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Foto: Mirela Pescichini.
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Pampulha Território Museus é uma realização da Prefeitura de Belo
Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Municipal de Cultura, desenvolvida em parceria com o Instituto
Periférico, que visa fortalecer a integração das três unidades museais
do Conjunto Moderno da Pampulha: o Museu de Arte da Pampulha,
o Museu Casa Kubitschek e a Casa do Baile – Centro de Referência
de Arquitetura, Urbanismo e Design, destacando a atuação dessas
instituições na cidade. A parceria realiza exposições, publicações,
atividades educativas e culturais relacionadas às vocações desses
museus e ao território em que estão inseridos, promovendo e ampliando as políticas públicas de Patrimônio e Memória e de Fomento
à Cultura.
A história mostra que a Pampulha é um território de constantes transformações e ressignificações, dispostas em múltiplas camadas. Ao
longo do tempo, três das edificações do Conjunto deixaram o uso o
uso para a qual foram concebidas para se transformarem em espaços
culturais voltados para a atuação museológica, fazendo com que um
novo diálogo se estabelecesse entre elas, com o local onde se inserem
e com as pessoas que ali circulam - moradores e visitantes. A Pampulha se configura, então, e também, como um território de museus.
Ao longo dos anos de 2020 e 2021, tivemos o desafio de olhar para
a história da Pampulha, a conquista do reconhecimento de sua Paisagem Cultural como Patrimônio Mundial pela Unesco e o papel das
unidades museais, buscando encontrar uma forma inovadora de atuação em parceria.
Esta publicação traz um panorama dos aspectos históricos e sociais
marcantes da Pampulha e de três importantes espaços culturais ali
presentes, abordando suas relações com o território e suas atividades museológicas. Assim, entendemos os museus como marcos no
território, ressaltando seu papel para a memória e integração social.
Convidamos você a ler, explorar e aprender conosco neste território!
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

A publicação "Pampulha: tempo, história e museus" nasce do desejo
de investigar as origens e as bases estruturantes da vocação cultural
e museológica do território Pampulha, em suas confluências e divergências com as diversas camadas que o compõem - geográficas,
históricas, patrimoniais e sociais. No percurso de organização dos
textos e referências iconográficas apresentados na publicação, constatou-se que são muitos e diversos os fatos, olhares e opiniões acerca
da constituição do tecido vocacional da Pampulha e, assim sendo, a
sua delimitação de maneira objetiva e definitiva torna-se improvável.
Ao mergulhar nos elementos históricos que permeiam a urbanização
e ocupação desse território, verifica-se que os contextos de apropriação do espaço público e de seus equipamentos evoluem conforme
a dinâmica social e política de Belo Horizonte. Porém, é indiscutível
que desde os primórdios, ainda na Pampulha rural, as manifestações
culturais e de identidade social se apresentam de forma múltipla e
potente e ganham corpo e abrigo à medida em que três dos equipamentos que compõem o conjunto modernista - Museu de Arte da
Pampulha, Museu Casa Kubistchek e Casa do Baile - Centro de Referência de Arquitetura, Urbanismo e Design - são designados para
as finalidades museológicas.
Neste sentido, há aqui um material ainda em construção que revela
aspectos fundamentais da trajetória da Pampulha para consolidar-se
como Território Museológico, pós-modernismo e até 2021. Essa publicação abre caminhos para reflexão acerca dos desafios contemporâneos e futuros desses equipamentos na relação com a cidade e
com os acervos sociológicos, artísticos, arquitetônicos e paisagísticos,
próprios de sua essência e vocação.

INSTITUTO PERIFÉRICO

A publicação "Pampulha: tempo, história e museus”
integra a iniciativa Pampulha Território Museus realizada
pela Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria
Municipal de Cultura e da Fundação Municipal de
Cultura, em parceria com o Instituto Periférico.
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Os territórios são fluidos, permitem usos diversos, geram sentimentos contraditórios e guardam as marcas do tempo. Eles
são mutáveis, podem adquirir novos usos diante das mudanças
que ocorrem na cidade e nos modos de vida das pessoas. A
Pampulha não escapa a essa lógica, tendo passado por momentos de apogeu e crise que levaram a reconfigurações nos
usos dos espaços.

Pampulha:
tempo, história
e museus
Você já parou para pensar sobre como se deu a ocupação e
desenvolvimento da Pampulha
ao longo dos anos? Já se perguntou sobre como este território se transformou no que
é hoje? E sobre a ligação da
Pampulha com os museus?
Para responder a estas perguntas, é preciso começar
refletindo sobre o significado
da palavra “território”. Quando falamos em um território,
não abordamos apenas uma
porção de solo compreendida
dentro de certos limites e suas
construções (vias, equipamentos públicos e edificações).
Falar em um território significa
atentar para as relações que
acontecem em um determina-

do espaço, relações estas que
podem se dar entre os poderes ou entre pessoas e grupos
sociais que utilizam os elementos materiais nele existentes.1
São justamente estas relações
humanas que transformam as
regiões, divisões administrativas, em territórios, locais onde
a vida acontece e a partir dos
quais estabelecemos nossas
referências, os lugares que
habitam o nosso cotidiano e
nossa memória.

1
HAESBERT, Rogério.
Território e multiterritorialidade: um
debate. Geographia, Niterói, UFF,
Ano 9, n. 17, 19-46, 2007.

A região da Pampulha se tornou um território associado à arquitetura modernista em Belo Horizonte e no Brasil a partir da década de 1940. Várias áreas do conhecimento dialogaram para dar
origem a essa concepção moderna que transformou os padrões
arquitetônicos vigentes: Arquitetura, Paisagismo, Artes Plásticas
e Engenharia. A arquitetura moderna brasileira utilizou novas técnicas construtivas, novos materiais, como o concreto armado, e
promoveu a interação da natureza com a expressão cultural, com
a técnica arquitetônica e a busca pela beleza. A arquitetura modernista é conhecida ao redor do mundo e com ela a Pampulha
ganhou projeção mundial, transformando-se em um ícone.
Além da expressão dos ideais modernistas, o caráter cultural da
região complementou-se com a criação de instituições museais
ao longo das décadas que se seguiram à sua inauguração.
O Museu de Arte da Pampulha, criado na década de 1940,
o Centro de Referência de Arquitetura Urbanismo e Design,
criado na década de 2000, e o Museu Casa Kubitschek, criado na década de 2010 são as três instituições que, cada qual
com sua vocação e abordagem, apontam para a orientação da
Pampulha enquanto um território de museus.
Qual seria a função dos museus na sociedade e na cidade?
Como os museus contribuem para a formação de um território?
Como eles participam do processo de formação do nosso cotidiano e da nossa memória?
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Os museus são instituições de
memória que podem funcionar
como uma zona de contato,
possibilitando o diálogo entre
seus públicos e manifestações
sociais e culturais da cidade e
de outros lugares. Eles podem
questionar fronteiras sociais,
interagindo com públicos os
mais diversos. Eles não participam apenas da educação
da sociedade, mas participam
também do processo de construção das formas como os
habitantes das cidades se enxergam1. É nesse sentido que
trazemos a ideia da Pampulha
como um território de museus.
O projeto Pampulha Território Museus articula diferentes
olhares para a cidade e para a
região, provocando apropriações por públicos cada vez
mais diversos, vindos de Belo
Horizonte e outras cidades.
Abordar a história da Pampulha
permite observar como, do plano dos modernistas na primeira
metade do século XX, surgiu
um território multifacetado, que,
com o tempo, passou a contar
com a presença marcante dos
museus em sua fisionomia.

1
CLIFFORD,
James.
Museus como zona de contato.
Tradução: Alexandre Barbosa de
Souza e Valquiria Prates. Períodico
Permanente. Nº 6, fev 2006. p. 16

Assim, convidamos você, leitor, a mergulhar na história da
Pampulha e refletir sobre seus
museus, observando como o
tempo e os desafios da cidade transformaram o projeto monumental concebido por Oscar
Niemeyer em um dinâmico território em que a presença dos
museus afirma uma vocação
cultural e artística. Vamos mergulhar na história da Pampulha
e de seus museus?
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Um pouco
de história...
Inicialmente uma região de
fazendas e de atividades
agropecuárias utilizada por
proprietários e trabalhadores
para o abastecimento de Belo
Horizonte a partir do final do
século XIX, a Pampulha “Velha” esteve associada à dinâmica rural que caracterizou
a região do Curral Del Rei
ao longo de dois séculos. As
construções, assim como os
modos de vida, associavam-se
aos recursos disponíveis e ao
estabelecimento de igrejas e
pequenos entrepostos comerciais, nos quais se reuniam os
trabalhadores da região para
conversas e os devotos para
a celebração de dias santos.1
1
Raul Tassini, estudioso
do povoamento da Pampulha,
informa sobre a existência da Vila
de Santo Antônio da Pampulha

Esta Pampulha, que chegou
a coexistir com a nova cidade projetada pela Comissão
Construtora da Nova Capital,
tinha suas raízes no passado
agrário dos períodos colonial
e imperial. Assim, ela contrastava com a imagem moderna
afirmada pelos criadores de
Belo Horizonte, integrantes
da Comissão Construtora da
Nova Capital, para os quais a
cidade moderna deveria ser
objeto de planejamento.

