpreted as signaling becomes 
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Décio Noviello concretiza em formas 
geométricas seu anseio em romper o 
espaço bidimensional ao distender do plano 
um triângulo, que recorta a linearidade da 
superfície em um movimento feito para fora. 
O alcance à terceira dimensão é também 
criado pelo posicionamento da estrutura 
retangular no quadro, que se realiza pelas 
linhas diagonais à direita, e conduz ao 
deslocamento da imagem permitindo sua 
apreensão total, porém igualmente fugaz, 
já que o quadro parece apenas permitir um 
rápido encontro, pois possui um destino outro 
que não pertence somente à parede. 
Preenchendo conjuntamente o espaço 
do observador, estão as Formas 1, 2 e 3, 
de Márcia Barrozo do Amaral. O aspecto 
não composicional das peças impede sua 
visualização não relacionada, a primeira 
forma nada mais é do que a relação com a 
segunda, que por sua vez, só pode ser em 
relação à terceira forma e assim de volta à 
primeira: verdadeiro continente em tons de 
rosa, vermelho, laranja e amarelo, formas que 
idealizam o espaço, formas que acontecem 
no espaço como Paisagem próxima, de 
Manoel Serpa, que não se restringe a imitar 
ou recriar um lugar, quer se colocar no lugar 
e existir por si só.

Vertigem/Disseminação

O olhar é capacidade humana ativa, depende 
sempre da faculdade chamada “projeção”. 
Se não houver a intenção de examinar 
profundamente o mundo visto, vê-se apenas 
aquilo que se deseja. A aprendizagem e o 
discernimento de novas estruturas em meio 
ao campo contínuo da visão dependem de 
esforço e prática. E é nessa prática que se 
empenham os artistas apresentados nessa 
sala, quando se põem a desnudar, relacionar 
e modificar as construções físico-culturais de 
nossa sociedade. Os artistas veem no espaço 
físico construído e nos objetos, manifestações 
vivas da concepção que temos de nós 
mesmos e a possibilidade de disseminação 
de novas percepções. Colocando-se ante a 

something visually empowered, but does 
not offer any informative way whatsoever. 
Everything is sensation in the movement of 
lights. It is possible to associate the poetics 
of Maria Célia Andrade with the propositions 
of kinetic art. 
Décio Noviello molds into geometric shapes 
his desire to break the two-dimensional space, 
by stretching a triangle from the plane, cutting 
linearity out of the surface in an outward 
movement. Reaching the third dimension 
is also achieved by the positioning of the 
rectangular structure in the painting, which is 
produced by the diagonal lines on the right 
and leads to the displacement of the image, 
allowing its full, yet fleeting, apprehension, 
since the picture seems only to leave room 
for a quick meeting, because it has another 
destination that belongs somewhere else than 
in the wall. 
Márcia Barrozo do Amaral’s forms 1, 2 and 
3 jointly fills the space brought about by the 
observer. The non-compositional aspect 
of the parts prevents their unconnected 
contemplation, the first form is nothing more 
than its relationship with the second one, 
which in turn, can only be related to the third 
one, and so back to the first form: a true 
continent in shades of pink, red, orange and 
yellow forms composing the space, forms 
that take place in space such as “Paisagem 
próxima” (A Near Landscape), by Manoel 
Serpa, which is not restricted to imitating or 
recreating a place, it intends to be put in a 
place and exist by itself.
 
