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A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Fundação Municipal de Cultura, tem o prazer de trazer ao 
público a publicação resultante do Projeto Telas Urbanas.

O projeto visa à requali�cação e à transformação dos espaços públicos e privados urbanos por meio 
da arte mural. Sua ideia central, que já atingiu várias outras cidades brasileiras, é transformar o 
acinzentado das ruas em cores, formas e desenhos, somando-se a outras ações que promovem a 
revitalização dos espaços urbanos degradados e sem função social. Em sua primeira edição, foram 
selecionadas propostas para a produção de intervenções artísticas em espaços urbanos da região da 
Pampulha, mas pretende-se atingir a cidade como um todo.

A valorização dos artistas locais também é um ponto importante do Projeto Telas Urbanas, mas destaca-
se também a participação de artistas renomados com importantes trabalhos em outras cidades 
brasileiras e mundiais.

Marcio Lacerda
Prefeito de Belo Horizonte

The City Hall of Belo Horizonte, through the Municipal Foundation of Culture, is pleased to bring to the 
public the publication resulting from the Telas Urbanas Project.

The project is aimed at the requali�cation and transformation of both urban public and private spaces 
through mural art. Its core idea, which has already reached several other cities in Brazil, is to turn the 
gray reality of the streets into colorful shapes and drawings, in addition to perform other actions that pro-
mote the revitalization of degraded urban areas without social function. In its �rst edition, the proposals 
for the production of artistic interventions in urban areas within the Pampulha region were selected, but 
the intention is to reach the city as a whole.

Fostering local artists is another major point of the Telas Urbanas Project, but it is also worth highlighting 
the participation of renowned artists with important works in other Brazilian and world cities.

Marcio Lacerda
Mayor of Belo Horizonte



O projeto Telas Urbanas é uma resposta a�rmativa da política cultural da Prefeitura de Belo Horizonte, 
de fomento e valorização das artes visuais, de forma especial o graf�ti e as intervenções murais, 
destacando-se como o maior projeto coletivo de arte urbana da cidade.

Assim, a Prefeitura de Belo Horizonte tem no fomento da arte a percepção de que a economia criativa 
e a cultura são forças capazes de transformar a realidade gerando emprego, renda e mais, uma cidade 
mais humana e bela.

Neste sentido, o projeto rea�rma nosso compromisso com a promoção e valorização de todas as 
formas legítimas de arte contemporânea através de políticas públicas.

A arte eleva os espíritos, humaniza pessoas e os espaços urbanos.

Leônidas José de Oliveira
Presidente da Fundação Municipal de Cultura

The Telas Urbanas Project is an af�rmative response from the cultural policy of Belo Horizonte, promoting 
and fostering the visual arts — especially graf�ti and murals interventions — noteworthy for being the 
largest collective project of urban art of the city.

The City Hall of Belo Horizonte thus promotes, through the development of art, the understanding that 
creative economy and culture are forces capable of transforming reality through the generation of 
employment, income, and especially a more humane and beautiful city.

In this sense, this project reaf�rms our commitment to the promotion and fostering of all legitimate forms 
of contemporary art through public policies.

Art elevates the spirit, humanizing people and the urban spaces.

Leônidas José de Oliveira
President of the Municipal Foundation of Culture 



É com grande alegria que apresentamos esta publicação, que registra o Projeto “Telas Urbanas”, 
oriundo do Edital cuja proposta é democratizar e fomentar a arte urbana, além de proporcionar a 
requali�cação dos espaços públicos da cidade de Belo Horizonte mediante intervenções artísticas em 
áreas residuais tais como: muros, arrimos, fundos de galpão, baixios de viadutos e outras.

A partir da década de 1970, a arte urbana com a técnica do graf�ti surge em Nova Iorque, nos Estados 
Unidos, quando alguns jovens começaram a deixar suas marcas nas paredes da cidade. Essas marcas 
evoluíram com técnicas e desenhos e hoje abarcam os mais diferentes signi�cados. Cabe destacar, 
contudo, o seu reconhecimento como manifestação legítima dos grupos sociais, tanto artística quanto 
social e política, traduzindo identidades tipicamente urbanas.

Hoje em dia, além do graf�ti, o espaço urbano é palco de diversas manifestações de arte mural, que 
fazem parte da paisagem das metrópoles contemporâneas e atualmente são inúmeros os exemplos de 
ações de grupos isolados que imprimem na paisagem urbana as suas marcas.

Assim, o Museu de Arte da Pampulha abraça as formas contemporâneas de expressão artística 
tipicamente urbanas e conta, mais uma vez, com a participação da Associação dos Amigos do Museu 
de Arte da Pampulha.

A Associação Cultural de Amigos do Museu de Arte da Pampulha (AMAP), desde sua criação, em 
1996, tem sido parceira do MAP, apoiando suas iniciativas artísticas e culturais e ajudando a preservar, 
enriquecer e divulgar seu acervo de obras de arte, assim como o patrimônio arquitetônico e paisagístico 
representado pelo prédio-sede e pelos jardins do entorno.

A AMAP e o Museu de Arte da Pampulha acreditam que o principal fruto deste projeto é fomentar a 
produção contemporânea artística e a valorização das artes visuais e mural urbana.

Luciana Rocha Féres
Diretora do Conjunto Moderno da Pampulha
Ana Carolina Andreazzi
Chefe de Departamento do Museu de Arte da Pampulha

It is with great joy that we present this publication, documenting the Telas Urbanas Project, which 
originates from the open call for artists and is aimed at democratizing and fostering urban art, as well 
as providing the requali�cation of public spaces in the city of Belo Horizonte by means of artistic 
interventions in residual areas such as outside walls, retaining walls, backs of warehouses, shoals of 
viaducts and others.

From the 1970s onwards, urban art, along with Gra�tti technique, started to appear in New York, USA, 
when some young people began to leave their marks on the walls of that city. These marks have evolved 
through techniques and drawings and today they carry the most different meanings. Is worth highlighting, 
however, its recognition as a legitimate manifestation of social groups, both artistically, socially and 
politically, translating typical urban identities.

Today, besides graf�ti, urban space is the stage for several demonstrations of mural art, making up the 
landscape of contemporary metropolises, and there are currently numerous examples of actions of 
individual groups who leave their mark on the urban landscape.

This is how the Pampulha Museum of Art embraces the contemporary forms of typically urban artistic 
expressions and, once again, is supported by the participation of AMAP (Cultural Association of Friends 
of the Pampulha Museum of Art).

Since its establishment in 1996, AMAP has been a partner of Pampulha Museum of Art, supporting its artistic 
and cultural initiatives and helping to preserve, enrich and promote its artwork collections, as well as the 
architectural and landscape heritage, represented by its headquarters building and the surrounding gardens.

Both AMAP and the Pampulha Museum of Art believe that the main result of this project is to promote 
contemporary artistic production and appreciation of the visual arts and urban mural art.

Luciana Rocha Féres
Director of Pampulha Modern Ensemble 
Ana Carolina Andreazzi
Head of Department of the Pampulha Museum of Art
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GRAFFITI – EXPRESSÕES E SUBVERSÕES PÚBLICAS 
QUE ATRAVESSAM O TEMPO  
MARIA LUIZA VIANA

  Olhe para qualquer grande revolução acontecendo e você verá latas de tinta spray. 
(Graf�ti anônimo)

O surgimento do fenômeno graf�ti é relativamente recente, nasce nos 1970 como um código de disputa 
territorial entre grupos nos guetos nova-iorquinos, quando jovens negros e latinos passam a criar e a 
espalhar marcas e pseudônimos nos muros e metrôs. Um fenômeno que rapidamente irá se propagar 
pelas grandes cidades do mundo.

No entanto, inscrever uma imagem ou uma escrita nos espaços públicos é algo bem mais remoto. As 
cidades, desde as mais arcaicas sempre foram repletas de mensagens, de inscrições que serviam para 
a construção da ordem ou para a preservação da fé, como as cidades romanas, crivadas por escritas 
epigrá�cas o�ciais, como imposições da autoridade, ou as cidades islâmicas recamadas de uma 
caligra�a disseminada por todos os espaços construídos (LODI, 2006). As cidades nunca deixaram de 
ser também superfície para a expressão de gestos cotidianos dos seus cidadãos. 

Embora sejam associados à estética contemporânea, atribui-se aos graf�ti uma categoria bem mais 
ampla e antiga que inclui os gra�smos, mitogramas pintados nas rochas e paredes como símbolos 
emblemáticos de caráter místico ou de ocupação de um território, desde as mais remotas civilizações 
até as imagens e escritas multicoloridas pintadas nas paredes das grandes metrópoles . E também os 
pequenos desenhos jocosos, rabiscos, raspagens, frases gratuitas, aparentemente triviais e marginais 
quase imperceptíveis, deixados pelos habitantes, espontânea ou intencionalmente nos espaços públicos.

A ideia dos graf�ti como uma marca da visualidade urbana foi se recon�gurando, acompanhando as 
transformações das sociedades, sobretudo no que concerne à cultura, à arte e à vida social nos 
grandes centros. 

GRAFFITI - EXPRESSIONS AND PUBLIC SUBVERSIONS 
THAT TRANSCENDS TIME    
MARIA LUIZA VIANA

  Look at any great revolution going on and you will see spray paint cans. 
(Anonymous graf�ti)

The emergence of the “graf�ti phenomenon” is relatively recent, born in the 1970s as codes for territorial 
disputes between gangs from New York City ghettos, in a time when black and Latino youth started 
creating and spreading their tags and pseudonyms on walls and subways. A phenomenon that would 
quickly spread throughout the largest cities in the world.

However, placing drawings or writings in public spaces is a much older practice. Since ancient times, 
cities have always been full of messages and inscriptions that served to insure the order or to preserve 
the faith, such as the Roman cities, riddled with of�cial epigraphic inscriptions as a means of imposing 
authority, or the Islamic cities, all adorned with a calligraphy disseminated in every built environment 
(LODI, 2006). Meanwhile, cities have never ceased to be the setting for the expression of everyday 
actions of their citizens. 

Usually associated with a contemporary aesthetic, it is attributed to graf�ti a much wider and older 
category, which includes graphics and mythograms painted on rocks and walls like the iconic symbols 
of mystical character or of the occupation of a territory, from the earliest civilizations to the writings and 
images on the walls of contemporary cities. This includes, likewise, small humorous drawings, scribbles, 
scraping, some graceful and seemingly trivial sentences, so marginal and almost imperceptible, 
spontaneously or intentionally left by people in public spaces. 

The idea of graf�ti as a mark of urban visibility has been recon�gured, following the transformation of 
societies, especially with regard to culture, art and social life in larger urban areas. 
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Se considerarmos o contexto do início do século XX, eles já estavam presentes nas grandes 
metrópoles, juntamente aos outros signos da urbanidade industrial; aos cartazes publicitários, às 
vitrines e à profusão de muitos elementos da cultura popular. Na forma de desenhos e outros 
registros deixados nos espaços públicos, começam a chamar a atenção de fotógrafos e artistas e 
irão contribuir como uma das bases da arte moderna. George Brassaï, Gustave Courbet, Georges 
Seurat, Toulouse-Lautrec, Salvador Dalí, Pablo Picasso, André Breton, Henri Matisse, Francis Picabia, 
Tristan Tzara, Paul Éluard, atraídos por estas marcas, promovem verdadeiras experiências sensoriais 
urbanas, deambulações aleatórias por lugares banais sobretudo nos guetos de Paris, a �m de 
buscar novos elementos para suas obras. A relação entre arte e o espaço estava no cerne das 
questões dos artistas modernos; os cubistas trataram de fragmentá-lo, incorporando nele o tempo. 
Os surrealistas tentaram a decifração do espaço interior, a passagem do espaço subjetivo à 
matéria, o corpo e o mundo exterior. Do expressionismo de George Grosz à arte bruta de Jean 
Dubuffet, de Ernst L. Kirchner ao experimentalismo urbano de Antoni Tàpies. É inegável que os 
artistas buscariam nas ruas a coexistência de outras realidades e novas dimensões para as novas 
linguagens da arte. Picasso declara “A criação pura é um pequeno graf�ti [...] um pequeno gesto 
sobre o muro, isto é a verdadeira criação.“ (PICASSO, apud RIOUT, 1990, p.48).

A partir da segunda metade do século XX, os graf�ti tomam outra dimensão, já não se trata de 
experiências banais deixadas nos espaços públicos, eles irão tomar um caráter intencional e político. 
Para os artistas dos anos 1960, já não signi�cavam apenas um elemento que trará outras dimensões 
para suas obras, mas uma experiência legítima, experimentada diretamente no próprio espaço público. 

