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A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Fundação Municipal de Cultura, apresenta 
a exposição “Sobre o que se Desenha”. A mostra traz ao público uma reflexão sobre 
o acervo do Museu de Arte da Pampulha, possibilitando um olhar sobre as diversas 
experiências ligadas ao desenho e seus desdobramentos.

O acervo do MAP sintetiza a história da arte nacional e constitui relevante fonte de 
informação para o estudo sistemático das artes plásticas. Com uma coleção formada, 
em sua maioria, por doações e premiações resultantes de Salões de Arte, o Museu 
possui um acervo de aproximadamente 1.400 obras que resultam em um documento 
único dos diferentes movimentos e tendências da arte brasileira, desde a segunda 
metade do século XX. Dessa forma, torna-se um agente importantíssimo no cenário 
artístico e cultural, assim como portador de um significativo documento que registra 
a criação das principais gerações de artistas mineiros e brasileiros.

A exposição materializa o projeto “Arte Contemporânea no MAP 2015” e tem o 
propósito de promover e fomentar as artes visuais em Belo Horizonte. Atende as 
necessidades e expectativas não só da comunidade artística local e nacional, mas 
também promove o acesso do belo-horizontino à compreensão do desenvolvimento 
das artes visuais na capital mineira.

Agradecemos a presença de todos.

Marcio Lacerda
Prefeito de Belo Horizonte

The Belo Horizonte Administration, through Municipal Foundation of Culture, presents 
the exhibit “What We Draw About”.  The exhibit brings to the audience a reflection 
on the collection of the Pampulha Museum of Art (MAP), allowing a glimpse into the 
various experiences related to drawing and its consequences.

MAP’s collection encapsulates the history of Brazilian art and constitutes a relevant 
source of information for the systematic study of the visual arts. With a collection 
made up mostly by donations and awards resulting from Art Salons, the Museum 
has a collection of approximately 1,400 works that constitute a unique document of 
the different movements and trends of Brazilian art made in the second half of the 
twentieth century. Thus, it becomes an important agent in the artistic and cultural 
scene, as well as a significant document that chronicles the creation of the main 
generations of artists born in the state of Minas Gerais and in other Brazilian states.

The exhibition comprises the project “Contemporary Art at the MAP 2015” and aims 
to promote and inspire the visual arts in Belo Horizonte. It meets the needs and 
expectations not only of local and national artistic communities, but also promotes 
access to Belo Horizonte residents so that they can understand the development of 
visual arts in Belo Horizonte.

Your presence here is much appreciated. 

Marcio Lacerda
Belo Horizonte’s Mayor



A Fundação Municipal de Cultura e Diretoria de Museus e Centros de Referência, 
apresentam a exposição “Sobre o que se Desenha” com o objetivo de promover uma 
reflexão sobre o fazer artístico em Belo Horizonte. A mostra, sem se preocupar em 
delinear uma linha cronológica, apresenta uma diversidade de obras com variações 
de temas, técnicas, formatos e períodos. No percurso expográfico, o desenho permeia 
o caminho a ser trilhado pelo visitante. É guia que serpenteia o fluxo da excelência 
dessa arte, sempre única em movimentos, cores e formas. Postas ao olhar, esses 
objetos da arte significam deleite para aquele que olha, provocando conhecimento 
e sentimento. Dessa forma, uma outra criação aflora no íntimo de quem observa. 
E a razão da criação, antes só do artista, passa a ser transcendência para aquele 
que observa.

O desenho, entendido como passo inicial da criação e fundamento da liberdade 
imaginativa, foi usado por Alberto da Veiga Guignard em sua Escola do Parque, que 
funcionava ao ar livre no Parque Municipal, a partir de 1945. Guignard entendia, 
sobretudo, o desenho como arte autônoma. A partir dessa experiência, tal linguagem 
passou a ter presença significativa em Minas Gerais. Esse ensinamento acabou por 
reverberar nas futuras gerações de artistas mineiros, ganhando força e significado 
como o primeiro sopro da criação. O uso do desenho possibilitou o registro de 
situações ligadas ao cotidiano, mas também a expressão dos desejos e anseios, 
postos nas vivências dos artistas.

“Sobre o que se Desenha” propõe um mergulho no desenho e traz, no vigor da 
expressão, as sínteses de memórias e sonhos, as referências da história e dos mitos, 
e, também, os variados contextos social, político e cultural, embalados nas tensões 
da vida e da arte.

Leônidas Oliveira
Presidente da Fundação Municipal de Cultura
Luciana Rocha Féres
Diretora dos Museus e Centros de Referência
Ana Carolina Andreazzi
Museu de Arte da Pampulha – MAP

The Municipal Foundation of Culture and the Department of Museums and Reference 
Centers, present the exhibition “What We Draw About” in order to promote a 
reflection on the art made in Belo Horizonte. With no intention of outlining a timeline, 
the exhibit presents a variety of works with an array of themes, techniques, styles and 
periods. Drawing permeates the path to be followed by visitors along the course of 
the exhibit layout.  It is the cornerstone of the flow of excellence in this art, which 
is always unique when it comes to movement, colors and shapes.  Once observed, 
these art objects are a treat for those observing them, provoking knowledge and 
feelings.  Thus, another creation arises in deep inside those who are observing. And 
the reason of creation, which, before that belonged only to the artist, becomes 
transcendent to observers. 

Drawing, perceived as an initial step of creation and foundation of imaginative 
freedom, was used by Alberto da Veiga Guignard in his Escola do Parque (Park School), 
which was an outdoor school located at Parque Municipal (City Park), starting back 
in 1945. Above all, Guignard understood drawing as an autonomous form of art. 
From this experience, such language began to have a significant presence in Minas 
Gerais. This teaching turned out to reverberate through future generations of artists 
in Minas Gerais, gaining strength and meaning as the first breath of creation. The 
use of drawing enabled the recording of situations related to everyday life, but it also 
enabled the expression of wishes and desires placed into the artists’ experiences.

 “What We Draw About” invites visitors to delve into drawing and brings the force 
of expression, the synthesis of memories and dreams, references related to history 
and myths, and also diverse social, political and cultural contexts present in tensions 
regarding life and art.

Leônidas Oliveira
CEO for the Municipal Foundation of Culture
Luciana Rocha Féres
Director of Museums and Reference Centers
Ana Carolina Andreazzi
Pampulha Museum of Art - MAP
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ETERNA VARIAÇÃO SOBRE O TRAÇO
STÉPHANE HUCHET

Para a maioria das pessoas, a palavra “Desenho” remete a uma prática artística 
cujos mais belos resultados contemplamos nos museus. O desenho já participa 
de nossa formação desde os primeiros anos da nossa vida. Mundo de linhas, 
traços e cores feitos com um simples lápis ou com outros meios, o desenho 
tem uma extensão simbólica que nos leva dos bancos escolares até as mais 
requintadas instituições artísticas. Nos coloca desafios críticos complexos.

Já ao olharmos para a exposição “Sobre o que se Desenha”, suas obras 
permanentes e as “ações” efêmeras que a atravessaram em horas marcadas, 
entendemos como o desenho moderno escapa a todo tipo de apropriação 
simples. A proposta curatorial demonstra e reforça um aspecto recorrente: sua 
produtividade visual e teórica, seu caráter infindável. Logo, a montagem se 
transforma em percurso de enigmas (uma frase de Giovanna Martins). O que 
mantém juntos o Cenário IV, de Mário Zavagli, os slides Forma contra Forma, de 
Ivens Fontoura, Meu Olhos São Dois Cavalos, de Daniel Bilac etc.? A resposta 
mais evidente é: o traço, diverso, variado. 

