GRÁFICOGRAFIA
MARCEL GAUTHEROT
REGISTROS MODERNOS
DA INVENÇÃO DA
PAMPULHA:
DEPOIS E ALÉM
MUSEU DE ARTE DA PAMPULHA

CASA DO BAILE – CENTRO DE REFERÊNCIA DE ARQUITETURA,
URBANISMO E DESIGN

OUTRAS HABITABILIDADES
MUSEU CASA KUBITSCHEK

GRÁFICOGRAFIA

1

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)
Gráficografia : Museu de Arte da Pampulha Marcel
Gautherot : registros modernos da invenção da Pampulha :
depois e além : Casa do Baile outras habitabilidades : Museu
Casa Kubitschek / organização Instituto Periférico ;
curadoria Marconi Drummond, Carlos M Teixeira. -Belo Horizonte, (MG) : Fundação Municipal de Cultura :
Instituto Periférico, 2022.
ISBN 978-65-995082-1-9
1. Arte contemporânea - Exposições 2. Artes visuais
3. Gráficografia I. Instituto Periférico.
II. Drummond, Marconi. III. Teixeira, Carlos M
22-114482

CDD-700.74

Índices para catálogo sistemático:
1. Artes : Catálogos de exposições 700.74
Aline Graziele Benitez - Bibliotecária - CRB-1/3129

2

GRÁFICOGRAFIA
MARCEL GAUTHEROT
REGISTROS MODERNOS
DA INVENÇÃO DA
PAMPULHA:
DEPOIS E ALÉM
MUSEU DE ARTE DA PAMPULHA

CASA DO BAILE – CENTRO DE REFERÊNCIA DE ARQUITETURA,
URBANISMO E DESIGN

OUTRAS HABITABILIDADES
MUSEU CASA KUBITSCHEK

PAMPULHA TERRITÓRIO MUSEUS
PREFEITURA DE BELO HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
INSTITUTO PERIFÉRICO
CURADORIA
MARCONI DRUMMOND | Artes Visuais
CARLOS M TEIXEIRA | Arquitetura e Design

BELO HORIZONTE (MG) | 2020-2022

GRÁFICOGRAFIA

3

4

06

APRESENTAÇÃO
Secretaria Municipal de Cultura
Fundação Municipal de Cultura
Instituto Periférico

08

GRÁFICOGRAFIA
Marconi Drummond | Carlos M Teixeira

13

EXPOGRAFIA
Ivie C. Zappellini

16

SIGNOS
NO ESPAÇO
Maria Angélica Melendi

86

MARCEL GAUTHEROT
REGISTROS MODERNOS
DA INVENÇÃO DA PAMPULHA:
DEPOIS E ALÉM
Marconi Drummond | Carlos M Teixeira

91

EXPOGRAFIA
Vazio S/A | Carlos M Teixeira

94

AS ESCOLHAS
DO OLHAR SOBRE IMAGENS
DE MARCEL GAUTHEROT
Rita Velloso

138

OUTRAS
HABITABILIDADES
Marconi Drummond | Carlos M Teixeira

143

EXPOGRAFIA
Micrópolis

146

CASA, BAIRRO E CIDADE:
OUTRAS HISTÓRIAS,
OUTRAS HABITABILIDADES
André Vaillant

230

RODA DE CONVERSA:
POLIGRÁFICOFONIA
GRÁFICOGRAFIA

5

Pampulha Território Museus é uma realização da Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Municipal
de Cultura. O projeto, desenvolvido em parceria com o Instituto Periférico, visa
fortalecer a atuação articulada 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 da Arquitetura, Urbanismo e Design, em
diálogo com o território da Pampulha e a cena artística e cultural da cidade.
A iniciativa é composta de três exposições, três publicações, 25 atividades culturais e 56 atividades educativas relacionadas à missão e à linha de ação dos
museus, à história da Pampulha e às questões urgentes da contemporaneidade.
Com foco nas implicações e atravessamentos entre os museus, a Pampulha, a
história da cidade de Belo Horizonte e os modos de morar e acervos, no contexto do
projeto foram desenvolvidas três exposições: “Gráficografia”, realizada a partir
dos acervos gráficos do Museu de Arte da Pampulha em diálogo com artistas
que atuam com e a partir do fazer gráfico; “Marcel Gautherot – Registros
modernos da invenção da Pampulha: depois e além”, na Casa do Baile – Centro
de Referência de Arquitetura, Urbanismo e Design, trazendo pela primeira vez
para Belo Horizonte um conjunto significativo de imagens e outras peças desse
fotógrafo; e “Outras Habitabilidades”, no Museu Casa Kubitschek, exposição
que revisita os acervos da casa em diálogo com obras que discutem modos de
morar. Sob diferentes perspectivas, as mostras ofereceram uma oportunidade
de atualização e vigor dos acervos públicos municipais e estimularam diálogos
que os espaços e suas missões podem estabelecer com os públicos, principalmente no momento histórico que estamos vivendo de retomada e regeneração
após o importante enfrentamento coletivo da pandemia de covid-19.
Esta publicação apresenta o conjunto das exposições ao mesmo tempo que
compartilha os processos de pesquisa curatorial e expográfico que fundamentaram
as mostras. Traz também uma série de textos críticos produzidos especialmente
para a publicação a partir de cada exposição, ampliando assim as leituras e
as oportunidades de investigação presentes nas mostras, enunciando formas
instigadoras de se relacionar com as questões que permeiam cada programa.

66

Este catálogo engloba ainda o registro de uma conversa sobre o projeto
Pampulha Território Museus, construída com os diferentes profissionais envolvidos, que aborda os processos educativos, curatoriais, de produção, montagem,
conservação e pesquisa vinculados às mostras. Essa conversa oferece uma visão
ampliada das atividades desenvolvidas nos museus, as possibilidades de criar
estratégias de ativação de acervos e geração de conteúdos com e a partir desses
espaços.
Museus são territórios vivos de conhecimento que cumprem um importante
papel na formação e conservação da memória da sociedade por meio de obras
de arte, revisões historiográficas, documentais e culturais. Nas exposições,
tais acervos são convocados, na sua intensidade experimental e diálogo com os
públicos, a adensar a construção coletiva de modos de pensar, criar e existir,
reafirmando a responsabilidade das instituições museológicas em um contínuo
e importante esforço de pesquisa e expansão de fronteiras.
Por meio do encontro de diferentes perspectivas de ver a Pampulha e seu território,
modos de pensar e habitar a casa ou explorar processos gráficos presentes
nos acervos, na rua, no muro e na cidade, as exposições lançam luz sobre nosso processo de modernidade, experiências de arte e conformações sensíveis.
Trata-se, portanto, de um conjunto de questões que, de forma criativa e crítica,
propõe ambientes de encontro e discussão sobre cultura e museu.
Esta publicação, organizada por Marconi Drummond, é a terceira editada pela
parceria entre a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, por meio da Secretaria
Municipal de Cultura e da Fundação Municipal de Cultura, e o Instituto Periférico.
“Pampulha: tempo, história e museus”, organizada pela Peixe Vivo Histórias, e
“Território Educativo: um convite para a criação de cartografias, trajetos e
saberes na Pampulha”, organizada por María Eugenia Salcedo e Valquíria Prates,
encontram-se disponíveis também em formato digital na Biblioteca Virtual da
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
INSTITUTO PERIFÉRICO
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GRÁFICOGRAFIA
GRÁFICOGRAFIA está alicerçada no rastreamento e na exibição de obras
presentes no acervo do Museu de Arte da Pampulha que possuem, na sua
constituição, matérica e conceitual, índices gráficos.
Tomando o acervo como agente nuclear, o projeto curatorial opera por meio
da justaposição de obras constituídas com distintos suportes e meios gráficos,
irradiados pelo acervo do Museu em estreita conexão com obras de artistas
convidados.
GRÁFICOGRAFIA parte da tradição clássica da linguagem da gravura, presença
marcante na exposição, expandindo-se para outras grafias e manifestações
artísticas tais como a fotografia, a poesia visual, o vídeo, a pintura, a videoinstalação, além do livro de artista nas suas distintas tipologias. Artistas contemporâneos, infiltrados na mostra, aliam-se a personalidades icônicas da história
da gravura brasileira para pensá-la como meio de expressão criativa, entre a
tradição gráfica e a experimentação.
Parte da exposição reúne obras que tencionam narrativas e grafias na tessitura
urbana da cidade, tomando-a como território permeável, propulsor e difusor de
reflexões e questionamentos. Grafam e repensam os espaços urbanos sob uma
perspectiva histórica, atravessada pelos distúrbios contemporâneos.
Para ampliar a discussão das múltiplas grafias da/na cidade, a curadoria apresenta significativo acervo cartográfico, gráfico e fotográfico pertencente ao Museu
Histórico Abílio Barreto, equipamento cultural que, para além de hospedar a
exposição, agencia experiências pontuadas entre a tênue fronteira da história
e da arte contemporânea, provocando circunvizinhanças e congruências entre
dois museus públicos municipais – MAP (Museu de Arte da Pampulha) e MHAB
(Museu Histórico Abílio Barreto), posicionados na cidade de Belo Horizonte.
10

Diversas grafias agregam-se à exposição. Construídas, em profusão, com
diversos suportes e linguagens, são obras que possuem relação intrínseca
com dispositivos gráficos, algumas situadas no entre-espaço da poesia visual,
da literatura e da tipografia, que incorporam elementos da gravura popular, da
figuração extraída da cultura de massa, da publicidade e do grafite. Cartografam
o resgate e a preservação da memória da linguagem da gravura em Minas Gerais,
recuperam antigos ofícios e artesanias tipográficas, reverenciam a cultura
religiosa afro-brasileira, baseada nos signos e nos emblemas. Inventariam
parte da cultura visual urbana em avançado processo de desaparecimento.
De forma afirmativa, estão presentes na mostra trabalhos que carregam uma
forte dimensão ética e política, vinculadas à militância, ao ativismo ambiental,
acoplando-se às esferas das artes gráficas, das mídias táticas, da comunicação
de massa e da sinalização urbana.
Outras discutem a dimensão da palavra e tensionam o estatuto do livro,
ao renunciar à comunicação textual e adotar no seu corpo gráfico signos não
verbais, opondo-se à sintaxe tradicional em favor de uma sintaxe poético-visual.
Nelas estruturas são desmontadas e remontadas, inquietações gramaticais
tecem a forma e a palavra.
Em GRÁFICOGRAFIA persiste a palavra escrita, grafada, datiloescrita, impressa,
gravada, fotografada, evocada, manuscrita, projetada; no papel, no barro, no
corpo, sobre a parede, na pedra, na pele da cidade, com a luz e a goiva, entre
a tinta e o grafite, à mão, à máquina, ressemantizada, verbivocovisualizada,
graficografada.
MARCONI DRUMMOND E CARLOS M TEIXEIRA [CURADORES]