Na “Pampulha Velha” se criava gado e plantava milho, feijão,
batata, mandioca e hortaliças, além do desenvolvimento de
uma série de atividades produtivas garantidas pela existência
de moinhos d’água e engenhos de cana-de-açúcar.1 Também
eram praticadas atividades como a carpintaria, a tecelagem,
a selaria e a fiação, o que ajudou a estabelecer um circuito de
contatos comerciais com as regiões próximas, especialmente
Venda Nova, principal núcleo populacional em contato com
as fazendas da Pampulha e rota principal de acesso à região.
Posteriormente, em 1904, parte da Fazenda Pampulha foi adquirida por Manoel dos Reis e Ana Moraes dos Reis, que ficou
conhecida como “Sá Donana da Pampulha”. Por sua iniciativa,
foi construída nas terras da fazenda, na década de 1930, uma
capela de Santo Antônio de Pádua, onde aconteciam festejos
de São João e Santo Antônio.2
O acesso à região não era fácil, como afirmou Doorgal Borges,
tenente do Exército residente em Belo Horizonte na década de
1930: “Para chegar lá, tinha que passar por uma estrada horrorosa. A gente vinha de ‘jardineira’, passava por Venda Nova.
Depois saltávamos e íamos a pé. ”3

1
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE. História de
Bairros de Belo Horizonte: Regional Pampulha. Coord. Raphael Rajão
Ribeiro. Belo Horizonte: Arquivo Público da Cidade, 2011, p. 17-19.
2
FERREIRA, Luana Maia. As várias Pampulhas, no tempo e no
espaço (1900-1950). In.: PIMENTEL, Thaís Velloso Couto (org.). Pampulha
Múltipla: uma região da cidade na leitura do Museu Abílio Barreto. Belo
Horizonte: Museu Histórico Abílio Barreto, 2007, p. 47-49.

desde o final do século XVIII .
Ver: TASSINI, Raul. Verdades
Históricas e Pré-históricas de Belo
Horizonte, antes do Curral Del Rey.
Belo Horizonte:s/e,1947

3
PERREIRA, Lígia Maria Leite; FARIA, Maria Auxiliadora de (Org.).
Aeroporto da Pampulha: Belo Horizonte nas assas do progresso. Belo
Horizonte: INFRAERO, 1997, p. 19. In.:PIMENTEL, Thaís Velloso Cougo,
org.; GARCIA, Luiz Henrique coord.; OLIVEIRA, Pablo Luiz de, tradução.
Pampulha Múltipla: uma região da cidade na leitura do Um Museu
Histórico Abílio Barreto. Belo Horizonte: Museu Abílio Barreto, 2007. p. 52.
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Com a consolidação de Belo
Horizonte na década de 1920,
estabeleceu-se um modo de
viver ligado à urbanidade, ao
traçado planejado que simbolizava o triunfo da técnica na
resolução dos dilemas sociais
da cidade. Cidade planejada,
Belo Horizonte recebeu funcionários públicos e trabalhadores – migrantes e imigrantes –
que buscaram seus espaços
na cidade e suas maneiras de
diversão e lazer. A formação
da cidade também significou a
chegada de uma elite econômica e cultural que, ocupante
dos cargos políticos e burocráticos ou donos de fábricas e
comércios, se apropriou dos
espaços planejados da nova
cidade, criando seus lugares
de diversão, onde também exibiam publicamente os signos
de seus lugares na hierarquia
social: automóveis, trajes de
gala, joias e chapéus, ao estilo do clima de celebração do
chamado “sorriso da sociedade” dos boulevards cariocas e
estrangeiros.
Nesses primeiros anos de
vida, Belo Horizonte se caracterizava pelo contraste
entre o traçado moderno das
suas ruas e da sua arquitetura com um modo de vida pacato, que lembrava ainda a
vida das cidades do interior.
Pelo menos até a década de
1930, Belo Horizonte foi con-

siderada uma cidade parada,
que gerava certo tédio naqueles que buscavam por diversões. Carlos Drummond de
Andrade, importante escritor
modernista mineiro, chegou a
apelidar a cidade de “Tediópolis”! Monteiro Lobato, por
sua vez, lamentou a falta de
movimento que fazia o tempo
parecer correr mais devagar
do que o normal: “Não havia
povo nas ruas. Os passantes
positivamente funcionários que
subiam e desciam lentamente,
a fingir de transeuntes. Transeuntes públicos. Daí o sono
que dava aquilo. Uma semana
passada lá deixava a impressão de meses”.1
No início do século XX, a Fazenda Pampulha começou a
ser loteada em glebas, dando
origem aos povoamentos que
posteriormente se tornariam os
bairros Dona Clara, Jaraguá,
Liberdade, Santo Inácio, São
Bernardo e Aeroporto.
1
APUD. BAGGIO, Ulysses
da Cunha. A luminosidade do lugar:
circunscrições intersticiais do uso
de espaço em Belo Horizonte:
apropriação e territorialidade no
bairro de Santa Tereza. Tese
– Doutoramento em Geografia
Humana – Faculdade de Filosofia,
Letras e Ciências Humanas da
Universidade de São Paulo, 2005,
p.46-48

A região era promissora, pois interligava a área central de Belo
Horizonte, delimitada pela Avenida do Contorno, a Venda Nova,
local de produção agrícola e de comércio. Na segunda metade
da década de 1930, o então governador Benedito Valadares
deu início a obras de saneamento e construção de vias e avenidas em Belo Horizonte, visando a interligar o centro da cidade
aos bairros mais afastados. Com isso, foram realizadas intervenções para a pavimentação da antiga Estrada da Pampulha,
cuja existência é conhecida desde pelo menos de 1908, e que
hoje conhecemos como Avenida Presidente Antônio Carlos. As
melhorias na Estrada da Pampulha foram acompanhadas pela
inauguração, em 1933, do Aeroporto da Pampulha e a abertura
dessa nova frente de crescimento da cidade trouxe reflexos
para a região ao norte do cinturão da Contorno, levando ao
crescimento da Lagoinha, à construção dos edifícios do IAPI e
de uma “nova Pampulha”.
Em 1935, o prefeito Otacílio Negrão de Lima anunciou o plano
de urbanização da Pampulha, incluindo a criação da represa,
com início das obras em 1936. Respeitando a topografia local
e a localização do Ribeirão da Pampulha, Negrão de Lima viu a
possibilidade de implantar ali uma lagoa artificial que contribuísse para a resolução dos problemas de abastecimento de água
na região em expansão na cidade. Ao mesmo tempo, a nova
barragem poderia fornecer um local de passeio e lazer para a
população. A proposta foi bem aceita pelo então Governador de
Minas Gerais, Benedito Valadares, cujo projeto modernizador se
alinhava com os planos de aprimoramento da infraestrutura da
Capital1. A barragem também contribuiria para drenar a água
existente na região do Aeroporto da Pampulha, garantindo o
funcionamento do novo equipamento inaugurado na região.

1
BAHIA, Denise Marques. A arquitetura política e cultural do
tempo histórico na modernização de Belo Horizonte (1940-1945). Tese
(Doutorado em História). Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2011. P.105.
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Tal proposta ia em sentido oposto ao planejado por Kubitschek,
que pretendia construir ali um recanto turístico, otimizando a
paisagem cênica do grande lago artificial, fazendo-o “rodeado
de residências de luxo, com casas de diversões que se debruçassem sobre a água”1.

1
KUBITSCHEK, Juscelino. Meu caminho para Brasília: a escalada
política. Rio de Janeiro: Bloch, 1976. p.31.

Construção da barragem da Pampulha,
final da década de 1930.
Fonte: Acervo APCBH.
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Em 1938 a barragem foi inaugurada e serviu como marco
para formação e dinamização
da região que hoje se define como Bacia da Pampulha. Entretanto, o sistema de
abastecimento de água da
represa da Pampulha, pensado inicialmente como alternativa para aumentar a oferta de
água para a cidade como um
todo, acabou servindo apenas
à própria região, ficando muito aquém do volume de água
inicialmente previsto.

Em 1940 Juscelino Kubitscheck foi nomeado prefeito
municipal. Como uma das primeiras ações de seu governo,
Juscelino convidou o urbanista
francês Alfred Agache, que estava no Brasil, para uma visita à Belo Horizonte visando a
realização de um estudo que
identificasse potencialidades
para o desenvolvimento de
projetos para a Pampulha.
Agache propôs a implantação
de uma cidade-satélite, constituindo uma área de abastecimento hortifrutigranjeiro para
toda a capital a ser ocupada
com população de baixa renda, tendo em vista a previsão
do crescimento demográfico.

Barragem da Pampulha já finalizada, em 1940.
Fonte: Acervo APCBH.

Além da encomenda do conjunto edificado, destinado ao uso
coletivo, Juscelino solicitou a Niemeyer o projeto para uma residência particular (atual Museu Casa Kubitschek), para uso eventual. A edificação, construída em 1943 e com vista privilegiada
para a Igreja, o Cassino e o Yatch Club, objetivou um incentivo
à ocupação dos terrenos existentes na Pampulha pelos setores
de alto poder aquisitivo.

destinado aos esportes náuticos (atual Iate Tênis Clube); a
Casa do Baile (atual Centro de
Referência de Arquitetura, Urbanismo e Design), destinada
aos eventos sociais da época;
um Cassino (atual Museu de
Arte da Pampulha); um clube
de golfe, um grande hotel e um
restaurante na Ilha dos Amores
(esses três últimos não construídos). As obras ocorrem
quase simultaneamente, tendo
iniciado em 1941.