O universo do desenho é suficientemente complexo para instaurar relações 
extra-artísticas com questões antropológicas, sociais, os signos e os sonhos, 
entretanto, a organização dos traços, das formas e das cores sempre vale 
como o mínimo denominador comum. Isso pode explicar, retrospectivamente, 
por que foi o desenho que motivou a teoria mais premente da história da 
arte, legitimando sua função exemplar na reflexão dos artistas e dos teóricos 
“clássicos”. Com efeito, entre o século XVI e o século XVIII, o disegno era 
interpretado como uma demonstração da capacidade que o artista tinha de 
construir, formal e visualmente, uma imagem, em geral pictórica. Verdadeiro, 
ideal e convincente era o artista que sabia criar imagens (narrativas pictóricas) 
através do domínio do desenho. O bom desenho demonstrava a existência, 
no artista, de um juízo artístico maduro, do sentido da “composição”. Ele 
consagrava a predominância da decisão consciente no processo criativo. A 
literatura sobre esse assunto é ampla. Até o século XX, encontramos muitos 
autores privilegiando-o como marco da força intelectual e da inteligência do 
artista. Isso explica por que o desenho interessa à filosofia. Martin Heidegger, 
por exemplo, ao falar de sua capacidade de instaurar uma diferença, veio 
confirmar por meio de uma metáfora o estatuto quase ontológico do “traço”. 
No conceito clássico do disegno, o manuseio do traço significava a realização 
de um “projeto”, de uma intenção, de uma vontade artística. Será que, hoje, 
o desenho perdeu sua maiúscula? Não. Ele foi um elemento fundamental do 
pensamento artístico dos grandes artistas modernos do século XX, Paul Klee ou 
David Hockney, por exemplo. Podemos, inclusive, pensar que a pintura do século

THE EVERLASTING VARIATION ON TRACING
STÉPHANE HUCHET

For most people, the word “Drawing” refers to an artistic practice whose 
most beautiful results can be contemplated in museums. Drawing is part of 
our education from the early years of our lives.  A world of lines, traces and 
colors made by using something as simple as a pencil or even other materials, 
drawing is a symbolic extension which takes us from school desks to the finest 
art institutions.  It invites us into complex critical challenges.

As we look at the “What We Draw About” exhibit, however, its permanent 
works and the ephemeral “actions” which took place at specific times, we 
understand how the modern drawing eludes all kinds of simple appropriations. 
The curatorial proposal shows and reinforces a recurring aspect: its visual and 
theoretical productivity, its everlasting nature. Therefore, the exhibit becomes a 
path of puzzles (quoting Giovanna Martins). What keeps together Cenário IV 
(Scenario IV),  by Mário Zavagli, the slides entitled Forma contra Forma (Form 
and Counter-form), by Ivens Fontoura, Meus Olhos são Dois Cavalos (My Eyes 
are Two Horses), by Daniel Bilac, etc.? The most obvious answer is: a diversified, 
varied trace. 

The universe of drawing is complex enough to establish extra-artistic relations 
with anthropological and social issues, as well as with signs and dreams. 
However, the organization of tracing, shapes and colors always serves as the 
lowest common denominator. In retrospect, this may explain why drawing 
was the element which motivated the most pressing theory of art history, 
legitimizing its exemplary role in the reflection of artists and “classical” 
theorists. Indeed, between the sixteenth and the eighteenth centuries, the 
Disegno was interpreted as a demonstration of the ability the artist had to 
build, both formally and visually, an image, which was usually pictorial. Artists 
who could create images (pictorial narratives) by mastering the art of drawing 
were considered true, ideal and convincing. Good drawing showed the artist 
had a mature artistic judgment and understood the meaning of “composition”. 
It consecrated the predominance of a conscious decision in the creative process. 
The literature on this subject is extensive. Until the twentieth century, we 
find many authors favoring it as a mark of artists’ intellectual strength and 
intelligence. This explains why philosophy finds interest in drawing. For instance, 
when Martin Heidegger talks about his ability to establish a difference, he used a 
metaphor to confirm the ontological status of the “trace”. In the classic concept 
of Disegno, the handling of the trace meant the realization of a “project”, an 
intention, an artistic will. Nowadays, has Drawing lost its capital letter? No. It 
was a key element present in artistic thought of the greatest modern artists of 
the twentieth century, such as Paul Klee and David Hockney. We may even think
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passado foi “melhor” quando ressaltou certas capacidades do desenho: pulsar, 
tentar, tatear, esboçar, investir nas dinâmicas do improviso, da informalidade, 
isto é, insistir e demorar no interior do processo, experimentar várias maneiras 
de integração, como em Matisse, Pollock ou Cy Twombly, por exemplo. Para a 
pintura, o desenho é um campo, não só «normativo», mas antes energético, 
como o demonstram, no auge do desenho modernista, Burle Marx, Maria 
Helena Andrés, Mary Vieira, apresentados no Mezanino da exposição. No 
desenho, a concentração do campo visual em formatos geralmente menores 
que os da pintura favorece essa sensação.

Em «Sobre o que se desenha», os desenhos apresentam a eterna variação 
sobre o traço. O que o traço faz? Qual é uso do traço no desenho? Extensa 
é a rede das respostas. O traço pode ser de contorno, traço de definição, mas 
se define muitas vezes uma atmosfera, e não necessariamente um contorno. 
Alias, aquilo que o traço encerra e delimita é muitas vezes um universo prolixo 
de microssignos e microformas que circunscrevem o caos. O traço precisa ser 
qualificado: em série? Paralelo? Cortante? Divisor? Convergente? Divergente? 
Varredor? Afogador? Linear? Sinuoso? Labiríntico? Escritural? Rastro? Solto? 
Em rede? Familiar? Celibatário? Matricial? Gestual? Tímido? Apoiado? (Des)
Contínuo? Denso? Tênue? Vagante? Sonhador? Alegórico? Etc… Ele trama, 
tece, (des)aparece, ousa, (se) repete? Hoje, o interesse crítico e museológico 
a seu respeito está se renovando. Tal filósofo seleciona desenhos no acervo 
de um museu para problematizar a percepção dos cegos nas imagens que 
os representam; tal curador mergulha no desenho do Renascimento e do 
Barroco para analisar suas afinidades com a fantasia onírica e estabelecer 
elos com o desenho moderno. São exemplos da capacidade que o nosso olhar 
contemporâneo tem de revelar o «discurso» simbólico que ficou «em negativo» 
nas imagens do passado. 

Amostra da diversidade: Letícia Grandinetti desenha na parede linhas que 
seguem o perfil dos objetos instalados à sua frente: uma paisagem espectral de 
reenvios especulares, com horizontes fantásticos, na tradição da representação; 
os traçados em relevo de Sonia Lins devem também à evocação de silhuetas de 
objetos; soltos, com Adrianne Gallinari, lembram que o desenho pode flutuar na 
livre tábua do esboço desprendido. Desde o período «clássico», as técnicas do 
desenho sempre foram diversificadas. Assim, Fernando Cardoso mescla na cor 
azul tecido, caneta, aquarela, nanquim, fibra, tinta; O Grivo estende fios cujo 
movimento tece o som das frágeis Máquinas Sonoras; Sonia Labouriau reintegra 
o traço circular da roda do tempo na matéria prima, a argila, onde tudo se 
diferencia; o jogo da luz, das sombras e dos contrastes, do vazio e do pleno, 
atravessa Urbanália, de Marco Túlio Resende, e Cenário IV, de Mário Zavagli, 
que constituem duas referências centrais na prática de um desenho intensivo. 
O sopro e a vibração do grafite testemunham a produtividade plástica do 
desenho dos anos 1980. Meridilogum, de Valério Rodrigues, Renascença II, de 

that last century’s painting was “better” when it brought certain capabilities of 
the drawing to the foreground: pulsing, trying, groping, sketching, investing in 
dynamic improvisation, informality, that is, insisting and taking time while the 
artist was within the process, trying out various ways of integration, such as 
Matisse, Pollock and Cy Twombly, for example. For painting, drawing is a field 
which is not only “normative” but also energetic, as evidenced at the height 
of modernist drawing by Burle Marx, Maria Helena Andrés, Mary Vieira, whose 
works are on display in the exhibition’s mezzanine. In drawing, something which 
favors that feeling is the concentration of the visual field in formats which are 
usually smaller than those used in painting.