GRÁFICOGRAFIA

11

12

O design expográfico desenvolvido para GRÁFICOGRAFIA proporciona diversos
percursos e múltiplas possibilidades na apreensão do conteúdo da mostra.
Comprometida, ao mesmo tempo, com a inteligibilidade dos conceitos curatoriais e com a liberdade de conexões do visitante ativo, a proposta espacial se
apresenta fluida e intercambiável.
A partir do exame de cada item do acervo, foi desenvolvido um diagrama conceitual que procurou elucidar as relações de vizinhança entre os sete núcleos
curatoriais e tornar visível os de maior densidade, do ponto de vista quantitativo
e da ocupação do espaço. Ao perceber que havia variadas ligações possíveis,
e respondendo ao desejo curatorial de demarcar os núcleos sem torná-los
estanques, a expografia procurou estratégias que fossem, simultaneamente,
modulares e abertas.
O partido de ocupação da galeria seguiu um grid imaginário, inclinado a 30º
em relação às paredes e cujos eixos distam 2,60m. Como uma malha urbana
que desenha sobre o território, o alinhamento dos expositores com o grid promoveu potência e dinamismo nas possibilidades de composição de layouts até
que se chegasse ao arranjo final. O agrupamento dos painéis e vitrines, como
ilhas, delineou os núcleos, criando diálogos e respiros por meio de situações de
proximidades e afastamentos – proporcionadas, muitas vezes, de maneira radical, pela inclinação. A diagonal no espaço possibilitou ainda outras camadas
semânticas ao visitante, ao passo que algumas obras, localizadas em pontos
distantes na galeria, puderam ser sobrepostas ao olhar, tal como ocorre no
caminhamento de um transeunte atento nas cidades. Preservando circulações
generosas e visadas amplas, aproveitando visualmente o grande pé-direito da
galeria e liberando as paredes, a expografia proporcionou um percurso livre
ao visitante e assim subsidiou sua autonomia de significações e experiência
estética.
Com o intuito de fazer vibrar as associações entre as obras, os expositores
engendraram certo silêncio diante delas. Enquanto grafias no espaço, os suportes expositivos são simples como um desenho de linhas cor grafite e planos
brancos como papel. Finos, leves e versáteis, buscaram a economia de recursos
e processos, valendo-se da lógica modular e da polivalência nos arranjos. Do
ponto de vista construtivo, as superfícies são de compensado pintado de acrílica
branca e as estruturas-junções são de metal pintado de esmalte cinza fosco.
Foram idealizados, ainda, para serem totalmente desmontáveis, a fim de atender
a futuras demandas da Fundação Municipal de Cultura após o término da
exposição.
IVIE C. ZAPPELLINI
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IVIE C. ZAPPELLINI | Projeto expográfico [planta, diagrama e família de mobiliário expositivo]
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SIGNOS
NO ESPAÇO
Maria Angélica Melendi

... as artes gráficas adquiriram os meios de ilustrar a vida cotidiana.1
[Walter Benjamin]
...a cidade ideal é aquela sobre a qual plana uma poeira de grafia que não sedimenta nem calcifica.2
[Italo Calvino]

Escrever e desenhar, imprimir e disseminar...
Em primeiro lugar, está o intenso desejo de não esquecer, o imperativo fundamental da memória em construir identidades e histórias. Por isso escrever e
desenhar, por isso imprimir e disseminar, para que todos possam lembrar...
Gráficografia, o título desta exposição, repete por duas vezes a raiz grega, grapho,
que começa por significar arranhar, gravar, incidir, mas termina sendo escrever ou desenhar e, depois, imprimir. Este último significado data do século XIX,
quando a palavra começou a ser utilizada para designar estabelecimentos onde
se fazem trabalhos impressos e, por extensão, os próprios. De alguma maneira, o que podemos esperar da mostra grafias gráficas? Textos impressos?
Trabalhos híbridos de imagens e textos? Palavras e letras? Onde estão os
limites desta seleção? Uma floresta de signos nos rodeia; vivemos imersos
num mundo gráfico no qual os signos pululam e nos abrumam. Sinalização
urbana, roteiros de ônibus, publicidade, grifes, jornais, revistas, grafites, pichações, letreiros luminosos, telas, telas, telas...
A gráfica, o gráfico. Então, tanto podem se referir às artes da gravura como
à produção de material de publicidade, edição de periódicos, revistas, livros
e panfletos; podem aludir ao não reproduzível, ao único, ao traço individual e
também àquele que é reproduzido interminavelmente. Signos, signos, signos...
***

Em 1965, Italo Calvino publica um romance cuja ação acontece milhões de anos
atrás: As Cosmicômicas. O protagonista de nome impronunciável, Qfwfq, não
é sequer um personagem; é apenas uma voz, um olho, um modo de ser que
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1

BENJAMIN, Walter, Obras Escolhidas. VOL.1. São Paulo, Brasiliense,1985. p.167.

2

CALVINO, Italo. Colección de Arena. Madrid: Alianza, 1984. p.107. Trad. da autora.

tem, mais ou menos, a idade do universo. No capítulo Um signo no espaço, Qfwfq
traça um signo com o objetivo de encontrá-lo quando, duzentos anos depois,
passasse de novo nesse ponto (se isso pudesse ser chamado de ponto). Assim
acontece. No entanto, depois de muitas passagens, bilhões de anos mais tarde,
aquele único traço tinha desaparecido. O signo tinha sido copiado, multiplicado,
repetido, rasurado. O universo tinha-se transformado...
...[n]uma espessura geral de signos sobrepostos e aglutinados[...]uma
retícula de linhas, grafites, grafias, relevos e incisões, o universo estava
rabiscado em todas as suas partes, em todas as suas dimensões...3

A publicação do relato ficcional de Calvino antecede alguns anos à história
factual de Taki, um mensageiro de Nova York, que, nos anos 1970, começou a
grafar seu tag:4 Taki 183, em todos os lugares por onde passava: logo, outros
jovens o imitaram e, assim, as ruas transformaram-se nos suportes onde eles
deixaram suas galáxias de signos.5
***

No século XIX, após a invenção e a divulgação da fotografia, multidões de
artistas, gravadores ou não, experimentaram técnicas e geraram novas formas de impressão; na segunda metade do século XX, com o advento dos meios
eletrônicos – xerox e fax, em um primeiro momento – produziu-se uma mestiçagem entre as técnicas tradicionais e as que começavam a surgir. Assim, o
desenvolvimento da gráfica gerou outras maneiras de produção artística.
Nas últimas décadas, muitos artistas vêm utilizando as características da obra
gráfica como base dos seus trabalhos. Desde os anos 1960, a partir da hibridação
das obras e da incorporação nelas de textos ou a redução da obra a texto, as
artes gráficas, com suas propriedades plásticas e sua incitação à investigação,
não deixaram de atravessar as fronteiras abertas da criação contemporânea.
***

A cidade, como um complexo sistema gráfico, aparece em muitos momentos
desta exposição montada no Museu Histórico Abílio Barreto, dedicado à história de
Belo Horizonte. Das Cadernetas de Campo da Comissão Construtora da Nova
Capital até os postais primeiros, passando pelos mapas originais, vemos a
cidade surgir como de um parto da imaginação.

3

CALVINO, Italo. Le cosmicomiche. Torino: Einaudi, 1965. p.33. Trad. da autora.

4

Tag, etiqueta. No mundo do grafite, assinatura ou marca do autor.

5

Taki 183’ Spawns Pen Pals. The New York Times. 21 julho 1971. p. 37. Trad. da autora.
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Uma cidade, previamente à sua aparição na realidade, devia aparecer
numa representação simbólica que, obviamente, só poderia assegurar
os signos e as palavras que traduziam a vontade de edificá-la em aplicação de normas e, subsidiariamente, em diagramas gráficos...6

A partir de uma operação gráfica – desenhos, plantas, anotações, leis, decretos –,
a cidade levanta-se e, concretizada em três dimensões, torna-se suporte de
muitas outras operações gráficas. Cartazes, placas apropriadas ou modificadas
por artistas, faixas, lambe-lambes. Imagens e escritas se disseminam pelas
ruas e parques e se confundem com o que já está neles ou pertence a eles por
direito comum.
***

A gravura foi o ponto de partida; em realidade, as do acervo do Museu de Arte
da Pampulha, que comporta uma seleção importante de gravuras de autoria
de artistas brasileiros. Entre a tradição gráfica da reprodutibilidade técnica
e a expressão criativa, o gravado – xilogravura, litografia, gravura em metal,
serigrafia – faz a passagem entre o gesto único e irrepetível da obra-prima e
a distribuição dos signos nas sociedades coloniais e pós-coloniais. O caráter
eclético e a heterogeneidade estilística da pintura colonial, inclusive nas obras
de um mesmo artista, são atribuídos à variedade de estampas, vindas sobretudo de Flandres, e que lhes serviam como modelos.7 Muitas dessas gravuras
estavam em livros religiosos ilustrados, como missais e bíblias. Uma imagem,
às vezes, nascia como pintura, depois era gravada e impressa, para logo viajar,
solta ou encadernada num livro, para as colônias, onde voltava a ser o assunto
de uma pintura.
Das gravuras para os livros de artista, estamos não só no campo da impressão,
mas no campo da sucessão temporal dos significados. A forma livro invade
o campo do visual: livro objeto, livro de artista, poema livro, livro-obra. A potência de hibridação proposta pela arte contemporânea conduz à criação de
objetos que propiciam a migração do discurso literário para as imagens, mas,
também, para a criação de imagens formadas pela composição tipográfica, ou
6

RAMA, Ángel. La ciudad letrada. Montevideo: Arca,1998. p.21. Trad. da autora.
Una ciudad, previamente a su aparición en la realidad debia aparecer en una
representación simbólica que obviamente solo podíam asegurar los signos,
las palabras que traducían la voluntad de edificarla en aplicación de normas y
subsidiaramente, los diagramas gráficos.