Nos anos 1960, artistas e ativistas como Claes Oldenburg, Allan Kaprow, Jean Tinguely, Robert 
Jasper Grootveld e muitos outros �zeram experiências fascinantes, performances, happenings; que 
fundiam pintura, arquitetura, escultura, teatro e dança, magia e protesto, tomando as ruas como 
espaço de inventividade com o intuito de romper as normas da arte, aproximá-la das experiências 
cotidianas, de criticar os valores da sociedade e os princípios funcionais do urbanismo. Provos, 
Situacionistas, Fluxus, arte povera, land art, body art, pop art, neo-dada, foram múltiplas as fontes 
que geraram as artes nas décadas de 1960 e 1970. Elegem o espaço público como vital para suas 
criações. No Brasil não foi diferente, em 1970 em Belo Horizonte artistas como Décio Noviello, 

If we consider the context of the early twentieth century, they were already present in large cities, along with 
other signs of industrial urbanity, with the billboards, the shop windows and the profusion of many elements 
of popular culture.  In the form of drawings and other records left in public spaces, they began to draw the 
attention of photographers and artists and started to contribute as one of the foundations of modern art. 
George Brassaï, Gustave Courbet, Georges Seurat, Toulouse-Lautrec, Salvador Dalí, Pablo Picasso, André 
Breton, Henri Matisse, Francis Picabia, Tristan Tzara, Paul Éluard, all attracted by these marks, have created 
true urban sensory experiences, random wanderings through banal places, especially in the ghettos of 
Paris, in order to �nd new elements for their works. The relationship between art and space is at the heart 
of the issues of modern artists; the Cubists sought to fragment it, by incorporating time in it. The Surrealists 
tried to decipher the inner space, the transition from the subjective space to matter, the body and the outside 
world. From George Grosz’s expressionism to Jean Dubuffet’s Art Brut, from Ernst L. Kirchner to Antoni 
Tàpies’ urban experimentalism, it is undeniable that the artists would seek on the streets the coexistence 
of other realities and new dimensions for new artistic expressions. Picasso states, “Pure creation is a small 
graf�ti [...] a small gesture on the wall, this is the true creation.” (PICASSO, apud RIOUT, 1990, p.48).

From the second half of the twentieth century, graf�ti began to take another dimension; it no longer 
represented mere, banal experiences left in public spaces, but had rather an intentional and political 
character. For artists of the 1960s, the graf�ti no longer meant only one element that would bring other 
dimensions to their works, but rather a legitimate experience, carried out directly in the very public space.
 
In the 1960s, artists and activists such as Claes Oldenburg, Allan Kaprow, Jean Tinguely, Robert Jasper 
Grootveld and many others made fascinating experiences, performances, happenings, blending painting, 
architecture, sculpture, theater and dance, magic and protest, taking over the streets as spaces for creativity, 
with the aim of breaking the standards of art, bringing it closer to everyday experiences, criticizing the 
values of society and the principles of functional urbanism. Provos, Situationists, Fluxus, Arte Povera, Land 
Art, Body Art, Pop Art, Neo-Dada, the sources that gave rise to the arts in the 1960s and 1970s were 
many. They consider the public space as a vital element to their creations. In Brazil, it was no different. In 
1970 in Belo Horizonte, artists such as Décio Noviello, Cildo Meireles and Artur Barrio  proposed in the 
exhibition “Do corpo à terra” (“From the body to the earth”) some works that radically mixed everyday 
experiences, art and political protest, designed for public spaces within the city.
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Cildo Meireles e Artur Barrio propuseram na Exposição “Do corpo à terra”, obras que misturavam 
radicalmente experiências cotidianas, arte e protesto político, projetadas para os espaços públicos 
da cidade.

Neste contexto, os graf�ti ascendem-se como um modo potente de manifestação e expressão estética e 
política. Explodem em 1968 na Europa, sobretudo na França em meio aos movimentos estudantis e 
começam a surgir em outras cidades do mundo. Frases pintadas nos muros e cartazes expunham para 
a sociedade um tipo de poder: “o poder da imaginação“, do qual serviria para liberar o potencial da 
realização artística, sobretudo nas ruas. Entre várias questões antiditatoriais, antiimperialistas e 
anticapitalistas, estes graf�ti expunham críticas à sociedade de consumo, reivindicavam novos 
posicionamentos frente aos usos dos espaços urbanos. Provocaram aquilo que Jean Baudrillard  de�ne 
como “a insurreição dos muros” ou “a revolução nas ruas” (1979)

Os graf�ti nos anos 1960 e 1970 foram intensos e podem ser vistos como um traço comum de 
alinhamento dos movimentos que ocorriam em todo o planeta, da revolta estudantil francesa às 
reivindicações que explodiam em toda a América; a Revolução Cubana, a Guerrilha Boliviana, o 
movimento Black Panther, os movimentos contra a Guerra do Vietnã, as revoltas em Tlatelolco no 
México, em Berkeley, Montevideo, Córdoba e Buenos Aires (MELENDI, 1997).

Em Belo Horizonte, neste período, como em outras capitais do Brasil, fachadas e muros são tomados 
por frases como: “Fora a ditadura”, “Viva a revolução” e muitas outras a favor da liberdade, do direito 
civil e da democracia. Surgem em meio à piquetes, bombas de gás lacrimogêneo e prisões. 

Durante o período ditatorial, os graf�ti vão perdendo sua força e o seu caráter transgressor e acabam 
desaparecendo, como ocorreu com outras manifestações culturais; nas artes plásticas, no teatro, na 
música, na literatura e no cinema. E retornam às ruas a partir de 1978, com um caráter mais poético. 
Trata-se de frases-poemas, trocadilhos bem humorados, jogos de palavras com mensagens subliminares 
que apareciam nos muros de um dia para o outro, caracterizando a transição do regime ditatorial para 
o democrático. “Amanhã há de ser a manhã, mãe amanhecer!”, “Abaixo a vida dura”, “Tristes 
horizontes, tristes trópicos” “Maria Clara quero a gema” (FONSECA, 1981).  

In this context, graf�ti emerged as a powerful mode of both aesthetic and political manifestation and 
expression. It exploded in 1968 in Europe, especially in France among the student movements, and 
began to emerge in other cities in the world. The phrases painted on the walls and on the posters 
exposed to society a sort of power: “The power of imagination”, which would serve to release the 
potential of artistic achievement, especially on the streets. Among various anti-dictatorial, anti-imperialist 
and anti-capitalist issues, these graf�ti directed critics towards the consumer society, demanding a new 
organization of the uses of urban spaces. They caused what Jean Baudrillard calls “the uprising of the 
walls” or “the revolution in the streets” (1979).

Graf�ti in the 1960s and 1970s was intense and can be seen as a common thread that united movements 
taking place around the world, from the French student revolt to the demonstrations that erupted all over 
the American continent — such as the Cuban Revolution, the Guerrilla Movement in Bolivia the Black 
Panther Party, the protests against the Vietnam War, the revolts in Tlatelolco in Mexico, in Berkeley, 
Montevideo, Cordoba and Buenos Aires (MELENDI, 1997).

In Belo Horizonte during this period, as in other capitals of Brazil, the façades and walls were taken by 
phrases like “Down with dictatorship”, “Long live the revolution” and many others in favor of freedom, 
civil rights and democracy. They emerged amid a scenario of picketing, tear gas and arrests. 

During the dictatorial period, graf�ti began to lose its strength as well as its transgressive character 
and ended up disappearing, as occurred with other cultural manifestations; the plastic arts, theater, 
music, literature and cinema. Later, in 1978, it came back to the streets with a more poetic character. 
Poem phrases, humorous puns, wordplays with subliminal messages appeared overnight on the walls, 
outlining the transition from dictatorship to democracy. “Amanhã há de ser a manhã, mãe amanhecer!” 
(“Tomorrow shall be the morning, mother dawn!”), “Abaixo a vida dura” (“Down with the hard life”), 
“Tristes horizontes, tristes trópicos” (“Sad horizons, sad tropics”), “Maria Clara quero a gema” (“Maria 
Clara, I want the yolk.”)1 (FONSECA, 1981).  

1. “Clara” means both a female name and “egg white” in Portuguese. [Translator’s note]
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Mas, no �nal dos anos 1970, eles irão tomar um caráter radical. Se nos anos 1960 eram atribuídos 
aos estudantes, universitários, artistas, militantes políticos, nos anos 1970, passam a ser utilizados como 
instrumento de a�rmação étnica e social de grupos minoritários. 

Um novo tipo de intervenção no espaço público, com o uso de outro tipo de arma ao invés de coquetel 
molotov, latinhas de aerossol e um outro tipo de poder: o poder dos signos e da cultura dominante. Em 
Nanterre na França, tratava-se de uma organização política marxista-leninista, no Bronxy um processo 
cultural selvagem, ao nível de signos, sem objetivo, sem ideologia, apenas uma forma simbólica de 
participar da pólis. (BAUDRILLARD, 1979)

Primeiramente, eram só assinaturas ou apelidos, números das ruas, associados aos grupos e culturas 
juvenis que irão funcionar como signos distintivos de uso e de circulação pelos espaços de Nova 
Iorque, bem como um código de disputa territorial, entre gangues que se confrontavam 
cotidianamente. Há de se lembrar do contexto urbanístico do Bronxy nos anos 1970, marcado pela 
des�guração arquitetônica, pela relocação dos moradores, en�m, pela destruição simbólica das 
relações sociais. Diante da deterioração dos espaços habitáveis, assiste-se ao aparecimento de 
uma criação ligada a um outro tipo de ordenação do modo de estar na cidade. O muro cheio de 
assinaturas e endereços assume um lugar de um território coletivo, de disputa simbólica, quando os 
signi�cados das mensagens revelam somente: “eu existo”, “eu sou fulano, moro em tal rua”. São 
assinaturas curtas, nicks ou tags, como costumam chamar, executadas em estilo “throw–up”, 
produzidas rapidamente para que seus feitores não fossem pegos pela polícia. Não são seus 
próprios nomes, mas pseudônimos, e com isso propõem uma reversão do próprio código de 
visibilidade na cidade, tônica da sociedade contemporânea, onde todos querem um lugar. 

Com o tempo vão surgindo assinaturas com caligra�as diferenciadas, desenhos mais elaborados, 
multicoloridos e que, além dos muros, vão cobrindo as superfícies de trens e metrôs de Nova Iorque, 
deslocando-se de um lugar para outro da cidade. Este caráter de mobilidade coloca a própria superfície, 
suporte em movimento, requer um outro tipo de elaboração para isso as letras acabam tomando um 
estilo próprio percebido a alguns quilômetros por hora. Como os artistas futuristas que eliminavam a 
distinção entre campo pictórico e o mundo “real” das fábricas, das ruas, da velocidade, para 

But in the late 1970s it started to take a radical character. If in the 1960s it was attributed to students, 
scholars, artists, political activists, in the 1970s, it started being used as an instrument of ethnic and 
social af�rmation of minority groups. 

A new type of intervention in the public space, with the use of another type of weapon; spray cans 
instead of Molotov cocktail, as well as new types of power: the power of signs and of the dominant 
culture. In Nanterre, France, it was a Marxist-Leninist political organization; in Bronxy it was more a 
wild cultural process at the level of the signs, with no objective or ideology, but only a symbolic way to 
participate in the polis. (BAUDRILLARD, 1979).

First, they were only signatures or nicknames, street numbers, associated with groups and youth 
cultures, serving as distinctive signs of use and circulation of the spaces in New York as well as codes 
for territorial disputes between the gangs that used to confront daily. We must remember the urban 
context of Bronxy in the 1970s, marked by architectural dis�gurement, the relocation of the residents, 
in short, by the symbolic destruction of social relations. In the face of the deterioration of the living 
spaces, we witness the emergence of a conception linked to a new sorting type of existence in the city. 
The wall, �lled with signatures and addresses, was now the place of a collective territory of symbolic 
disputes, while the meanings of the writings revealed one only message: “I exist”, “I am somebody, I 
live in this street.” Short signatures, nicknames or tags, executed in “throw-up” style, produced quickly 
in order not to be caught by the police. They do not write their own names, but rather pseudonyms, 
thus proposing a reversal of the very code of visibility in the city, the keynote of contemporary society, 
where everyone wants a place. 

Over time signatures start to emerge with different handwritings, more elaborate and multicolored  
designs, going beyond the walls, covering the surfaces of trains and subways of New York, moving from 
one place to another in the city. This mobility character connects with the surface itself, a moving support, 
requiring a different kind of drawing, in which the letters end up taking their own style, noticeable in a 
few kilometers per hour. Just like the futuristic artists that eliminated the distinction between the pictorial 
�eld and the “real” world of factories, of streets, of the fast-paced life, in order to promote a lawless and 
multifaceted logic of perception and representation of reality.
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promoverem uma lógica desregrada e multifacetada de percepção e de representação da realidade. 
Este fenômeno com algumas variações irá se espalhar por todas as grandes cidades do mundo. 

Se antes os graf�ti eram inscrições abjetas, recalcadas, dos mictórios e terrenos baldios que chamaram 
a atenção dos surrealistas, agora deslocam-se, “invadem a cidade branca“ e revelam o verdadeiro 
gueto para todo o mundo (BAUDRILLARD, 1979).

Surge daí um vocabulário único e ao mesmo tempo diverso, aglutinando os múltiplos códigos, do mass 
media, da publicidade, dos cartoons e tudo mais da cultura underground. Os escritores de rua, writers, 
como se denominavam, criaram um vocabulário e uma caligra�a próprios, letras emaranhadas, estilos 
herméticos “selvagens” que irão funcionar como modo de transgressão e de ocupação da cidade.

Os graf�ti cresceram e difundiram-se em torno do movimento hip hop, que surgiu como uma espécie de 
organização não governamental, cujo objetivo era substituir as brigas de rua por competições musicais 
e de dança que ocorriam principalmente nos bairros negros e latinos de Nova Iorque. Inspirado nas 
lutas de resistência, anti-racistas da Jamaica e de Soweto e in�uenciado pelos ideais paci�stas de 
Martin Luther King, pelo movimento Black Panther e Malcolm X. Segundo MCLAREN (1992), o objetivo 
do hip hop era integrar políticas a�rmativas e estilos diversos de arte que surgiam e se fundiam nas ruas 
entre as gírias do bebop, sons do reggae e do soul, break e graf�ti. 