In “What We Draw About”, the drawings show the everlasting variation on 
tracing.  What does tracing do? What is the use of tracing in drawing? There are 
numerous answers to these questions.  Tracing may be the outline, a defining 
trace, but it often defines an atmosphere, rather than an outline itself. Actually, 
that which the trace puts an end to and limits is often a long-winded universe 
of micro-signs and micro-shapes which circumscribe the chaos. Tracing must be 
qualified:  in series? parallel? cutting? divider? convergent? divergent? scanner? 
choking? linear? sinuous? labyrinthine? scriptural? trail-like? loose? as part of 
a network? familiar? celibate? matrix-like? gestural? shy? supported? (dis)
continuous? dense? tenuous? wandering? dreamer? allegorical? etc. ... It plots, 
weaves, (dis)appears, dares, repeats (itself)? Today, the critical and museological 
interest in it is being renewed. A philosopher may choose drawings in a museum 
collection to discuss the perception of the blind in images that represent them; 
a curator may dive into Renaissance and Baroque drawing to analyze their 
affinity with the dream fantasy and establish links with modern drawing. These 
are examples of the ability our contemporary look has to reveal the symbolic 
“discourse” that remained as a «negative» in the images of the past. 

 A sample of the diversity: Leticia Grandinetti draws on the wall lines that 
follow the profile of objects placed before her: a spectral landscape of specular 
remittances, with fantastic horizons, in the tradition of representation; the 
traces in relief made by Sonia Lins also evoke silhouettes of objects; loose, 
with Adrianne Gallinari, they remind viewers that drawing can float on the 
free board of loose sketching. Drawing techniques have always been diverse 
since the “classical” age. Thus, Fernando Cardoso mixes, in blue, fabric, pen, 
watercolor, ink, fiber, paint; O Grivo extends strands whose movement weaves 
the sound of the fragile Sound Machines; Sonia Labouriau returns to the 
circular trace of the time wheel in the raw material, clay, where everything is 
different; the play of light, shadows and contrasts, emptiness and wholeness, 
goes through Urbanália, by Marco Tulio Resende, and Cenário IV, by 
Mário Zavagli, which are two central references in the practice of intensive 
drawing. The breath and vibration of graphite show the plastic productivity 
of drawing in the 1980s. Meridilogum, by Valério Rodrigues, Renascença II, 
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by Marcelo AB, made in the same decade, state a “raw” drawing, featuring 
micro-scenes: a bottom and signs. They are all looking for a gravity field which 
is either simpler or more complex, making discrete semiographies.  Duas 
datilografias e fotocópias (Typing and photocopying), by Alex Flemming, shows 
a “meta-drawing”, the image of two of the most basic tools, a pen and an 
eraser, and reminds us that irony was not the least expressed characteristic of 
this decade. Once the doors open, you can understand the allegorizing trend of 
the section that gathers Regina Silveira, with Featherdust, part of the Trek series, 
Pictures of Chocolate, by Vik Muniz, the Redemunho series, by João Castilho, 
who chooses light to promote visual definition. The trace may be light, made 
of light, filter it, or disclose it in the inside of signs, shapes or objects. 
Drawing with light is a dream when it comes to drawing, making light 
arise from matter. The radiography by Beatriz Petrus reminds us how the 
x-rays or early-twentieth-century  “schadographies”  constituted significant 
contributions in defining form. 

The avant-garde modern(ist)s, who ruled until the 1960s, made drawing a 
clearly constructive element. The Museum’s mezzanine presents some masters 
such as Amilcar de Castro, Franz Weissmann, Lothar Charoux, Gavino Mudado 
Filho, Dionisio del Santo, Raymundo Colares, Abelardo Zaluar, especially from 
1969. At first glance, the “Balance”, “Variations”, optical games, Mathematics 
and affirmed geometries, together with symmetries and the lack of symmetry, 
the black & white contrasts, etc., drive the drawing towards mental control, 
calculation of areas, forces, fields and tensions. Angular shapes “hold” a lyrical 
element, which chooses to present itself in a contention paradox: the lyric of 
drawing may reside in the joy of in-formation. In-formation, as “intellectual” 
or idealized as it may be, may raise a pleasure no less intense than a “vitalist” 
drawing. Sometimes, reason has its unsuspected warmth. Perhaps the black 
traces in Urbanália or the rays in Redemundo say the same which is said by 
Espaço 7, by Hisao Ohara, or Ivens Fontoura’s slides: spatial pulsation. Let us 
not forget, in art history, the double-face dimension of Brazilian concretism 
in the 1950s, which seems to echo in the mezzanine: “concretisms” and 
“neoconcretism” explored the two aspects of the “constructive project”. Cold 
vibration and hot vibration are both vibrations. In art, the biggest challenge 
is to build a sensation, inventing its effect. The apparently more “rational” 
propositions of a certain geometrism could be understood as the manifestation 
of the same vital pulsation and “genetics”, whose most striking feature 
always seems to be the most open and spontaneous forms of art. Such as 
mathematicians or the physicists, who can be “artists”, artists may take the 
power of the genesis beside the structure and the severity of the structure 
beside the genesis (untitled, Rodrigo Godá). The geometrical drawing is merely 
another version of the formal impetus.  In the small windows in Urbanália and 
in the empty spaces of Espaço 7, I see the same affirmation of spatial breathing. 
Forma e Contra Forma is also an emblem of drawing’s structural strength,  

Marcelo AB, da mesma década, afirmam um desenho «bruto» de microcenas: 
um fundo e os signos. Todos estão à procura de um campo de gravidade, 
mais simples ou de maior complexidade, inventando discretas semiografias. 
As duas datilografias e fotocópias, por Alex Flemming, ao apresentar um 
«metadesenho», a imagem de dois de seus mais básicos instrumentos, a caneta 
e a borracha, nos lembram que a ironia não foi a menor característica dessa 
década. Uma vez abertas as portas, pode se entender a tendência alegorizante 
da seção que reúne Regina Silveira, com o Featherdust, da série Treck, a Pictures 
of Chocolate, de Vik Muniz, a série Redemunho, de João Castilho, que escolhe a 
luz como vetor de definição visual. O traço pode ser (de) luz, filtrá-la, revelá-la nas 
entranhas dos signos, das formas ou dos objetos. Desenhar com a luz é um sonho 
do desenho, fazer a luz surgir da matéria. A radiografia de Beatriz Petrus lembra 
como os raiogramas ou as «schadografias» do início do século XX constituíram 
aportes significativos na definição da forma. 