7

GUIMARÃES SANTIAGO, Camila F. Os usos de gravuras europeias como modelos
pelos pintores coloniais: três pinturas mineiras baseadas em uma gravura
portuguesa que representa a Anunciação. In: Temporalidades – Revista Discente do
Programa do Programa de Pós-Graduação em História da UFMG, vol. 3 n. 1. Janeiro/
Julho de 2011 – ISSN: 1984-6150 www.fafich.ufmg.br/temporalidades
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pela invenção de tipos diversos ou inesperados ou múltiplos, ou por recursos
gráficos, de acumulação e dispersão, como acontece nos poemas visuais. Até
a fotografia, com a mudança digital, virou uma arte gráfica, impressa. Mas a
gráfica também se estende e o signo gráfico se adere em outros suportes e
então a escrita espalha-se sobre lameiras de caminhão, capachos, espelhos,
acrílicos, garrafas vazias, sobre a pele humana e, sobretudo, sobre a pele da
cidade, onde deixa um rastro tênue, mas incisivo, das andanças, dos retornos
e dos arrependimentos.
***

Anacrônicas, mas por isso completamente contemporâneas, as máquinas de
desenhar que estão na exposição evocam os autômatos que eram frequentes
no século XVII. Diferentemente desses, exibem seu funcionamento e esquivam
a ilusão, mas continuam causando o maravilhamento. Os mecanismos – essas
máquinas não chegam ao estágio de autômatos – exibem como os humanos se
esforçam em imitar a vida e como desenhar tornou-se uma atividade fundamental. Talvez elas demonstrem o quanto a gráfica está incorporada à essência
do humano.
***

Scripta manent, as palavras escritas permanecem, disse a sentença latina. Ao
abandonar a representação, a palavra escrita, grafada, impressa, recolhe o que
parece que as imagens já não conseguem fazer: expressar os anseios, os projetos os
pensamentos ou as formas de resistência de pessoas ou comunidades. Desenhar e escrever, fotografar e filmar, gravar, imprimir e disseminar... em todas
essas ações está o mandato de uma memória, individual ou social, o desejo de
permanência temporal num mundo complexo e efêmero: a potência de ver e
conhecer o que está e o que já não está, mas, também, a necessidade de dizer
e de ser ouvido.
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desde 1975. Doutora em Literatura Comparada pela FALE, UFMG. Atua
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de Pós-graduação em Artes da EBA, UFMG e criadora e coordenadora do
Grupo de Pesquisa Estratégias da arte em uma era de catástrofes. Investiga
as táticas de memória desenvolvidas pela arte contemporânea na América
Latina. É membro da Red Conceptualismos del Sur e colabora como
pesquisadora em curadorias como “Radical Women: Latin American Art,
1960–1985”, Hammer Museum, Los Angeles, CA e “Giro Gráfico – Como en
el muro la hiedra”, Museo Reina Sofía, Madrid, Espanha.
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MARILÁ DARDOT
Pensamento do fora, 2002
Tinta esmalte sobre metal; instalação composta de 40 placas
Acervo Museu de Arte da Pampulha

40

CADERNETAS DE CAMPO DA COMISSÃO CONSTRUTORA DA NOVA CAPITAL
Encadernação de papel tipo brochura, capa em couro, final século XIX
Acervo Museu Histórico Abílio Barreto
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CARTOGRAFIA
Planta Cadastral do Arraial de Bello Horizonte.
Autoria: Commissão Constructora da Nova Capital
Editor: Estado de Minas Geraes / Escala: 1: 5.360
Belo Horizonte, 1894 / Impressão sobre papel
Planta Geral da Cidade de Minas organizada sobre a Planta Geodésica,
Topographica do Bello Horizonte
Autoria: Commissão Constructora da Nova Capital
Requerente: Estado de Minas Geraes
Edição/impressão: Companhia das Artes Graphicas do Brazil, Rio de Janeiro
Escala: 1:5 10.000 / Belo Horizonte, 1895 / Impressão sobre papel
Acervo Museu Histórico Abílio Barreto

42

JORGE MENNA BARRETO
Desleituras (certão / dexistir), 2012
Fibra vinílica entrelaçada
Acervo Museu de Arte da Pampulha
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JONATHAS DE ANDRADE
Museu do homem do nordeste, 2013
Offset sobre papel (cartaz)
Museu do homem do nordeste, 2013
Offset sobre papel Munken Print Cream, acetato e metal
Acervo Museu de Arte da Pampulha
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PAULO NAZARETH
Arquivo, 2007
Impressão offset, fita K7, madeira, ferro e plástico.
Políptico com dimensão total variável, composto de 1 caixa de madeira
contendo 23 objetos diversos
Acervo Museu de Arte da Pampulha
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OSMAR DILLON
Luz, 2010
Acrílico e espelho
Acervo Museu de Arte da Pampulha
BRUNO MUNARI
Libro Illeggibile MN1, 2013
Impressão sobre papel e recorte de papel
Acervo Museu de Arte da Pampulha
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THIAGO HONÓRIO
{ [ ( ) ] }, 2016
Livro de artista, impressão offset sobre papel
Acervo Museu de Arte da Pampulha
ARLINDO DAIBERT
Moradas, 1992
Nanquim e colagem sobre papel jornal
Acervo Museu de Arte da Pampulha

GRÁFICOGRAFIA

47

MARY VIEIRA
Brasilien Baut (Brasil constrói), 1954
impressão offset sobre papel
Acervo Museu de Arte da Pampulha
PEDRO VIEIRA E THIAGO HONÓRIO
Brasilien Zerstört (Brasil destrói), 2016
serigrafia sobre papel
Acervo Museu de Arte da Pampulha
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PAULO BRUSCKY
É proibido colar cartaz, 2010, impressão sobre papel.
Naturilis Eroticus 1, 1978, marca de carimbo e impressão offset sobre papel.
Naturilis Eroticus 2, 1978, marca de carimbo e impressão offset sobre papel.
Sem título, 1995, selos, marcas de carimbo, caneta nanquim e caneta esferográfica
sobre papel. Acervo Museu de Arte da Pampulha
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JONAS
Lameira de caminhão, 1996 ca.
Borracha pintada, díptico
Acervo Museu de Arte da Pampulha
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MARCIA XAVIER
Lagoa, 2005
Madeira, fórmica, alumínio, impressão fotográfica colorida em vinil adesivado em vidro
Acervo Museu de Arte da Pampulha
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OSWALDO GOELDI
Paisagem com figura e sol, sem data
Xilografia sobre papel
Pescadores, sem data
Xilografia sobre papel
Acervo Museu de Arte da Pampulha
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ARLINDO DAIBERT
Sem título
A Deus dada
Pacto
Riobaldo
(do álbum Grande Sertão: Veredas), 1984
Xilografia sobre papel
Acervo Museu de Arte da Pampulha
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ANTONIO HENRIQUE AMARAL
Realidade, culpas?
1 + 1 = 2?
Do álbum O Meu e o Seu: impressões do nosso tempo, 1967
Xilografia em cores sobre papel
Acervo Museu de Arte da Pampulha
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DÉCIO NOVIELLO
Estados Sucessivos (da série III), 1971
Serigrafia sobre papel
Acervo Museu de Arte da Pampulha
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FAYGA OSTROWER
Sem título, 1971
Xilografia sobre papel
Acervo Museu de Arte da Pampulha
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DIONÍSIO DEL SANTO
Permuta XVI (da série Halo Expansivo), 1973
Serigrafia sobre papel
Acervo Museu de Arte da Pampulha
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RUBEM VALENTIM
Sem título (do álbum 6 Emblemas serigráficos de Rubem Valentim –
Logotipos poéticos de cultura afro-brasileira), 1974
Serigrafia sobre papel
Acervo Museu de Arte da Pampulha
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JOSÉ ARIMATHEA E MANOEL SERPA
Amor, sem data
ampliação fotográfica em preto e branco sobre papel
fotográfico fosco aderido a suporte tipo Duratex
Acervo Museu de Arte da Pampulha
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LOTUS LOBO, DILTON ARAÚJO E LUCIANO GUSMÃO
Territórios, 1969
Documento datiloscrito (carta), 08/02/1970
Acervo Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte / APCBH
Fotografias da ação coletiva realizada no jardim do Museu de Arte da Pampulha durante
o I Salão de Arte Contemporânea de Belo Horizonte. Acervo Lotus Lobo

60

REGINA SILVEIRA
Todos os dias (da série Mundus Admirabilis), 2007
Porcelana branca, decalques, terceira queima e colagem
Acervo Museu de Arte da Pampulha
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EDER SANTOS
Call waiting, 2007
Gaiolas de metal, telas de acrílico, projeção de dois DVDs
Videoinstalação
Acervo Museu de Arte da Pampulha
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SYLVIA AMÉLIA
Plano de retomada, 2008
Intervenção urbana
15 ciclistas, 15 lança-tintas, 80 litros de tinta verde
Vídeo, 2008-2018 (tríptico), cor, 5 minutos, sem áudio
Como montar um mecanismo lança-tintas, desenho, impressão
Acervo da artista
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FERNANDA GOULART

Urbano ornamento. Inventário de grades ornamentais em Belo Horizonte
(e outras belezas), 2020, ensaio fotográfico e versão animada (detalhe)
Acervo da artista
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RAYMUNDO COLARES
Gibi I, Gibi II, Gibi III, 1969
Papel, recorte e dobraduras
Acervo Museu de Arte da Pampulha
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ROSÂNGELA RENNÓ
Sem título (Da série Cicatriz), 1996
Ampliação fotográfica em preto e branco em papel fotográfico fosco
aderido a suporte de alumínio e PVC
Acervo Museu de Arte da Pampulha
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ANDRÉ BURIAN
Sem título, 2000
Tinta acrílica sobre tela, díptico
Acervo Museu de Arte da Pampulha

GRÁFICOGRAFIA

67

MÁXIMO SOALHEIRO
Sem título, 2006
Cerâmica, queima em alta temperatura
Acervo Museu de Arte da Pampulha
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DETANICO LAIN
Um dado tempo, um dado lugar (Zulu Time), 2008
26 placas (2 placas de acrílico transparente e 24 réguas de acrílico azul)
Acrílico cortado a laser, impressão em acrílico e nanquim sobre papel
Acervo Museu de Arte da Pampulha
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FRANS KRAJCBERG
Sem título, 1976
Gravura em casca de árvore
Acervo Museu de Arte da Pampulha
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SONIA LABOURIAU
Poço de Narciso, 1988/1991
Impressão do peão com argila em pó sobre papel de aeromodelismo, políptico
Esferográfica para duas mãos, sem data
Cerâmica
Peão para duas mãos, sem data
Cerâmica
Acervo Museu de Arte da Pampulha