Torna-se um movimento cultural global, criando um intercâmbio e uma intimidade entre jovens negros e 
pobres de vários lugares do mundo, trazendo à tona uma origem ancestral: um elemento antigo que 
permite atravessar os problemas cotidianos e chegar à criação (LODI, 2003). Por volta de 1983, o hip 
hop já mobilizava jovens de vários países. Em Belo Horizonte começa a aparecer em pequenos 
coletivos, em torno das rodas de break e a exemplo do �lme Beat Street dirigido por Stan Lathan (1984) 
“...quando a gente começou, em 1983, na verdade, a gente já estava dançando break e participando 
ativamente das rodinhas.“ (gra�teiro de BH, em depoimento à autora). 

 Assim, começam a aparecer os graf�ti “feitos primeiramente em lugares restritos, ou nos espaços que 
a gente ia treinar para dançar (breaking), ou então numa quebrada, onde a gente se encontrava, no 

This phenomenon, with some variations, spreads across all the major cities in the world. If before the 
graf�ti was considered mere abject, repressed inscriptions, particularly found in the toilets and vacant 
lots, drawing the attention of the Surrealists, now they move, “they invade the white city” and reveal the 
true ghetto to the world (BAUDRILLARD, 1979).

This results in a unique and at the same time diverse vocabulary, bringing together the multiple codes 
from the mass media, from advertising, from the cartoons and from everywhere else in the underground 
culture. Street writers created their own vocabulary and handwriting, through their jumbled letters, their 
“wild”, hermetic styles that act both as a mode of transgression and occupation of the city.

The graf�ti grew and spread around the Hip Hop movement, which emerged as a kind of non-
governmental organization, with the aim to turn the street �ghts taking place mainly in black and Latino 
neighborhoods in New York into musical and dance competitions. They were inspired by the anti-racist 
resistance struggles of Jamaica and Soweto and in�uenced by Martin Luther King’s ideals of peace, 
by the Black Panther Party and Malcolm X. According to MCLAREN (1992), the aim of Hip Hop was 
to integrate af�rmative policies and various styles of art appearing and being merged on the streets, 
among the slangs and the sounds of the bebop, reggae and soul, breakdance and graf�ti.  

It has become a global cultural movement, promoting exchange and creating an intimacy act between 
black and poor young people from around the world, bringing to light an ancient origin: an old element 
that allows to go through everyday problems and get to the stage of creation (LODI, 2003). Around 
1983, Hip Hop had already brought together young people from various countries. In Belo Horizonte, 
it began to appear in small collectives around break dance circles and, just like in the movie Beat Street 
directed by Stan Lathan (1984)... “when we started in 1983, in fact, we were already doing break dance 
and actively participating in the dance circles.” (Belo Horizonte Graf�ti artist in testimony to the author) 

And so, the graf�ti began to appear, “�rst done in restricted places, or in the spaces where we used to 
go to train break dancing, or in the hood, where we stood near the wall of the place we had to train. But 
we also used to copy from foreigners or from anyone that we saw in the street. In 1985, we were in full 
swing.”  (Belo Horizonte Graf�ti artist in testimony to the author) 
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For many young people, Hip Hop is a way of life that transcends its art forms, since it associates other 
semantic aspects, such as ways of speaking, gesturing, clothing, using slang and many other expressions 
that, through its terms, evoke sensibilities of African American diaspora. 

From there, graf�ti began to take more and more place in the landscape of Belo Horizonte, mobilizing 
groups in different parts of the city, especially in the suburbs. Besides the emerging style inspired by 
Hip Hop, there was also the stencil that came through, a technique used in France by students in the 
movement of 1968 and then popularized in the 1980s by the iconic Blek le Rat. In Latin America, it 
facilitated the spread of Che Guevara’s image as a revolutionary leader on the continent, after his death 
in 1967. Its presence in Brazil was attributed to the multi-talented artist Alex Vallauri, who worked on 
the streets of São Paulo in the 1980s with iconic and poetic images, and in Belo Horizonte, where he 
emerged between 1994 and 1995. The technique is associated with groups of artists and academics, 
such as Grupo Flit, which produced urban interventions in the city inspired by literature and �lm.

In the same period, Xeréu’s emblematic panels began to appear in the city, an artist who became the pioneer 
of the sticker technique in Belo Horizonte, sticking repeatedly throughout the streets an image that he called 
“O Vigia” (The watchman).  Since then, graf�ti has been increasingly expanding in Belo Horizonte with 
several formats: old school, a style connected to its New York roots, the pixo2, the grapixo3, stencil, sticker or 
�ne art, which involves the production of large murals and requires techniques that are more re�ned.
 
They have attained a never before achieved condition, experiencing a sort of triumph of their expression 
or a new kind of power. 

In Belo Horizonte, as well as in other major cities of the world, they can easily be seen on walls, streets 
and entire passages. They are not intended to represent a local history or a style of their own, but rather 
to blend with other styles, ranging from classical to pop, radical neo-expressionism.

2. Pixo (also spelled “Picho”) is the Brazilian Portuguese short term for “Pichação” or tagging. [Translator’s Note]
3. Grapixo is the Brazilian Portuguese term combining the concepts of Graf�ti and “Pichação” (tagging). [Translator’s Note]

muro mesmo da própria casa, onde a gente fazia para treinar. Mas também a gente copiava dos 
gringos ou de algum que a gente via na rua. Em 1985, a gente estava no auge.“ (gra�teiro de BH, em 
depoimento à autora). 

Para muitos jovens, o hip hop é um modo de vida que vai além das suas formas de arte, pois irá 
articular outros aspectos semânticos, como o jeito de falar, gesticular, vestir, gírias e muitas outras 
expressões que através dos termos evocam sensibilidades da diáspora afroamericana. 

A partir daí os graf�ti tomam cada vez mais um lugar na paisagem de Belo Horizonte, mobilizando 
grupos em diferentes cantos da cidade, sobretudo nas periferias.

Além do estilo que crescia em torno do hip hop, surgia também na cidade o stencil, técnica usada na 
França pelos estudantes no movimento de 1968 e depois popularizada nos anos 1980 pelo icônico 
Blek le Rat. Na América Latina facilitou a difusão da imagem de Che como líder revolucionário no 
continente, após sua morte em 1967. A sua presença no Brasil foi atribuída ao multi-artista Alex Vallauri 
que atuou nas ruas de São Paulo nos anos 1980 com imagens icônicas e poéticas e, em Belo Horizonte, 
aparece entre 1994 e 1995 associada a grupos de artistas e universitários como o Grupo Flit, que 
produziam intervenções urbanas na cidade inspiradas na literatura e no cinema.

Na mesma época, começam a aparecer na cidade os emblemáticos quadradinhos do Xereu, artista que 
se tornou o pioneiro da técnica de sticker na cidade que saía pelas ruas colando repetidamente a 
imagem, a qual ele denominou de “Vigia“. 

Desde então, os graf�ti se expandem cada vez mais em Belo Horizonte com várias rami�cações: old 
school, estilo que mantém ligação à origem nova-iorquina, pixo, grapixo, stencil, sticker ou �ne art que 
envolve a produção de grandes murais, exigindo técnicas mais apuradas. 

Ocupam uma condição que nunca antes alcançaram, vivem uma espécie de triunfo da sua expressão, 
uma outra potência. 
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This expansion comes from the talent of the artists and from actions of integration as well as from their 
incorporation into government policy relevant to cultural and educational areas or to urban projects. 
Projects aimed at promoting artistic training, fostering the dialogue with social groups or rethinking 
urban spaces. 

The fact is that graf�ti has often been co-opted by institutions and government programs or subsidized 
by commercial interests. Biennials such as “Fine Arts”, “Art Rua”, “Telas Urbanas” in Brazil and other 
festivals like “R.U.A - Re�exo on Urban Art” in the Netherlands, the “Wynwood Walls” at the “Art 
Basel” in the USA  are some examples of major events and projects responsible for the management, 
advertisement and promotion of artists in the visual arts scene.

The incorporation of graf�ti by the mainstream arts is not something new. Posters with the phrases and 
slogans of the French May were already exposed at the Museum of Modern Art (MoMA) of New York 
City, in November 1968. And, in the early 1980s, the Fun Gallery, an underground culture space located 
in the East Village of New York City, was already engaged in integrating the production of street artists 
such as Crash, James Brown, Jean Michel Basquiat, Keith Haring and Kenny Scharf into the art world. 

These are inevitable processes of integration that undoubtedly leads to an undermining of their symbolic, 
wild nature but that, on the other hand, provides a process of circularity, through which the production of 
art reaches other audiences, shifting from enclosed, restricted spaces to the streets. It also allows artists 
to constantly improve their techniques, renew the symbolic inventory of their works and recreate more 
and more innovative ways to interact with the city.

If in the past many graf�ti artists refused to transpose the transience and the liveliness of the streets onto 
the canvas, today all of them want their work to be shown in different spaces, attracting new audiences, 
other types of media which will allow them to be inserted into the art system.

Although graf�ti artists have been exposing their works in galleries and the graf�ti itself is being 
rearranged by art systems or subordinate to government policies, they also remain on the streets and thus 
preserve many aspects that refer to their origins. They create and recreate the semantics of perception 

Em Belo Horizonte, assim como em outras grandes cidades do mundo, podem ser encontrados em longa 
escala, em muros, avenidas e corredores inteiros. Não se preocupam em representar uma história local ou 
estilística própria, mas em mesclar-se com outras que vão do clássico à um neo-expressionismo pop, radical.

Esta expansão é proveniente do talento dos artistas e também de iniciativas de apropriação e de sua 
incorporação em políticas governamentais de caráter cultural e educativo ou ligadas a projetos 
urbanísticos. Projetos com o intuito de formação artística, de fortalecimento do diálogo com grupos 
sociais ou de ressigni�car espaços das cidades. 

O fato é que os graf�ti têm sido frequentemente cooptados por instituições e programas governamentais 
ou subvencionados a interesses comerciais. A exemplo das Bienais Fine Arts, Art Rua, Telas Urbanas, 
no Brasil e outros Festivais como R.U.A - Re�exo on Urban Art na Holanda e Wyn Wood no Art Basel 
nos EUA, são grandes eventos e projetos responsáveis pelo agenciamento, divulgação e promoção dos 
artistas no cenário das artes visuais.

A incorporação dos graf�ti pelo mainstream das artes não é um fato novo, os cartazes com as frases e 
os slogans do maio francês já estavam expostos Museum of Modern Art, MoMA em Nova Iorque, em 
novembro de 1968. E, no início dos anos 1980, a Fun Gallery, espaço de cultura underground situado 
no East Village Nova Iorque, já promovia a incorporação da produção de artistas de rua no mundo das 
artes, como Crash, James Brow, Jean Michel Basquiat, Keith Haring, Kenny Scharf. 

Trata-se de processos inevitáveis de apropriação que sem dúvida, trazem um esvaziamento de sua carga 
simbólica e selvagem, mas que, por outro lado, propiciam um processo de circularidade, para que a 
produção de arte atinja outros públicos deslocando-se dos espaços fechados a que está restrita, para as 
ruas. Permitem também que artistas quali�quem cada vez mais suas técnicas, renovem o inventário 
simbólico de suas obras e reelaborem formas cada vez mais inovadoras de interação com a cidade.

Se antes muitos gra�teiros se recusavam a substituir a fugacidade e a vivacidade das ruas para telas, 
hoje todos querem que seus trabalhos ocupem outros espaços, absorvam outros tipos de receptores, 
outras mídias, para que, por intermédio delas, possam inserir-se no sistema de arte.
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and the use of public spaces, playing their own game of signi�ers and meanings, defying architecture 
and continuously subverting social norms.

These artists seek to expand steadily the scope of their work so that they migrate into, or merge with, 
other categories of art and markets, but they still want to keep themselves in the streets too, because there 
is where the lifeblood of their experiences is. 

This is how I see graf�ti: as an individual trace of a public expression that transcends time. As a 
simple scribble made by a sharp instrument or by a stick of charcoal into rocks and dark walls, or as 
a contemporary urban cultural phenomenon. On the one hand, anonymous, undercover, coded and 
illegal, on the other, collective, exclusive, �gurative and overly exposed. They have become habitual and 
uninterrupted in the history of humankind.
 
Considering their various dimensions, they still carry the subversive and wild force of the 1960s and 
1970s, and perhaps will overcome soon the fact of being “new” in the art market.  However, they 
became legitimate; they are everywhere and will persist for a long time due to their strength, without 
being restricted to a form, a technique or a particular message, but to their very presence. 

Therefore, they act oftentimes as the only records of the presence of those who remained in or passed 
through certain places in town. Who knows how many memories – even if for a short time – are carried 
over, intersected or revealed through them? How many discourses dwell upon them? Graf�ti makes up 
the cities as a network of social, aesthetic and affective relations. 