As vanguardas modern(ist)as, que vigoraram até os anos 1960, fizeram do 
desenho um elemento claramente construtivo. O Mezanino do Museu apresenta 
alguns mestres que se chamam Amilcar de Castro, Franz Weissmann, Lothar 
Charoux, Gavino Mudado Filho, Dionísio del Santo, Raymundo Colares,  Abelardo 
Zaluar, com predominância do ano 1969. À primeira vista, os «Equilíbrios», 
as «Variações», os jogos ópticos, a matemática e as geometrias afirmadas, as 
simetrias e dissemetrias, os contrastes preto & branco etc. orientam o desenho 
na direção do controle mental, do cálculo das áreas, das forças, dos campos, das 
tensões. Os formatos angulares «seguram» uma lírica que escolhe se apresentar no 
paradoxo da contenção: a lírica do desenho pode residir na alegria da em-formação. 
A em-formação, por mais «inteletual» ou idealizada que seja, pode suscitar 
um prazer não menos intenso que um desenho «vitalista». Às vezes, a razão 
tem seu calor insuspeito. Quiçá os traços pretos da Urbanália ou os raios do 
Redemunho falam da mesma coisa que o Espaço 7 de Hisao Ohara ou os slides 
de Ivens Fontoura: da pulsação espacial. Não nos esqueçamos, na história da 
arte, da dimensão dupla face do Concretismo brasileiro dos anos 1950, ao 
qual o Mezanino parece fazer eco: o «concretismo» e o «neoconcretismo» 
exploravam as duas facetas do «projeto construtivo». Vibração fria, vibração 
quente, ambas são vibrações. Em arte, o maior desafio é de construir a sensação, 
de inventar seu efeito. As proposições aparentemente mais «racionais» de um 
certo geometrismo poderiam bem ser entendidas como a manifestação, «no 
esquema», da mesma pulsação vital e «genética», cujo aspecto mais evidente 
nos parece sempre residir nas formas mais abertas e espontâneas da arte. 
Assim como o matemático ou o físico, que pode ser «artista», o artista pode 
levar a potência da gênese do lado da estrutura e o rigor da estrutura do lado 
da gênese (Sem Título, de Rodrigo Godá). O desenho de índole geometrizante 
é apenas uma outra versão da pulsão formal. Vejo nas janelinhas de Urbanália 
e nos vazamentos de Espaço 7 uma mesma afirmação da respiração espacial. 
Forma e Contra Forma é também um emblema da força estruturante do desenho, 
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do jogo entre pleno e vazio, anverso e avesso, interior e exterior, adição e 
subtração, superposição e substituição, discriminação e mistura, unicidade e 
multiplicidade, vida e morte, o Um e o Dois. O burro espectral que se modifica e 
renova num moto perpetuo é exemplar da faculdade afirmativa e processual do 
desenho. O passo do burro marca o tempo da marcação. «Desenho» significa 
uma potência ilimitada de inscrição/expressão. Alessandro Lima gravou, em 
inúmeras tardes, séries replicadas de imagens expostas frente a seu negativo. 
Inscrever, inscrever… Multiplicar. Multiplicar… Por quê? A resposta pode 
residir na demonstração de Letícia ou de Alessandro, frequentemente de volta 
na sua mesa de gravador, ou no lema costurado na partitura de Julia Panadés 
– o AmorTecedor, AmorteceDor –, ou nos tecidos brancos onde Rodrigo Mogiz 
desenha ou costura silhuetas de efebos. Além de trazer ao público a encenação 
do tempo lento exigido por todo desenho, pareceram constituir proposições 
sobre o prazer da criação, um prazer que desdobra seus suportes, resistentes 
ou mansos, já que todos falam do prazer do toque. A performance «naïve» de 
Efe Godoy, bem antes de encenar o estranhamento, encantou as crianças, que 
sentiram a força do jogo que toda imagem artística institui, no tempo e no 
espaço, com o espectador. 

No Mezanino do Museu, Sara Ávila, Márcio Sampaio, a Viagem às Terras 
Brasileiras, de Álvaro Apocalypse, o Primeiros Sinais de Liliane Dardot parecem 
nos apresentar o engendramento monstruoso da vida além do bem e do mal. Os 
desenhos de Miguel Gontijo, Marcos Benjamim, Tâmara Sardinha, as Máscaras 
de Saint Clair Cemin etc. constituem um conjunto muito impressionante de 
devaneios oníricos ou de sonhos da razão. O Mezanino justapõe a razão e o 
pop. Mas eles não se opõem: o popular é estruturado de maneira exemplar; 
as coabitações de seres, objetos e tempos são construídas através de uma 
organização formal muito controlada, estéticas precisas, hiperprecisas, 
micrologias detalhadas. Pode ser o privilégio da gravura. Porém, a história da 
arte mostra que o ornamento nunca é descontrolado ou aleatório (Antonio 
Henrique Amaral ou Gilvan Samico), já que a vida do inconsciente e o saber 
simbólico interessam às ciências esotéricas, que têm sua racionalidade própria, 
desde tempos imemoriais. Para interpretar esse tipo de universo visual – o ADN 
das paixões humanas nas bolhas espermatozoidais de José Ronaldo Lima, 
por exemplo –, é habitual reenviar à loucura, à idade infans e à inocência. 
Ora, nada mais culto que esses monstros da razão. Estão situados numa linha 
que remonta, pela intermediação da literatura e da gravura de cordel (as 
alegorias de Antonio Henrique Amaral ou Gilvan Samico), a longínquas origens 
«medievais», com seus desdobramentos nas alucinações goyescas e suas raízes 
no conhecimento simbólico e mitológico dos Antigos (Marcelo Grassmann). O 
bestiário fantástico dos contos – dragão, sereia, serpentes, animais totêmicos 
etc. – faz sentido ao lado do «Apocalipse» da Viagem de Álvaro: o ser híbrido 
de carvão lembra a famosa imagem de Aristóteles ajoelhado, carregando uma 
mulher nas suas costas (Baldung Grien, 1513), uma alegoria complexa da 

of the game between fullness and emptiness, front and reverse, interior and 
exterior, addition and subtraction, overlaying and replacement, discrimination 
and mixing, uniqueness and multiplicity, life and death, One and Two. The 
spectral donkey which perpetually changes and renews is an example of the 
affirmative and procedural aspect of drawing. The donkey’s step marks the time. 
“Drawing” means an unlimited power of subscription/expression. Alessandro 
Lima recorded, in numerous afternoons, replicated series of images exposed 
before their negative. Subscribe. Subscribe… Multiply.  Multiply ... Why? The 
answer may lie in the statement made by Leticia or Alessandro, often back in the 
recording table, or in the motto stitched in the musical score by Julia Panadés – 
AmorTecedor, AmorteceDor (a pun in Portuguese, which means Weaving Love, 
Dampening Love) - or in the white fabric used by Rodrigo Mogiz, where he 
draws or sews ephebus silhouettes.  In addition to bringing to the public the 
staging of slow time required throughout the drawing, they appeared to be 
propositions about the pleasure of creation, a pleasure which unfolds its tough 
or meek supports, as they all speak of the pleasure in touching.  Well before 
staging the estrangement, the performance “naïve”, by Efe Godoy, delighted 
children, who felt the strength of the game present in every artistic image in 
time and space with the viewer. 

On the Museum mezzanine, Sára Ávila, Márcio Sampaio, Viagem às Terras 
Brasileiras (Journey to the Brazilian Land), by Álvaro Apocalypse, Primeiros Sinais 
(First Signs), by Liliane Dardot, seem to present the monstrous engendering of 
life beyond good and evil. The drawings by Miguel Gontijo, Marcos Benjamim, 
Tâmara Sardinha, the Masks by Saint Clair Cemin etc., constitute a very 
impressive number of daydreams or rational dreams. The mezzanine juxtaposes 
reason and pop. But they are not opposites:  popular elements are structured in 
an exemplary fashion; the cohabitations of beings, objects and times are built by 
way of a very controlled formal organization, precise hyper-accurate aesthetics, 
with detailed micrology.  That might be a privilege enjoyed by engraving.  
However, art history shows that ornament is never random or uncontrolled 
(Antonio Henrique Amaral or Gilvan Samico), as the life of the unconscious 
and the symbolic knowledge interest the esoteric sciences, which have their 
own rationality, since the beginning of times. To interpret this type of visual 
universe – the DNA of human passions in the spermatozoid  bubbles by José 
Ronaldo Lima, for example – one often needs to use madness, childhood and 
innocence. Well, there is nothing more cultured than these monsters of reason. 
Thus, placed on a line which uses literary and cordel engraving mediation 
(allegories by Antonio Henrique Amaral or Gilvan Samico) to stretch back to 
distant “medieval” origins, with its developments in Goyescas hallucinations 
and rooted in the symbolic and mythological knowledge of the Ancient world 
(Marcelo Grassmann). The fantastic bestiary of tales: dragon, mermaid, snakes, 
totem animals, etc. make sense next to the “Apocalypse” of Álvaro’s journey: 
the hybrid coal being reminds viewers of the famous image of kneeling Aristotle, 
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experiência humana e da relação entre espírito e corpo. A nomenclatura 
dos sonhos e dos monstros, que a filosofia do século XX ainda foi capaz de 
identificar nos bastidores da razão humanista (Adorno, Sloterdijk), demonstra 
ainda, mesmo na simbologia enxuta de Marcus Augusto, sua figurabilidade. 
Essa seção da exposição apresenta a leveza e o peso do imaginário e da 
fantasia, a geração do símbolo se revelando em cada imagem como processo 
de filtração das velocidades que nos atravessam: mais lentas, em alguns casos, 
mais rápidas e incisivas, em outros. 