GRÁFICOGRAFIA

71

LOTUS LOBO
Sem título (da série Impressões litográficas), 1969
Litografia sobre vinil, tríptico
Acervo Museu de Arte da Pampulha
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FREDERICO MORAIS
Agnus Dei (da série A Nova crítica), 1970
Diapositivo em cores
Audiovisual, 42 diapositivos
Acervo Museu de Arte da Pampulha
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MANFREDO DE SOUZANETTO
Olhe bem as montanhas e O lugar da ausência,
(da série Réquiem para a Serra do Curral),1980 ca.
Cartão-postal impresso a partir de fotolito
Acervo Museu de Arte da Pampulha
FLAVIA REGALDO E ARUAN MATTOS (página posterior)
Ainda que dura, 2019
Vistas, Montanhas, Monotipia e Marco
Acervo dos artistas
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A RUA AUGUSTO DOS ANJOS-RIO BRANCO

A RUA CAMILA DE SOUZA-SANTA MÔNICA

A AV.PETROLINA-SAGRADA FAMÍLIA

B RUA MALIBU-VENDA NOVA

B UFMG-CAMPUS PAMPULHA

B AV.VILARINHO-VENDA NOVA

C RUA PERNAMBUCO-SAVASSI

C AV.TANCREDO NEVES-PAQUETÁ

C RUA ARAGUARI-BARRO PRETO

D RUA SÃO PAULO-CENTRO

D RUA AIMORÉS-FUNCIONÁRIOS

EXCETO INDIVÍDUOS
NEGROS, PARDOS E PERIFÉRICOS

BHTRANS Malibu/Venda Nova

18JUN14

BHTRANS P P Pinto/V Nova

BHTRANS P P Pinto/V Nova

18JUN14

16:21/02

14:40/09

BHTRANS Passarela/Centro

BHTRANS Andradas/G Dias

-Fora de Servico-

18JUN14

14:36/16

01JUL14

02JUL14

23:20/43

10:45/44

BHTRANS Malibu/Venda Nova

BHTRANS Vilarinho/V Nova

18JUN14

BHTRANS Parana/Tupinam

13:19/56

18JUN14

BHTRANS Malibu/Venda Nova

16:13/27

BHTRANS C Souza/Sta Monic

-Fora de Servico-

01JUL14

23:14/41

18JUN14

15:33/05

BHTRANS Araguari/B Preto

02JUL14

08JUL14

10:12/25

BHTRANS Marmore/Sta Teresa

02JUL14

06:48/52

BHTRANS S Paulo/Centro

08:03/07

02JUL14

BHTRANS Carijos/Centro

BHTRANS Sergipe/Savassi

08:55/57

BHTRANS Carlos Luz/Magnol

-Fora de Servico-

02JUL14

07:20/36

02JUL14

06:19/04

02JUL14

11:26/47

BHTRANS Diamantina/Lag

22:10/12

BHTRANS Aimores/Funcionar

BHTRANS Petrolina/S Famil

BHTRANS T Neves/Paqueta

29JUN14

02JUL14

07:36/17

BHTRANS Guaranis/Centro

-Fora de Servico-

08JUL14

PIERRE FONSECA
Mimetismo Urbano, 2014
Intervenção urbana, cartaz e
placas de sinalização
Acervo Museu de Arte da Pampulha
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12:06/52

02JUL14

BHTRANS Pernambuco/Savassi

02JUL14

08:27/19

00:08/02

02JUL14

06:18/22

BHTRANS O Negrao/Pampul

08JUL14

11:32/17

DANIEL HERTHEL
Casa-museu, museu-casa, 2008
maleta e mecanismos em madeira, ferragens e papel
Acervo do artista
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JAC LEIRNER
Hip Hop, 2006
Livro de artista, etiquetas adesivas e serigrafia sobre papel
Acervo Museu de Arte da Pampulha
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RODRIGO BORGES
Sem título, 2020
Fita adesiva sobre parede
Acervo do artista
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RICARDO BASBAUM
diagrama (conjs., re-bancos*: exercícios & conversas) [d52], 2011
Recorte em vinil adesivo
Acervo Museu de Arte da Pampulha

GRÁFICOGRAFIA

81

CAO GUIMARÃES
Coletivo, 2002
Vídeo, 3’00”
Formato de exibição: DV
Formato de captação: Super 8
Acervo do artista
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ALEXANDRE DA CUNHA
International (Internacional), 2005
Plástico e acrílico
Políptico (6 partes)
Acervo Museu de Arte da Pampulha
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OLAVO D’AGUIAR
Cartaz Mistério do planeta, 2019, tipografia
Coleção 62 pontos
RICARDO DONATO
Cartaz Acorda, amor, 2020, tipografia
Coleção 62 pontos
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OLAVO D’AGUIAR
Cartaz Menina, amanhã de manhã, 2020,
tipografia
Coleção 62 pontos
OLAVO D’AGUIAR
Cartaz Paula e Bebeto II, 2019, tipografia
Coleção 62 pontos

LUIS MATUTO
Cartaz Cajuína, 2019, tipografia
Coleção 62 pontos

FLÁVIO VIGNOLI
Cartaz Realidade, 2019, tipografia
Coleção 62 pontos

FLÁVIO VIGNOLI
Cartaz Caos, acaso, 2020, tipografia
Coleção 62 pontos

OLAVO D’AGUIAR
Cartaz Esotérico, 2020, tipografia
Coleção 62 pontos
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MARCEL GAUTHEROT
REGISTROS MODERNOS DA
INVENÇÃO DA PAMPULHA:
DEPOIS E ALÉM
O franco-brasileiro Marcel Gautherot (1910-1996) foi um dos grandes fotógrafos
do Brasil. Parisiense curioso pelo país, ele chega aqui em 1939 com a ideia de
conhecer a Amazônia, o Nordeste e o Rio de Janeiro. Estabelece-se definitivamente na então capital, em 1940, onde logo se aproxima de artistas, arquitetos
e intelectuais modernistas, e onde falece aos 86 anos, após registrar o povo, o
folclore e a arquitetura nacionais em 25.000 imagens, hoje salvaguardadas no
Instituto Moreira Salles.
Atenta à prática do fotógrafo, a mostra, bem como sua fisionomia expográfica,
evoca o instrumental fotográfico utilizado por Gautherot, usuário da famosa
câmera fotográfica Rolleiflex, que se distingue pelo formato quadrado (6x6 cm)
do negativo.
Nesta exposição, o recorrente formato da imagem operado por Gautherot determina, tanto a sua fotografia, como o projeto expográfico que o hospeda, num
jogo dialógico que se estabelece entre o quadrado, suas múltiplas variações
e as curvas que grafam a Casa do Baile. Na série de fotografias dedicadas à
Pampulha e à Brasília, “o olhar de Gautherot é conivente com o de Niemeyer
e manipula magistralmente as grandes curvas matemáticas – parábolas ou
hipérboles –, tão caras a Niemeyer: curvas que estruturam a superfície (tanto
a da arquitetura como a da fotografia) em perfeito contraponto” (Michel Frizot).
É preciso assinalar o quanto o exercício da fotografia foi decisivo para difundir o
programa implementado pela arquitetura moderna brasileira, na sua recepção
crítica e na sua propagação no contexto internacional. O livro Brazil Builds: Architecture New and Old 1652-1942, editado em 1943 pelo Museu de Arte Moderna
de Nova Iorque, e aqui apresentado, é testemunho dessa extensiva operação de
propaganda do ideário moderno. Outro importante veículo de difusão do modernismo, em exposição, foi a revista Módulo, fundada e editada pelo arquiteto
Oscar Niemeyer, na qual Gautherot estampou ensaios fotográficos, alguns
assinados, outros anônimos.
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Além de seu apurado olhar documental devotado à arquitetura, Gautherot dedicou-se a trabalhos de vertente etnográfica e citações antropológicas. Apaixonou-se pelas manifestações populares e suas práticas inventivas e criativas,
pela arquitetura vernacular, e soube combinar essas duas paixões como nenhum
de seus contemporâneos.
Paralelamente às fotos que exploravam a sedução das curvas do modernismo
brasileiro, ele desenvolveu uma vocação múltipla para registrar construção e
vida, eventos e edifícios, processo e resultado. Sua sensibilidade de arquiteto o
levou a registrar as principais construções nacionais do século passado,
enquanto sua percepção de antropólogo engendrou seu projeto de fotografar o
folclore de Norte a Sul. Além de viajar Brasil afora por iniciativa própria, colaborou com o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) de
Rodrigo Melo Franco de Andrade, com Edison Carneiro na Campanha de Defesa
do Folclore Brasileiro, com o paisagista Roberto Burle Marx, com os arquitetos
Oscar Niemeyer, Affonso Eduardo Reidy e Lucio Costa, e foi chamado de “um
dos mais notáveis documentadores da vida nacional” por Carlos Drummond de
Andrade.
Apesar de dedicar sua vida a um admirável projeto pessoal, só recentemente
seu trabalho tem recebido a atenção que merece, o que foi iniciado com a aquisição
do acervo completo do fotógrafo pelo Instituto Moreira Salles, em 1999.
Esta exposição pauta-se em quatro painéis que correspondem a quatro ensaios
fotográficos: Pampulha, Brasília e Sacolândia, Santuário do Bom Jesus de
Matosinhos, em Congonhas, e Palafitas da Região Norte, todos remissivos à
discussão das múltiplas arquiteturas, presente em suas narrativas. Nesse recorte curatorial, pretendemos mostrar o trabalho de um intérprete da arquitetura
moderna que também era atento à arquitetura popular, de um autor que soube
elogiar os palácios públicos, sem se esquecer dos pedreiros e dos ribeirinhos.
Artista atento tanto às tradições populares quanto às promessas de uma
modernidade impulsionadora, para ele o Brasil nunca foi um só, pois a modernidade conservadora do país é mesmo feita de duas camadas – o arcaico e o
novo – sempre sobrepostas e nunca separadas.
MARCONI DRUMMOND E CARLOS M TEIXEIRA [CURADORES]