Vários expoentes nacionais se puseram juntos ao trabalho para
a concepção do Modernismo na Pampulha: Oscar Niemeyer,
com a colaboração de Joaquim Cardozo e Albino Froufe para
as expressões arquitetônicas e cálculos estruturais, explorou
ao máximo o potencial plástico do concreto armado; Roberto
Burle Marx, com colaboração de Henrique L. de Mello Barreto,
pensou o paisagismo como uma busca incansável da inter-relação das espécies botânicas para elaboração dos jardins;
os artistas plásticos Candido Portinari, Paulo Werneck, José
Pedrosa, Alfredo Ceschiatti e August Zamoyski, por sua vez,
contribuíram com obras e arte que promoveram a mediação
entre a arquitetura e o paisagismo.
A construção da Pampulha integrou o processo de expansão
da malha urbana de Belo Horizonte, então pressionada por
ocupações que extrapolavam o traçado planejado no final do
século XIX. Novos eixos de crescimento urbano se estenderam
em todas as direções, levando ao surgimento de bairros como
Prado, Santo Agostinho, Sagrada Família, Sion, dentre outros.
Neste contexto, a Pampulha se destacou como uma tentativa
de implementação de novos padrões urbanísticos associados
a uma concepção de lazer que ultrapassava a dos cafés, praças e salões dançantes que marcaram a capital mineira nas
décadas de 1920 e 1930.

Foto: Mirela Pescichini.

A partir daí Juscelino convidou
o então jovem arquiteto Oscar
Niemeyer à Belo Horizonte.
Niemeyer fez parte da equipe
de Lucio Costa na concepção
do edifício-sede do Ministério
de Educação e Saúde no Rio
de Janeiro, marco na história
da arquitetura moderna brasileira, e estava no início de
sua carreira. A proposta inicial para o complexo turístico
e de lazer era a construção
de uma Igreja (São Francisco de Assis); um Yatch Club

As obras de construção da Pampulha foram inauguradas em 16
de maio de 1943, durante o mandato de Juscelino Kubitschek
como prefeito de Belo Horizonte. A conclusão da Pampulha
representou um elemento de grande importância na formação
de uma imagem de Belo Horizonte como cidade moderna, com
a afirmação das correntes arquitetônicas e artísticas brasileiras
e com menções a elementos da história brasileira, como as
moradias e templos religiosos coloniais.
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Após a inauguração das obras
da Pampulha, os usos previstos pelo projeto original foram
mantidos por pouco tempo.
O Cassino teve seu uso interrompido em 1946 devido à
proibição das atividades deste
tipo no Brasil pelo então presidente Eurico Gaspar Dutra.
A Casa do Baile, por sua vez,
teve usos alternados em suas
primeiras décadas de existência, abrigando jantares, bailes
de debutantes e de carnaval e
outras “horas dançantes” até
a década de 1960. 		

Administrada por concessionários, enfrentou diversos
problemas para a manutenção
de suas atividades originais. O
Yatch Club, inicialmente administrado pelo poder público,
passou a ser uma entidade
privada, com cotas vendidas
aos novos sócios, que formaram uma nova administração.
Novos tempos se apresentavam para a Pampulha, trazendo consigo a chegada da
cidade às proximidades e novos dilemas do processo de
urbanização.

Contudo, a vocação para o lazer e a ligação com a ideia de
modernidade permaneceram nas construções e em seus novos
usos. Exemplo disso pode ser observado no antigo edifício do
Cassino. Fechado em 1946, ele teve seu uso modificado pela
Lei nº 674 de 23 de dezembro de 1957, que o transformou na
sede do Museu de Arte Moderna, onde passaram a acontecer
os Salões Municipais de Artes, organizados na cidade desde a década anterior. A instalação de um museu buscou uma
nova funcionalidade para a edificação, alinhada com o ideal
de modernidade que deu origem à Pampulha, respondendo à
demanda dos membros de uma elite regional pela promoção
das artes na cidade.
O surgimento do novo museu também dialogou com o processo de institucionalização da arte moderna em curso no país,
que ganhou força a partir da década de 1940. As atividades
do Museu de Arte Moderna, com a realização dos Salões Municipais de Belas Artes e exposições de artistas nacionais e
internacionais, deram início à construção de uma ligação da
Pampulha com os museus. O Museu de Arte Moderna teve seu
nome alterado para “Museu de Arte de Belo Horizonte” no final
da década de 1960.
Nos anos 1970, acompanhando uma tendência nacional, a cidade de Belo Horizonte viveu uma transformação significativa em
seu tecido urbano que resultou num exponencial crescimento
demográfico e no surgimento de novos núcleos de expansão1.
Nesse processo, alguns lugares da cidade, anteriormente valorizados, sofreram com a degradação. Este processo foi perceptível na Pampulha, com o surgimento não planejado de novos
bairros, o crescimento populacional desordenado e o abandono
dos espaços planejados no entorno da Lagoa da Pampulha.

Inauguração das obras da Pampulha.
O povo se aglomera junto ao edifício do Yatch Golf Club, 1943.
Fonte: Acervo MHAB.

1
JAYME, J. G. TREVISAN, E. Intervenções urbanas, usos e
ocupações na região central de Belo Horizonte. Civitas , Porto Alegre, v.
12, n. 2, p. 359-377, 2012. p. 362.
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Nesse contexto e visando valorizar a vocação cultural da
Pampulha e a associação com
os ideais de modernidade expressos pelo projeto de Oscar
Niemeyer, o Governo Estadual,
por meio do IEPHA-MG, voltou
suas atenções para a proteção do conjunto projetado na
década de 1940. Com isso,
foi realizado o tombamento
do Conjunto Arquitetônico
e Paisagístico da Pampulha

em nível estadual no ano de
1984. Contudo, mesmo com o
reconhecimento estadual do
interesse cultural da região,
o panorama não era dos mais
alentadores, havendo a necessidade de intervenções de
restauro que tornassem possível o uso de algumas de suas
edificações.

Um dos bens em situação delicada era a Casa do Baile, que,
após funcionamento inconstante e períodos de desocupação,
apresentava considerável degradação. Nesse contexto, sondou-se pela primeira vez a ressignificação da edificação através da sua transformação em instituição museológica com a
instalação ali de um “Pequeno Museu Redondo”, iniciativa que
contou com a participação de Oscar Niemeyer, do museólogo
Pierre Catel e do artista José Alberto Nemer. Posteriormente,
em 1996, a Casa do Baile passou a ser utilizada como anexo
do Museu de Arte de Belo Horizonte (atual Museu de Arte da
Pampulha) em nova investida para um uso museal do espaço.
Observou-se, então, o aprofundamento da defesa de uma vocação da Pampulha ligada aos museus.
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Museu de Arte da Pampulha, 2002. Foto: Eduardo Castanho.
Acervo Prefeitura Municipal de Belo Horizonte/ Portal PBH.

APCBH\ Relatório do Prefeito Juscelino Kubitschek
dos exercícios de 1940 e 1941 (C.01\C-004).

Em 1997, o Museu de Arte de
Belo Horizonte passou a ser
chamado de Museu de Arte da
Pampulha. No mesmo ano, o
conjunto da Pampulha foi tombado na esfera federal pelo
IPHAN. Nos anos seguintes,
observou-se que os museus
ganharam cada vez mais presença na Pampulha.
Em 1998 foi instaurada uma
Comissão Consultiva, com a
participação de Oscar Niemeyer, para elaborar o restauro da Casa do Baile e redefinir
sua vocação, que se torna o
Centro de Referência de Arquitetura, Urbanismo e Design.
Em março de 2003 Niemeyer
visita a Casa e desenha um
painel representando suas
obras na Pampulha, ainda hoje
presente na instituição. Em
2003, o Conjunto da Pampulha
foi reconhecido como Patrimônio Cultural de Belo Horizonte,
passando a ser protegido em
nível municipal.
Também neste período ocorreram as primeiras movimentações para a instalação de
um novo museu na orla da Lagoa da Pampulha. Em 2005, a
prefeitura declarou de utilidade pública a casa conhecida
como Casa JK, que, a partir
de 2013, se torna também um
museu municipal.

A partir dos anos 2000, o Museu de Arte da Pampulha passou por uma revisão em suas
bases conceituais, o que fez
com que as exposições passassem a dialogar mais com
seu espaço físico.1 A Casa do
Baile - Centro de Referência
de Arquitetura, Urbanismo e
Design também passou por
um processo de consolidação marcado pelo estabelecimento de uma agenda estável de exposições temáticas
nas áreas de interesse. Com
isso, a identidade das duas
edificações como instituições
museais ganhou força entre os
frequentadores da Pampulha.
Nas três unidades museais,
houve ao longo do tempo, a
busca de alinhamento com as
discussões da área da Museologia, uma área do saber que
reflete sobre as práticas dos
museus buscando desenvolver, aprimorar e expandir a noção sobre o lugar dos museus
na sociedade.

1
MENDONÇA, F. M. Arte
e Arquitetura- Diálogo possível:
um estudo de caso sobre o Museu
de Arte da Pampulha. Dissertação
(Mestrado
em
Arquitetura).
Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade de
São Paulo, 2013. p. 45-48.

Vista frontal do atual Museu Casa Kubitschek,
com os jardins originários, década de 1940.
Fonte: Acervo Marcel Gautherot, do IMS.

A Museologia, em sua dinâmica interdisciplinar,
tem colaborado para que os museus desvelem
de forma qualificada as suas formas de
representação e argumentação e se estabeleçam
como lugares de apreciação, contestação e
negociação cultural, mas também, como espaços
de acolhimento e aprendizagem, tendo na
ressignificação dos bens patrimoniais a sua
principal característica. 1
1
BRUNO, Maria Cristina Oliveira. Museologia e
Museus: os inevitáveis caminhos entrelaçados. Cadernos de
Sociomuseologia, Lisboa, v. 25, 2006. p.