No final das contas, quiçá seja «sobre» a psiqué que «se desenha». Tudo 
tenderia a indicá-lo. Quiçá o desenho constitui uma anáfora: a mesma repetição 
em abrir as formas. Um filósofo estudou isso de maneira extensa. Ao analisar 
o funcionamento da figura-imagem, «que se dá a ver na cena onírica», da 
figura-forma, que «sustenta o visível, sem ser vista», ele falou também da 
figura-matriz, «que pertence, ao mesmo tempo, ao espaço do texto, ao da 
encenação e ao da cena: escrita, geometria, representação»1. O enigma do 
desenho é infindável. É nele que a arte sempre rejuvenesce. Por quê? Porque 
toma seu tempo (o ateliê ao vivo de Alessandro Lima o demonstrou no dia a 
dia da exposição), corre quando precisa, desacelera quando convém. Explora a 
matéria. Adota sempre uma temporalidade singular.

carrying a woman on his back (Baldung Grien, 1513), a complex allegory 
of the human experience and the relationship between mind and body. The 
nomenclature of dreams and monsters, which  twentieth-century philosophy 
was still able to identify in the sidelines of humanistic reason (Adorno, Sloterdijk), 
shows its figurability, even in lean symbology of Marcus Augusto. This section of 
the exhibit presents the lightness and the weight of the imaginary and fantasy 
worlds, the generation of symbols unfolded in each image as a process which 
filters velocities crossing us through:  sometimes slower and, in other times, 
more rapid and forceful. 

Ultimately, what if we “draw about” the human psyche? Everything seems to 
indicate so.  What if drawing constitutes an anaphora:  the same repetition in 
opening forms. A philosopher studied this extensively. When analyzing how the 
figure-image works, “which can be seen in the dream-like scene”, as well as 
the figure-shape, which “supports what is visible without being seen,” he also 
mentioned the figure-matrix, “which, at the same time, belongs to the space of 
the text, to the staging and to the scene: writing, geometry, representation”1. 
The drawing puzzle is endless. It is where art always gets rejuvenated. Why? 
Because it takes your time (the live studio by Alessandro Lima showed him 
dealing with the exhibit’s day-to-day aspects), runs when it needs to, and slows 
down when it befits. It explores the matter. It always adopts a unique temporality.

1 LYOTARD, Jean-
François, Discours 
figure, (1971), Paris: 
Klincksieck, 1985, 
p.279.

1 LYOTARD, Jean-
François, Discours 
figure, (1971), Paris: 
Klincksieck, 1985, 
p.279.
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A EXPOSIÇÃO “SOBRE O QUE SE DESENHA”
AUGUSTO FONSECA

“Eu tenho dito que o desenho (algo que gosto muito e sobre 
o qual venho escrevendo) é quase uma filosofia; o desenho 
é quase uma elevação da filosofia. Se existe algo na arte 
que se equivale à filosofia, para mim é o desenho, porque é 
pensamento sensível1.”

Alberto Saraiva

               
O desenho é um campo aberto para a transformação do pensar, do fazer, do 
sentir e do olhar. Sempre esteve presente na história da humanidade, seja 
através de rituais ancestrais, na invenção da escrita, na representação artística, 
ou simplesmente como uma brincadeira de criança. Faz parte do nosso 
cotidiano, aparece no design dos objetos das nossas casas, na arquitetura da 
cidade, está além de um traço sobre o papel.

Quando convidado para fazer a curadoria do acervo do Museu de Arte da 
Pampulha, imediatamente pensei que este seria um bom assunto a ser explorado. 
Primeiramente por ser um tema que abrangeria uma grande diversidade de 
trabalhos e artistas, característica do acervo do MAP; outra pela proximidade e 
o diálogo que esses trabalhos poderiam ter com o público já familiarizado com 
essa linguagem; e também por termos indubitavelmente uma forte ligação com 
esse meio em Minas Gerais. 

Vale lembrar que Juscelino Kubitschek, quando prefeito de Belo Horizonte, 
convidou Guignard em 1944 para dirigir a recém-criada Escola de Belas Artes 
e, desde então, uma importante marca ocorreu na história da arte da capital 
mineira. Guignard ensinou o desenho limpo e preciso a seus aprendizes, o 
“conhecimento da linha”, como dizia Amilcar de Castro, um dos seus alunos 
mais ilustres2. Grandes artistas, anteriormente alunos de Guignard, se tornaram 
professores e continuaram a transmitir esse conhecimento adquirido, dividindo 
os ensinamentos entre as duas faculdades de Artes Visuais de Belo Horizonte, 
a escola Guignard e a Escola de Belas Artes da UFMG, onde o desenho teve e 
ainda tem forte presença. 

Outra marca importante na história da arte em Minas e, consequentemente, do 
desenho na capital ocorreu por meio dos Salões Nacionais de Arte realizados no 
Museu de Arte da Pampulha. Muitas das obras pertencentes ao Museu vieram 
de premiações desses salões. O acervo do MAP guarda boa parte da memória 
das artes plásticas da capital desde a sua fundação, em 1957. Começou a ser 
criado com doações de um grupo de pessoas ligadas a Assis Chateaubriand e, 

EXHIBIT WHAT WE DRAW ABOUT
AUGUSTO FONSECA

“I have said that drawing (something I love and a topic I 
have been writing about) is nearly a philosophy; drawing is 
almost an elevation to philosophy. If there is something in art 
that is an equivalent to philosophy, for me it is drawing, for 
it is sensitive thought.1”  

                                                                           Alberto Saraiva

                    
Drawing is an open field for the transformation of thinking, doing, feeling and 
looking. It has always been present in human history, either through ancient 
rituals, the invention of writing, in artistic representation, or simply as a child’s 
play. It is part of our daily life. It is present in the design of objects in our homes, 
in the city’s architecture, it goes beyond tracing on paper.

When I was invited to curate the Pampulha Museum of Art collection, I 
immediately thought this would be a good topic to explore. First, because it 
is a topic which covers a wide range of works and artists, which is a feature 
of MAP’s collection; second, due to the proximity and dialog that these works 
could have with the audience which is already familiar with this language; and 
also because we undoubtedly have a strong link with this form of expression in 
the state of Minas Gerais. 

It is worth remembering that when Juscelino Kubitschek was the mayor 
of Belo Horizonte, he invited Guignard in 1944 to head the newly created 
School of Fine Arts and since then, an important milestone was achieved 
in the history of art in the state capital. Guignard taught clean and precise 
drawing to his apprentices, the “knowledge of line” as one of his most 
renowned students, Amilcar de Castro2, said. Great artists, who formerly 
were Guignard’s students, became teachers and continued passing on 
the knowledge they had acquired, sharing his lessons in both Schools of 
Fine Arts in Belo Horizonte: Guignard and the UFMG School of Arts, where 
Drawing had, and still has, a strong presence.

Another important milestone in the history of art in Minas Gerais, and 
consequently in the history of Drawing in the state capital, took place through 
the National Art Salons held at the Pampulha Museum of Art. Many of the 
works belonging to the Museum came as awards won in these Salons. MAP’s 
collection keeps much of the memory of the plastic arts in the capital since 
the Museum was founded back in 1957. The collection began to be built with 
donations from a group of people linked to Assis Chateaubriand, and later, the 

1 SARAIVA, Alberto.  
Marisa Flórido e 
Alberto Saraiva 
- Encontro com 
Nelson Felix e Marisa 
Flórido. (http://
nelsonfelix.com.br/
textos/). Acesso no 
dia 28 de julho de 
2015.