MARCEL
MARCELGAUTHEROT
GAUTHEROT– REGISTROS
REGISTROS MODERNOS
MODERNOS DA
DA INVENÇÃO
INVENÇÃO DA
DA PAMPULHA:
PAMPULHA: DEPOIS
DEPOIS EE ALÉM
ALÉM
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O projeto expográfico da mostra “Marcel Gautherot: Registros modernos da
invenção da Pampulha: depois e além” busca ser uma resposta à arquitetura
do salão da Casa do Baile na Pampulha (Oscar Niemeyer, 1943) e foi concebido
a partir dessa preexistência, ou desse espaço arquitetônico moderno.
A planta do salão é circular, sendo que seu círculo é definido por uma sequência
de arcos de alvenaria e vidro, tal como a exposição que propomos, que também
é feita de arcos. Em diálogo com os limites do salão, eles definem novos ambientes côncavos e convexos, ou espaços curvos dentro de um espaço curvo.
São arcos que dialogam com a arquitetura e acrescentam novos movimentos ao
salão, induzindo o visitante a percorrer os quatro lados dos painéis curvos (ou
os quatro temas da curadoria) e criando distintas passagens de espaço – ora
estreitas, ora abertas e largas.
Os lados convexos estão voltados para o arco de alvenaria do prédio, onde estão
instalados os créditos da exposição, ponto de partida da visita. Esses lados
convexos são sempre lisos, enquanto os lados côncavos são sempre “construtivos”, revelando sua estrutura e seu esqueleto.
São dois painéis e quatro lados, portanto. Buscando uma relação espacial com
o conteúdo da exposição, cada lado define um ensaio visual sobre uma determinada arquitetura da obra do fotógrafo, sendo que o primeiro deles, disposto
logo na entrada, apresenta as fotos da Pampulha que dão nome ao evento.
Complementam a expografia alguns bancos e um carrinho de mão que serve de
apoio ao projeto educativo.
VAZIO S/A | CARLOS M TEIXEIRA
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VAZIO S/A | Projeto expográfico
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AS ESCOLHAS
DO OLHAR SOBRE IMAGENS
DE MARCEL GAUTHEROT
Rita Velloso

Para o que nos convocam as imagens de Marcel Gautherot hoje em dia é a
pergunta que certamente guia o trajeto dos observadores na mostra Marcel
Gautherot, registros modernos da invenção da Pampulha, depois e além, de curadoria de Marconi Drummond e Carlos Teixeira. Num percurso de visadas geométricas, diretas ou oblíquas, o público que indaga sobre o que de fato enxerga
naquelas fotografias terá como resposta que o conjunto das imagens do artista
ainda confronta vivamente o presente e, por isso, é capaz de funcionar como
relato histórico.
Ora, sabe-se da importância de Marcel Gautherot na constituição da memória
documental de nosso país, quando o retratou segundo uma gramática visual
nova, tributária da linguagem de formação do fotógrafo, aquela das vanguardas
europeias do entreguerras, o Construtivismo e Nova Objetividade. Através de
um olhar agudo que gravou imagens de tipos e aspectos de regiões brasileiras,
fez-se decisivo o papel desempenhado pelo artista na produção e no registro
das representações do Brasil, enquanto viajou retratando Brasília, a Pampulha,
o Norte brasileiro e Congonhas.
O valor de apresentação desta mostra, contudo, está exatamente em mobilizar
os espectadores para o sentido atual de conhecer esses documentos visuais e,
exatamente, fazê-los perguntar pela permanência dessa memória documental.
Ver Gautherot é um exercício de olhar imagens da mesma natureza daquelas
que Walter Benjamin denominou imagens-pensamento.
Há, na imagem-pensamento, uma implicação na decifração do lugar retratado
ou narrado. É uma articulação que somente o observador ou o leitor pode estabelecer. São imagens que exigem uma experiência do olhar capaz de preencher
lacunas, pois são construções visuais que não almejam conter tudo em si. Por
definição, imagens-pensamento traduzem suplementações, associações, tensões, contradições e acúmulos.
São imagens ocupadas com a vida da Pólis; constituem-se num tipo de registro
que obrigatoriamente abre a complexidade do político para sua não identidade
e, consequentemente, para o futuro na imprevisibilidade que o demarca. Mas, ao
mesmo tempo, são imagens que, se tanto cabem à cidade e à arquitetura urbana,
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guardam em si um componente reflexivo, racional e analítico, e mantêm uma
abertura constitutiva, uma espécie de sugestão para se continuar pensando.
Trata-se, afinal, do espaço completo da imagem que pode ser descoberto no
espaço da ação política nesses registros visuais.
A atuação de Marcel Gautherot na difusão da arquitetura moderna brasileira
nos faz refletir sobre o liame entre historicizar e fabular. Mostrando o patrimônio
histórico do Brasil, sua cultura material e imaterial, nossa arquitetura vernacular, o folclore, ou ainda a arte popular, o fotógrafo construiu um repertório
figurativo que resultou em uma importante afirmativa da identidade nacional.
Contudo, essa identidade de um país mostrada por Gautherot alcança nossos
dias com exatidão, ainda com muito a nos dizer, não pela força dos símbolos
fixos ou de sínteses visuais apressadas. Ao contrário, a potência dessa obra
está no modo como tramou sua narrativa a partir das interseções de acontecimentos e mundos ou do inventário que fez de gestos e práticas da cidade.
Assim, me parece que a ferramenta analítica que melhor cabe ao que vemos
nesta Mostra de Gautherot é a alegoria, novamente, na acepção que Walter
Benjamin deu a esse conceito. Na obra benjaminiana, a alegoria é uma chave a
abrir o universo de sentidos do Drama Trágico Alemão, chave esta que permite
pensar sobre a história sob as imagens, permite ver as imagens segundo sua
temporalidade singular a partir de cortes sincrônicos, mas, principalmente,
por meio de articulações promovidas pelo historiador, crítico, espectador; pelo
público, em última instância.
Olhar e ver permitem à alegoria, segundo visadas próprias, construir ou pausar os passos que são necessários a uma construção teórica; trata-se de escolher o que se vê. Essa escolha de um foco, escolha de para onde se olha e de
que modo se olha algo é fundamental na relação entre crítica e historicidade
estabelecida pelas imagens documentais. A totalidade ilusória do símbolo, em
seu caráter instantâneo, é destruída pela alegoria, em seu caráter sucessivo
que realça a impossibilidade de um sentido eterno, exigindo do ato de ver um
raciocínio dialético desdobrado no tempo; e dialética sempre interrompida a
cada vez que o olhar se transformar.
Os enquadramentos de Marcel Gautherot chegam aos dias atuais como alegorias potentes. Os edifícios quando fazem refletir sobre os monumentos sua
opulência e imponência. Nos gestos humanos emoldurados, como é o caso da
Romaria ao Santuário de Bom Jesus de Matosinhos, que deixam ver na soma
das gentes representadas um transbordamento, um estufamento. Em ambos
os motivos das imagens, dá-se a componente principal dessa dialética da alegoria:
a mistura de tempos – o estático e o fugidio; a gravação dos gestos – a entrega
dos corpos ao lugar, o fundo indissociável do evento aberto à história que dele
se contará.
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Uma espécie de lógica de quebra-cabeça subjaz ao olhar de quem contempla
e pensa as imagens de corpos e imagens de edifícios tomadas pelo fotógrafo
Brasil afora. Montar um quebra-cabeça diz respeito a contemplar suas peças
como fragmentos que são, de modo desconfiado, sempre duvidando do sentido
que há naquele recorte, duvidando da adequação em busca de repetição, ou de
uma perspectiva que deixe ver o encaixe possível, a possibilidade de adaptação
ao todo da figura.
Ora, a contemplação que duvida, provocada pelo que está contido na imagem-pensamento, me faz falar dessa lógica que recua antes de concluir ou de um
modo de pensamento sobre a história que recua antes de se encaixar.
Dá-se, aqui, nas imagens que vão da Pampulha a Sacolândia, uma exigência de
compreensão dos fatos e dos contextos que avançam e testam imaginações políticas antes de se encaixar. A cada vez, essa contemplação que duvida, exigida pela
imagem-pensamento dos seus espectadores, fala sobre formas não idênticas
do pensamento político que são encenadas na apresentação da obra artística.
A meu ver, é exatamente esse pensamento do não idêntico que faz com que
imagens como as de Gautherot, desde a sua aparição no século passado, deixem
falar um Brasil. Um país que segue conhecendo pouco de suas gentes. Decorrido
tanto tempo desde que foram tomadas, as imagens do fotógrafo ainda nos contam de um determinado Brasil, aquele cuja modernidade conservadora foi feita
de duas camadas, o arcaico e o novo, sempre sobrepostas e nunca separadas.
Mas, ao mesmo tempo, de um Brasil de gentes diversas com quem ainda
estamos em dívida, e com quem ainda é preciso aprender antes que se possa
mostrar sua história com amplidão e lhes fazer justiça.
Por isso, pela necessidade de ainda aprender a prospectar o Brasil em suas
imagens é que tanto as escolhas analíticas para tratar do Marcel Gautherot
mostrado nesta exposição como as imagens encaixadas no quebra-cabeça deste
texto, mais do que remeter a um conceito filosófico, intentam falar de uma
práxis filosófica que é também uma práxis política. São imagens que, depois
do meu olhar de espectadora, seguem seu curso como pensamento – como
imagem que dá a pensar e irradia, depois de mim, para diversas direções e de
uma só vez.