Nicolas Bourriaud (2009) attributed to contemporary art the possibility of using as a theoretical framework 
the areas of human interactions and their social context, including those arising from the development of an 
urban culture and that apply an urban model. In these, the art lies as a possibility to create intersubjectivities 
and processes of collective elaboration of meanings. This is where the potentiality of graf�ti is. It brings 
together collectivities around itself, providing “situations of chance encounters”.  It also creates participant 
spectators - thousands of them - who quickly run through the passages and streets of the cities. In short, it 
develops its own political project because it strives to hit and to question the scope of relations.

Ainda que gra�teiros exponham trabalhos em galerias e que os graf�ti sejam recodi�cados pelos 
sistemas de arte ou subordinados às políticas governamentais, eles permanecem também nas ruas e 
assim, preservam e carregam muitos aspectos que remetem às suas origens, criam e recriam semânticas 
de percepção e de uso de espaços públicos, mantêm um jogo de signi�cantes e signi�cados próprios, 
desa�am a arquitetura e continuam subvertendo normas sociais.

Estes artistas querem abrir cada vez mais o território de suas obras para que elas migrem ou cruzem 
com outras categorias da arte e do mercado, mas querem manter-se também na rua, pois está ali a força 
vital de suas experiências. 

Assim vejo os graf�ti, como um traço individual de uma expressão pública que atravessa o tempo. De 
um simples risco com instrumento pontiagudo ou carvão em rochas e paredes escuras ou como fenômeno 
cultural urbano contemporâneo. Por um lado, anônimos, herméticos, codi�cados e clandestinos, por 
outro, coletivos, autorais, �gurativos e demasiadamente expostos, tornaram-se habituais e ininterruptos 
na história da humanidade. 

Considerando suas várias vertentes, eles ainda carregam a força subversiva e selvagem das décadas de 
1960 e 1970 e talvez superem em breve o fato de serem “novidade” no mercado de arte.  No entanto, 
legitimaram-se, estão em todo lugar e por muito tempo irão persistir pela sua força, sem restringirem-se a 
uma forma, uma técnica ou a uma determinada mensagem, mas pela sua simples presença. 

Assim, eles funcionam como registros muitas vezes únicos da presença de quem permaneceu ou passou 
por determinados lugares da cidade. Mesmo que por curta duração, quem saberá quantas memórias 
transitam, cruzam e são reveladas através deles? Quantos discursos carregam? Os graf�ti compõem as 
cidades como uma malha de relações sociais, estéticas e afetivas. 

Nicolas Bourriaud (2009) atribui à arte contemporânea a possibilidade de tomar como horizonte 
teórico as esferas das interações humanas e seu contexto social e inclui àquelas que derivam do 
nascimento de uma cultura urbana e que aplicam um modelo citatino. Nestas, a arte reside como 
possibilidade de criar intersubjetividades e encontros de elaboração coletiva de sentidos. Aí está a 
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The city, without the presence of a sensitive human action, so creative, so pulsating, runs the risk of being 
stuck, bound only to its existing structures, linked to reproduction and subject to stagnant standards, to 
hegemonic and normative models of the social sphere.

Maria Luiza Viana
Assistant Professor of the Design Course at the Federal University of Minas Gerais, develops research projects focusing on art and urban culture.
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potencialidade dos graf�ti, reúnem coletividades em torno de si, propiciando “estados de encontro 
fortuito”. Criam também espectadores-participantes, milhares, que atravessam apressadamente os 
corredores e avenidas das cidades. En�m, desenvolvem o seu projeto político, pois empenham-se em 
investir e em problematizar a esfera das relações.

A cidade sem a presença de uma ação humana sensível tão criadora, tão pulsante, corre o risco de 
permanecer presa, vinculada apenas às suas estruturas vigentes, à reprodução e à sujeição de padrões 
estanques, de modelos hegemônicos e uniformizantes da esfera social.
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PROPOSTA INICIAL, TRANSFORMAÇÃO E 
READEQUAÇÃO DO PROJETO TELAS URBANAS
AUGUSTO FONSECA

No início de 2013, a então chefe de departamento do Museu de Arte da Pampulha, Michelle 
Mafra, encaminhou-me um pedido para acompanhar o início de um projeto que tinha como 
objetivo criar um programa de intervenções em Graf�ti na Avenida Pedro I, que, àquela época, 
encontrava-se em obras de duplicação da via e com muitas áreas degradadas. A intenção era a 
de melhorar a imagem do local e, ao mesmo tempo, divulgar a arte do Graf�ti. Alguns trechos da 
avenida deveriam ser tratados de forma a minimizar o impacto visual produzido pelos resíduos das 
construções/demolições e isso se deu muito pelo fato da via ser um dos principais eixos de ligação 
entre o aeroporto e a Pampulha no período da Copa das Confederações e Copa do Mundo. 

Com o projeto em andamento, pensamos na inclusão de  Wilson  de  Avellar  ao grupo  que  se 
formava, pois, além de sua experiência como artista e pesquisador, trabalhava para a Fundação 
Municipal de Cultura como coordenador da área de Artes Visuais da Escola Livre de Artes, que, 
em alguns cursos, abordava questões estéticas e práticas no campo do Graf�ti.

Em algum momento dessa etapa inicial, o projeto surgiu com o nome de Telas Urbanas.  Após 
algumas reuniões, o projeto, um pouco mais estruturado, começou a ganhar uma forma. Ainda 
com o objetivo de transformar a rota de entrada da cidade, o projeto agora propunha aproximar 
criadores, artistas, especialistas de diversas áreas da cultura e comunidade local, com enfoque 
plural, urbanístico, arquitetônico, político e artístico. A proposta era estimular a atividade de 
pensar a metrópole mineira, desvendando seus bens e valores, explorando nove temáticas, no 
intuito de valorizar e mostrar a diversidade de linguagens e produções artísticas, trazendo a 
discussão do espaço urbano como palco dessas manifestações.  As temáticas/módulos eram: 
Arquitetura, literatura, comunicação social, artistas do grupo pictórico, designer gráfico, escultura, 
performance, moda e artistas populares. Existiriam uma curadoria e nove artistas (profissionais, 
referências em cada uma dessas áreas), que seriam convidados a encabeçar os projetos de 

INITIAL PROPOSAL, TRANSFORMATION AND 
ADAPTATION OF THE TELAS URBANAS PROJECT
AUGUSTO FONSECA

At the beginning of 2013, the then head of department of the Pampulha Museum of Art, Michelle 
Mafra, sent me a request to follow the outset of a project, aimed at creating an intervention program 
through Graf�ti art at the Avenue Pedro I, which, at that time, due to road duplication works, had 
many degraded areas. The intention was to improve the image of that place, and at the same 
time, to promote the art of Graf�ti. Some of the parts of the avenue were to be treated in order to 
minimize the visual impact produced by waste from construction and demolition, which occurred 
mainly because the road was one of the main connecting axes between the airport and Pampulha 
during the time of the Confederations Cup and the World Cup.  

As the project progressed, we decided to add Wilson de Avellar to the group that was being 
formed because, besides his experience as an artist and researcher, he also worked for the 
Municipal Foundation of Culture as the coordinator of the area of Visual Arts in Escola Livre de 
Artes (Free School of Arts), which, in some courses, addressed aesthetic matters and practices 
in the Graffiti field.

At some point of this initial stage, the project came up with the name of Telas Urbanas (meaning 
Urban Canvases).  After a few meetings, the project, being a little more structured, started to 
take shape. Still with the aim of transforming the city's entry route, the project now proposed 
to bring creators, artists and experts in various �elds of culture as well as the local community 
together, in a pluralistic, urban, architectural, political and artistic approach. The proposal was to 
stimulate re�ection regarding the metropolis of Minas Gerais, by revealing its qualities and values 
and exploring nine themes, for the purpose of promoting and showing the diversity of artistic 
languages and productions through the discussion of the role of the urban space as the stage for 
those manifestations.  The themes/modules were: Architecture, Literature, Social Communication, 
Pictorial artists, Graphic Designer, Sculpture, Performance, Fashion and Popular Artists. There would 
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ocupação desses espaços, incluindo oficinas de formação. Cada oficina  contaria com o grupo 
de vinte alunos e seria realizada em quatro centros culturais da região: o Centro Cultural Lagoa 
do Nado, Centro Cultural Venda Nova, Centro Cultural Pampulha e Centro Cultural São Bernardo. 
A ideia não prosseguiu.

Em 2014, o projeto foi retomado sob a coordenação de Angela Maris, na época, assessora de 
projetos especiais do gabinete do Prefeito. A equipe de organização era composta por Angela 
Maris, Augusto Fonseca, Carolina Ladeira,Mariana Brandão e Wilson de Avellar.. Algumas ideias 
novas surgiram. Em reunião datada de novembro de 2014, o grupo discutiu a ideia de se realizar 
um chamamento público para criação de obras em espaços públicos da cidade, não apenas 
na Avenida Pedro I,  aberto para pessoa física ou jurídica. Citei a importância de se ter um 
curador vinculado ao projeto e Wilson nos lembrou do projeto Muros: Territórios Compartilhados, 
como referência de programa de intervenção urbana. O total de espaços seriam dez, e diversas 
linguagens ainda eram possibilidades. Foi sugerido trabalhar conceitos ligados a paradas de 
estações de ônibus, passagem, mobilidade, acessibilidade, deslocamento  e uma possibilidade de 
trabalhar as estações terminais do MOVE. O objetivo seria o de humanizar esses locais de grande 
trânsito de pessoas. Após algumas reuniões vimos que teríamos que repensar a linha conceitual do 
projeto pois o recorte geográ�co estaria muito ampliado, não sendo possível realizá-lo.

No ano seguinte, em fevereiro de 2015, o projeto foi retomado com Guilherme Maciel, na época 
chefe de departamento do Museu Histórico Abílio Barreto. Foi estabelecido em reuniões que a 
área novamente se concentraria na Avenida Pedro I, pois a expansão desse limite acarretaria 
despesas que não teríamos como arcar. O objetivo continuaria o mesmo: requali�car os espaços 
públicos urbanos e residuais de Belo Horizonte por meio da arte urbana e valorizar os artistas da 
cidade. Começamos a construção de um projeto de edital. Foi estabelecido que teríamos artistas 
convidados e artistas selecionados via edital público. Fizemos diversas visitas técnicas em prováveis 
locais que julgamos ser interessantes para a proposta e criamos um edital. Com tudo pronto para 
o lançamento, discutimos sobre a importância de se ter um curador envolvido desde o início do 
processo, pois não tínhamos, nesse momento, uma �gura que �zesse uma interlocução entre a 
instituição, poder público e artistas.

be a curator and nine artists (who were professional references in each of these areas), and who 
would be invited to head the projects of occupation of these spaces, including training workshops. 
Each workshop would receive the group of 20 students, and would be held in four cultural centers of 
the region: Centro Cultural Lagoa do Nado, Centro Cultural Venda Nova, Centro Cultural Pampulha 
and Centro Cultural São Bernardo. The idea was not put forward.

In 2014, the Project was taken up with the coordination of Angela Maris, then special projects 
advisor to the Mayor’s of�ce. The organizing team was composed by Angela Maris, Wilson de 
Avellar, Carolina Ladeira, Mariana Brandão and Augusto Fonseca. Some new ideas arose. In a 
meeting dated November 2014, the group discussed the idea of holding a public call, open for 
both individual or legal entities, for the creation of artworks in public spaces of the city, not only at 
the Avenue Pedro I. It was important to have a curator linked to the project, and Wilson brought up 
the “Muros: Territórios Compartilhados” project as a reference of urban intervention program. The 
total would be 10 spaces, as well as several possible artistic languages. It was suggested to work 
on concepts related to bus stops and bus stations, locomotion, mobility, accessibility, displacement, 
and it was considered to work also on MOVE bus terminal stations. The goal was to humanize such 
places with a large �ow of people. After a few meetings with the City Hall Of�ce, PBH Ativos and 
the Project Advisory Committee, Angela said both the conceptual line and the expanded geographic 
divisions would have to be reconsidered, because it would not be possible to carry them out.

In February of the following year (2015), the project was taken over by Guilherme Maciel, then head 
of department of the Abílio Barreto Historical Museum. It was decided, during some meetings, that the 
area of performance would focus on the Avenue Pedro I, because the expansion of this limit would 
entail costs that we would not be able to afford. The goal would remain the same: the requali�cation of 
public urban spaces in Belo Horizonte through urban art and the promotion of local artists. We started 
to develop an open call project. It was established that we would have guest artists and artists selected 
through open call. We made several technical visits to potential sites that we considered interesting for 
the proposal and created an open call for artists. All set to launch, it was important to have a curator 
involved in the project since the beginning of the process, because up to that time there was not a 
person to make the dialogue between the institution, the government and the artists.
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A necessidade de uma criação de dialogo entre todos os participantes pretendidos era essencial 
para a construção saudável do projeto. Não se poderia criar um evento dessas proporções 
sem um diálogo direto com os realizadores da área específica. Foi então que a Comissão de 
Organização acatou minha sugestão de incluir o artista Comum como curador do projeto. 
Comum é artista visual atuante nas ruas de Belo Horizonte desde 2004 e desenvolve trabalhos 
em diferentes modalidades da arte urbana e das artes plásticas como o Graffiti, stencil, lambe-
lambe, gravuras e a performance, além de participar da cena hip hop como MC. A inclusão de 
Comum foi de grande importância para a transformação que dali pra frente se iniciara.  Com 
sua experiência, ele nos mostrou as modificações que o edital necessitava para se atingir o 
objetivo com êxito. 