Vertigo/Dissemination
 
The look is an active human capacity, it 
always depends on the competence called 
“projection”. If there is no intention of deeply 
examining the world seen, one sees only 
what one wants to see. The learning and 
discernment of new structures amid the 
continuous field of vision depend on effort and 
practice. And it is this practice that engages 
the artists featured in this room, as they begin 
to deconstruct, associate and modify the 
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esse mundo em suas investigações, retiram 
o observador de sua zona de conforto, 
lançando-o em um estado marcado pela 
vertigem, pela ausência ou perda de controle 
do seu entorno.
A abertura total, a expansão, a dilatação do 
tempo no espaço, a inexistência e a derrubada 
de toda e quaisquer barreiras entre o campo 
interno e o externo, invadem o museu através 
dos olhares refletidos do observador. As 
obras escolhidas conduzem à interpretação 
do olhar como atuante sobre o espaço, em 
sua capacidade de recriar a paisagem para 
além da cidade. Os múltiplos são agregados 
e compartilhados por cada um na descoberta 
de cenários naturais e imateriais.
Os espelhos de Josana Matedi funcionam 
como janelas que revelam vistas do eu e 
do outro por intermédio de distorções, que, 
no auge de sua virtualidade, descobrem a 
realidade sob as aparências do cotidiano, são 
apropriações e segmentações do espaço. 
Outro exemplo que incita o questionamento 
e traz a vertigem pela dúvida são os Bambus 
de Ione Saldanha, que, já alterados pela 
aplicação de pigmentos, deixam de pertencer 
à natureza para pertencerem ao “ambiente” 
do museu; retirados de sua condição natural 
pela intenção da artista em apresentá-los 
em tons de magenta, azul e cinza, são um 
convite a desvelar o que se encontra nas 
mais internas camadas de um objeto.
Um último instante do percurso trilhado pelo 
olhar, são as peças em bronze de Solange 
Pessoa, uma instalação de cinco partes em 
dimensões variáveis que enganam a visão 
pela superfície aparentemente maleável e 
macia, espalham-se pelo gramado do museu 
sem a ele se incorporar, tem-se o contato, 
mas não a aderência; são na verdade, uma 
oferta de alargamento à recepção visual por 
meio do convite feito também ao corpo.

physical and cultural structures of our society. 
The artists see in the physical built environment 
and in the objects, an intense expression 
of the conception we have of ourselves as 
well as a possibility of disseminating new 
perspectives. Standing before this world, in 
their investigations, they draw the observer 
from their comfort zone, throwing them into a 
state marked by vertigo, by the lack or loss of 
control of their surroundings.
The full opening, the expansion, the 
amplification of time in space, the absence 
and the fall of any and all barriers between 
the internal and the external field create an 
atmosphere that invade the museum and 
reflects on the eyes of the observer. The 
chosen works lead to the interpretation of the 
look as acting upon the space in its ability to 
recreate the landscape beyond the city. These 
multiple elements are aggregated and shared 
by everyone in the discovery of natural and 
immaterial scenarios.
Josana Matedi’s mirrors serve as windows 
that reveal views of self and of others by 
means of distortions, which in turn, at the 
height of their potentiality, unveil the reality 
beneath the appearances of everyday life, 
being appropriations and segmentations of 
the space. Another example that encourages 
questioning and causes vertigo by means 
of doubt are Ione Saldanha’s “Bambus” 
(Bamboos) which, since already modified 
by the application of pigments, cease to 
belong to nature and start to belong to the 
“environment” of the museum; removed from 
their natural condition in order to bring out 
the intention of the artist to present them in 
shades of magenta, blue and gray, they are 
an invitation to unveil what is in the deepest 
layers of an object.
A last moment of the route taken by the look 
are the pieces in bronze cast by Solange 
Pessoa, a five-part installation in variable 
dimensions that deceive the vision for its 
apparent malleable and soft surface; they are 
spread out on the lawn of the museum without 
making part of it, they have contact but no 
grip; they are actually an offer to expand the 
visual reception by inviting also the body.  
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Do “objeto-testemunho” ao 
“objeto-diálogo”
Gisele Guedes12 
Joana Alves13

A obra artística transcende à inserção numa 
temporalidade, à associação, a uma técnica 
ou mesmo ao título a ela atribuído. Não 
requer leituras, não transmite mensagens, 
não pretende se instituir como signo ou se 
inserir em correntes estilísticas, como as 
associadas aos ismos; existe em si mesma. 
Isso demonstra que ela não configura um 
tipo de “leitura” a ser feita, não tem um 
“significado” intrínseco a ser revelado ou aceita 
uma interpretação única. Se assim fosse, 
a análise da produção artística redundaria 
nos “argumentos circulares”, que veem na 
obra a confirmação muda de um discurso 
anteriormente concebido, relegando-a ao 
plano ilustrativo. Seria o mesmo que fazer 
o percurso inverso àquele proposto pelas 
obras e pela arte como um todo, limitando 
suas perspectivas e restringindo o campo de 
interação entre o sujeito e o objeto. O que uma 
obra de arte de fato exige é o contato direto 
fundamentado pela experiência com sua 
materialidade e visualidade, é a “disposição 
de olhar”. 
A possibilidade de colocar em diálogo obras 
de diferentes acervos da cidade de Belo 
Horizonte traz à tona diversas questões, 
entre elas a relevância da valorização da 
arte mineira, de seus artistas, de seu acervo. 
A existência da História da Arte em Belo 
Horizonte é um fato; entretanto, o ponto 
de divergência é que grande parte dos 
pesquisadores que atuaram nesse campo, 
elegeram um tipo de narrativa histórica 
moldada por eventos políticos e marcos 
institucionais, visando localizá-la através de 