Nesta perspectiva, os museus
devem buscar estreitar seus
laços com as realidades que
os cercam, diálogos com a sociedade que deixem clara sua
importância para a cidade.
O Conjunto Moderno Pampulha recebeu em 2016 o título
de Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO, o
que ressaltou sua importância
cultural para a cidade de Belo
Horizonte e para o mundo.
Neste contexto, a atuação dos
museus ganha destaque e
suas atividades ganham nova
potência. A partir de 2020, o
movimento de consolidação e
ampliação das atividades das
unidades museais na Pampulha é reforçado pelo projeto

Pampulha Território Museus.
Assim, a ligação da Pampulha com as artes, a arquitetura e o morar são reafirmadas
com a consolidação de museus que integram a vida da
cidade e promovem debates
especializados, gerando interpretações, questionamentos e olhares diversos sobre
Belo Horizonte. Nas próximas páginas, percorreremos
a trajetória deste “território
museus” abordando elementos históricos, arquitetônicos
e institucionais do Museu de
Arte da Pampulha, do Museu
Casa Kubitschek e da Casa
do Baile – Centro de Referência de Arquitetura, Urbanismo
e Design.
Boa leitura!

Museu
de Arte
da Pampulha
Lagoa da Pampulha

Museu
Casa
Kubitschek

Casa
do Baile

Centro de
Referência
de Arquitetura,
Urbanismo e
Design

Foto: Mirela Pescichini.
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e pilotis, formando níveis intermediários. A utilização de materiais como folhas de vidro nas janelas e de aço inoxidável nos
pilares associava-se aos materiais nobres empregados no piso,
nas bancadas e guarda corpos. Essa relação entre o luxo dos
materiais nobres e a modernização dos jogos de luzes, níveis
e a integração entre a edificação e a paisagem caracterizaram
o novo Cassino:

mais elementos do conjunto.
O edifício de dimensões monumentais foi organizado em
três blocos, um ortogonal principal, livre; outro também ortogonal, destinado à cozinha,
administração e serviços e um
terceiro, em forma circular,
destinado ao restaurante e à
pista de dança, com volumes
bem definidos a partir da integração do projeto estrutural
de Joaquim Cardozo e a concepção arquitetônica de Oscar
Niemeyer1, que garantia grandes vãos associados a rampas

O volume prismático regular e
transparente criado para o salão
de jogos apresenta-se como
uma caixa de vidro, com rampas
ligando os diferentes níveis.
Do térreo, chega-se ao salão de
jogos e à boate percorrendo uma
rampa escultural. Os materiais
traduzem o luxo: paredes
revestidas de ônix , colunas
revestidas por aço inoxidável –
uma inovação para a época e um
jogo cenográfico de espelhos
de cristal. A este volume,
associa-se o corpo curvilíneo e
translúcido que abriga a pista
de jogos e a boate, denominada
grill-room. No volume lateral
anexo ao retangular, situamse a área de serviço e os
banheiros. Seu 2° pavimento
era originalmente ocupado por
cozinha; atualmente destina-se
à área administrativa. 1

1
MACEDO, Danilo Matoso.
Da matéria à invenção: as obras de
Oscar Niemeyer em Minas Gerais,
1938 – 1955. Brasília: Câmara
dos Deputados, Coordenação de
Publicações, 2008, p. 196 a 246.

1
BAHIA, Denise Marques. A arquitetura política e cultural do
tempo histórico na modernização de Belo Horizonte (1940-1945). Tese
(Doutorado em História) – Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da
Universidade Federal de Minas Gerais. 2011. p. 121.

Do Cassino
ao Museu
O edifício projetado para a instalação do Cassino da Pampulha foi o primeiro elemento do
conjunto projetado por Oscar
Niemeyer a ser construído,
sendo um dos mais emblemáticos do ideal de mudança de
costumes lançado por Juscelino Kubitschek. Uma das principais intenções manifestadas
com sua construção foi a de
instalar um espaço nobre, em
que a exuberância da construção, a riqueza dos materiais
e a pompa da programação
promovessem a integração
de Belo Horizonte à cultura
cosmopolita que se afirmava
nas décadas de 1930 e 1940.
Implantado em terreno mais
elevado na orla da Lagoa da
Pampulha, o Cassino ganhava destaque diante dos de-
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Uma das principais características do edifício Cassino, observada nos demais elementos integrantes do Conjunto da Pampulha, foi a integração entre elementos arquitetônicos, artísticos e
paisagísticos. Os jardins do Cassino, projetados por Burle Marx
e inaugurados em 1944, eram compostos por espécies locais
de porte baixo, ressaltando o edifício que se erguia ao fundo.
Eles são complementados por três esculturas: “Nu”, estátua
feminina feita em bronze, de autoria de August Zamoiski, datada
de 1943; uma segunda estátua feminina de bronze, elaborada
por José Alves Pedrosa e originalmente pertencente ao jardim
da Casa do Baile; e uma terceira estátua denominada “O abraço”, representando o abraço entre duas figuras, esculpida em
mármore por Alfredo Ceschiatti, no ano de 1943. Cercavam o
prédio do Cassino, também, gramados que levavam às margens
da Lagoa, que se apresentava, junto das demais construções
integrantes do Conjunto, como paisagem à qual o Cassino se
integrava em posição de destaque.

Construção do salão redondo do edifício do
Cassino, conhecido como Grill Room, 1941.
Fonte: Juscelino – 1940-41. Acervo APCBH.

A inauguração do Cassino da
Pampulha, em 1942, foi noticiada na imprensa como importante marco na realização
de eventos sociais de alto padrão e para a atração de turistas para a cidade. Frequentado pela nata da sociedade,
atestava que Belo Horizonte
estava integrada com o que
havia de mais moderno e, também, mais sofisticado em ter-

mos de diversões.1 Associado
aos demais elementos do Conjunto da Pampulha, ele constituiu um elemento marcante
e imponente que simbolizou
as intenções modernizadoras
de Juscelino Kubitschek para
Belo Horizonte.

1

BAHIA, Op. Cit., p. 123.

Cassino da Pampulha, 1942. Fonte: Juscelino – 1940-41. Fonte: APCBH.
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Planta do Cassino da Pampulha. In.: ARQUITEXTO
10/11. O Cassino de Niemeyer e os delitos da
arquitetura brasileira. Agosto, 2008, p. 22. Apud.:
MENDONÇA, Fabíola Moulin. Arte e Arquitetura –
Diálogo Possível: um estudo sobre o Museu de Arte
da Pampulha. Dissertação (Mestrado) – Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de
São Paulo. São Paulo, 2013, p. 17.

Evento realizado no Grill Room do
Cassino da Pampulha, com destaque
para a artista belga Jeanne Milde, em
primeiro plano, de costas entre amigos.
Década de 1940. Fonte: Acervo Arquivo
Público da Cidade de Belo Horizonte.

As atividades do Cassino foram noticiadas intensamente na imprensa de Belo Horizonte, especialmente nas revistas ilustradas
que circulavam na capital. Dentre elas, O Cruzeiro, Alterosa
e Belo Horizonte eram as que possuíam maiores tiragens e
atingiam públicos variados. Assim, é possível observar que a
divulgação das atividades no Cassino foi encarada como um
marco na vida social da cidade, apresentando hábitos das elites
cosmopolitas internacionais. O Brasil, neste período, observou
o surgimento de diversos Cassinos, como o Cassino da Urca e
o Cassino localizado na Estância Termal de Araxá. Essas diversões de pompa contavam com bailes animados por bandas e
cantores, números artísticos de dançarinos e de curiosidades,
discursos e brindes. Eram frequentados por políticos e empresários, mas também por jogadores de futebol e personalidades
da vida social da cidade.

Menu do Grill Room, 1942, com
anotação de Renato de Lima
sobre o uso da língua francesa,
doado ao CEDOC/ MAP na ocasião
da exposição Coisário: Cassino
Museu realizada em 2010 com a
curadoria de Marconi Drummond.
Fonte: Acervo Museu de Arte da
Pampulha.

Anúncio de eventos no Cassino da
Pampulha. Revista Alterosa, n. 69,
janeiro de 1946. Fonte: APCBH.

O Cassino da Pampulha funcionou na edificação projetada por
Niemeyer e Joaquim Cardozo para o Conjunto da Pampulha
até o ano de 1946, quando a atividade foi proibida pelo então Presidente da República Eurico Gaspar Dutra. Em 1947,
a edificação recebeu uma mostra de arte mineira organizada pelo arquiteto Sylvio de Vasconcellos, que contou com o
apoio de Oscar Niemeyer.1 Outros eventos foram organizados
no local, como bailes e solenidades oficiais, contudo o uso da
edificação não ganhou maior continuidade entre 1947 e 1957,
quando a construção foi dedicada a um novo uso. Em 1957,
após a reforma do edifício do antigo Cassino, foi inaugurado
o Museu de Arte de Belo Horizonte, depois Museu de Arte da
Pampulha, que passou a abrigar exposições produzidas pelo
próprio museu, exposições itinerantes e uma importante mostra
competitiva, que ficou conhecida como Salão Nacional de Arte
de Belo Horizonte.

1
BERNARDES, Ana Karina. A criação do Museu de Arte de Belo
Horizonte. In.: BERNARDES, Ana Karina (org.). Conhecer e reconhecer:
Patrimônio Cultural, 3: Acervo Artístico MAP. – MAP. Belo Horizonte:
Fundação Municipal de Cultura/Museu de Arte da Pampulha, 2017, pg.
13
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Foto: Mirela Pescichini.
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O Museu de Arte
de Belo Horizonte
(1957-1996):
a construção de
uma vocação
A fundação do Museu de Arte
de Belo Horizonte na Pampulha foi um marco nas artes
plásticas da cidade. Os eventos artísticos tiveram lugar,
desde o princípio da existência da nova capital, em salões
como os do Automóvel Clube,
do Theatro Municipal e do
Conselho Deliberativo de Belo
Horizonte. O florescimento das
exposições de arte em Belo
Horizonte é atribuído à ação
de Aníbal Mattos, professor da
Escola Prática de Belas Artes,
que fundou em 1918 a Socie-

dade Mineira de Belas Artes,
a única instituição responsável pela realização de exposições artísticas até a década
de 1930. Ao longo de seus
primeiros anos de existência,
a Sociedade Mineira de Belas
Artes organizou uma série de
exposições dedicadas à arte
acadêmica, quebrando este
padrão ao realizar a primeira
exposição de arte moderna
em Belo Horizonte, dedicada
à artista belo-horizontina Zina
Aita, datada de 1920.