2 HERKENHOFF, 
Paulo. “Marcas do 
corpo, dobras da 
alma”. Curitiba: 
Editora Takano/
Petrobras, 2000. 

1 SARAIVA, 
Alberto.  Marisa 
Flórido e Alberto 
Saraiva - Encontro 
com Nelson Felix 
e Marisa Flórido. 
(http://nelsonfelix.
com.br/textos/). Last 
accessed on july 
28th 2015.

2 HERKENHOFF, 
Paulo. “Marcas do 
corpo, dobras da 
alma”. Curitiba: 
Editora Takano/
Petrobras, 2000. 
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posteriormente, as aquisições começaram a se dar por meio de premiações 
do Salão Municipal de Belas Artes3 até 1968, quando ocorre uma alteração 
do nome para Salão Nacional de Arte  Contemporânea de Belo Horizonte, 
mais condizente com as ideias propostas pelo Salão na época. No início dos 
anos 2000, o formato do Salão foi novamente revisitado e reformulado por 
Adriano Pedrosa e Rodrigo Moura, sendo transformado no programa Bolsa 
Pampulha. Com a reforma curatorial, também para as exposições individuais de 
artistas que ocorriam nesse período no Museu, aquisições por doações foram 
feitas a partir de obras criadas com o financiamento da exposição pelo projeto 
Arte Contemporânea. Também aconteceram, e ainda acontecem, doações 
espontâneas de artistas que reconhecem o valor e o prestigio da instituição, 
criando assim um acervo muito expressivo e em constante crescimento. 

O primeiro passo para a criação da exposição “Sobre o que se Desenha” foi 
pesquisar essa grande diversidade e quantidade de obras e artistas existentes 
no acervo do MAP. Pensando em como o acervo foi constituído, em parte por 
prêmios dos Salões Nacionais de Arte, foi natural fazer uma escolha de obras 
de artistas até então em início de carreira; também foram selecionadas algumas 
obras de artistas que de alguma forma se relacionaram com Guignard; além 
de inserirmos obras de artistas desconhecidos ou nunca mostradas. Assim, 
fizemos a junção de grandes nomes da arte nacional com artistas de gerações 
mais recentes, criando diálogos e possibilidades de reflexão e visão sobre esse 
enorme campo do desenho. 

Bourriaud escreve, em seu livro Radicante, uma frase que define bem o 
pensamento que me guiou para esta curadoria: “às vezes a exposição de um 
tema por estilhas, uma escrita fragmentária e errante, pode delimitar melhor 
seu objeto do que muitos desenvolvimentos retilíneos”4.  Assim criamos, dentro 
da exposição, campos de atuação com focos bem particulares: o  desenho como 
área de ação; o desenho como pesquisa do íntimo, do cotidiano e do particular; 
o desenho como campo expandido; o desenho como lugar de provocação; o 
desenho como investigação do espaço; e o desenho como quimera. Para a 
diferenciação e separação desses campos, criamos, por meio da expografia, 
desenhos no espaço, com o uso diferenciado da disposição dos painéis e 
vitrines, sendo o espaço expositivo também um suporte a ser explorado, 
ganhando assim formas e expressões. Desse modo, a exposição “Sobre o que 
se Desenha” foi pensada como uma pesquisa estética, além de uma ordem 
cronológica. A mostra propõe uma discussão sobre a estética e o conceito 
da linguagem desenho. O que é? Como ele nos afeta? Ele está presente no 
cotidiano? Questões que permeiam o fazer artístico.

A exposição possui alguns recortes, com o objetivo de apresentar uma pequena 
gama do grande universo que o tema abrange. Aproximamos a ideia de 
valorização do errante e da diversidade, agrupando obras de contextos diferentes,

acquisitions started happening through awards received in the Municipal Fine  
Arts Salon3 until 1968, when the event’s name changed to the Belo Horizonte 
National Salon of Contemporary Art, which was more in line with the ideas 
proposed by the Salon at the time. In the early 2000s, the Salon’s format was 
again revisited and reworked by Adriano Pedrosa and Rodrigo Moura, and 
became the Pampulha Scholarship Program.  With the curatorial reform, and 
also for individual exhibitions of artists which occurred during this period in 
the Museum, acquisitions we made by way of donations regarding works 
created with funding from the exhibition through the Contemporary Art Project. 
Spontaneous donations of artists who acknowledge the value and prestige 
of the institution also occurred, and still do, thus creating a very significant 
collection, which is constantly growing. 

The first step in the creation of the What We Draw About exhibit was to study 
this great diversity and quantity of existing works and artists in MAP’s collection. 
Considering how the collection was formed, in part through awards won in the 
National Art Salons, it was natural to choose works by artists whose careers 
were in an early stage at the time. We have also selected some works of artists 
who are somehow related with Guignard. In addition, we included works of 
unknown artists or works which had never been shown before.  Thus, we joined 
great national artists with younger ones, promoting dialog and possibilities to 
reflect and create insight in the vast field of Drawing. 

In his book The Radicant, Bourriaud wrote a phrase which defines well the 
thought that led me to this curatorship: “Sometimes showing a topic in a 
segmented way, a fragmentary and wandering writing, may define its subject 
better than many rectilinear developments”4. Thus, we created working fields 
with very specific focus within the exhibit: Drawing as an area which enables 
action; Drawing as a way to study intimate aspects related to the private and 
everyday lives; Drawing as an expanded field; Drawing as a place of provocation; 
Drawing as a means to investigate the space; and Drawing as a chimera.  To 
differentiate and separate these fields, we used the exhibit layout to create 
drawings in the space. This was done by using a unique arrangement of panels 
and windows, and the exhibition space also became a support to be explored, 
thereby gaining shapes and expressions. Thus, the What We Draw About exhibit 
was conceived as an aesthetic study, in addition to a chronological order. The 
exhibit invites visitors to discuss about the aesthetics and the concept of Drawing 
as a language. What is it? How does it affect us? Is it present in everyday life? 
Issues that permeate the artistic practice.

The exhibition features some snapshots, so as to present a small range 
of the grand universe covered in the topic. We approached the idea 
of showing appreciation to those who wander as well as to diversity. 
This was achieved by grouping works in different contexts, in order to

3 De 1937 a 1945 o 
salão era chamado 
de “Salão de Belas-
Artes”.
SAMPAIO, Márcio. 
Entre Salões: Salão 
Nacional de Arte 
de Belo Horizonte 
1969-2000. Belo 
Horizonte: Museu de 
Arte da Pampulha, 
2010.

4 BOURRIAUD, 
Nicolas. “Radicante, 
por uma estética 
da globalização”. 
São Paulo: Editora 
Martins Fontes, 
2011.
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SAMPAIO, Márcio. 
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de Belo Horizonte 
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2010.

4 BOURRIAUD, 
Nicolas. “Radicante, 
por uma estética 
da globalização”. 
São Paulo: Editora 
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2011.
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com o intuito de criar novas raízes e significações, não as apresentando com 
uma linha única de pensamento, ou presas a um pensamento histórico temporal.

Drummond escreveu, em uma reportagem sobre Nise da Silveira, que “os 
museus não valem como depósitos de cultura ou experiências acumuladas, 
mas como instrumentos geradores de novas experiências”5. Pensando na 
importância do Museu como gerador de conhecimentos e novas experiências, 
artistas e pesquisadores envolvidos com a questão do desenho foram 
convidados a propor ações e criarem diálogos com o Museu e o seu acervo. 
As ações aconteceram em momentos diversos ao longo do período expositivo.

Sendo assim, a exposição “Sobre o que se Desenha” consegue trazer reflexões 
sobre o fazer artístico dentro da linguagem do desenho, fomentando novos 
diálogos com a arte contemporânea da cidade, ao mesmo tempo que trabalha 
a memória da instituição, dando visibilidade a seu acervo e garantindo sua 
difusão e seu acesso ao público. É necessário valorizar o acervo e dar condições a 
instituição para realizar de maneira cada vez mais adequada as suas atividades, 
dando apoio e visibilidade a seus projetos, e fazer, da melhor maneira possível, 
politicas de proteção, conservação e divulgação desse importante bem cultural 
da cidade. 

create new roots and meanings, rather than presenting it as a single train 
of thought, or attached to a temporal historical thinking.