A partir de então, criamos uma equipe que contava com Surto, artista do Graffiti e articulador 
da cena em Belo Horizonte; Pedro PDR, jornalista, articulador  cultural e MC; e Janaína Macruz, 
produtora atuante no meio cultural da cidade. Essa equipe, juntamente com a equipe do Museu 
de Arte da Pampulha, encarregou-se  de solucionar todos os procedimentos necessários para a 
realização do projeto, tais como: autorizações dos locais pretendidos, reorganização do edital, 
criação da logística, preparação dos locais para os artistas, compra de materiais e tintas, questões 
de segurança, curso para subir em andaimes, alimentação, entre muitas outras coisas.  

O novo projeto então contemplaria artistas muralistas via edital público e também por meio de 
convite. Os artistas ocupariam muros em áreas residuais, fundos de galpões e muros particulares. 
Estabeleceram-se os locais de intervenções nas Avenidas Pedro I, Portugal e Antônio Carlos.  
O investimento total, feito pela Fundação Municipal de Cultura, então seria de R$500.000,00 
(quinhentos mil reais).

Visto, no inicio, com certa desconfiança pelo meio artístico urbano, o projeto aos poucos foi 
ganhando maior conformidade e aceitação. Para o edital, criaram-se duas categorias: categoria 1, 
para espaços de até 12m²; e categoria 2, para espaços de até 24m². Artistas convidados teriam 
espaços de até 72m². Para a seleção dos artistas via edital foi criada uma comissão de seleção 
composta por mim representando o Museu de Arte da Pampulha, o curador Comum, Bernardo 

The need for establishing a dialogue between all intended participants was vital for the healthy 
development of the project. It would not be possible to develop an event of this magnitude without a 
direct dialogue with the creators of the specific area. That was when the Project Advisory Committee 
suggested the inclusion of the artist Comum as project curator. Comum is a visual artist active in 
the streets of Belo Horizonte since 2004 and currently acting in different segments of both urban 
art as visual arts, such as graffiti, stencil, street postering, engravings and performing, besides 
participating in the Hip Hop scene as an MC. The inclusion of Comum was of great importance to 
the transformation starting from that moment.  Through his breadth of experience, he showed us the 
necessary changes for the open call in order to successfully achieve the intended goal. 

From then, we set up a team including Surto, a graffiti artist and articulator of the graffiti scene in 
Belo Horizonte; Pedro PDR, journalist, cultural articulator and MC; and Janaína Macruz, a producer 
active in the cultural milieu of the city. This team, along with the staff of the Pampulha Art Museum, 
was in charge to facilitate all procedures necessary to carry out the project, as well as to obtain the 
authorizations for each intended location, rewriting the open call for artists, preparing the logistics, 
setting up sites for artists, purchasing materials and paints, taking care of security issues, providing 
scaffolding training courses and food, among many other things.  

The new project would then contemplate mural artists through open call and also by invitation. The 
artists would use walls in waste areas, backs of warehouses and private walls. The sites chosen for 
interventions were the Avenues Pedro I, Portugal and Antônio Carlos.  The total investment made by 
the Municipal Foundation of Culture would then be of R$500,000.00 (five hundred thousand reais).

Initially seen with some skepticism by the urban artists, the project gradually started getting wider 
acceptance and support.  For the open call, two categories were created: Category 1, for spaces up 
to 12m²; and Category 2, for spaces up to 24m². Guest artists would have spaces up to 72m². For the 
selection of artists via call notice a selection committee was created, including me as the representative 
of the Pampulha Museum of Art, Comum as the curator, Bernardo Biagioni, director of the gallery 
Quartoamado, the MC and articulator Polly Honorato and the artist Renê Nascimento. The Commission 
met and evaluated all the proposals submitted, selecting those that best matched the objective sought.
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Biagioni diretor da galeria Quartoamado, a MC e articuladora Polly Honorato e o artista Renê 
Nascimento. A Comissão se reuniu e avaliou todas as propostas, selecionando aquelas que melhor 
condiziam com o objetivo solicitado.

Após a seleção dos projetos, vendo o grande numero de artistas, o tamanho do desa�o e o 
fornecimento da gestão �nanceira do programa, foi estabelecido que dividiríamos a execução das 
atividades em duas etapas. A primeira aconteceu no mês de novembro de 2015, contando com 7 
artistas convidados, 14 artistas categoria 1 e 20 artistas categoria 2. A segunda etapa aconteceu 
nos meses de março e abril de 2016, com 8 artistas convidados, 15 artistas categoria 1 e 20 
artistas categoria 2. Foram realizadas reuniões coletivas entre artistas e curador e, com isso, foram 
estabelecidos os períodos e muros. 

O projeto aconteceu, claro, com alguns contratempos, como forte Sol, chuva e outras adversidades. 
Essa experiência era novidade para os realizadores. Não tínhamos ideia da proporção que o 
evento tomaria até o �m da primeira etapa, já com metade do trabalho realizado. Carros passavam 
buzinando e pessoas aplaudiam, tanto a iniciativa quanto os trabalhos. Pinturas e intervenções de 
todas as formas ganhavam as ruas, alteravam a paisagem. 

Narrativas oníricas, personagens, monstros, animais, tipogra�as, críticas políticas, uma verdadeira 
manifestação plural, diversi�cada. Uma mostra extensa que exempli�ca bem o que vem se fazendo 
em Graf�ti dentro e fora capital. Na primeira etapa, o desastre ambiental em Mariana afetou 
diretamente a construção de algumas das intervenções realizadas, como visto nos trabalhos de Mag 
Magrela, 4e25 e Efe Godoy. A questão indígena foi o tema do trabalho realizado por Eduardo 
Fonseca, Julio César Aristizabal e KKu. Hyper, Paulo Ito, Criola, Minas de Minas, Wera e Bombi, 
PDF crew transformaram seu espaço em um lugar de re�exão e crítica.  As questões existenciais 
não �caram de fora e aparecem nos trabalhos de Pedro Ninja e Filiti. O humor sempre presente 
na atuação da artista Raquel Bolinho.  Paisagens e personagens tomam grandes proporções nas 
�guras criadas por Thiago Alvim, Alexandre Rato, Onesto, Dinho Bento, DMS e DaLata, e muitos 
outros artistas que �zeram trabalhos bastante impactantes, com suas visões particulares sobre o 
mundo, sobre o centro urbano e a cidade que nos rodeia. 

After selecting the projects, given the large number of artists, the size of the challenge and the 
provision of financial management of the program, we established that the execution of the 
activities would be divided into two stages. The first one took place in November 2015, with 7 
guest artists, 14 artists in category 1, and 20 artists in category 2. The second one took place in 
March and April 2016, with 8 guest artists, 15 artists in category 1, and 20 artists in category 
2. Collective meetings were held between the artists and the curator and thus the periods and 
walls were chosen. 

The project happened, of course, with some setbacks such as the sizzling heat, the rain and some 
other adversities. This experience was new to the organizers. We had no idea of the proportion 
that the event would take, until the end of the �rst stage, with half of the work already done. Cars 
passed by and honked and people were applauding both the initiative and the works. Paintings and 
interventions of all forms took to the streets, changing the landscape of the city. 

Dreamlike narratives, characters, monsters, animals, different styles of typography, political criticism, 
in short, a truly diverse and pluralistic manifestation. An extensive exhibition that exempli�es what 
has been produced in the Graf�ti scene, both in Belo Horizonte and outside the city. In the �rst stage, 
the environmental disaster in Mariana directly affected the creation of some of the interventions, 
as seen in the works of Mag Magrela, 4&25 and Efe Godoy. The indigenous issue was raised by 
the works of Eduardo Fonseca, Julio César Aristizabal and KKu. Hyper, Paulo Ito, Criola, Minas 
de Minas, Wera and Bombi and PDF Crew transformed their space into a place of re�ection and 
criticism. The existential questions were not left out and arose in the work of Pedro Ninja and 
Filiti. The humor, as always, was present in the work of the artist Raquel Bolinho.  Landscapes and 
characters took large proportions in the �gures created by Thiago Alvim, Alexandre Rato, Onesto, 
Dinho Bento, DMS and DaLata, and many other artists who have made quite impactful works 
through their unique views of the world, the city center and the city around us. 

This publication is a record of what has been done and gives us a small idea of the project as a 
whole. It is worth walking through these places and realize the impact of their achievements.



3938

Esta publicação é um registro do que foi feito e nos apresenta uma pequena ideia do projeto como 
todo. Vale a pena caminhar pessoalmente por esses locais e perceber o impacto de suas realizações.

A proposta inicial de transformação e readequação dos espaços aconteceu, mas não somente 
isso. Houve uma maior valorização e pro�ssionalização dos artistas participantes e também muitas 
trocas de experiências entre eles e público geral.  Percebemos o quão modi�cadoras são iniciativas 
como essas e esperamos que projetos como esse aconteçam mais frequentemente e se tornem 
geradores de re�exões sobre a cidade, o espaço público, a arte urbana; e que caminhos menos 
con�ituosos entre artistas de rua e poder público aconteçam.  

Augusto Fonseca
Setor de Artes Visuais do Museu de Arte da Pampulha  

The initial proposal of transformation and adaptation of spaces was achieved, but this is not 
everything. There was a greater appreciation of the work and professionalism of the participating 
artists as well as many exchanges of experience between them and the public in general. We 
recognize the transformative power of such initiatives and hope that projects like this happen more 
often, generating further re�ections on the city, the public space and the urban art. And may they 
pave the way for a less confrontational approach between street artists and the government.  
  

Augusto Fonseca
Visual Arts Sector of Pampulha Museum of Art  
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TELAS URBANAS E O 
GRAFFITI EM BELO HORIZONTE
COMUM

Que Belo Horizonte possui uma cena de arte urbana de alto nível, com artistas dignos de estarem presentes 
nos principais festivais internacionais do gênero, basta percorrer os muros ocupados pelo projeto Telas 
Urbanas para con�rmar. Para que a certeza seja absoluta, uma pesquisa rápida nos nomes envolvidos 
nestes painéis mostrará que a qualidade e a diversidade dos nossos talentos supera o próprio Telas Urbanas, 
pequena amostra do que vem sendo produzido na cidade há muitos anos, de forma independente.

A lacuna que este projeto vem suprir, de décadas sem uma política efetiva para o graf�ti na cidade, foi 
muito bem preenchida com as cores e valores de nomes que circulam há muito anos nos subterrâneos 
do graf�ti belorizontino. Artistas que já se projetaram para além-mar, colocando o nome de Belo 
Horizonte na cena em países como Holanda, Itália, Espanha, França, Rússia, Senegal e Palestina, mas 
que ainda carecem de reconhecimento e prestígio na sua cidade natal. Neste sentido o projeto Telas 
Urbanas se faz, há muito, necessário.

Herdeiro e componente essencial da cultura Hip Hop, o graf�ti é daqueles tipos de manifestação cultural 
que conseguem crescer alheios a incentivos externos, sejam eles governamentais ou de outro tipo, 
bastando-lhes no mais das vezes a energia e a cumplicidade dos sujeitos que o movimentam. Consegue 
ainda mais, superar a marginalidade a que comumente é relegado e estabelecer-se como uma cultura 
a�rmativa, em meios sociais geralmente carentes disto. Assim foi desde sua gênese, em Nova Iorque 
dos anos 70, e assim prossegue até hoje, onde quer que consiga se estabelecer e �orescer mundo 
afora. Em Belo Horizonte não foi diferente.

Há, no entanto, desde a década de 80, um interesse crescente nesta manifestação, periférica por 
natureza, que a aproxima cada vez mais do centro das atenções no mundo da arte contemporânea. 
Um reconhecimento não só do talento e capacidade dos gra�teiros, mas sobretudo da possibilidade de 

TELAS URBANAS AND 
GRAFFITI IN BELO HORIZONTE
COMUM

Taking a tour along the walls covered in graf�ti for the Telas Urbanas Project would be enough to 
con�rm that Belo Horizonte has a high-level urban art scene, with artists worthy of being present in the 
top festivals of this genre. But, if any doubts remain about the city’s potential as an urban arts center, 
one needs to look no further than the names involved in the panels, in order to make sure that the quality 
and diversity of our talent  are much greater than the Telas Urbanas Project itself, which is only a small 
sample of what has been produced independently for so many years in the city. 

The gap resulting from decades without an effective policy for graf�ti in the city has been successfully 
�lled by the colors and values of the names circulating for many years in the underground of Belo 
Horizonte’s graf�ti. Artists who have already exported their work overseas, promoting the name of Belo 
Horizonte in the art scene of countries such as the Netherlands, Italy, Spain, France, Russia, Senegal and 
Palestine, but that still lack of recognition and prestige in their own hometown. In this sense, the Telas 
Urbanas Project is, since long ago, of utmost importance. 

Originating from Hip Hop culture and an essential part of it, graf�ti is one of those types of cultural 
expressions that can grow unrelated to external incentives, whether governmental or otherwise, being 
able to subsist most of the time from the energy and the complicity of those who are engaged in it. And it 
goes beyond, overcoming the marginal role to which it is commonly relegated, and establishing itself as 
an af�rmative culture, in social environments that are generally devoid of it. So it was since its genesis, 
in the New York of the 70s, and so it remains until today, wherever it can establish itself and prosper 
around the world. In Belo Horizonte it was not different.