A consolidação da atividade da Sociedade Mineira de Belas
Artes foi acompanhada pelo crescimento da produção dos artistas modernistas que criticavam a arte acadêmica, considerada
por eles tradicional. Com isso, cresceu também a divisão entre
artistas acadêmicos e modernos em Belo Horizonte. Em 1936,
enquanto Aníbal Mattos organizou uma exposição no Teatro
Municipal, foi realizado o Primeiro Salão de Arte de Belo Horizonte, chamado de “Salão Bar Brasil” por ter sido realizado no
porão do edifício que abrigava o Cine Brasil. O Salão Bar Brasil
buscou contestar a hegemonia da arte acadêmica e valorizar
a arte moderna em Belo Horizonte. Após a realização do Salão
Bar Brasil, a Câmara Municipal de Belo Horizonte instituiu uma
exposição anual de artes na cidade, que foi oficializada em 1937
pelo então prefeito Otacílio Negrão de Lima, passando a ser
realizada no saguão da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
Estes salões manifestaram o desejo das elites intelectuais e artísticas de Belo Horizonte de se aproximarem das vanguardas
brasileiras que afirmaram o Modernismo a partir da Semana de
Arte Moderna de 1922, mantendo, contudo, certo ecletismo na
escolha dos artistas e obras a serem expostos, com grande
influência da arte acadêmica.1
Os Salões Municipais de Arte foram realizados entre 1937 e
1939, sendo as obras premiadas incorporadas ao acervo da
Prefeitura de Belo Horizonte. Com isso, deu-se início à formação
de um acervo artístico pelo poder municipal, ainda sem local
de guarda efetivo. Os salões foram interrompidos em 1940 pelo
então prefeito Juscelino Kubitschek, que acreditava que era
necessária a criação de uma escola de Belas Artes para que
a organização dos eventos não ficasse sob responsabilidade de amadores. Nesse intuito, ele convida Alberto da Veiga
Guignard para a direção da Escola de Belas Artes e retoma a
realização dos Salões em 1943. No ano seguinte ocorre a Exposição de Arte Moderna de Belo Horizonte, realizada no salão
do Edifício Mariana, e que contou com a exposição de obras
de artistas como Di Cavalcanti, Tarsila do Amaral, Candido
1
ANDRADE, Rodrigo Vivas. Os Salões Municipais de Arte e a
emergência da Arte Contemporânea em Belo Horizonte (1960-1969).
Tese (Doutorado em História da Arte). Universidade Federal de Campinas,
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, 2008, p. 65
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Portinari, Anita Malfati, Lasar
Segall, Goeldi, dentre outros.
A Exposição de Arte Moderna
de Belo Horizonte aconteceu
no mesmo momento em que
a Pampulha ganhava forma na
cidade, a partir do projeto solicitado a Oscar Niemeyer. Ela
também pode ser integrada
no contexto de valorização da
arte moderna no Brasil, cujos
exemplos mais significativos
foram a criação do Museu de
Arte Moderna de São Paulo e
do Museu de Arte Moderna do
Rio de Janeiro em 1948.

A instalação do Museu de Arte
de Belo Horizonte no edifício
do antigo Cassino pode ser
considerada, então, uma consolidação da via aberta pelo
Salão Bar Brasil, pois além
de garantir um lugar para a
promoção das artes na cidade, poderia abrigar o acervo
decorrente dos concursos realizados ao longo da trajetória
dos Salões. Além disso, associa-se também à criação de
instituições que promovessem
as manifestações artísticas
modernas, alinhando o discurso sobre a cultura brasileira com as discussões internacionais. Assim, a fundação do
novo museu representou uma
outra forma de aproximação
da Pampulha com o ideal de
modernidade nas artes e na
cultura a partir do final da década de 1940. Se a edificação
havia surgido como um local
de diversões da alta cultural,
continuaria destinado a um
uso cultural visto como indício
de sofisticação cultural e alinhamento com as vanguardas
internacionais.
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Abertura do XXII Salão
Municipal de Belas Artes
da Prefeitura de Belo
Horizonte, que inaugurou
o Museu de Arte de Belo
Horizonte em 1957.
Fonte: Acervo Arquivo
Público da Cidade de
Belo Horizonte.

O Museu de Arte de Belo Horizonte foi criado pela Lei 671,
de 23 de dezembro de 1957, promulgada pelo então Prefeito
Celso Mello de Azevedo. Quando da criação do Museu de
Arte de Belo Horizonte, tais eram seus objetivos declarados:

Foto: Mirela Pescichini.

criar e manter coleções de ar te
em geral, especialmente pintura,
gravura, escultura, desenho,
fotografia, cinema e folclore;
patrocinar e dirigir a realização de
conferências e cursos sobre temas
de estudo compatíveis com seus
objetivos; colaborar na promoção e
realização do Salão de Belas Ar tes
de Belo Horizonte; patrocinar a
realização permanente ou temporária
de exposições de obras de ar te de
sua propriedade, de par ticulares ou
per tencentes a outras instituições;
patrocinar e promover exposições
permanentes ou temporárias de ar te
popular, em todas as suas formas
de manifestação, incentivando o
seu desenvolvimento e difusão;
promover e realizar, em seu auditório
e dentro de suas finalidades,
espetáculos teatrais, de conjuntos
amadores ou profissionais, bem
como exibições cinematográficas,
espetáculos de ballet e
concer tos musicais. 1

1
Apud.: MENDONÇA, Fabíola Moulin. Arte e Arquitetura – Diálogo
possível: um estudo de caso sobre o Museu de Arte da Pampulha.
Dissertação (Mestrado em Arquitetura). Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade de São Paulo, p. 24.
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Visita de Assis Chateaubriand ao
Museu de Arte Moderna, em companhia do
então Prefeito de Belo Horizonte,
Celso Mello de Azevedo,
no final da década de 1950.
Fonte: Acervo Arquivo Público
da cidade de Belo Horizonte.

Nos primeiros anos de existência do Museu de Arte de Belo
Horizonte, as atividades mostraram fôlego, com a realização
de diversas exposições e novas aquisições, via doação, de
peças para seu acervo. As atividades do museu foram noticiadas nos jornais mineiros e de outras cidades, como São
Paulo e Rio de Janeiro. No caso da então Capital do Brasil,
as notícias eram apresentadas na seção dedicada às artes
plásticas do Jornal do Brasil, importante meio de comunicação
com distribuição nacional:

O Museu de Ar te de Belo Horizonte não tem
um ano de existência. Mas nesse espaço
de tempo já patrocinou oito exposições
de fôlego, tendo programado uma série
de realizações para vários setores da
manifestação ar tística. Já tiveram vez
o Salão Mineiro de Belas Ar tes, Museu
de Belas Ar tes de São Paulo (acervo e
pinacoteca internacional), Reproduções
de Rembrandt, Dez anos de pintura
italiana, Tapeçaria de Genaro de Carvalho,
Teatro de Áustria, Gravura Brasileira e
Israel, desenhos de Por tinari, mostra
iniciada a 24 de maio e que se encerrou a
15 deste. “Gravura Brasileira” apresentou
cerca de 100 trabalhos de 23 ar tistas –
entre eles Faya Ostrower, Rosine Peres,
Oswaldo Goeldi, Livio Abramo, Mario
Cravo, Renita Katz, Calazans Neto, Iberê
Camargo, Vera Tormenta, Edith Bhering
e Vera Bocaiúva . 1

1
JORNAL DO BRASIL. Suplemento Dominical. 22 de junho de
1958, p. 1. Fonte: Hemeroteca Digital Brasileira.
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O acervo inicial do museu contou com doações e com as
obras decorrentes das premiações nos Salões Municipais
de Arte. Quanto às doações,
no ano de 1958, a articulação
de Assis Chateaubriand (também envolvido na criação do
Museu de Arte Moderna de
São Paulo) levou à doação de
obras de artistas estrangeiros
para o acervo do museu. Na
ocasião, foram incorporadas
obras de John Tunard, William
Booker, Bryan Kenale, John
Piper, Eliseu Visconti, Cathlen
Allen, John Lathan, Edward R.
Greene e mesmo uma pintura
do estadista britânico Winston
Churchill.1

1
MENDONÇA, Fabíola
Moulin. Arte e Arquitetura –
Diálogo possível: um estudo de
caso sobre o Museu de Arte da
Pampulha. Dissertação (Mestrado
em Arquitetura). Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo,2013,
p. 26.

Contudo, o principal evento realizado no Museu de Arte de
Belo Horizonte foi o Salão Municipal de Belas Artes, evento
responsável pela constituição
de importante parcela de seu
acervo ao longo dos anos. Sua
realização, de responsabilidade da Prefeitura de Belo Horizonte, contava uma comissão
avaliadora formada por cinco
membros, “dois dos quais de
livre escolha do Prefeito, dois
eleitos pelos artistas inscritos
e um indicado pelo Conselho
Deliberativo do Museu de Arte,
dela não podendo fazer parte artistas concorrentes”.2 Em
suas primeiras edições, o Salão Municipal de Belas Artes
foi composto majoritariamente
por artistas locais, passando,
a partir de sua XIV edição, a
atrair artistas de outras cidades do país e estrangeiros
para concorrer nas suas diversas categorias.