12  Graduanda em Conservação e Restauração 
de Bens Culturais Móveis pela EBA/UFMG; Bolsista 
de Iniciação Científica sob orientação do Prof. Dr. Ro-
drigo Vivas.
13  Graduada em História pela FAFICH/UFMG; 
Mestranda em Criação, Crítica e Preservação da Ima-
gem, linha de pesquisa: Artes Plásticas pela EBA/
UFMG, sob orientação do Prof. Dr. Rodrigo Vivas.

From “witness-object” to 
“dialog-object”
Gisele Guedes12

Joana Alves13

The artistic work transcends its grounding in 
a temporality, it transcends the association, 
the technique and even the title assigned to 
it. It requires no readings, it does not send 
out any message, it does not aim to establish 
any sign nor to join any stylistic currents such 
as those associated with any -isms; it exists 
in itself. This demonstrates that it does not 
constitute a kind of “reading” to be done, it 
has no intrinsic “meaning” to be revealed, nor 
accepts one single interpretation. If that were 
the case, the analysis of artistic production 
would result in “fallacious arguments” that 
consider the work as a silent confirmation of 
a previously conceived speech, leaving it to 
the illustrative plan. It would be like moving 
in the opposite direction to that proposed 
by the works and art as a whole, limiting 
their perspectives and restricting the field of 
interaction between the subject and the object. 
What a work of art actually requires is a direct 
contact substantiated in the experience with 
its materiality and visuality; it requires the 
“willingness to look.” 
The possibility of putting into dialogue 
works of different collections of the city of 
Belo Horizonte brings up several questions, 
including the importance of appreciating 
the art of Minas Gerais , its artists and its 
collections. The existence of the History of Art 
in Belo Horizonte is a fact; however, the point 
of divergence is that most of the researchers 
who worked in this field have opted for a 
kind of historical narrative molded by political 
events and institutional frameworks, aiming 

12  Graduating student in Conservation and Res-
toration of Cultural Goods by EBA / UFMG; Scientific 
Initiation Scholarship under the guidance of Prof. Dr. 
Rodrigo Vivas.
13  Graduated in History from FAFICH / UFMG; 
Master of Arts Student in Creation, Criticism and Con-
servation of Image, research line: Fine Arts at the EBA 
/UFMG/under the guidance of Prof. Dr. Rodrigo Vi-
vas.
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pontos de equivalência com a produção do 
eixo Rio-São Paulo. Assim, desconsideram-
se as singularidades inerentes a cada obra 
de arte, e consequentemente não há o 
enaltecimento da visibilidade de acervos, 
que se tornam apenas um conjunto de peças 
no interior de uma reserva, dificultando sua 
preservação e divulgação, sua presença no 
cotidiano. Nesse sentido, a exposição “O 
olhar: do íntimo ao relacional” busca promover 
a acessibilidade do público a obras que 
estavam armazenadas em reservas técnicas, 
ou que já foram expostas, mas não de forma 
permanente. 
Enquanto os museus nos moldes do século 
XIX eram considerados instrumentos de 
preservação e legitimação do Estado, 
atrelados a um passado burocrático, elitista 
e segregador, a partir da década de 1960, 
a “necessidade de comunicar” emergiu como 
algo urgente para as instituições. “Afinal, 
de que adianta um armazém que não pode 
ser visto?” É a transformação do “objeto-
testemunho” em “objeto-diálogo”.14
A narrativa proposta com essa exposição, 
como em qualquer outra, é um “ato de 
seleção”. A presença de obras que denotam 
a coexistência de um passado que se quer 
narrativo, figurativo, com uma atualidade 
que busca uma interação de maneira menos 
aparente e fugaz, em obras que exigem do 
observador uma disposição ao enfrentamento 
para o alcance da fruição. Além disso, 
propõe-se um percurso que abarca desde 
contatos particularizados, em cenários 
restritos, silenciosamente iluminados, a uma 
disseminação da contemplação de maneira 
mais aberta e dilatada, atingindo inclusive, a 
ambientação externa do museu. 
Assim é o trabalho de Anna Letycia Quadros, 
a gravura criada no metal e realizada no papel, 
quase salta ao suporte incapaz de contê-la, 
transpõe os vazios da bidimensionalidade 
colocando-os como estruturas dotadas de 