However, since the 80s, there has been a growing interest in this manifestation, which is peripheral by 
its very nature, increasingly getting it into the focus of the world of contemporary art. A recognition not 
only of the talent and ability of graf�ti artists, but above all, of the possibility of an aesthetics that was 
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uma estética que nasce e se desenvolve nas ruas, e não nas academias. Quando passa a contar com 
este reconhecimento, a arte urbana pode alçar novos voos.

Belo Horizonte começa a caminhar neste sentido em 2008, com a Bienal Internacional de Graf�ti. 
Realizada pelo então professor do Arena da Cultura, Rui Santana, o evento reuniu na Serraria Souza 
Pinto gra�teiros do Brasil e do mundo num encontro histórico. Era a primeira vez que  o graf�ti era 
tratado como algo grande na cidade, marcando uma geração. Além da exposição de telas em MDF, 
criadas especialmente para o evento, foram realizados ainda grandes painéis coletivos na cidade, 
impulsionados pelo encontro de vários artistas no mesmo espaço-tempo. Infelizmente a iniciativa não se 
tornou de fato uma bienal, pois o projeto foi interrompido com o falecimento de seu idealizador, logo 
após a primeira edição.

Por muito tempo, o graf�ti em BH voltaria a ter como referência de eventos apenas os tradicionais 
mutirões nos bairros, que ajudam ainda hoje a manter a cultura viva de maneira independente. 
Demoraria sete anos para que outro projeto de porte semelhante à Bienal viesse realçar novamente 
o brilho da arte urbana belorizontina. O Telas Urbanas veio pela primeira vez disponibilizar uma 
estrutura que permitiu a ocupação de grandes murais na cidade, formando um corredor de obras 
capaz de transformar a paisagem, mesmo na intensidade de uma metrópole como Belo Horizonte. 
O projeto permitiu o acesso a muros, públicos e privados, que di�cilmente seriam pintados de outra 
forma, com a infraestrutura necessária para a realização de painéis de dimensões inéditas por 
aqui. Havia chegado, en�m, uma boa e nova oportunidade para os artistas de rua da cidade, e 
eles demonstraram merecimento e capacidade inquestionável de fazer jus à oferta, como bem 
registra este volume.

ARTE REBELDE

O Telas Urbanas trouxe grandes e necessários desa�os para a arte de rua de BH, tanto do ponto de 
vista artístico quanto institucional. A�nal, estamos diante de uma relação entre artistas de rua e poder 
público, historicamente desgastada e de incompreensão mútua. E mais, estamos diante de uma categoria 

born and developed in the streets rather than in academia. When this recognition is achieved, urban art 
can grow to greater heights.

Belo Horizonte began to move in this direction in 2008, with the International Biennial of Graf�ti. 
Performed by the then professor of Arena da Cultura, Rui Santana, the event at Serraria Souza Pinto 
brought together graf�ti artists from both Brazil and around the world in a historic meeting. It was the �rst 
time that graf�ti was being treated as something so great in the city, which marked a whole generation. 
Besides the exhibition of graf�tied MDF boards, created especially for the event, great collective panels 
were also being drawn up in the city, motivated by the meeting of several artists in the same space and 
at the same time. Unfortunately the initiative did not turn out to be a biennial in fact, as the project was 
interrupted by the passing of its founder, soon after the �rst edition.

For a long time, the graffiti in Belo Horizonte would take as a reference of events only the 
traditional joint efforts in the neighborhoods, which help, even today, to keep the culture alive 
in an independent manner. It took seven years for another major project such as the Biennial to 
again highlight the brilliance of Belo Horizonte’s urban art scene. Telas Urbanas came to make 
available for the first time a structure that allowed for the occupation of large murals in the city, 
forming a corridor of  landscape-transforming artworks, among the intensity of a metropolis such 
as Belo Horizonte. The project allowed the access to both public and private walls, that would 
hardly be painted otherwise, with the infrastructure necessary for the production of panels of 
unprecedented dimensions here. At last, a good and new opportunity for the city’s street artists 
had arrived, and they demonstrated merit and an unquestionable ability to live up to that offer, 
as recorded in this volume.

REBEL ART

Telas Urbanas brought great challenges necessary for the city’s street art scene, from both an artistic and 
institutional point of view. After all, we are facing a historically worn-out and mutually incomprehensible 
relationship between street artists and the government. Moreover, we are facing a complex category of 
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complexa da cultura que, como lembrado acima, sempre independeu dos incentivos e compreensão 
externos, e que escapa quase sempre às tentativas de enquadramento.

O graf�ti é uma arte rebelde. Isto está na sua gênese, tem tudo a ver com a sua forma, conteúdo e 
técnicas de produção. O spray, por exemplo, não é uma ferramenta aleatória; ele permitiu ao graf�ti 
ser o que é, pois deu aos jovens de qualquer gueto do mundo a possibilidade de uma escrita de gestos 
rápidos e discretos, mas com grandes impactos visuais. Ele sempre foi uma ferramenta subversiva, e os 
escritos pichados nos muros franceses em maio de 68, nas paredes brasileiras durante a ditadura 
militar, ou ainda no Muro de Berlim na Guerra Fria são con�rmações emblemáticas desta constatação. 
O histórico da grande maioria dos artistas de rua passa em algum momento pelas delegacias de 
polícia, muitas vezes com mais frequência que pelas galerias de arte. É necessário assinalar este ponto, 
pois ele possibilita entender a partir de onde a relação com o poder público se torna complexa.

O primeiro desa�o desta curadoria foi dar conta da descon�ança com a qual os artistas receberam a 
proposta do Telas Urbanas, vinda de um lugar de onde só costumam receber negativas. De fato, havia 
pouco tempo, 19 pessoas tinham sido conduzidas em uma operação policial nomeada Argos Panoptes, 
que tinha por objetivo deter um grupo de pichadores de Belo Horizonte. Deste grupo, a maioria foi 
condenada ao monitoramento por tornozeleiras eletrônicas por vários meses, e dois homens permanecem 
presos até a conclusão deste texto, mais de um ano depois, tendo sofrido condenações de até oito anos 
de prisão por pichação. Importante situar que a pichação é parte integrante da cultura de rua de 
qualquer grande cidade brasileira e, a despeito das tentativas de enquadrá-la num esquema maniqueísta, 
fazendo uma oposição negativa ao graf�ti, ela é admirada ou no mínimo respeitada pela grande 
maioria dos gra�teiros por aquilo que é: arte de rua.

Não menos importante, a Sopa de Letras, evento mensal realizado de forma independente por um 
coletivo de gra�teiros, responsável por reunir dezenas de escritores de rua em painéis coletivos, foi 
surpreendida, no �nal de 2015, com a detenção de vários participantes pela polícia, em uma edição 
especial do evento realizada debaixo do viaduto Santa Tereza, tradicional ponto de encontro das 
culturas urbanas da cidade. Após o episódio, temorosos com os últimos desdobramentos da repressão 
sobre a arte de rua, os organizadores do evento interromperam suas atividades.

culture which, as recalled above, never depended on external incentives and understanding, and that 
almost always escapes any kind of framework attempt.

Graf�ti is a rebellious art. This trait is part of its genesis, has everything to do with its form, content and 
production techniques. The spray paint, for example, is not a random tool; it allowed the graf�ti to be 
what it is, because it gave the young people of any ghetto in the world the possibility of writing through 
fast and discreet gestures, but with great visual impact. It has always been a subversive tool. The spray-
painted writings on the French walls in May 68, on the Brazilian walls during the military dictatorship, 
or on the Berlin Wall during the Cold War are emblematic con�rmations of this observation. The history 
of most street artists passes at some point through police stations, often more frequently than through art 
galleries. It is necessary to emphasize this point because it makes it possible to understand from where 
the relationship with the government becomes complex.

The �rst challenge of this curatorship was to overcome the skepticism with which the proposal of Telas 
Urbanas was received by the artists — especially coming from a place where they usually get rather 
negative appraisals. In fact, 19 people had been recently detained as part of a police operation named 
Argos Panoptes, which aimed to stop a group of taggers from Belo Horizonte. Most people in this 
group were sentenced to electronic monitoring via ankle bracelets for several months, and two men 
remain imprisoned — at the time this text was completed — over a year later, facing up to eight years 
in prison for tagging. It is important to emphasize that tagging is part of the street culture of any major 
city in Brazil and, despite the attempts to �t it into the framework of a Manichean paradigm, making it a 
negative opposition to graf�ti, it is admired or at least respected by the vast majority of the graf�ti artists 
for what it is: street art.

No less important is “Sopa de Letras” — a monthly event held independently by a collective of graf�ti 
artists and responsible for bringing together dozens of street writers in collective panels — which was 
taken by surprise at the end of 2015 with the arrest of several participants by the police during a special 
edition of the event held under the Santa Tereza Viaduct, a traditional meeting point for urban culture in 
the city. After this episode, frightened by the latest repercussions of the repression acts against street art, 
the event organizers ceased their activities.
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Fatos infelizes como esses, que se repetem ainda hoje, deram força ao desconforto do público-alvo 
do edital ao recebê-lo. Havia o hiato de um diálogo que deveria ser constante, entre o poder 
público e a rua, e no entanto dava a impressão de nunca haver acontecido. Iniciamos uma corrida 
contra o tempo, na intenção de ouvir e assimilar as demandas dos artistas urbanos. Uma série de 
mudanças foi feita no edital original, visando a potencializar o alcance do mesmo, além da 
participação em encontros como a Real da Rua, onde o tema foi debatido diretamente com os 
gra�teiros e pichadores.

Apesar da delicada situação da arte urbana na cidade, estávamos diante de um projeto-piloto 
que há muito tempo se fazia necessário na cena. O imbróglio era inevitável, mas precisávamos 
seguir em frente com o que tínhamos, tentando superar as contradições inerentes ao processo de 
unir, num mesmo projeto, uma proposta radical de liberdade de expressão, e uma concepção de 
cidade que raramente a acolhe. Ademais, o sucesso desta edição do Telas Urbanas poderia ser 
um importante passo na direção do desenvolvimento de uma política pública bem definida para 
o graffiti na cidade.

Passadas as primeiras turbulências, o edital selecionou 68 artistas em duas categorias, que se 
diferenciavam pelo tamanho do muro pintado,   além de 13 artistas e 2 coletivos convidados, que 
pintaram painéis de grandes formatos. Os trabalhos aconteceram em duas etapas, sendo a primeira em 
novembro de 2015 e a segunda em março/abril de 2016.

MÃOS À OBRA

As duas semanas de produção do Telas Urbanas, separadas uma da outra por um intervalo de alguns 
meses, foram experiências intensas. O corredor de muros selecionados para compor o projeto se 
estendia por um trajeto relativamente longo, unindo as avenidas Pedro I e Antônio Carlos, além de um 
painel na Av. Portugal. A grande quantidade de artistas e a variedade de formas e tempos de atuação 
também variavam bastante, compondo um desa�o para este projeto-piloto.

Unfortunate events such as those, that remain recurrent up to the present, have intensi�ed the discomfort 
among the audience targeted by the open call for artists. There was a gap of a dialogue that was 
supposed to be constant between the government and the streets, and that yet seemed like it had never 
happened.  We began a race against time, with the intention of hearing and assimilating the demands 
of urban artists. A number of changes were made in the original call, aiming to increase their scope, in 
addition to meetings such as “Real da Rua”, where the topic was discussed directly with graf�ti artists 
and taggers.

Despite the delicate situation of the urban art in the city, we were facing a pilot project that had long 
been needed in the scene. The imbroglio was inevitable, but we needed to move forward with what 
we had, trying to overcome the contradictions inherent to the process of uniting, in a single project, a 
radical proposal for freedom of expression and the approach of a city that rarely fosters it. Moreover, the 
success arising from this edition of Telas Urbanas could be an important step towards the development 
of a well-de�ned public policy with regards to graf�ti in the city.

Once the �rst disturbances were over, the selection committee selected 68 artists in two categories 
distinguished by the size of the painted wall, as well as 13 artists and 2 guest artist collectives that 
painted panels of large formats. The works were carried out in two stages, the �rst one in November 
2015 and the second in March / April 2016.

GETTING DOWN TO BUSINESS

The two weeks of production at the Telas Urbanas Project, separated by an interval of some months, 
were intense experiences. The corridor of walls selected to compose the project extended across a 
relatively long path, joining the avenues Pedro I and Antônio Carlos, as well as a panel at Avenida 
Portugal. A large number of artists and a variety of shapes and performance times also varied greatly, 
making it a challenge for this pilot project.

One of the great qualities of graf�ti is to be a do-it-yourself activity, with a capacity of autonomy that, 
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Uma das grandes qualidades do graf�ti é seu espírito faça-você-mesmo, uma capacidade de autonomia 
que, no seu estado original, prescinde de autorizações, estruturas, equipamentos de segurança ou 
elaborações muito complexas para trabalhar. Por um lado, isso foi de grande ajuda no trabalho da 
curadoria, pois não foi muito difícil integrar os artistas selecionados às várias possibilidades de muros 
e interações. Fizemos duas reuniões abertas de curadoria, uma para cada etapa do projeto, onde os 
muros foram apresentados e divididos coletivamente, sem grandes di�culdades - e assim se de�niu 
também quem pintaria com quem.