2
Apud. ANDRADE, Rodrigo
Vivas. Os Salões Municipais de
Arte e a emergência da Arte
Contemporânea em Belo Horizonte
(1960-1969).Tese (Doutorado em
História da Arte). Universidade
Federal de Campinas, Instituto
de Filosofia e Ciências Humanas,
2008, p.90.

A partir deste contato com artistas de outras cidades e países,
estabeleceu-se um vínculo mais estreito entre o panorama das
artes em Belo Horizonte e as correntes artísticas em processo
de afirmação. Entretanto, isso não se deu sem críticas e debates. O principal crítico da nova organização dos Salões, Augusto de Lima Júnior, denunciava a abertura da possibilidade de
inscrições para artistas de fora de Minas Gerais, defendendo
a promoção de uma arte local. A partir de sua XIV edição, o
Salão passou a contar com a participação de artistas de outros
estados. Na XV edição, artistas de fora de Minas Gerais como
Ado Malagoli, Anatol Wlayslaw, Antonio Tomaz Assunção, Antonio Mesquita Nunes, Arcanjo Ianelli, Aristides Salgado dos
Santos, A. Lavage, Antonio Fernandes, Nelson Leiner, dentre
outro, concorreram nas diversas categorias do evento. Vários
artistas ligados a Alberto da Veiga Guignard, como Ildeu Moreira, Letícia Renault, Marília Gianetti e Maria Helena Andrés,
também participaram dessa XV edição que, no entanto, não
premiou nenhum artista mineiro.
Nos anos seguintes, observou-se altos e baixos no impacto
e na aceitação do evento entre o círculo artístico e a opinião
pública, seja devido a críticas às obras selecionadas e premiadas, seja pela ausência de artistas de renome devido às baixas
premiações oferecidas. Não faltaram, também, críticas aos resultados e aos critérios de avaliação das obras selecionadas
para exposição, como no ano de 1963, quando a Comissão,
integrada, dentre outros, por Mário Pedrosa, fez um severo corte de 85% das propostas apresentadas, e premiou trabalhos
contestados por outros participantes. Ainda assim, importantes
artistas expuseram obras, como Chanina, Antônio Maia, Wilde
Lacerda, Regina Silveira, Maria Helena Andrés, Flávio Shiró,
Yara Tupinambá, Jarbas Juarez, Ieda Pimentel, Yo Yoshitome,
Ivan Serpa, Tomie Ohtake, Eduardo de Paula, dentre outros.
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Nesses primeiros anos de existência, uma série de elementos
da edificação original não se enquadravam dentro das necessidades para a montagem de um museu, como a ausência de
paredes de alvenaria, as janelas de vidro que proviam insolação
direta e constante, projetando sombras no piso. Além disso, em
1964 a edificação já necessitava de reparos, motivo pelo qual
foi constituída uma comissão para a realização das intervenções
de restauro necessárias, com o argumento de que "o referido
prédio próprio municipal se encontra em precaríssimo estado
de conservação, de modo a positivar ameaça de ruína; finalmente, que o prédio em apreço constitui uma das realizações
mais expressivas da moderna arquitetura brasileira”.1
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Foto: Mirela Pescichini.

Prefeito Oswaldo Pieruccetti em
solenidade no Museu de Arte Moderna
(atual Museu de Arte da Pampulha)
realizada em dezembro de 1966.
Em primeiro plano, da esquerda para a
direita: Prefeito Oswaldo Pieruccetti (de
perfil, de óculos) e Francisco de Assis
Chateaubriand Bandeira de Melo
(na cadeira, recebendo diploma
das mãos do Prefeito).
Em segundo plano, o Governador
Israel Pinheiro (de cabelos grisalhos).
Fonte: Acervo Arquivo Público
da Cidade de Belo Horizonte.

1
Apud.: MENDONÇA, Fabíola Moulin. Arte e Arquitetura – Diálogo
possível: um estudo de caso sobre o Museu de Arte da Pampulha.
Dissertação (Mestrado em Arquitetura). Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade de São Paulo, 2013,, p.27.

tar no Salão Municipal de Belas Artes. Em 1968, ocorreu a
substituição de Jorge Dantas,
conservador-chefe do Museu,
por Márcio Sampaio, também
responsável pela atualização
do Salão através do contato
com as vanguardas artísticas
do final dos anos 1960. Ao
mesmo tempo, foi adotado
critério menos rigoroso para a
seleção das obras a serem expostas, contemplando artistas
locais, especialmente aqueles
vindos de famílias tradicionais,
que criticavam o fato de não
participarem dos Salões.1

Em 1969 o Museu recebeu IV Colóquio de Museus, que debateu
a função educativa dos museus e a necessidade de que ele
fosse uma espécie de laboratório de criação proporcionado
pelo contato entre os artistas, críticos e público. No mesmo ano,
o Salão Municipal adotou o nome de I Salão Nacional de Arte
Contemporânea, assumindo a posição de vanguarda nas artes
plásticas e incluindo novas linguagens artísticas, como objetos
e instalações. Sinal desse movimento de reorientação foi a obra-processo “Territórios”, que buscou se apropriar dos espaços
internos e externos do Museu, instalando pedras amarradas em
cordas que atravessavam as janelas de vidro da edificação,
indo em direção a placas de acrílico. Outras instalações eram
feitas com hastes metálicas, faixas de plástico colorido e outros
materiais. Ao exceder os limites das salas de exposição, dialogando com o espaço externo do Museu e suas imediações, a
exposição procurou problematizar o lugar do museu na cidade,
as convenções museológicas e a forma como elas moldam o
significado e a experiência da arte.1
Contudo, as atividades do Museu ainda sofriam com a inconstância, com longos períodos sem exposições, como entre 1967
e 1968, período em que foram necessárias obras de restauro na
edificação noticiadas na imprensa mineira e nacional. O museu
teve seu nome alterado para “Museu Guignard” em 1967, nome
que não pegou, visto que a maioria de seus frequentadores e
conhecedores continuaram a chama-lo pelo antigo nome. Os
problemas do Museu também se ligavam às dificuldades de
obtenção de recursos para o custeio de suas atividades, motivo
que levou a se pensar em vender algumas das peças do acervo
para regularizar a situação.

1
ANDRADE, Rodrigo
Vivas. Os Salões Municipais de
Arte e a emergência da Arte
Contemporânea em Belo Horizonte
(1960-1969).Tese (Doutorado em
História da Arte). Universidade
Federal de Campinas, Instituto
de Filosofia e Ciências Humanas,
2008, p. 155-156.

Foto: Mirela Pescichini.

Em 1967, o Museu passou a
ser dirigido por Carlos Falci,
que realizou um movimento
de reflexão sobre sua função
e sua inserção no panorama
cultural de Belo Horizonte.
Vários elementos do Museu
foram problematizados, como
sua distância do centro da cidade, dificultando o acesso do
grande público, a mencionada
inadequação das instalações
para as atividades expositivas e de guarda de um acervo composto majoritariamente
por peças de artistas estrangeiros doadas por instituições,
embaixadas e personalidades,
o que fazia com que este acervo refletisse pouco o panorama das artes plásticas brasileiras, especialmente no que
se refere à incorporação das
vanguardas que ganharam
destaque com a IX Bienal de
São Paulo. A partir do Salão
de 1967, correntes como a
Pop Art se fizeram represen-

1
MENDONÇA, Fabíola Moulin. Arte e Arquitetura – Diálogo
possível: um estudo de caso sobre o Museu de Arte da Pampulha.
Dissertação (Mestrado em Arquitetura). Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade de São Paulo, 2013, p. 29-31.
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O Salão Nacional de Arte Contemporânea teve seu nome alterado para “Salão Nacional de
Arte da Prefeitura de Belo Horizonte” em 1970. Ao mesmo
tempo, na década de 1970,
observou-se um esvaziamento
dos Salões Nacionais de Arte
Contemporânea e o enfraquecimento das atividades do Museu, que passou a ser chamado de Museu de Arte Moderna,
estando subordinado a setor
de mesmo nome na Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte. A
repressão às oposições à ditadura, o recrudescimento da
censura e o receio de exposição levaram muitos artistas a
boicotarem ou simplesmente
evitarem a participação, o que
refletiu na atividade do Museu
como um todo. Até pelo menos
1979, este panorama permaneceu inalterado.

Fazem parte do acervo do Museu diversas obras referentes a
este período, apresentadas nos Salões ou em eventos realizados na cidade, como escultura Matadouro, de Jarbas Juarez,
que remete ao sacrifício de um animal, “Sacrifício do Apático”,
de Iazid Thame, que mostra o sacrifício de um personagem apático, referência à tortura praticada contra opositores da ditadura
então vigente, e “Eu disse era morte certa”, objeto de Maria do
Carmo Vivacqua Martins (Madu) que apresenta a última radiografia de um paciente condenado à morte.
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Foto: Mirela Pescichini.

Yazid Thame.
“Sacrifício do Apático” (1971).
Fonte: Acervo Museu de Arte
da Pampulha.

Maria do Carmo Vivacqua Martins.
“Eu disse...Era Morte Certa...” (1969).
Fonte: Acervo Museu de Arte
da Pampulha.

Outras obras abordam aspectos da condição humana, como
os objetos “É proibido Amar em tempo de Guerra”, de José
Alberto Nemer, e “Guerra é Guerra, Vamos Sambar”, de Teresinha Soares. Eles se referem à condição do homem e da mulher
nos tempos de guerra. A obra de José Alberto Nemer aborda a
solidão do homem moderno e a de Teresinha Soares, por sua
vez, mescla cenas da guerra do Vietnã e do carnaval brasileiro,
criando um contraste que é associado à morte e a ressurreição.
Destacam-se também as obras de “fotografia marginal” de Hugo
Denizart, que abordam o uso social da imagem, as formas de
exclusão social existentes na estética fotográfica convencional.