Rita Velloso é arquiteta, doutora em filosofia, pesquisadora e professora da
Escola de Arquitetura da UFMG. Coordena o grupo de pesquisa Cosmopólis
(CNPq), sediado na Escola de Arquitetura da UFMG. É pesquisadora
do Observatório das Metrópoles na UFMG. Sua atividade docente está
orientada para as disciplinas de teoria e história da arquitetura e do
urbanismo, com ênfase na relação entre arquitetura e filosofia, tanto
estética como política. Vive e trabalha em Belo Horizonte.
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Acervo Deise Cavalcanti Lustosa
DOCUMENTO CONTÁBIL
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Acervo Marconi Drummond
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PAMPULHA
MARCEL GAUTHEROT
1 Cassino da Pampulha,
Pampulha, Belo Horizonte (MG), c. 1947
2 Residência do prefeito Juscelino Kubitschek,
projeto de Oscar Niemeyer e paisagismo de Burle Marx
Pampulha, Belo Horizonte (MG), c. 1947
3 Cassino da Pampulha
Pampulha, Belo Horizonte (MG), c. 1947
4 Igreja de São Francisco de Assis
Pampulha, Belo Horizonte (MG), c. 1966
5 Igreja de São Francisco de Assis
Pampulha, Belo Horizonte (MG), c. 1966
6 Restaurante da Pampulha, projeto de Oscar Niemeyer
Pampulha, Belo Horizonte (MG), c. 1947
7 Iate Tênis Clube
Pampulha, Belo Horizonte (MG), c. 1947
8 Praça Alberto Dalva Simão, antiga praça Santa Rosa
Pampulha, Belo Horizonte (MG), c. 1961
9 Iate Tênis Clube
Pampulha, Belo Horizonte (MG), c. 1947
Acervo Instituto Moreira Salles
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BRASÍLIA
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1 Esplanada dos Ministérios em construção
Esplanada dos Ministérios, Brasília (DF), c. 1959
2 Congresso Nacional em construção
Praça dos Três Poderes, Brasília (DF), c. 1960
3 Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida
Início da Esplanada dos Ministérios s/ nº - Asa
Sul, Brasília (DF), c. 1966
4 Congresso Nacional
Esplanada dos Ministérios, Brasília (DF), c. 1960
5 Congresso Nacional em construção
Esplanada dos Ministérios, Brasília (DF), c. 1959
6 Congresso Nacional
Esplanada dos Ministérios, Brasília (DF), c. 1959
7 Congresso Nacional em construção
Esplanada dos Ministérios, Brasília (DF), c. 1959
8 Congresso Nacional
Esplanada dos Ministérios, Brasília (DF), c. 1960
Acervo Instituto Moreira Salles
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SACOLÂNDIA
MARCEL GAUTHEROT
1 Moradia na Sacolândia, arredores de Brasília,
Vila Amauri ou Vila Bananal, Brasília (DF), c. 1958
2 Moradia na Sacolândia, arredores de Brasília,
Vila Amauri ou Vila Bananal, Brasília (DF), sem data
3 Moradia na Sacolândia, arredores de Brasília,
Vila Amauri ou Vila Bananal, Brasília (DF), c. 1958
4 Moradia na Sacolândia, arredores de Brasília,
Vila Amauri ou Vila Bananal, Brasília (DF), c. 1958
5 Moradia na Sacolândia, arredores de Brasília,
Vila Amauri ou Vila Bananal, Brasília (DF), c. 1958
6 Moradia na Sacolândia, arredores de Brasília,
Vila Amauri ou Vila Bananal, Brasília (DF), c. 1958
7 Moradia na Sacolândia, arredores de Brasília
Vila Amauri, ou Vila Bananal, Brasília (DF), c. 1959
8 Moradia na Sacolândia, arredores de Brasília,
Vila Amauri ou Vila Bananal, Brasília (DF), c. 1959
9 Moradia na Sacolândia, arredores de Brasília,
Vila Amauri ou Vila Bananal, Brasília (DF), sem data
Acervo Instituto Moreira Salles
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SANTUÁRIO DO BOM JESUS
DE MATOSINHOS
MARCEL GAUTHEROT
1 Profeta Jonas
Santuário Diocesano do Bom Jesus de Matosinhos, Congonhas,
antiga Congonhas do Campo (MG), c. 1947
2 Romaria – Jubileu do Santuário Diocesano do Bom Jesus de Matosinhos
Congonhas, antiga Congonhas do Campo, MG, c. 1947
3 Romaria – Jubileu do Santuário Diocesano do Bom Jesus de Matosinhos
Congonhas, antiga Congonhas do Campo (MG), c. 1947
4 Santuário Diocesano do Bom Jesus de Matosinhos, Congonhas,
antiga Congonhas do Campo (MG), c. 1968
5 Romaria – Jubileu do Santuário Diocesano do Bom Jesus de Matosinhos
Congonhas, antiga Congonhas do Campo (MG), década de 1950
6 Romaria – Jubileu do Santuário Diocesano do Bom Jesus de Matosinhos
– fiéis no adro da basílica. Santuário Diocesano do Bom Jesus de Matosinhos,
Congonhas, antiga Congonhas do Campo (MG), c. 1947
7 Romaria – Jubileu do Santuário Diocesano do Bom Jesus de Matosinhos
Congonhas, antiga Congonhas do Campo (MG), c. 1947
8 Romaria – Jubileu do Santuário Diocesano do Bom Jesus de Matosinhos
Congonhas, antiga Congonhas do Campo (MG), década de 1950
Acervo Instituto Moreira Salles
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PALAFITAS
MARCEL GAUTHEROT
1 Palafitas flutuantes
Manaus (AM), c. 1950
2 Palafitas flutuantes
Manaus (AM), c. 1944
3 Palafitas flutuantes
Manaus (AM), c. 1958
4 Vila da Barca, portão esculpido de palafitas flutuantes
Vila da Barca, Belém (PA), c. 1966
5 Rio Guamá, palafitas flutuantes
Rio Guamá (PA), c. 1954
6 Palafitas flutuantes
Manaus (AM), c. 1950
7 Palafitas flutuantes
Manaus (AM), c. 1950
8 Palafitas flutuantes
Manaus (AM), c. 1958
Acervo Instituto Moreira Salles
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OUTRAS
HABITABILIDADES
A exposição Outras Habitabilidades pretende ativar os ambientes da Casa
Kubitschek por meio da inserção de novos objetos que produzem congruências
e incongruências na arquitetura residencial – sendo esses objetos uma abordagem inclusivista dos diversos modos de morar do Brasil, de Belo Horizonte e
da Pampulha. A ideia central da mostra é potencializar a integração do acervo
mobiliário do Museu Casa Kubitschek com novos objetos da arte indígena e do
design, e com esculturas e obras de artistas contemporâneos comissionadas
para o local.
Outras Habitabilidades é a Casa Kubitschek com seus móveis deslocados,
mantendo a representação de suas funções originais (dormir, comer, cozinhar,
receber), mas buscando reconfigurar o legado modernista, gerando diálogos e
estranhamentos frente àquela tradição. Tendo como ponto de partida os móveis
originais de D. Juracy, antiga moradora da casa, coube-nos recontextualizá-los
por meio da inserção de “obras infiltradas” de outras naturezas: o modo de
morar de meados do século XX junto a objetos que compõem um apanhado de
muitos outros modos de morar, expandindo as possibilidades de habitar por
meio de obras essencialmente brasileiras e não modernistas.
140

A Casa Kubitschek é um excelente exemplo do modernismo com continuidade
histórica que marcou o movimento no Brasil. Um modernismo da tradição e da
ruptura que partiu de uma leitura da arquitetura colonial, incorporando contradições que expressam o passado e as promessas do futuro, simultaneamente.
Outras Habitabilidades busca outras contradições ao mostrar, de forma não
hierárquica, o moderno e o popular, o erudito e o espontâneo, o projetado e o
incontingente.
MARCONI DRUMMOND E CARLOS M TEIXEIRA [CURADORES]
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Ao sermos convidados pelo curador Marconi Drummond para desenvolver um
projeto expográfico para uma nova mostra no histórico Museu Casa Kubitschek,
nos deparamos com uma série de desafios. Que tipo de intervenção expográfica
caberia naquela casa de final de semana projetada por Oscar Niemeyer para
Juscelino Kubitschek nos anos 1940? Como preservar a ambiência da casa,
mas, ao mesmo tempo, dar relevo às novas obras que ali seriam expostas?
Como, em outras palavras, criar um diálogo entre as preexistências e o novo?
Como ponto de partida, o projeto expográfico desenvolvido para a exposição
Outras Habitabilidades se inspirou no design de mobiliário modernista brasileiro, trazendo leveza, discrição, integração e carga histórica para o desenho do
mobiliário. Nesse sentido, a partir de estruturas em perfil metálico fino e superfícies em madeira – elementos recorrentes do design modernista –, foi criada a
identidade do mobiliário.
Em uma espécie de releitura desses elementos, concebemos uma fita metálica
verde que envolve e dá sustentação aos volumes em madeira. Tanto o tom da
madeira quanto a cor da estrutura metálica escolhidos são mais fechados do
que a paleta de cores atual da Casa, de maneira a integrar o novo mobiliário
sem, contudo, mimetizá-lo com as preexistências.
Camada Histórica (documentos sobre a arquitetura e o paisagismo da casa),
Mobiliário Deslocado (reorganização do mobiliário dos antigos moradores da
casa) e Obras Contemporâneas (que confrontam o habitar modernista com
aqueles outros modos de morar) foram os três princípios expositivos a partir dos quais a mostra e o projeto de mobiliário se estruturaram, criando um
interessante diálogo entre as obras, o contexto histórico e estético da casa e
o mobiliário expográfico – que refletia e apontava para os diversos modos de
morar do Brasil para além da expressão modernista concretizada na Casa
Kubitschek.
A utilização do mesmo tom de verde desde o tablado que acomodou os bancos
indígenas, passando pelo dispositivo audiovisual que abrigou os documentos
históricos, até a moldura dos quadros expostos, fez com que o visitante pudesse
reconhecer o que já fazia parte da casa e o que foi acrescido, em um passeio
imersivo e estimulante pelas expressões artísticas ligadas à prática do morar.
MICRÓPOLIS
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CASA, BAIRRO E CIDADE:
OUTRAS HISTÓRIAS,
OUTRAS HABITABILIDADES
André Vaillant

O que é um museu-casa, como a Casa Kubitschek ora se apresenta? Em seu
livro Potential history (2019, ainda sem tradução), a historiadora da arte Ariella
Azoulay apresenta a definição de um museu enquanto aquilo que separa pessoas de objetos.1 Uma casa, por outro lado, é aquela que nos rende os objetos
todos à mão; o objeto utilitário, acessível em sua disponibilidade, é inteiramente
diferente do objeto intocável de museu, alienado em sua apresentação. A um
chama-se utensílio, ao outro peça; um se insere e se camufla na paisagem
cotidiana da casa, da rua, do bairro, o outro está alienado na própria exposição.
Michel de Certeau assim o coloca:
[...] os objetos restaurados se tornam peças de coleção. Sua disseminação ainda trabalha no sentido de estender o museu para fora
de seus muros, de museificar a cidade. [...] Ele exerce muitas vezes
um papel de laboratório, adiantando-se ao urbanismo. [...] Subtrai a
usuários o que apresenta a observadores. Depende de uma operação
teatral, pedagógica e/ou científica que retira de sua utilização cotidiana (de ontem ou de hoje) os objetos que oferece à curiosidade, à
informação ou à análise. Faz passar esses objetos de um sistema de
práticas (e de uma rede de praticantes) a um outro. Empregado para
fins urbanísticos, o aparelho continua fazendo essa substituição de
destinatários; tira de seus usuários habituais os imóveis que, por sua
renovação, destina a uma outra clientela e a outros usos.2