14  OLIVEIRA, Emerson Dionísio G. de.  Museus 
de fora: a visibilidade dos acervos de arte contem-
porânea no Brasil. Porto Alegre (RS): Zouk, 2010, p 
22-21.

to locate it through equivalence points with 
the production in the Rio de Janeiro-São 
Paulo regions. Thus, the peculiarities inherent 
to each artwork are not considered, and 
therefore there is no enhancement of the 
visibility of collections, which become just a 
collection of pieces within a reserve, hindering 
their preservation and their promotion as 
well as their presence in everyday life. In 
this sense, the exhibition “The Look: from 
Intimate to Relational” seeks to promote 
public accessibility to works that were stored 
in technical reserves, or that have been 
exposed, but not in a permanent way. 
While museums modeled on the nineteenth 
century were considered instruments of 
preservation and legitimacy of the state, linked 
to a bureaucratic, elitist and segregationist past, 
since the 1960s, the “need to communicate” 
emerged as something urgent to institutions. 
“After all, what good is a storehouse that 
cannot be seen?” It is the transformation of 
the “witness-object” into “dialogue-object”.14
The narrative proposed with this exhibition, 
as in any other, is an “act of selection”. The 
presence of works denotes the coexistence 
of a past that is both narrative, figurative, 
with a current that seeks a less apparent and 
fleeting interaction, in works that demand 
from the viewer willingness for confrontation 
in order to achieve enjoyment. Moreover, 
a route is proposed that ranges from 
individualized contacts in restricted scenarios, 
quietly enlightened, to a dissemination of the 
contemplation in a more open and dilated 
way, reaching even the external ambiance of 
the museum. 
Such is the work of Anna Letycia Quadros, 
engraving is done on the metal and laid 
on paper, almost leaps from a support that 
is unable to contain it, bridges the gaps 
of two-dimensionality, defining them as 
structures in three dimensions. The circular 
shape cut out in black and white produces a 

14  OLIVEIRA, Emerson Dionísio G. de.  Museus 
de fora: a visibilidade dos acervos de arte contem-
porânea no Brasil. (Foreign Museums : the visibility of 
collections of contemporary art in Brazil.) Porto Alegre 
(RS): Zouk, 2010,  p. 21-22.
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terceira dimensão. A forma circular e recortada 
em preto e branco, produz um movimento em 
torno de sua própria constituição que, como 
em um crescendo, intensifica-se  à medida 
que executa a transferência da espiral marrom 
à branca, até ser envolvida pela maior que 
atua como um túnel. A junção entre as duas 
pontas acontece com o máximo de sutileza, 
tocam-se no eixo central sem encostar-se, 
pois estão interrompidas por um intervalo 
feito nas mesmas cores de sua extensão, o 
branco e preto. A presença dessa obra na sala 
“desejo” parece mesmo nos remeter a uma 
busca intimista, materializada em uma forma 
que converge para o interior, num “caracol”, 
capaz de simultaneamente soltar-se do 
plano e, ainda assim, denotar a interiorização 
do sentido, a condução do observador ao 
intrínseco, ao “íntimo do olhar”. 
De uma visualidade preparada no metal a 
uma visualidade conduzida por reflexos, 
escamoteando a forma da obra; o espelho 
é a parede, é a barreira invertida que 
espalha a visão do refletido; o banco é 
objeto de sentar e é chão e é atmosfera... 
Os espelhos apresentados por Eduardo 
Coimbra tomam todo o espaço sem de fato 
ocupá-lo por completo, já que no jogo de 
reflexões não há estabilidade ou fixação de 
lugares. Concede-se à paisagem a entrada 
no museu e a possibilidade de recriá-la de 
dentro para fora, carregando consigo as 
percepções antes limitadas ao ambiente 
interno. Característico é o interesse do artista 
ao lidar não somente com o que está a pouca 
distância, mas buscar também a aproximação 
do observador àquilo que muitas vezes não 
se coloca no horizonte do olhar, mas dele 
se distancia propositalmente. Coimbra não se 
interpela com problemas referentes à pintura, 
à escultura ou de alguma outra categoria 
existente; evidencia indagações acerca 
da visualidade e da percepção do espaço 
circundante, o espaço que podemos, devemos 
ou desejamos ocupar, seja no museu, seja 
em nossa trajetória particular. O ponto que 
aqui se destaca é justamente a capacidade 
das obras artísticas participarem do cotidiano 