Foto: Mirela Pescichini.

Em 1979, quando Lúcio Portella assumiu a direção do Museu,
foram introduzidas modificações importantes na forma de realização do evento. Para isso, Portella contou com a assessoria das artistas mineiras Celma Alvim, Marina Nazareth e Vera
Pinheiro. Primeiramente, inicia-se a organização de propostas
temáticas, abolindo-se a concorrência e dando início à prática
dos convites. A opção por recortes temáticos e homenagens
passou a caracterizar muitas das edições posteriores do Salão.
No XI Salão Nacional de Arte da Prefeitura de Belo Horizonte, de
1979, foi realizada a mostra "Figuração Referencial", que reuniu
trabalhos de 14 artistas brasileiros, incluindo Marcos Coelho
Benjamin, Márcio Sampaio, João Câmara e Mariza Trancoso.1

1
ANDRADE, Rodrigo Vivas. Os Salões Municipais de Arte e a
emergência da Arte Contemporânea em Belo Horizonte (1960-1969).
Tese (Doutorado em História da Arte). Universidade Federal de Campinas,
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, 2008, p. 116.
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A partir do XII Salão, de 1980, o leque de categorias passou
a abarcar mais manifestações artísticas e foram convidados
artistas de renome para a composição de mostras. Em 1980, o
Salão foi realizado no Museu e na malha urbana, inaugurando
um diálogo mais estreito com a cidade. Entre as mostras do
Salão, que recebeu a denominação de "A arte que a Cidade
faz”, destacavam-se quatro eixos: “produção espontânea”, “Intervenção”, “A cidade” e “A cidade e o tempo”, com destaque
para as obras apresentadas por Marco Túlio Resende, Manfredo
Souzanetto, Hugo Denizart e Ana Amélia Diniz Camargos, que
propunham um olhar crítico para a cidade e as transformações
trazidas pelo crescimento urbano.1 Em 1984, o prédio do Museu
passou por intervenção de restauro e voltada para adaptação
de suas instalações às atividades museais.
Manfredo de Souzaneto.
“Olhe bem as montanhas”
(da série “Réquiem para Serra do Curral), 1980.
Cartão Postal Impresso a partir de Fotolito.
Fonte: Acervo Museu de Arte da Pampulha.

Manfredo de Souzaneto.
“O Lugar da Ausência”
(da série “Réquiem para Serra do Curral), 1980.
Cartão Postal Impresso a partir de Fotolito.
Fonte: Acervo Museu de Arte da Pampulha.

Belo Horizonte passava, nos anos 1980, por um processo de
verticalização e adensamento urbano, com a expansão desenfreada e não planejada de sua malha urbana. A Pampulha,
antigo “refúgio”, agora estava conectada à cidade, passando
a experimentar muitos de seus problemas: trânsito, poluição,
violência, desigualdade social e econômica. A região também
sofria com o processo de degradação da Lagoa da Pampulha
causado pelo despejo de esgoto em seu leito. Com isso, o panorama do Conjunto da Pampulha era caracterizado pela piora
das condições de conservação das edificações. Importante
evento ocorrido na década de 1980 foi o tombamento, em nível
estadual, do Conjunto Arquitetônico da Pampulha, incluindo o
edifício do Museu. A partir dessa proteção, a Pampulha, que
já contava com a existência de um museu em seu território,
passou a ser foco das políticas patrimoniais.

1
RIBEIRO, Marília Andrés; NEVES, Ana Luiza. Arte e política
no acervo do Museu de Arte da Pampulha. In.: MUSEU DE ARTE DA
PAMPULHA. Arte e política no acervo do MAP. Belo Horizonte: Fundação
Municipal de Cultura/SESC, 2016, p.16-18
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A mudança de nome do Museu foi acompanhada por um
concurso para a escolha da
logomarca do MAP, contando
com premiação. Com a nova
nomenclatura, o museu inaugurou uma nova fase em suas
atividades, marcadas pela
realização de grandes exposições e pela implementação
do programa de residência artística Bolsa Pampulha, como
veremos a seguir.
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Foto: Mirela Pescichini.

O Museu, suas exposições e
os Salões Nacionais de Arte
da Prefeitura Municipal de
Belo Horizonte acompanharam
o processo de redemocratização do Brasil e o crescimento
da cidade para o vetor Norte,
abarcando a região da Pampulha em direção a Venda Nova.
O final da década de 1990
foi de grande importância no
contexto da Pampulha, uma
vez que, em 1996, o Conjunto
Arquitetônico e Paisagístico foi
tombado em nível federal pelo
IPHAN. No bojo deste processo, na gestão de Priscila Freire
à frente do Museu, seu nome
foi alterado para “Museu de
Arte da Pampulha”.

Museu de Arte da
Pampulha: da cidade
para o mundo

Foto: Mirela Pescichini.

Em 1995, no contexto dos estudos para a efetivação do
tombamento do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da
Pampulha pelo IPHAN, o edifício do Museu de Arte de Belo
Horizonte passou por profundas intervenções de restauro.
Segundo o arquiteto Flávio Carsala de, na época discutiuse a possibilidade de transformar o Museu de Arte Moderna
localizado na Pampulha em um Museu da Cidade, o que acabou
não se concretizando, optando-se por estabelecer uma relação
com o Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Pampulha.1
Assim, em 1996, o museu foi reinaugurado com um novo nome,
Museu de Arte da Pampulha.

1
CARSALADE, Flávio. Entrevista concedida a Camila Morais,
Hugo Rocha, Raul Lanari. Belo Horizonte, 26 de março de 2021. Aplicativo
Zoom.
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No mesmo ano, foi fundada a Associação Cultural dos Amigos do Museu de Arte da Pampulha (AMAP), com objetivo de
auxiliar no fomento às atividades do Museu. Em sua reabertura, o novo MAP recebeu exposição dedicada a Alberto da
Veiga Guignard em seu salão nobre e outra, contendo obras
do acervo artístico do museu, no Mezanino. Elas foram seguidas das exposições "Trabalhadores: Uma Arqueologia da Era
Industrial", do fotógrafo Sebastião Salgado, e “Porto Pampulha”, da artista Ana Maria Tavares. Enquanto a exposição de
Sebastião Salgado chamava a atenção para os “invisíveis”
da era industrial, apontando as mazelas decorrentes da desigualdade acentuada pela “era da máquina”, “Porto Pampulha”
procurou desnudar o museu e problematizar a relação da obra
com o espaço, expondo obras que dialogavam com o edifício
de forma a causar estranhamento. A exposição de Sebastião
Salgado atraiu público recorde para a instituição na época,
conforme noticiado nos jornais locais e de circulação nacional.

Museu de Arte da Pampulha
em sua reinauguração no ano de 1997.
Foto: Marcílio Gazzinelli.
Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Belo Horizonte/ Portal PBH.

Além da elaboração de documentos norteadores do funcionamento e de organização
interna da instituição, fazia-se
necessário catalogar todo
seu acervo e adotar medidas
para sua melhor conservação.
Quando de sua reinauguração, o Museu passou a contar
com uma biblioteca que passou a guardar os documentos
produzidos pela instituição e
relativos à sua memória, acu-

mulando assim um acervo
documental de grande importância para a história da arte
em Belo Horizonte. Também
foi criado neste período o
novo Programa Educativo, no
qual os mediadores do museu
passaram a atender o público agendado e espontâneo,
buscando estabelecer um
diálogo entre a exposição e
o patrimônio arquitetônico e
paisagístico do Museu.
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Exposição
Porto Pampulha (1998),
de Ana Maria Tavares.
Acervo Centro de
Documentação e
Referência do Museu
de Arte da Pampulha.

Este recorde foi superado em
1998, quando foi realizada a
exposição da artista francesa
Camille Claudel. Segundo o
jornal Folha de São Paulo de
27 de abril de 1998, em pouco menos de duas semanas
o público desta exposição já
havia superado a marca atingida pela exposição de Sebastião Salgado.1 A exposição foi
amplamente divulgada nos
meios de comunicação, recebendo públicos que até então
se encontravam afastados do
Museu, especialmente provenientes de escolas públicas
e privadas. O Museu seguiu
abrigando exposições que ganharam amplo destaque, recebendo públicos recordes: “Dalí
Monumental”, versão compacta da exposição sobre Salvador Dalí exibida em São Paulo,
contando com 140 peças do
artista, uma exposição de gravuras de Pablo Picasso e outra
dedicada a Iole de Freitas.

avançar na proposta de implementação de um programa expositivo que problematizasse o
museu, com sua edificação e
acervo, no contexto da Pampulha e da cidade. Para isso,
foi de grande importância o
convite a Adriano Pedrosa
para que assumisse o cargo
de Curador do Museu.
A partir de então, sob a curadoria de Adriano Pedrosa e,
posteriormente, de Rodrigo
Moura (2002-2006), Marconi Drummond (2006-2010) e
Renata Marquez (2011-2012),
o envolvimento da curadoria
com o programa expositivo
e o espaço do Museu passaram a ser uma das principais
características do MAP, que
estruturou suas atividades em
torno de uma reflexão sobre
seu espaço e o lugar ocupado pela instituição na cidade.
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1
FOLHA DE SÃO PAULO.
Camille Claudel bate recorde em
Minas. Caderno Ilustrada, 27 de
abril de 1998.

Foto: Mirela Pescichini.

Ainda assim, nos primeiros
anos após a reinauguração
do Museu, as iniciativas acabaram não mantendo o ritmo
e a envergadura apresentados nos anos de 1997 e 1998.
Somente em 2001 foi possível

Foto: Mirela Pescichini.