In an article about Nise da Silveira, Drummond wrote, “Museums are not to be 
perceived as cultural warehouses and places where accumulated experiences 
are stored, but as means to generate new experiences.”5. Considering the 
importance of museums as generators of knowledge and new experiences, 
artists and researchers involved in Drawing were invited to propose actions and 
create dialogs with the Museum and its collection. The actions took place at 
various times throughout the exhibition period.

Thus, the What We Draw About exhibit manages to bring reflections on the 
artistic practice considering Drawing as a language, while fostering new dialogs 
with contemporary art in the city and working on the institution’s memory, 
granting visibility to the collection, ensuring its circulation and allowing for 
public access. The collection must be appreciated, and the institution must be 
ensured the means to carry out its activities in an ever more adequate fashion, 
providing support and visibility to their projects, and, as much as possible, 
promoting policies which protect, preserve and spread the word about this 
important cultural asset of the city. 

5 ANDRADE, 
Carlos Drummond. 
Drummond sobre 
Nise e sua obra 
-Jornal do Brasil, 2 
de janeiro de 1975.

5 ANDRADE, 
Carlos Drummond. 
Drummond sobre 
Nise e sua obra 
-Jornal do Brasil, 
january 2nd 1975.
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Rosângela Rennó
Vik Muniz

5. Desenho como 
investigação do espaço

Abelardo Zaluar
Amilcar de Castro

Burle Marx
Dionísio Del Santo
Franz Weissmann
Gavino Mudado

Giovani Fantauzzi
Hisao Ohara

Ivens da Fontoura
Lothar Charoux
Maria Bonomi

Maria Helena Andrés
Mary Vieira

Mônica Sartori
Raymundo Colares

Sara Ávila
Sonia Labouriau

6. Desenho como 
quimera

Gilvan Samico
Marcelo Grassmann

Marcos Coelho Benjamim
Marcus Augusto

Saint Clair Cemin
Tâmara Sardinha

4. Desenho como 
lugar de provocação

Álvaro Apocalypse
Antonio Henrique Amaral

José Ronaldo Lima
Liliane Dardot

Márcio Sampaio
Miguel Gontijo

1.

2.

3.

5.
4.

6.

1. Desenho como 
área de ação

Alessandro Lima
Daniel Bilac

Efe Godoy
Giovanna Martins

Julia Panadés
Letícia Grandinetti

Rodrigo Mogiz
Wilson de Avellar

3332



O DESENHO COMO ÁREA DE AÇÃO

Alessandro Lima
Daniel Bilac
Efe Godoy
Giovanna Martins
Julia Panadés
Letícia Grandinetti
Rodrigo Mogiz
Wilson de Avellar

35
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O DESENHO COMO PESQUISA DO ÍNTIMO, 
DO COTIDIANO E DO PARTICULAR

Adrianne Gallinari
Alex Flemming
Fernando Cardoso
Marcelo AB
Marco Túlio Resende
Mário Zavagli
Rodrigo Godá
Sônia Lins 
Valério Rodrigues

53



Adrianne Gallinari | Sem título , 2003   
Grafite e nanquim sobre tecido  

200 x 150 cm

Fernando Cardoso | Sem título , 1997  
Técnica mista | tríptico composto por 3 livros

22 x 47,5 x 0,5  cm (cada)

5554



Alex Flemming | A borracha, 1984 ca.   
Datilografia e fotocópia em papel artesanal  

28,7 x 21,8 cm

Alex Flemming | A caneta tinteiro, 1984 ca.   
Datilografia e fotocópia em papel artesanal  

32,5 x 21,7 cm

5756



Marco Túlio Resende | Sem título (da série Urbanália) , 1980   
Pastel, grafite, nanquim e tinta sobre papel |  políptico  

89 x 58,4 cm (cada)

5958



Valério Rodrigues | Meridilogum , 1987  
Pastel seco sobre papel |  políptico composto por 16 desenhos 

89 x 58,4 cm (dimensão total)

Mário Zavagli | Cenário IV , 1985  
Grafite sobre papel  

101 x 131,5 cm

6160



Rodrigo Godá | Sem título , 2000 
Caneta esferográfica, grafite e tinta acrílica sobre tela  

70 x 76 cm

Marcelo AB | Renascença II , 1985  
Grafite e guache sobre papel 

49,5 x 70 cm

6362



Sônia Lins | Eu, 2000  
Impressão e relevo sobre papel (livro de artista)

30,7 x 22 x 1,8 cm e 43 folhas

6564



O DESENHO COMO CAMPO EXPANDIDO

Beatriz Petrus
João Castilho
O Grivo
Regina Silveira
Rosângela Rennó
Vik Muniz

67



Beatriz Petrus | Sem título  
Vidro e caneta para vidro

35 x 50 cm

Beatriz Petrus | Sem título, 1999   
Radiografia e negatoscópio 

49 x 79 x 12 cm

6968



João Castilho | Sem título (da série Redemunho), 2006
Fotografia

99,6 x 150,4 cm

João Castilho | Sem título (da série Redemunho), 2006
Fotografia

99,6 x 150,4 cm

7170



Vik Muniz | Jolly Good Fellows (da série Pictures of Chocolate), 1999 
Fotografia

128 x 158,4 cm

O Grivo | Máquinas Sonoras, 2009 
Objeto sonoro | díptico

dimensão variável

7372



Regina Silveira | Featherdust (da série Track), 2005
Instalação

dimensão aproximada de 3 m2

Regina Silveira | Todos os dias (da série Mundus Admirabilis) , 2007 
Objeto

5 x 30 cm

7574



Rosângela Rennó | Sem título (da série Cicatriz), 1996
Fotografia | tríptico

111,6 x 70,6 cm (cada)

7776



O DESENHO COMO LUGAR DE PROVOCAÇÃO

Álvaro Apocalypse
Antonio Henrique Amaral
José Ronaldo Lima
Liliane Dardot
Márcio Sampaio
Miguel Gontijo

79



Álvaro Apocalypse | Viagem às Terras Brasileiras, 1979
Carvão sobre papel

96,5 x 66 cm

Márcio Sampaio | Desenho nº1 , 1966 
Nanquim sobre papel

50 x 70 cm

8180



Antônio Henrique Amaral | O Meu e o Seu: impressões do nosso tempo  , 1967 
Album composto por 7 xilogravuras

37 x 54 cm

8382



Liliane Dardot | Primeiros Sinais, 1979
Litografia sobre papel

91,6 x 69,6 cm

MIguel Gontijo | Decadência (da série O que o uso faz ao costume: ciclo da cana de açucar) , 1977 
                          Estagnação (da série O que o uso faz ao costume: ciclo da cana de açucar) , 1977

Aquarela sobre papel, 29 x 34,2 cm ( cada)

8584



José Ronaldo Lima | Desenho 35, 1968
Nanquim e ecoline sobre papel

100,4 x 69,7 cm

José Ronaldo Lima | Sem título , 1967 
Nanquim e ecoline sobre papel

99,8 x 69,7 cm

8786



O DESENHO COMO INVESTIGAÇÃO DO ESPAÇO

Abelardo Zaluar
Amilcar de Castro
Burle Marx
Dionísio Del Santo
Franz Weissmann
Gavino Mudado
Giovani Fantauzzi
Hisao Ohara
Ivens da Fontoura
Lothar Charoux
Maria Bonomi
Maria Helena Andrés
Mary Vieira
Mônica Sartori
Raymundo Colares
Sara Ávila
Sonia Labouriau
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Amilcar de Castro | Sem título
Ferro

23 x 24 x 7 cm

Amilcar de Castro | Sem título  
Ferro

34 x 35,7 x 6 cm

9190



Lothar Charoux | Equilíbrio restabelecido, 1969
Guache sobre papel
59 x 59 cm (cada)