movement around its own structure that, as 
in a crescendo, intensifies as it makes the 
transfer of the spiral from brown to white, until 
embraced by the larger part which serves as 
a tunnel. The junction between the two ends 
is formed with the utmost subtlety, they touch 
on the central axis without touching each 
other, as they are interrupted by a gap made   
in the same colors of their extension, white 
and black. The presence of this work in the 
“Desire” room really seems to refer us to an 
intimate search, materialized in a way that 
converges to the interior, in a snail-shaped 
structure, able to simultaneously loosen up of 
the plan, and still denote the internalization of 
the meaning, leading the observer to what is 
intrinsic, to an “intimate look”.
From a visuality prepared in the metal, to a 
visuality conducted by reflexes, concealing 
the shape of the work; the mirror is a wall, 
an inverted barrier spreading the vision of 
the reflected; the bank is an object to sit, but 
it is also the ground and the atmosphere... 
The mirrors presented by Eduardo Coimbra 
take all the space without actually occupying 
it completely, since in the set of reflections 
there is no stability or definite places. The 
landscape is privileged to enter the museum, 
allowing it to be recreated from the inside 
out, bearing within it previously limited 
perceptions about the internal environment. 
The interest of the artist is characterized by 
dealing with not only what is in his vicinity, 
but also by seeking to get the observer closer 
to what often does not arise on the horizon 
of their look, but instead moves away from 
them purposely. Coimbra does not question 
any issues relating to painting, sculpture or 
any other existing category; he highlights 
questions about visuality and perception of 
his surrounding space, the space that we can, 
must or wish to take, either in the museum, 
or in our particular trajectory The point that 
stands out here is precisely the capacity of 
artistic works to participate in the daily life 
of each one, redefining and incorporating 
senses, either individually or collectively. 
However, such possibilities are only turned 

28
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de cada um, ressignificando e incorporando 
sentidos, sob um prisma individual ou 
no âmbito das relações. Entretanto, tais 
possibilidades, só entram no registro do real, 
quando compartilhadas e acessadas pelo 
maior número de pessoas.
As duas obras escolhidas para essa pequena 
análise configuram, de alguma maneira, 
o percurso integral pensado para essa 
exposição e devem também ser concebidas 
em sua particularidade, dado que uma 
obra artística se concretiza individualmente 
e quando incorporada a um acervo e, 
posteriormente, a uma exposição, resultando 
em uma disseminação das possibilidades 
interpretativas. Em Anna Letycia Quadros, 
o que se percebe, é o pertencimento a um 
desejo latente e encoberto de disposição 
ao olhar, de um retorno à intimidade, para 
um sentido nosso, labiríntico. Eduardo 
Coimbra promove a expansão do olhar, ao 
deslocamento da paisagem para dentro e 
para fora, ao entrelaçamento do que é objeto 
com o que é ambiente, numa vertigem que 
tira o observador do conforto e do sentido 
fácil. É um convite à reflexão acerca de si e 
do espaço, da “invasão” de um pelo outro.    
Desse modo, a proposta da exposição 
perpassa uma comunicação individualizada 
das obras e simultaneamente permite o 
alargamento interpretativo, a expansão 
de ambientes íntimos a ambientes que 
relacionam o espaço com o observador. A 
fruição se completa nesse percurso à medida 
que se dispõe a “olhar”, a experimentar 
todas as nuances dos sentidos construídos 
a partir da contemplação das obras, as 
significações que transportam à interiorização 
e ao porvir, o enlace entre o sujeito que olha 
e o espaço que atinge e é atingido por ele. 
O que se verifica inadiável é a necessidade 
de comunicação, de visibilidade. Ao propor o 
diálogo entre diferentes acervos e a interação 
com eles, a exposição ensaia o cumprimento 
da função primordial do museu: a de permitir 
que as obras, além de “objeto-testemunho”, 
sejam também “objeto-diálogo”. 