Por outro lado, essa liberdade do fazer, inerente ao graf�ti, trazia alguns desa�os de adequação 
técnica. Os procedimentos de segurança neste universo costumam ser somente a habilidade de improviso 
do gra�teiro diante do ambiente adverso, muito diferente das exigências protocolares das normas de 
segurança. Vários participantes tiveram de fazer cursos preparatórios e utilizar os equipamentos de 
proteção individual necessários para este tipo de trabalho. Neste sentido, não deixou de ser um passo 
pro�ssionalizante importante para muitos artistas ganharem as certi�cações e o conhecimento das 
normas de segurança exigidas no âmbito institucional.

Superadas as pelejas de adaptação, os trabalhos transcorreram sem grandes sobressaltos. Foram 14 
dias de trabalho intenso, muitas trocas e interações, tanto dos artistas entre si, quanto com a população. 
Merecem destaque essas trocas, muito comuns nas produções de graf�ti, que aproximam o público dos 
autores das obras, nivelando-os ao patamar da rua e desmisti�cando o fazer artístico. A arte urbana 
consegue, dessa forma, avançar na superação da barreira invisível que divide artistas de não-artistas 
- mera �cção conveniente a um sistema de arte elitista.

Artistas da Colômbia, São Paulo, Bahia, Goiás e interior de Minas, além de nomes consagrados do 
graf�ti nacional como Mag Magrela, Paulo Ito e Onesto, participaram do evento, gerando um 
intercâmbio precioso com os artistas locais. Alguns painéis foram produzidos fora do projeto, em 
parcerias que surgiam espontaneamente nos encontros, seguindo a boa tradição do graf�ti.

Ainda falando em tradição, não poderia deixar de citar as obras de cunho crítico, que marcaram esta 
edição do Telas Urbanas. Eduardo Fonseca, Paulo Ito, Hyper e o coletivo 4&25 ocuparam o Viaduto 

in its original state, dispenses permits, structures, safety equipment or very complex workstations. On 
the one hand, this has been a great help in the work of the curatorship, because it was not very dif�cult 
to integrate the selected artists to the various possibilities of walls and interactions. We made two open 
meetings of curatorship, one for each stage of the project, where the walls were presented and divided 
collectively, without great dif�culty — and thus we also de�ned who would paint with whom.

On the other hand, this freedom of creation, inherent to graf�ti, has brought some challenges in terms of 
technical adequacy. The security procedures in this �eld are usually only the improvisational ability of the 
graf�ti artist when faced with an adverse environment, in contrast to the protocol requirements of regular 
safety standards. Several participants had to do preparatory courses and use the personal protective 
equipment required for this type of work. In this sense, this represented an important professional stage 
for many artists to receive certi�cations and gain knowledge regarding the safety standards required 
within the institutional framework.

Once the adjustment dif�culties were overcome, the work was carried out with no further problems.  
During 14 days of intense work, many exchanges and interactions were made, both from artists among 
themselves and with the population. Particular emphasis should also be given to these exchanges, a 
very common feature in graf�ti art, bringing the public closer to the authors of works, equating them 
with the world of streets, thus demystifying the artistic production. Urban art can thus move forward in 
overcoming that invisible barrier that sets apart non-artists from artists — a mere �ction convenient to an 
elitist art system.

Artists from Colombia, São Paulo, Bahia, Goiás and within the state of Minas Gerais, as well as 
famous names of Brazilian graf�ti, such as Mag Magrela, Paulo Ito and Onesto attended the event, 
which resulted in a valuable exchange among local artists. Some panels were produced outside the 
realms of the project, through partnerships that arose spontaneously during the meetings, staying true 
to graf�ti tradition.

Still talking about tradition, we could not fail to mention the works of critical nature that marked this 
edition of Telas Urbanas. Eduardo Fonseca, Paulo Ito, Hyper and the artist collective 4&25 took up the 
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José de Alencar com mensagens de grande impacto re�exivo, deixando claro que o graf�ti não é mera 
decoração urbana. Importante lembrar que esse viaduto, na avenida Antônio Carlos, foi palco das 
históricas manifestações de junho de 2013 em Belo Horizonte, onde os confrontos entre a polícia e 
manifestantes culminaram na morte do jovem Douglas Henrique, que caiu do parapeito da pista 
elevada. Vida e arte passaram a dialogar na avenida pulsante, que agora relembra ao transeunte em 
letras imensas: “Não foi acidente”.

A PDF Crew, coletivo de BH consagrado mundo afora por seus gra�tes tridimensionais, não deixou por 
menos, apresentando um belíssimo painel sobre as dores e os �agelos da guerra, abordando a questão 
dos refugiados sírios, também no José de Alencar. Em um encontro bastante inusitado, do tipo que a rua 
proporciona, imigrantes sírios que passavam pela região pararam para admirar a condução dos 
trabalhos e puderam conversar com os gra�teiros sobre a situação que estavam vivendo, inclusive 
ajudando-os com os escritos em árabe que estavam sendo feitos no painel.

Já a gra�teira Criola mostrou todo o seu empoderamento deixando claro, em letras garrafais, a sua 
identidade; a Avenida Pedro I passou a ostentar, sobre gra�smos geométricos tribais a palavra 
“NEGRA”, dando força às bandeiras que a artista levanta. E assim também os vários outros trabalhos, 
com viés crítico ou não, estamparam nas avenidas da região da Pampulha as marcas de individualidades 
que se fazem políticas não por serem pan�etárias, mas por se fazerem presentes. Presenças necessárias 
numa metrópole ainda em di�culdades de dar vozes à multiplicidade de singularidades que a compõe.

A aceitação do projeto na cidade foi muito positiva. Os grandes conjuntos de painéis criaram outra 
atmosfera no ambiente carregado das ruas de Belo Horizonte, permitindo a contemplação onde antes 
havia saturação, as cores onde antes reinava o cinza. O graf�ti, ao trazer a arte para as ruas, serve 
de antídoto a um modelo de cidade que não abre espaço para o desviante, e desta forma se fecha para 
o encontro com o diverso. O resultado destas interações �ca muito claro na conversa amistosa que o 
transeunte trava com o gra�teiro, nas buzinas que aprovam o trabalho sendo feito ou nos comentários 
que os usuários do ônibus deixam escapar quando passam na frente dos painéis. Ao que tudo indica, 
a cidade gosta de ver a si mesma re�etida na aspereza do concreto.

José de Alencar Viaduct with high impact re�ection messages, making it clear that graf�ti is not mere 
urban decoration.  It is important to remember that this viaduct at Avenida Antônio Carlos was the stage 
of historical events in June 2013 in Belo Horizonte, where clashes between police and protesters led 
to the death of the young Douglas Henrique, who fell from the parapet of the high track. Life and art 
entered into dialogue within the pulsating avenue, which now reminds the passer-by in huge letters that  
“It was no accident.”

The PDF Crew, an artist collective from Belo Horizonte, famous around the world for their three-
dimensional graf�ti, also take their place on the scenery, presenting a wonderful panel depicting the 
pain and the scourges of war, addressing the issue of Syrian refugees, also at José de Alencar Viaduct. 
In a very unexpected meeting, that only the streets could offer, some Syrian immigrants who were 
passing by stopped to admire the performance of works and had the opportunity to talk to the graf�ti 
artists about the situation they were living and even helped the artists with the writings in Arabic that 
were being made on the panel.

The graf�ti artist Criola, in turn, showed all her empowerment by expressing her identity through large, 
bold letters; She turned the Avenue Dom Pedro I into a stage for displaying, through tribal geometric 
artworks, the word “NEGRA” (meaning “black woman”), providing an important support to the causes 
that the artist defends.  And so, the various other works, whether critically engaged or not, adorned the 
avenues of the Pampulha region with their marks of individuality, having a political background, not due 
to their pamphleteer nature, but due to their very presence. A presence necessary in a city still struggling 
to give voice to the multitude of singularities that compose it.

The reception of the project in the city was very positive. Large sets of panels created a new atmosphere 
within the heavy environment of the streets of Belo Horizonte, allowing contemplation where there used 
to be saturation, adding colors where once used to be gray. Graf�ti, when taking art to the streets, 
serves as an antidote to a city model that leaves no room for different forms of expression, thus refusing 
to embrace diversity. The result of these interactions becomes very clear in the friendly conversation that 
the passerby has with the graf�ti artist, many horns honking as a sign of approval of the work being 
performed or in the comments from bus passengers when they pass in front of the panels. All signs 
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Ainda assim, logo após a conclusão da primeira etapa, alguns painéis realizados foram atacados por 
pichadores anônimos que cobravam, entre outras pautas, o “respeito ao pixo”. Apesar do atropelo dos 
trabalhos, a grande maioria dos artistas, inclusive os que tiveram suas obras maculadas, não tomaram 
o ataque de forma pessoal e se posicionaram em consonância com o manifesto pichado, coerente com 
o momento atual da arte urbana na cidade. Estabeleciam-se assim, ainda que por vias marginais, 
diálogos necessários da arte de rua consigo mesma e com o poder público.

DAQUI EM DIANTE...

O Telas Urbanas deixa um legado que vai além dos mais de 2.000 m2 de painéis pintados. Este projeto 
abre um precedente histórico de reconhecimento da arte de rua de Belo Horizonte pelo poder público, 
suas potencialidades, con�itos e contradições. Fica claro, com o projeto concluído, o quanto a arte de 
rua pode contribuir com a saúde da cidade. A arte de rua, por sua vez, embora agraciada com o 
advento do Telas Urbanas, ainda clama por outros canais de diálogo, espaços de formação e uma 
outra abordagem que supere a repressão.

Fazendo um infeliz contraste com o sucesso deste projeto-piloto, ainda temos um cenário nebuloso para 
os artistas de rua da cidade. Vários pichadores enfrentam acusações pesadas em processos criminais, 
alguns já condenados a penas totalmente desproporcionais. Num caso particularmente desconcertante, 
um lojista de produtos especializados em arte urbana, ícone de uma geração, aguarda em regime 
fechado o julgamento de um processo onde é acusado de formação de quadrilha, por supostamente 
fornecer materiais para vandalismo.

As abordagens corriqueiras de guardas municipais e policiais militares, pro�ssionais treinados para a 
lida com criminosos, é totalmente inadequada para os artistas de rua, gerando um movimento inevitável 
de marginalização. Um bom exemplo aconteceu com os membros do coletivo 4&25, participantes da 
categoria mais prestigiada do Telas Urbanas, de artistas convidados, que foram detidos pela Guarda 
Municipal poucas semanas depois de concluírem seu painel para o projeto. Eles faziam o mesmo tipo 
de trabalho num muro abandonado quando foram abordados. Incapazes de estabelecer um diálogo 

indicate that the city likes to see itself re�ected in the harshness of the concrete.

Still, after the completion of the �rst stage, some of the ready panels were attacked by anonymous 
graf�ti artists who were claiming, among other matters, the “respect for tagging.” Despite the trampling 
of the works, the vast majority of the artists, including those who had their works damaged, did not take 
the attack personally and positioned themselves in accordance with the graf�tied protest and with the 
current situation of urban art in the city. Thus, though by marginal means, the necessary dialogue, both 
between street art with itself, and with the government was established.

FROM NOW ON...

Telas Urbanas leaves a legacy that goes beyond the more than 2,000 square meters of painted panels. 
This project opens a historical precedent of recognition of street art in Belo Horizonte by the government, 
of its potentialities, con�icts and contradictions. Through the completion of the project, it becomes clear 
how much the street art can contribute to the well-being of the city. Street art, in turn, although honored 
with the arrival of Telas Urbanas, still demands further channels of dialogue, training spaces and a new 
approach to overcome repression.

However, contrastively to the success of this pilot project, we still have a cloudy outlook for street 
artists of the city. Several taggers face heavy charges in criminal proceedings, some have been 
sentenced to totally disproportionate sentences. In a particularly disturbing case, the owner of 
a shop specialized in urban art products, a man who is an icon of a generation, is awaiting in 
closed imprisonment the trial of a case where he is accused of setting up a criminal association, for 
allegedly providing material for vandalism.

The everyday approaches of municipal guards and police of�cers, professionals trained to deal 
with criminals, is totally inadequate for the street artists, which generates an inevitable movement of 
marginalization. A good example of this happened with the members of the artist collective 4&25, 
who participated in Telas Urbanas as guest artists, the most prestigious category of the program. They 
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minimamente razoável com os artistas, estes foram encaminhados para a delegacia e hoje enfrentam 
processo criminal.

Paralelamente, minguam os espaços de formação e diálogo ligados ao universo da arte urbana. Projetos 
como o Guernica ou Arena da Cultura deixaram de existir ou abandonaram suas o�cinas de graf�ti. 
Outros, como o Fica Vivo, não enfocam o graf�ti em si, mas se valem dele como meio de atrair os jovens 
para os programas sociais. Não que essa não sirva como uma abordagem válida, mas não contribui 
para uma compreensão aprofundada do tema.

É fundamental que o graf�ti e as culturas de rua em geral sejam compreendidos dentro de sua 
complexidade, e não sejam inseridos apenas em contextos espetacularizados. São necessários formação 
de base, infraestrutura para o desenvolvimento, políticas mais tolerantes, diálogo e mediação de 
con�itos. Abrindo mão disto, corre-se o risco de perder o que a cultura de rua tem de mais valioso: sua 
capacidade de formar cidadãos melhores.