O que pretende, então, uma exposição que se intitula “outras habitabilidades”
em um museu que se diz casa? Talvez, justamente questionar o estatuto desse
espaço. Se o poder público insiste na definição de um museu que se chama
“casa” (Kubitschek), a expografia proposta parece seguir na direção contrária:
a de uma casa que tem, agora, de abrigar um museu. Seus móveis, que são,
afinal, cadeiras, mesas e camas, se encontram ainda dispostos em ambientes
que são, por sua vez, dormitórios, cozinhas e banheiros, alienados de suas
finalidades anteriores pelo museu, que ainda parece uma presença alóctone
em seu próprio interior, discordando de si mesmo. Nesse sentido, a exposição
proposta por artistas e pela curadoria parece, em primeira instância, negar
essa inversão, desmentir a publicidade: se um museu aliena objetos, retira-os
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de seu circuito usual com seus pedestais e caixas de vidro, aqui a desarticulação
começa pela inabitabilidade da casa feita museu. O que primeiro se expõe, portanto, é esse problema da habitabilidade, esse descompasso entre o expositor
e a proposta; uma desconstrução, talvez, no sentido de que expõe, primeiro, as
incongruências do uso e do lugar.
O centro do problema, porém, certamente não repousa na indisponibilidade dos
objetos expostos, mas na própria ideia desse museu, que funciona, ele próprio,
como monumento. Atravessando a rua, logo em frente, uma escultura celebra
o mito fundador da Pampulha: de pé, Kubitschek aponta para o horizonte, como
se nada ali houvesse; Niemeyer e Burle Marx sustentam aberta uma planta
arquitetônica, gesto criador fundamental da visão que, ao aberto acenado por
JK, povoa; ao lado, Portinari sentado desenha em seu caderno. Uma alegoria
das artes e do espírito empreendedor humano diante do horizonte que a planta
insinua tabula rasa. Mito porque opera o esquecimento do que havia ali antes.
Ocupada desde o século XIX, a “Pampulha Velha”, como era chamada, consistia em um conjunto de fazendas agrícolas na área do ribeirão Pampulha,
ocupações quilombolas e, já no início do século XX, a formação dos primeiros
bairros operários da região a partir de Santo Antônio da Pampulha, que deu
origem a Dona Clara, Jaraguá e Liberdade.3 A genial visão de Juscelino de uma
expansão urbana para o eixo norte já existia pelo menos desde a década de 20
e já fora iniciada pelo seu antecessor, o prefeito Otacílio Negrão de Lima, que,
em 1937, realizou as obras mais significativas do empreendimento: a represa,
o aeroporto e a avenida de ligação. Já à época das obras de Juscelino, Eduardo
Frieiro escreveu: “A classe privilegiada de Belo Horizonte, à qual pertencem os
dirigentes do governo, está empenhada na supervalorização da Pampulha (...).4
Não por acaso, a orla modernista, com seus lotes de mil metros quadrados,
chegou a servir de cenário publicitário para lojas como Ducal, Ingleza-Levy e
Guanabara;5 os próprios lotes são sinônimo de segregação espacial, pois sua
extensão prolonga as distâncias dos quarteirões na orla, dificultando a comuta
dos que andam a pé (não só privatizando grandes glebas inacessíveis, como
tornando a própria cidade menos transitável para os que não dispõem de
automóveis). Como Bahia (2011, p. 94) coloca, “No discurso e nas ações de
Kubitschek” via-se “a intenção modernizadora de superação de um provincia-

3

BAHIA, D. M. A arquitetura política e cultural do tempo histórico na modernização de
Belo Horizonte (1940-45). Tese de doutorado. Universidade Federal de Minas Gerais.
2011. p. 101-102.

4

ÁVILA, M. O retrato na rua: memórias e modernidade na cidade planejada. Belo
Horizonte: Editora UFMG, 2008. p. 29.

5

GARCIA, L. H. A. Rupturas e expansão: Pampulha em contrastes (1954-1979). In:
PIMENTEL, T. V. C. (org.). Pampulha múltipla: uma região da cidade na leitura do
Museu Histórico Abílio Barreto. Belo Horizonte: MHAB, 2007. p. 105.
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nismo a ser combatido com determinação”. Provincianismo esse personificado
nas comunidades agrícolas e operárias da região, não levadas em conta no
“gesto criador” que aponta para o horizonte da orla da lagoa, como se ali houvesse um grande vazio. A atitude espelha aquela dos fundadores da capital,
cerca de cinquenta anos antes, ao apagarem o preexistente Curral d’El Rey
para instalar a capital republicana projetada. O uso emblemático da arquitetura
como estampa e empreendimento, transformada em museu, concorre para a
intenção descrita por Certeau de “museificar a cidade”.
O papel do museu enquanto legitimador de um certo mito fundador emerge já
no nome: a casa Kubitschek foi, por muito pouco tempo, ocupada pelo prefeito
Juscelino. A construção da casa, que foi mais uma reforma de imóvel preexistente que um projeto modernista em lote vago, ficou pronta em 1943. Em 1945,
a família Kubitschek abandonou-a quando Juscelino se mudou para o Rio de
Janeiro para assumir o posto de deputado federal por Minas Gerais. A casa ficou
cerca de 11 anos fechada até ser adquirida pela família Guerra, que passou a
morar ali no final da década de 50. A casa tem em si muito pouco de Kubitschek
e significativamente mais de Guerra: quarenta e seis anos de ocupação a mais,
para ser preciso.
A exposição ora proposta pelos curadores Marconi Drummond e Carlos Teixeira
parece constantemente denunciar essas outras habitabilidades preexistentes
e, em grande medida, resistentes à ideia da Pampulha modernista, obra de
arte alienada e alienante, desvinculada de sua realidade imediata de uso e produção. A exposição pode ser vista nestes três eixos paradigmáticos de desconstrução do próprio museu: as obras que tratam dos utensílios deslocados
e inutilizados pelo museu; as obras que tratam do modernismo, de seu legado
e de seus apagamentos; e as obras que tratam da história da própria casa e da
Pampulha, sendo que todos os três eixos se tocam, e é, por vezes, difícil classificar
os trabalhos expostos em apenas um deles.
No primeiro eixo, tem-se o próprio mobiliário da casa, um grande elenco de
cadeiras, poltronas e sofás modernistas abandonados, porque neles simplesmente não se pode sentar; a obra Poro (2009), de Brígida Campbell e Marcelo
Terça-Nada, que desloca as estampas dos azulejos modernistas da Pampulha,
de Paulo Werneck, para outros lugares e situações, explicitando seu caráter de
“assinatura” arquitetônica; a série de fotos Quatorze cadeiras (2004-05), de José
Bento, em que uma cadeira comum é, quadro a quadro, desmontada e repartida em pequenas unidades cúbicas menores, desmanchando-se de maneira
inesperada, subvertendo o entendimento cotidiano da estrutura do objeto; e as
duas assemblages de Nino Cais, Sem Título (2018) e Conversadeira (2014), em
que a reformulação dos usos e da situação de objetos cotidianos visa explicitar seus
deslocamentos de sentido na inserção museológica, adquirindo novos significados
em uma nova configuração.

148

No segundo eixo, apresentam-se outros móveis, além da gramática formal modernista, como a Cadeira Beira de Estrada, de Lina Bo Bardi. Composta de três
mourões apoiando-se mutuamente e fixados por amarração, com um quarto
esteio atravessado servindo de assento, a peça apresenta-se como rústica já no
título, contrariando a lógica dos objetos industriais assinados e bem-acabados
de que participam os demais móveis. Essa cadeira pode, a bem dizer, ser feita
por qualquer um a partir de tocos, e, na verdade, frequentemente o é, no cotidiano de diversas populações rurais, de maneira instintiva. Assim, no mesmo
espaço encontra-se uma série de bancos indígenas de diferentes etnias que
propõem outro entendimento de design, não necessariamente utilitário, mas
cosmológico, em que a forma responde a questões além da função, tratando
de mitos, narrativas, costumes e afins. Esse ciclo de mobiliário se encerra com
a documentação visual da instalação Riposatevi (1964), de Lucio Costa, em que
o arquiteto dispôs uma série de redes coloridas ao longo do vão do pavilhão da
Trienal de Arquitetura de Milão, por meio de uma trama de cabeamentos. Com
essa ocupação, Lucio Costa devolvia o espaço expositor ao uso e, sobretudo, ao
uso ocioso sugerido no título, valorizando outra vez percursos, ritmos e escalas
individuais.
Nesse segundo eixo, a obra Utopia (cidades invisíveis), de Angela Detanico e Rafael
Lain, é paradigmática: o casal de artistas propõe uma fonte tipográfica em que
os caracteres se constituem nas silhuetas de objetos arquitetônicos – as maiúsculas são edifícios modernistas assinados por Niemeyer e as minúsculas
são objetos anônimos e cotidianos que vão desde fiação elétrica até câmeras
de vigilância urbana. Com essa fonte está escrito, em adesivo vinílico na parede da sala, um excerto de As cidades invisíveis, de Italo Calvino. Trata-se de
fragmento da descrição de uma de suas cidades imaginárias, Utopia, que se
constitui de “elementos [que] não se conectam”, e acrescenta: “as cidades,
como os sonhos, são construídas de desejos e medos”, nos levando à intuição
de que talvez os sonhos de alguns sejam justamente os medos de outros (e a
arquitetura celebre ambos).
Também integram esse eixo as fotografias de Fernando Lara da série Modernismo
popular (2001), que documenta as influências e apropriações do vocabulário
arquitetônico modernista nas construções populares belo-horizontinas, questionando o estatuto dessas citações. Um par interessante é a série de Pedro
Motta, Jardim do Ócio (2012-18), em que o fotógrafo registra construções
populares de cidades do interior de Minas Gerais. Trata-se de edifícios que não
seguem qualquer projeto, nem se encontram inteiramente acabados, quase
como “obras eternas”, porque nelas uso e produção se articulam. As fotografias
dessa série documentam soluções informais em suas semelhanças e recorrências mais ou menos aleatórias.
Por fim, no terceiro eixo, podemos incluir Linha dos tempos (2021), de Nydia
Negromonte, obra site specific realizada para a exposição. A artista ocupa a
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cozinha com a voz da neta da última moradora da casa, dona Juracy Guerra,
além de fotografias da família e balas no armário da dispensa. A voz que anima
o espaço destoa do vazio da cozinha deserta, preenchida de fotos e doces, retomando não somente a memória (que as imagens presentificam) como o tom da
infância (nas balas), remetendo à atmosfera afetiva de um lar. Na sala ao lado,
Mariana Rodrigues expõe 28 aquarelas de ilustrações botânicas das plantas
dos jardins da casa, em uma série sem título (2016-17) que parece desmentir
o anúncio dos jardins de Burle Marx. A casa, quarenta e oito anos ocupada
por um casal, recebeu, além das plantas do paisagismo original, aquelas que
dona Juracy porventura quis plantar e que os pássaros trouxeram; suportou
também até possíveis remoções de espécies pelo gosto dos moradores ou
eventualidades da natureza. A série documenta o paisagismo real, aquele que
invariavelmente foge à assinatura do paisagista por eventualidades que podemos resumir à vida e ao cotidiano, que não podem ser excluídos da arquitetura.
Na sequência, ao falar do bairro onde essa casa se insere, Ariel Ferreira decide
tematizar a água – elemento central do empreendimento da Pampulha. A obra
Bacia artificial da Pampulha (2014) nos fala da privatização da água através das
piscinas das casas da região em contraposição à lagoa. Utilizando cores distintas para a água pública e a privada, Ariel procura explicitar os diferentes estados de conservação dessas águas, e a possibilidade ou não de sua utilização
para o lazer, fazendo emergir mais uma camada de segregação espacial. Por
último, Vik Muniz apresenta um retrato de Kubitschek, elevado acima do chão
pelas pessoas, em calda de chocolate; o título irônico, Jolly good fellows (Bons
camaradas, 1999), questiona a relação das massas com as figuras políticas
em nosso país. O material, calda de chocolate, oferece um Juscelino pastoso
e mais palatável, adocicado e certamente bem acobertado, pronto para o consumo popular.
“Outras habitabilidades” insere, assim, por uma sucessão de diferentes
dispositivos artísticos, arquitetônicos e de design, outras espacialidades no
museu-casa Kubitschek, questionando seus próprios lugar e discurso na
Pampulha de antes e de hoje. A proposta de outras habitabilidades explicita o
quanto de outras historicidades e relações sociais existe no gesto de habitar e,
talvez mais, no gesto comunitário de se fazer um bairro e, em última instância,
uma cidade.