into perceptions of reality when they are 
shared and accessed by a larger number of 
people.
The two works chosen for this brief analysis 
constitute, somehow, the full route thought to 
this exhibition, and should also be conceived 
in their particularities, for an artistic work is 
realized individually, and when incorporated 
into a collection, and subsequently to an 
exhibition, result in a spread of interpretive 
possibilities In Anna Letycia Quadros, what 
is perceived is the belonging to a latent and 
hidden willingness to look, to the return to 
our intimacy, towards a labyrinthine sense 
of ourselves. Eduardo Coimbra promotes the 
expansion of looking at the displacement of 
the landscape inwards and outwards, to the 
intertwining of what is an object with what 
is environment, in a vertigo that takes the 
observer out of their comfort zone and their 
obviousness of interpretation. It is an invitation 
to think about ourselves and our space, about 
the “invasion” of one by another.    
In this way, the proposal of the exhibition passes 
through an individualized communication 
of the works and simultaneously allows the 
interpretative enlargement, the expansion 
of intimate environments to environments 
that relate the space to the observer. The 
enjoyment is fulfilled in that route as there is 
a willingness to “look”, to experience all the 
nuances of meanings constructed from the 
contemplation of the works, the meanings 
they carry to the internalization and to the 
future, the link between the subject looking 
and the space that affects and is affected by 
them. What can be seen is the urgent need 
for communication and visibility. By proposing 
a dialogue between different collections and 
their interaction, the exhibition attempts to 
fulfill the function of the museum, which is 
allowing the works to be not only “witness-
objects”, but also “dialogue-objects”.
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O Viagem através do eu
Nelly Gutmacher

1971
Montagem fotográfica/ papel fotográfico fosco

100 x 70 cm
Acervo Museu de Arte da Pampulha

Beijo II
Antônio Eustáquio Costa Dias

1978
Xilografia e relevo sobre papel

89,7 x 59,3 cm
Acervo Museu de Arte da Pampulha
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Rir V
Mariza Trancoso de Almeida

 
1979 

Tinta a óleo sobre tela aderida em aglomerado de madeira
125 x 91 cm

Acervo Museu de Arte da Pampulha

O atleta
Luiz Fernandes de Almeida Júnior

1932
Pastel sobre papel

63,5 x 47 cm
Acervo Museu de Arte da Pampulha
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A Má Notícia
Belmiro de Almeida

1897
Óleo sobre tela

215 x 217 cm
Acervo Museu Mineiro/ Secretaria de Estado de 

Cultura de Minas Gerais
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Ao Piano
Frederico Bracher

1938
Tinta a óleo sobre tela

135 x 113 cm 
Acervo Museu Mineiro/ Secretaria de Estado de 

Cultura de Minas Gerais

Flagrante
Renato Lima

Séc. XX
Tinta a óleo sobre tela
47 x 37 cm 
Acervo Museu Mineiro/ Secretaria de Estado de 
Cultura de Minas Gerais
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Autorretrato 
Alberto da Veiga Guignard

1961
Tinta a óleo sobre madeira

62,5 x 49,5 cm
Acervo Museu de Arte da Pampulha

Autorretrato
Honório Esteves

1886
Tinta a óleo sobre tela

63 x 58 cm
Acervo Museu Mineiro/ Secretaria de 
Estado de Cultura de Minas Gerais

Retrato do 
Dr. Pedro Guilherme Lund

Honório Esteves

1903
Tinta a óleo sobre tela

76,4 x 60,2 cm
Acervo Museu Mineiro/ 
Secretaria de Estado de 
Cultura de Minas Gerais