Para �nalizar, gostaria de registrar meus sinceros agradecimentos a todxs que me auxiliaram neste 
desa�ador trabalho de curadoria. Agradeço aos artistas de rua, gra�teirxs, pichadorxs, participantes 
do movimento Hip Hop de Belo Horizonte, pesquisadorxs, à equipe do Museu da Pampulha e à equipe 
de produção externa, sem a qual não conseguiria dar conta desta missão: Sílvia Andrade, Surto, 
Janaína Macruz e Pedro Valentim. Gratidão.

Vida longa à cultura de rua!

Comum
Curador e artista

were detained by the Municipal Guard a few weeks after completing their panel for the project. They 
were performing the same type of work in an abandoned wall when they were approached. Unable to 
establish a minimally reasonable dialogue with the artists, the guards handed them to the police station 
and now they face criminal prosecution.

At the same time, the centers for training and dialogue linked to the world of urban art are dwindling. 
Projects such as “Guernica” or “Arena da Cultura” ceased to exist or have abandoned their graf�ti 
workshops. Others like “Fica Vivo” do not focus on graf�ti itself, but make it a means of attracting young 
people to social programs. It does not mean that this is not a valid approach, but it does not contribute 
to a deeper understanding of the topic.

It is crucial that graf�ti and street culture in general are understood in all their complexity, and not 
inserted only in spectacularized contexts. It is necessary to provide basic training, infrastructure for 
development, more tolerant policies, more dialogue and con�ict mediation. When we neglect this, we 
run the risk of losing what is most precious in street culture: its ability to form better citizens.

Finally, I would like to place on record my sincere thanks to all those who helped me in this challenging 
curatorial work. I thank the street artists, the graf�ti artists, the taggers, the members of the Hip Hop 
movement in Belo Horizonte, researchers, the Pampulha Museum staff and the external production team, 
without whom I could not accomplish this mission: Sílvia Andrade, Surto, Janaína Macruz and Pedro 
Valentim. Thank you.

Long live the Street Culture!

Comum
Curator and artist
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3. KKU 
4. Mozi 
AV. PedRO i, 1225

1

2 4

3



6564

1. diogo galvão
2. MP B. neto
3. JUscelino MaqUiaveli
AV. PedRO i, 1225

4. gaBriela noUJaiM
5. leo odran e gaFanhoto
AV. PedRO i, 1225

1

4 5

2 3



6766



6968



7170



7372

BORIGA
DENIS LEROY
EDU MAR
AV. PEDRO I, 1083



7574

gUd
AV. PedRO i, 735



7776



7978



8180



8382

dinho Bento
testa
dinho Bento e testa (pág. 83)
RuA MOnte CAsteLO



8584

JUlio césar aristizaBal
PRAçA OLAVO KAFungA BAstOs



8786

BrUno Pes
AV. PedRO i, 2676

John
AV. PedRO i, 2676



8988

eFe godoy
AV. PedRO i, 2676

dagson silva
AV. PedRO i, 2676



9190

viniciUs silva
AV. PedRO i, 2676

celo e Mone
AV. PedRO i, 2676



9392 9392



9594

1. Biga
2. dhUg
3. nadU
4. shit stencil
5. thiago troPia
6. zi reis
AV. PedRO i, 527

1

4 5 6

2 3



9796

1. lUna coelho
2. syze
3. error
4. syra
AV. PedRO i, 527

5. PriMo
6. JoKei
7. Bot
8. MateUs Moreira santos
AV. PedRO i, 527

1 2

4

5

7

6

83



9998

1. sicK
2. Fear
3. World
4. santhiago selon
AV. PedRO i, 717

1 2 3 4 21



101100



103102

THIAGO MAZZA
AV. PEDRO I, 697

PEDRO NINJA
AV. PEDRO I, 697



105104

raqUel Bolinho
AV. PedRO i, 689



107106

Wera e BoMBi
AV. PedRO i, 725



109108

Bess
AV. PORtugAL, 3500

d3516n3r
AV. PORtugAL, 3500



111110

aMoni e 1.dias
AV. PORtugAL, 3500

iron
AV. PORtugAL, 3500

diedro
AV. PORtugAL, 3500



113112

othUs
BaBa JUng
rogério Fernandes
AV. PedRO i, 1000



115114



117116



119118

Minas de Minas e red nails
AV PedRO i, 615

Minas de Minas e red nails
AV PedRO i, 615



121120

Minas de Minas e red nails
AV PedRO i, 615

Minas de Minas e red nails
AV PedRO i, 615



123122



125124



127126

onesto
AV PedRO i, 649



129128



131130

ladoBeco
AV PedRO i, 669

João Maciel
AV PedRO i, 669



133132

Ma3Us
AV PedRO i, 669

sKaP
AV PedRO i, 669



135134

helder cavalcante
AV PedRO i, 669

verter
AV PedRO i, 669



137136



139138

Filiti e toBit
AV PedRO i, 607



141140

criola 
AV PedRO i - ViAdutO giL nOgueiRA



143142



145144

Mag Magrela
AV PedRO i - ViAdutO giL nOgueiRA



147146



149148

4e25 e hyPer
AV. AntôniO CARLOs, ViAdutO JOsé de ALenCAR



151150



153152
thiago alviM
AV AntôniO CARLOs - ViAdutO JOsé de ALenCAR



155154



157156
alexandre rato
AV AntôniO CARLOs - ViAdutO JOsé de ALenCAR



159158

alexandre rato
AV AntôniO CARLOs - 
ViAdutO JOsé de ALenCAR



161160
edUardo Fonseca
AV AntôniO CARLOs - ViAdutO JOsé de ALenCAR





165164
PaUlo ito
AV AntôniO CARLOs - ViAdutO JOsé de ALenCAR



167166



169168

dalata e dMs
AV. AntôniO CARLOs - 

ViAdutO JOsé de ALenCAR



171



173172



175174

atos
AV. AntôniO CARLOs - ViAdutO JOsé de ALenCAR

tot
endeReçO



177176

MartoKos
AV. AntôniO CARLOs - ViAdutO JOsé de ALenCAR

anJo e Fhero
AV. AntôniO CARLOs - ViAdutO JOsé de ALenCAR



179178

ed-MUn
AV. AntôniO CARLOs - ViAdutO JOsé de ALenCAR



181180

ed-MUn, anJo, atos, Fhero, MartoKos e tot
AV. AntôniO CARLOs - ViAdutO JOsé de ALenCAR



183182 exPosiÇão



185184



187186



189188



191190

PROJETO TELAS URBANAS

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte

MARCIO LACERDA

Fundação Municipal de Cultura

LEÔNIDAS JOSÉ DE OLIVEIRA

Conjunto Moderno da Pampulha

LUCIANA ROCHA FÉRES

Museu de Arte da Pampulha

ANA CAROLINA ANDREAZZI

Curadoria

COMUM

Comissão de Seleção

AUGUSTO FONSECA, BERNARDO BIAGIONI, COMUM, POLLY HONORATO, RENÊ NASCIMENTO

Comissão de Organização

ANA CAROLINA ANDREAZZI, AUGUSTO FONSECA, GUILHERME MACIEL, MARIA CAROLINA LADEIRA, ROSÂNGELA CORRÊA COSTA

Produção Externa

JANAINA MACRUZ, SILVIA ANDRADE, SURTO REAL, PEDRO PDR

Produção Interna

DANIELA RUGGIO STARLING, PAOLA CUNHA

Assistentes de Produção

DEBORA WACHA, LUIZA GASPARINI



193192

ArtIStAS SElECIOnAdOS

Categoria 1 
BIGA (MG), BORIGA (MG), BOT (MG), DENIS LEROY (MG), DIOGO GALVÃO (BA), EDINHO (SP), DHUG (MG), EDU MAR (MG), 
ERROR (MG), GABRIELA NOUJAIM (RJ), GAFANHOTO E LEO ODRAN (MG), JOKEI (MG), JUSCELINO MAQUIAVELI (MG), KKU 
(MG),LUNA COELHO (MG),MATEUS MOREIRA SANTOS (MG), MILTON NETO (RJ), MOZI (RJ), NEGRO F. (MG), NADU (MG), PRIMO 
(MG), SHIT(MG), SYRA (MG), SYZE (MG), THIAGO TROPIA (MG), TOBIT (MG), ZI REIS (MG) 
 
Categoria 2 
1.DIAS (MG), AMONI (MG), ANJO (MG), ATOS (MG), BABA JUNG (MG), BESS (MG), BOMBI (MG), BRUNO PES (MG), CELO (MG), 
D3516N3R (MG), DAGSON (MG), DIEDRO (MG), DINHO BENTO (MG), EDUARDO FONSECA (MG), EFE GODOY (MG), FEAR (MG), 
FHERO (MG), FILITE (SP), HELDER CAVALCANTE (MG), IRON (MG), JOÃO MACIEL (MG), JOHN (MG), JULIO CÉSAR ARISTIZABAL 
(MG), LADO BECO (MG), VERTER (MG), MARTOKOS (MG), MA3US (MG), MONE (MG), OTHUS (MG), PEDRO NINJA (MG), 
ROGÉRIO FERNANDES (MG), SANTHIAGO SELON (GO), SICK (MG), SILVA (MG), SKAP (MG), TESTA (MG), THIAGO MAZZA (MG), 
TOT (MG), WERA (MG), WORLD (MG) 

ArtIStAS COnvIdAdOS

4e25 (BH), ALEXANDRE RATO (BH), CRIOLA (BH), DALATA (BH), DMS (BH), ED-MUN (BH), GUD (BH), HYPER (MG), MAG MAGRELA (SP), 
MINAS DE MINAS (MG), ONESTO (SP), PAULO ITO (SP), RAQUEL BOLINHO (MG), RED NAILS (MG), THIAGO ALVIM (MG)

Coordenação Executiva

ANA KARINA BERNARDES

Apoio Operacional

DALBA COSTA, FERNANDA MAZIERO, GAVONE MERCÊS, ISRAEL MASCARENHAS, MARIANA FERREIRA, MILENA ISIS 
TAVARES DA SILVA, PRISCILLA MOREIRA, POLLYANNA LACERDA MACHADO, LUIZ OTÁVIO LOPES, RUTH-LÉA AMARAL

Montagem

DIEGO SOARES DE ABREU, ELVIS CARLOS TEODORO

Apoio Cultural

INGÁ ÁGUA MINERAL, OSMAR TINTAS

EXPOSIÇÃO TELAS URBANAS NO MAP

Curadoria

MUSEU DE ARTE DA PAMPULHA e SURTO REAL

Artistas 
ALEXANDRE RATO, AMONI, ANJO, ATOS, BABA JUNG, BESS, COMUM, DAGSON SILVA, DENIS LEROY, 1.DIAS, DINHO, 
DIOGO GALVÃO, EDINHO, ED-MUN, EDUARDO FONSECA, EDU MAR,  FEAR, FHERO, FILITE, GABRIELA NOUJAIM, GUD, 
HELDER CAVALCANTE, IRON, JOÃO MACIEL, JOHN, JULIO CÉSAR ARISTIZÁBAL, JUSCELINO MAQUIAVELI, KAMIKASE CREW, 
KAWANY KKU, LUNA COELHO, MAR, MAZZA, MILTON NETO, MOZI, NEGRO F, PEDRO NINJA, SELON, SICK, SURTO, SYZE, 
TESTA, TOT, VERTER, WERA, WORLD

MUSEU DE ARTE DA PAMPULHA

Chefe de departamento

ANA CAROLINA ANDREAZZI

Administração e logística

GAVONE MERCÊS, ISRAEL MASCARENHAS, RUTH-LÉA AMARAL

Artes visuais

AUGUSTO FONSECA

Biblioteca e Centro de documentação

CELESTE FONTANA, DALBA COSTA, PRISCILA VARGAS

Conservação e restauração

LUCIANA BONADIO, MARIANA FERREIRA, MARINA MAYUMI



195194

Educativo

FERNANDA MAZIERO, ANA CAROLINA REZENDE, POLLYANNA LACERDA MACHADO, THIAGO CÂNDIDO GUALTHER, VITOR RAMALHO

Museologia

ANDRÉ LEANDRO SILVA, LUIZ OTÁVIO LOPES

Patrimônio Cultural

ANA KARINA BERNARDES, PRISCILLA MOREIRA

Produção

PAOLA CUNHA

Segurança e Manutenção

GILMAR DE ALBUQUERQUE, HANS MULLER, ISABEL DE FÁTIMA SOUSA, IZABEL BATISTA DOS SANTOS, KELLY CARVALHO, LEANDRO 
DOS SANTOS, MAGDA DA ROCHA, MARCELO PEREIRA, MARLENE TEIXEIRA, TIAGO MARTINS, VALDEIR DE SOUZA SILVA

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

Presidente

VALÉRIO FABRIS

diretor Executivo

CLEIDISSON PLAUTINO DORNELAS

diretora Administrativa Financeira

ROSÂNGELA CORRÊA COSTA

PUBLICAÇÃO

Organização e Coordenação Editorial

AUGUSTO FONSECA

Projeto Gráfico

45JJ

textos

MARIA LUIZA VIANA
AUGUSTO FONSECA
COMUM

revisão e tradução

MARCELO MATOSO 

Fotografias

7eMEIO FILMES
AUGUSTO FONSECA
COMUM

vídeo

7eMEIO FILMES



As publicações desta linha editorial 

referem-se a conteúdos e iniciativas 

de re� exão, 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.