O Museu também se abriu
aos artistas de carreira mais
recente ou menos conhecida, mesclando-as com mostras de nomes com trajetória mais consolidada. Este
movimento foi realizado a
partir da criação do Projeto
Pampulha (2001-2002). O diálogo com os artistas levou
ao aprimoramento do Projeto
Pampulha, dando origem ao
Bolsa Pampulha em 2003. O
programa, o primeiro de residência artística em Minas
Gerais e um dos primeiros
do país, consolidou a incorporação das reflexões
contemporâneas vindas de
artistas emergentes, que
produzem abordagens inovadoras e possibilitam o diálogo entre o MAP com o que
há de novo e efervescente
nas artes plásticas. Continuador da tradição dos Salões
de Artes de Belo Horizonte,
o Bolsa Pampulha ampliou a
participação de artistas contemporâneos no acervo do
MAP por meio da incorporação de obras resultantes dos
processos de residência.

Em 2002, foram apresentadas as exposições de Laura Belém,
que refletiu sobre o passado da edificação que abrigava o museu, e “Mabe Bethônico e o colecionador I, II e III”, que problematizou a noção de acervo, coleção, colecionador e questionou
elementos do cotidiano do museu. Foram apresentadas também
exposições de Rosangela Rennó, Rivane Neueschwander, Renata Lucas e Marilá Dardot. Nos anos seguintes, as mostras individuais tiveram prosseguimento, com exposições de Alexandre
da Cunha (2005), Pedro Moraleida (2005), Jac Lernier, Adriana
Varejão (2008), Cao Domingues (2008), Paulo Bruscky (2010),
dentre outros. A elas se somaram exposições temáticas, como
“Pampulha, Obra Colecionada” (2004), “Acervo espelhado”
(2005), “Binária (2007), “Oscar Niemeyer – arquiteto brasileiro
cidadão” (2007). Outras fizeram referência a obras e momentos
icônicos do MAP, como a exposição “Neovanguardas” (2008),
“Entre Salões” (2009), Coisário Cassino Museu (2010). Houve
ainda as exposições dedicadas às aquisições recentes do acervo da instituição, como “Procedente map: novas aquisições”
(2008). Cabe mencionar que, em 2008, o prédio do Museu
passou por nova intervenção de restauro que contemplou seus
jardins. Em 2009, com o projeto Higienização e acondicionamento de acervo arquivístico, percebeu-se a necessidade de
separar o acervo bibliográfico do documental, para uma melhor
gestão, criando assim o Centro de Documentação, em 2010.
Em 2011, o Museu de Arte da Pampulha realizou as exposições
“conjs., re-bancos*: exercícios&conversas”, com curadoria de
Ricardo Basbaum; “Lição de coisas”, com curadoria de Nydia
Negromonte e da equipe do Museu de Arte da Pampulha; “Museu: observatório”, com curadoria de Eduardo Coimbra; “Outros
Lugares”, com curadoria de Ines Linke e Louise Ganz; “Mônica
Nador” e “País Paisagem - Uma expedição pelo Brasil através
do acervo do Museu de Arte da Pampulha”, organizadas pelo
Museu de Arte da Pampulha.
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O MAP buscou sempre uma
reflexão crítica sobre o lugar
dos museus na cidade, como
na exposição coletiva “Outra
Presença”, realizada em 2013,
composta majoritariamente por
performances que buscavam
descontruir os lugares-comuns
e proporcionar outras possibilidades de interpretação para
o espaço, trazendo para o
espaço do museu elementos
da apropriação da cidade por
grupos de resistência, como o
Duelo de MC’s.1
Entrada da exposição ‘Museu
Revelado (2013), realizada no
Museu de Arte da Pampulha.
Destaque para a escultura
“Nú”, de August Zamoyski
(1943), que integra o jardim
nas proximidades do acesso ao museu. Fonte: Acervo
Centro de Documentação e
Referência do Museu de Arte
da Pampulha.

1
FORNICARI, Cristina.
Outra Presença no Museu de
Arte da Pampulha: Performance
e resistência em Belo Horizonte.
Anais do VIII Congresso da
ABRACE. Belo Horizonte, 2014.

“Fragmentos” (sem data), de
Roberto Vieira (em primeiro
plano), e “Ordem, Réplica,
Acaso” (2003), de Damian
Ortega (ao fundo), montadas
durante a exposição “Museu
Revelado” (2013). Fonte: Acervo Centro de Documentação e
Referência do Museu de Arte
da Pampulha.
No mesmo ano de 2013, foram realizadas as exposições
“Esquizofrenia Tropical”, com
curadoria de Iatã Cannabrava e do Museu de Arte da
Pampulha, além de“Ainda:
o livro como performance” e
“Bolsa Pampulha 2013/2014:
31º Salão Nacional de Arte
Belo Horizonte”, organizadas
pelo próprio museu. No ano
seguinte, a equipe do MAP
foi responsável pela organização da exposição “Olhar:
do íntimo ao relacional”.

Entrada da exposição ‘Museu Revelado (2013), realizada no Museu de Arte da Pampulha.
Destaque para a escultura “Nú”, de August Zamoyski (1943), que integra o jardim nas
proximidades do acesso ao museu. Fonte: Acervo Centro de Documentação e Referência do MAP.

“Fragmentos” (sem data), de Roberto Vieira (em primeiro plano), e “Ordem, Réplica, Acaso”
(2003), de Damian Ortega (ao fundo), montadas durante a exposição “Museu Revelado” (2013).
Fonte: Acervo Centro de Documentação e Referência do MAP.

A região da Pampulha passou, nesse período, por intervenções visando adequações
para a realização da Copa do
Mundo de 2014, com a implementação de corredores
viários que alteraram a região
próxima ao Museu de Arte da
Pampulha. A integração do
Conjunto da Pampulha com
a cidade, já consolidada, ganhou contornos mais acentuados com o contraste entre a
área planejada pelos arquitetos modernos da década de
1940 e o ritmo da metrópole no
início do século XXI. Além disso, a candidatura do Conjunto
Moderno da Pampulha para a
obtenção do título de Patrimônio da Humanidade concedido pela UNESCO, vitoriosa em
2016, contribuiu para atrair as
atenções para a região, com
suas belezas e suas mazelas.

Nesse contexto, o MAP continuou a organizar exposições, como “Bolsa Pampulha
2015/2016: 32º Salão Nacional
de Arte de Belo Horizonte” e
“Sobre o que se desenha”,
com curadoria e organização de Augusto Fonseca. O
MAP se consolidou como um
espaço utilizado por grande
quantidade de pessoas para o
lazer, descanso, ensaios fotográficos, e caminhadas, além
de ter seu acervo envolvido
na realização de exposições
em outros espaços de Belo
Horizonte, como no caso da
exposição “Arte e Política no
Acervo do MAP” (2016), realizada no SESC Palladium.
Ainda em 2016 foi organizada
a exposição “Telas Urbanas”,
organizada por Augusto Fonseca nas dependências do
Museu de Arte da Pampulha.

Exposição “Arte e Política no Acervo do MAP”,
realizada no Sesc Palladium em 2016.
Fonte: Acervo Centro de Documentação e
Referência do Museu de Arte da Pampulha.

O museu comemorou seus 60 anos de existência em 2017 com
a mostra “60 anos, museu + residência”, ressaltando suas contribuições para as Artes Visuais e a Arte Contemporânea da
cidade e do país. Realizações dos anos de 2018 e 2019 que
reforçam essa atuação são a exposição “Faca Cega”, do artista
Paulo Nazareth, que pretendeu o tensionamento de questões
institucionais e a provocação de relações com públicos considerados periféricos, e a 7ª edição do Programa Bolsa Pampulha,
a primeira a ser realizada no formato de parceria entre Poder
Público e Organização da Sociedade Civil.
Entretanto, já no início da década de 2010 era notável a demanda por novas intervenções de restauro e adequações do espaço
do edifício às funções contemporâneas de um museu. Em 2014
foi aprovado um projeto de restauro do edifício, e em 2016 foi
noticiado na imprensa de Belo Horizonte a necessidade de
fechamento do edifício para que ocorressem as intervenções.
Em novembro de 2019 a edificação do Museu de Arte da
Pampulha foi fechada à visitação pública e iniciadas as ações
de desmobilização do espaço, com vistas ao início das obras.
75

Salão principal da Exposição
“Arte e Política no Acervo do MAP”,
realizada no Sesc Palladium em 2016.
Fonte: Acervo Centro de Documentação e Referência
do Museu de Arte da Pampulha.

O fechamento da edificação não representou, contudo, o fechamento do Museu. Seu acervo é constituído pelas obras integrantes de seu acervo, acondicionadas em Reservas Técnicas,
assim como documentação de grande importância para a história das artes em Belo Horizonte e no Brasil. Como parte das
ações de desmobilização da edificação para restauro, no final
de 2019, o acervo do Centro de Documentação foi transferido
para o prédio anexo do Museu Casa Kubitschek, permanecendo
à disposição para consulta do público interessado. Além disso, planeja-se novo espaço para receber a Reserva Técnica,
medida solicitada há algum tempo por artistas, profissionais e
apreciadores de arte em Belo Horizonte. Parte significativa do
acervo de obras gráficas do MAP integra, ao longo de 2021, a
exposição “Gráfico Grafia”, apresentando-as no Museu Histórico
Abílio Barreto com intervenções em outros espaços da cidade.

Foto: Mirela Pescichini.

Como vimos, o Museu de Arte da Pampulha, foi o primeiro
museu criado na região e o inaugurador do uso museal das
edificações que constituem o Conjunto da Pampulha, tornandose referência para as artes visuais no país e mesmo fora dele.
Ele foi aquele que primeiro tornou a Pampulha um território
museu, articulando sua promoção da arte à monumentalidade
do conjunto projetado por Niemeyer.
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