Sem título
Anna Letycia Quadros

1972
Gravura em metal sobre papel

57 x 75,4 cm
Acervo Museu de Arte da Pampulha
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Mulheres x Destino
Bernardo Caro

1967
Xilografia sobre papel

87 x 55,5 cm
Acervo Museu de Arte da Pampulha

Psicossexualidade
Karen Aune

1999
Plotagem de still em lona
150 x 225 cm
Acervo Museu de Arte da Pampulha
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Paisagem 
José Marques Campão

1932
Tinta a óleo sobre tela

77,5 x 91 cm
Acervo Museu Mineiro/ 
Secretaria de Estado de 
Cultura de Minas Gerais

Morro do Castelo
Genesco Murta

1920
Tinta a óleo sobre tela
142,5 x 107 cm
Acervo Museu Mineiro/ 
Secretaria de Estado de 
Cultura de Minas Gerais

Noite de São João 
Alberto da Veiga Guignard

1961
Tinta a óleo sobre tela
60,5 x 45,7 cm
Acervo Museu de Arte da Pampulha
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Jornaleiros Dormindo
Fernando Pierucetti

1936
Carvão sobre papel

88 x 116 cm
Acervo Museu Mineiro/ 
Secretaria de Estado de 
Cultura de Minas Gerais

Miséria
Fernando Pierucetti

1936
Carvão sobre papel
93,5 x 110 cm
Acervo Museu Mineiro/ 
Secretaria de Estado de 
Cultura de Minas Gerais
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Panorama do Arraial de Belo Horizonte
Olindo Belém

1910
Tinta a óleo sobre papelão e tela

57,5 x 190 cm
Acervo Museu Histórico Abílio Barreto

Arraial do Curral Del Rey
Honório Esteves

1894
Tinta a óleo sobre tela
39 x 57
Acervo Museu Histórico Abílio Barreto

Antiga Capela de Sabará
Aníbal de Mattos

1925
Tinta a óleo sobre tela

52 x 62,6 cm
Acervo Museu Mineiro/ Secretaria de Estado de 

Cultura de Minas Gerais
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Jeux sur L´Herbe (Jogos na grama)
(da série Galeria Antropofágica)

Márcio Sampaio

1978 ca.
Tinta acrílica sobre tela aderida em Duratex

50 x 50 cm
Acervo Museu de Arte da Pampulha

Ancient Tale - 68 - A (História Antiga - 68 - A)
Se Duke Lee

1968
Tinta a óleo sobre tela

81,3 x 81,3 cm
Acervo Museu de Arte da Pampulha
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Casa velha e favela
Yara Tupynambá

1958
Xilografia sobre papel
32,2 x 41,2 cm
Acervo Museu de Arte da Pampulha

Paisagem com Figura e Sol
Oswaldo Goeldi

s.d.
Xilografia sobre papel
23,8 x 30 cm
Acervo Museu de Arte da Pampulha
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Re-Cidade
Regina Silveira

1980
Serigrafia sobre papel

Triptico: 48 x 66 cm (cada parte)
Acervo Museu de Arte da Pampulha

Paisagem Próxima
Manoel Serpa

1972
Papel cartão colorido e plástico

Políptico 16 partes: Dimensão variável
Acervo Museu de Arte da Pampulha
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Forma I, II e III
Márcia Barroso do Amaral

s.d. 
Tinta vinílica sobre suporte tipo Eucatex

Tríptico com dimensão total de 120 x 213 x 4 cm
Acervo Museu de Arte da Pampulha
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O mundo visto através de janelas redondas
Maria Célia S. Andrade

s.d.
Tinta guache sobre papel, madeira, acrílico,       

lâmpada incandescente, mecanismo giratório movido 
a energia elétrica e suporte tipo Eucatex

39,5 x 25,7 cm
Acervo Museu de Arte da Pampulha

Memória da Paisagem (da série A Nova Crítica)
Frederico Morais

1970
Audiovisual
4´11´´
Acervo Museu de Arte da Pampulha
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Sem Título
Clébio Maduro

1976
Gravura em metal sobre papel
35,8 x 51,6 cm
Acervo Museu de Arte da Pampulha

Cidade Iluminada
Maria Helena Andrés

s.d.
Tinta a óleo sobre tela
53,7 x 73 cm
Acervo Museu de Arte da Pampulha

Brasília
Cildo Meirelles

1978
Pastel sobre papel
69,7 x 50 cm
Acervo Museu de Arte da Pampulha
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Sem Título
Décio Paiva Noviello