9392



Dionísio Del Santo | Variação Única (da série Quadrado e Círculo , 1973 
Serigrafia sobre papel

69,7 x 50,2 cm

Raymundo Colares | Gibi II, 1969 
Livro de artista

45,8 x 44,5  cm (aberto)

9594



Franz Weissmann | Sem título 
Alumínio

126 x 190 x 57  cm

Gavino Mudado | Desenho nº 2 
Nanquim sobre papel

32,4 x 50 cm

9796



Giovanni Fantauzzi | Sem título , 1977 
Ferro

39 x 85,5 x 58 cm

Mary Vieira | Croisement de Directions Opposées, 1974/1975 
Serigrafia sobre papel

27 x 69,5  cm

9998



Maria Bonomi | Cobra Norato , 1966 
Xilografia sobre papel

101,4 x 99,5 cm

Hisao Ohara | Espaço nº 7, 1967 
Acrílico

30 x 30 cm (cada parte)

101100



Abelardo Zaluar | CHíbridos II , 1969 
Grafite e vinílica sobre papel

90 x 90 cm

Mônica Sartori | Ponta de Asa de Anjo, 1993 
Litografia sobre papel

48 x 33 cm

103102



Maria Helena Andrés | Sombras no espaço
Pastel seco

50,4 x 66,5 cm

Roberto Burle Marx | Desenho I, 1972 
Nanquim sobre papel

56,8 x 76,5 cm

105104



Sara Ávila | Os visitantes 1967 
Óleo sobre tela | tríptico

96 x 66 cm (cada)

107106



109108

Sonia Labouriau | Da Via Láctea: gotas, seios, estrelas
Impressão do peão com argila em pó sobre seda | tríptico

94 x 160 cm (cada)

Ivens da Fontoura | Burro: Forma e Contra Forma, 1970 
Diapositivos e áudio

30 min



O DESENHO COMO QUIMERA

Gilvan Samico
Marcelo Grassmann
Marcos Coelho Benjamim
Marcus Augusto
Saint Clair Cemin
Tâmara Sardinha

111



Marcus Augusto | Sem título 
Linoleografia sobre papel | Políptico

61,8 x 56,8 cm (cada)

Marcos Coelho Benjamim | Chegada de D. Eugênio na Província de Caratinga, 1979 
Guache e aquarela sobre papel

43,8 x 51,5 cm 

113112



Gilvan Samico | Rumores de guerra em tempo de paz, 2001
Xilografia sobre papel 

98,7 x 62 cm 

Gilvan Samico | A Espada e o Dragão, 2000 
Xilografia sobre papel

99 x 62 cm 

115114



Saint Clair Cemin | Máscaras III, 1978 
Gravura em metal sobre papel

32 x 25 cm 

Saint Clair Cemin | Máscaras II ,1978 
                              Máscaras I , 1978

Gravura em metal sobre papel, 32 x 25 cm (cada)

117116



Marcelo Grassmann | Sem título
Gravura em metal sobre papel 

52,9 x 77,9 cm 

Marcelo Grassmann | Sem título 
Gravura em metal sobre papel

53,2 x 77,7 cm 

119118



Tâmara Sardinha | Variações em Torno de um Jacaré I , 1978 
Grafite, nanquim e ecoline sobre papel

52,3 x 45,6 cm 

Tâmara Sardinha | Variações em Torno de um Jacaré II , 1978 
                              Variações em Torno de um Jacaré III , 1978
 Grafite, nanquim e ecoline sobre papel, 52,3 x 45,6 cm (cada) 

121120



Prefeitura Municipal de Belo Horizonte . Belo Horizonte City Government
MARCIO LACERDA

Fundação Municipal de Cultura . Municipal Foundation of Culture
LEÔNIDAS JOSÉ DE OLIVEIRA

Diretoria de Políticas Museológicas . Directorship of Museums and Reference Centers
LUCIANA FÉRES

Museu de Arte da Pampulha . Pampulha Art Museum
CAROLINA ANDREAZZI

Curadoria . Curatorship
AUGUSTO FONSECA

Co-curadoria . Co-curatorship
ANDRÉ LEANDRO SILVA

Projeto Expográfico . Exhibition Design
ANA KARINA BERNARDES, AUGUSTO FONSECA

Ação Educativa . Education Program
PAOLA CUNHA, FERNANDA MAZIERO, ALINE CÂNDIDA RIBEIRO, ANA CAROLINA REZENDE, 
LUIZA REIS, MILENA ISIS TAVARES DA SILVA, POLLYANNA LACERDA MACHADO, ROBERTO 
NEVES, SARA MARQUES, JOÃO PAULO FERREIRA

Administração e Logística .  Administration and logistic
GAVONE MERCÊS, ISRAEL MASCARENHAS, JOÃO MARINHO DE SOUZA, RUTH-LÉA 
AMARAL

Artes Visuais . Visual Arts
AUGUSTO FONSECA

Biblioteca e Centro de Documentação . Library and Documentation Centre
CELESTE FONTANA, DALBA COSTA, JOÃO PAULO FERREIRA

Conservação e Restauração . Conservation and Restoration
LUCIANA BONADIO, MARIANA FERREIRA, MARINA MAYUMI

Museologia . Museology
ANDRÉ LEANDRO SILVA, LUIZ OTÁVIO

Patrimônio Cultural . Cultural Heritage
ANA KARINA BERNARDES, PRISCILLA MOREIRA

Produção . Production
DANIELA RUGGIO STARLING, ANA KARINA BERNARDES

Montagem . Setup
1COMUNICAÇÃO, DIEGO SOARES DE ABREU, ELVIS CARLOS TEODORO

Segurança e Manutenção . Security and Maintenance
ALESSANDRO RODRIGUES, DIEGO SOARES DE ABREU, ELISÂNGELA DA SILVA, ELVIS 
TEODORO, FELIPE XAVIER, GILMAR DE ALBUQUERQUE, HANS MULLER, ISABEL DE 
FÁTIMA, IZABEL BATISTA, LEANDRO DOS SANTOS, MARCELO PEREIRA, MARLENE 
TEIXEIRA, MAGDA DA ROCHA, TIAGO MARTINS, VALDEIR DE SOUZA SILVA

ASSOCIAÇÃO CULTURAL DOS AMIGOS DO MUSEU DE ARTE DA
PAMPULHA – AMAP

Presidente . President
VALÉRIO FABRIS

Diretora Administrativa Financeira .  Administrative and Financial Director
ROSÂNGELA COSTA

Apoio Cultural e Parcerias . Cultural Support and Partnerships
1 COMUNICAÇÃO, VAN GOGH MOLDURAS, ALMEIDA GOMES SEGUROS, OSMAR TINTAS, 
VINÍCULA GARIBALDI, PÉ PALITO

PUBLICAÇÃO . PUBLICATION  

Organização, Coordenação Editorial e Projeto Gráfico . Editorial Organization and Graphic Design
AUGUSTO FONSECA

Textos . Texts
AUGUSTO FONSECA
STÉPHANE HUCHET

Revisão e tradução . Proofreading and Translation
DIALETO TRADUÇÕES

Fotografias . Photographs
EDUARDO ECKENFELS: p. 52-65; 68-100; 102-107; 110-121.
GLÊNIO CAMPREGHER: p. 8; 40-49; 66-67; 101.
AUGUSTO FONSECA: p. 36-37.
ANDRÉ LEANDRO SILVA: p.109.
BRUNA CARVALHO: p. 26-31; 108.
FELIPE MESSIAS: p. 34-35.
IGOR REIS: p. 50-51.
JÉSSICA AMENO: p. 38-39.



As publicações desta linha editorial 
referem-se a conteúdos e iniciativas 
de reflexão, produção, fruição, 
valorização e disseminação das artes 
em suas mais diversas linguagens, 
tais como teatro, dança, circo, 
moda, artes visuais, audiovisual, 
cultura popular, música e literatura.
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