1969
Tinta automotiva sobre compensado de madeira

189 x 160 x 5 cm
Acervo Museu de Arte da Pampulha
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Carta a TW
Sérgio Nunes de Morais

s.d.
Tinta a óleo, grafite, pastel, papel e tinta vinílica sobre suporte tipo Eucatex

98 x 137 cm
Acervo Museu de Arte da Pampulha
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Desenho I
Marcelo AB

1977
Ecoline, aquarela e grafite sobre papel
25,5 x 36,5
Acervo Museu de Arte da Pampulha

Desenho III
Marcelo AB

1977
Ecoline, aquarela e grafite sobre papel
25,5 x 36,5
Acervo Museu de Arte da Pampulha

Desenho II
Marcelo AB

1977
Ecoline, aquarela e grafite sobre papel
25,5 x 36,5
Acervo Museu de Arte da Pampulha
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Ponta de asa de anjo
Mônica da Costa Sena Sartori

1993
Litografia sobre papel
48 x 33,1 cm
Acervo Museu de Arte da Pampulha

Paisagem II
Fani Bracher

s.d.
Tinta a óleo sobre tela
65,3 x 46,3 cm
Acervo Museu de Arte da Pampulha
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Sem Título
Adrianne Gallinari Isabelle dos Santos

2003
Grafite e nanquim sobre tecido
200 x 150 cm 
Acervo Museu de Arte da Pampulha
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Trama
Ricardo Luiz Homem

1989
PVS, pigmento e papel
150 x 255 cm
Acervo Museu de Arte da Pampulha
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Miami I
Rodrigo de Castro Andrade

2004
Tinta a óleo sobre tela
80 x 100 cm
Acervo Museu de Arte da Pampulha

Sem Título
Celso Renato de Lima

s.d.
Tinta acrílica sobre madeira

122 x 29 cm
Acervo Museu de Arte da Pampulha
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Casa do Fazer - Projeto de Capela
Marcos Coelho Benjamim

1980
Madeira

17 x 17 x 11 cm (parte III)
Acervo Museu de Arte da Pampulha
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Paisagem VII
Rogério Canella

2000
Ampliação fotográfica em cores/ papel fotográfico fosco em PVC

Díptico: 46 x 169,5 cm (cada parte)
Acervo Museu de Arte da Pampulha
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Campo de Espelhos
Josana Matedi

2000
Concreto, metalon e aço inox

Instalação (6 partes)
227,5 x 150 x 40 cm (cada parte)

Acervo Museu de Arte da Pampulha
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Sono
Solange Pessoa

2008
Bronze
Instalação (5 partes) - dimensão variável
Acervo Museu de Arte da Pampulha
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Call Waiting
Eder Santos

2007
Gaiolas de metal, telas de acrílico, projeção de dois DVDs

Instalação (17partes) com dimensão varíavel e dois DVDs (31´56´´ cada)
Acervo Museu de Arte da Pampulha
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Planos de Passagem (Parede)
Eduardo Coimbra

2011
Espelhos

715 x 340 cm
Acervo Museu de Arte da Pampulha

Peça de Chão
Eduardo Coimbra

2011
Madeira e espelho
250 x 130 x 38 cm
Acervo Museu de Arte da Pampulha
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Bambus
Ione Saldanha

1977
Bambus e madeira policromados

Tríptico: 164,5 x 15 cm (parte azul), 155,5 x 15 cm (parte magenta) e 
133,5 x 15,5 cm (parte cinza)

Acervo Museu de Arte da Pampulha
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Progressão
Edgar Pagnano

s.d. 
Alumínio e fio de nylon
110 x 200 x 13 cm
Acervo Museu de Arte da Pampulha
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As publicações desta linha editorial  

referem-se a conteúdos e iniciativas de

reflexão, produção, fruição, valoriza-

ção e disseminação das artes em suas

mais diversas linguagens, tais 

como teatro, dança, circo, moda, 

artes visuais, audiovisual, cul-

tura popular, música e literatura.
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