André Vaillant é arquiteto pela Pontifícia Universidade Católica de Minas
Gerais e pelo Institute for Housing and Urban Development Studies da
Universidade de Rotterdam (IHS - Erasmus University, Holanda). Atualmente
pesquisa ambiências e o complexo arte-arquitetura na Universidade Federal
de Minas Gerais, no grupo Cosmópolis. Viveu e trabalhou na Índia e na
Hungria. Atualmente vive e trabalha em Belo Horizonte.
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MARCEL GAUTHEROT
Residência do prefeito Juscelino Kubitschek, projeto de Oscar Niemeyer
e paisagismo de Burle Marx, ca. 1947, Belo Horizonte (MG)
Fotografia. Acervo Instituto Moreira Salles, Coleção Marcel Gautherot
OSCAR NIEMEYER
Residência Juscelino Kubitschek, 1943, Belo Horizonte (MG)
Croqui: corte (detalhe). Acervo Fundação Oscar Niemeyer
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ALFREDO VOLPI, ROSSI OSIR
Sem título, década de 1940, Belo Horizonte (MG), detalhe
Pintura em baixo esmalte sobre azulejo
Acervo Museu Casa Kubitschek
Fundação Municipal de Cultura
OSCAR NIEMEYER
Residência Juscelino Kubitschek, 1943, Belo Horizonte (MG)
Croqui: planta (detalhe)
Fundação Oscar Niemeyer
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PERIÓDICO
Casa na Pampulha, 1946, Belo Horizonte (MG)
Publicado na revista Arquitetura e Engenharia, ano I, número 1,
maio-junho 1946, setembro-outubro 1946
Acervo Escola de Arquitetura da Universidade Federal
de Minas Gerais
OSCAR NIEMEYER
Residência Juscelino Kubitschek, ca. 1943, Belo Horizonte (MG)
Perspectiva externa
Estudo inicial não construído
Fonte: Pampulha. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1944
Acervo Instituto Cultural Amilcar Martins
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VIK MUNIZ
Jolly Good Fellows, Da série Pictures of Chocolate, 1999
Acervo Museu de Arte da Pampulha
OSCAR NIEMEYER (página posterior)
Conjunto da Pampulha, 1940, Belo Horizonte (MG)
Croqui
Acervo Fundação Oscar Niemeyer
Videoanimação. Autoria: Voltz Design / Mírian Rolim
MESA DE JANTAR (página posterior)
Designer não identificado, década de 1950
BUFFET (página posterior)
Designer não identificado, década de 1950
POLTRONA (página posterior)
Designer não identificado, década de 1950
Acervo Museu Casa Kubitschek
Fundação Municipal de Cultura
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DESIGNER NÃO IDENTIFICADO
Poltrona redonda duas cores, década de 1950
Conjunto de duas poltronas
MARY DECORAÇÕES
Sofá vermelho, década de 1950
CARLO HAUNER E MARTIN EISLER
Drum, 1950, Fábrica Forma
DESIGNER NÃO IDENTIFICADO
Poltrona redonda duas cores, década de 1950
Acervo Museu Casa Kubitschek
Fundação Municipal de Cultura
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“[...] Não tem nome nem lugar. Repito a razão pela qual a descrevo: de todas
a cidades imagináveis, deve-se desconsiderar aquelas em que os elementos
não se conectam, sem regras internas, perspectiva ou discurso. As cidades são
como sonhos: tudo o que é imaginável pode ser sonhado, mas mesmo o sonho
mais surpreendente é um enigma que acoberta um desejo ou o seu reverso,
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um medo. As cidades, como os sonhos, são construídas de desejos e medos,
mesmo que o fio de seu discurso seja secreto, suas regras absurdas e suas
perspectivas enganosas, e que cada coisa esconda uma outra.”
(Italo Calvino, As cidades invisíveis, 1972)
DETANICO LAIN
Utopia (Cidades Invisíveis), 2001-2021
Fonte tipográfica digital, vinil adesivo sobre parede
Acervo dos artistas
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FERNANDO LARA
Modernismo Popular, 2001, Belo Horizonte (MG)
Fachadas de casas dos bairros Padre Eustáquio, Barro Preto, Carlos Prates, Carmo,
Prado e outros. Série de 48 fotografias. Acervo do arquiteto
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ZANINE CALDAS
Poltrona Móveis Artísticos Z, década de 1950
Conjunto de quatro poltronas
Acervo Museu Casa Kubitschek
Fundação Municipal de Cultura
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ARIEL FERREIRA
Bacia Artificial da Pampulha, 2014, guache sobre fotografias. Acervo do artista
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MARIANA SOARES RODRIGUES
Coração-magoado (Iresine herbstii), 2016-2017,
aquarelas sobre papel 300g/m2
Acervo da artista
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BURLE MARX
Projeto de ajardinamento organisado (sic) por R. Burle Marx em colaboração com o Dr. H. L.
de Mello Barreto para a residência do Dr. Juscelino Kubitschek, 1943.
Acervo Instituto Burle Marx.
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MARIANA SOARES RODRIGUES
Sem título, série de aquarelas sobre papel 300g/m2, 2016-2017.
Acervo da artista
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DOCUMENTO CONTÁBIL
Pagamento a José Lempp; fornecimento de mudas para o jardim da Pampulha,
20/05/1942.
Acervo Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte
Fundação Municipal de Cultura
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DOCUMENTO CONTÁBIL
Pagamento a Roberto Burle Marx pelos serviços prestados no ajardinamento da
Pampulha: Cassino, Casa do Baile, Ilha da Pampulha e Estação de tratamento de água,
06/05/1942.
Acervo Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte
Fundação Municipal de Cultura
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PAULO WERNECK
Sem título, 1943, Belo Horizonte (MG)
Mosaico em pastilhas cerâmicas azuis e brancas integrado
à edificação do Museu Casa Kubitschek (detalhe)
Acervo Museu Casa Kubitschek
Fundação Municipal de Cultura
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PAULO WERNECK
Sem título, 1943, Belo Horizonte, MG
Mesa revestida de azulejos integrada à edificação do Museu Casa Kubitschek (detalhe).
Acervo Museu Casa Kubitschek
Fundação Municipal de Cultura
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PORO (BRÍGIDA CAMPBELL + MARCELO TERÇA-NADA!)
Azulejos de papel, desde 2009
Impressão offset em papel jornal sobre parede. Acervo dos artistas

OUTRAS HABITABILIDADES

193

194

PORO (BRÍGIDA CAMPBELL + MARCELO TERÇA-NADA!)
Azulejos de papel, desde 2009
Impressão offset em papel jornal sobre parede. Acervo dos artistas
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PORO (BRÍGIDA CAMPBELL + MARCELO TERÇA-NADA!)
Azulejos de papel, desde 2009
Impressão offset em papel jornal sobre parede
Acervo dos artistas
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BANCO INDÍGENA DO BRASIL
Autoria: Tukurevi Tadashi Aweti,
Aranha Aweti, sem data
Procedência: etnia Aweti, região Xingu
Autoria: Kulikyrda “Stive” Mehinaku
Arraia Mehinaku, sem data
Procedência: etnia Mehinaku, região Xingu
Autoria não identificada
Banco de Pajé – Colibri, Galibi-Marworno I, sem data
Procedência: etnia Galibi-Marworno, região Calha Norte
Autoria não identificada
Banco Karajá VII, sem data
Procedência: etnia Karajá, região Sul da Amazônia
Autoria: Ropkranse Kayabi
Banco Kayabi IX, sem data
Procedência: etnia Kayabi, região Xingu
Autoria não identificada
Jabuti Tapirapé II, sem data
Procedência: etnia Tapirapé, região Sul da Amazônia
Autoria não identificada
Jacaré Wayana e Aparai I, sem data
Procedência: etnias Wayana e Aparai, região Calha Norte
Autoria: Kanari Kuikuro
Macaco Kuikuro I, sem data
Procedência: etnia Kuikuro, região Xingu
Autoria não identificada
Onça Yudjá IV, sem data
Procedência: etnia Yudjá, região Xingu
Fotografia: Rafael Costa
~
Acervo Coleção BEI
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LINA BO BARDI
Cadeira de Beira de Estrada, 1967, esferográfica sobre papel offset
LINA BO BARDI, ANDRÉ VAINER, MARCELO FERRAZ
Elevações cadeira tipo Beira de Estrada, 1977-1986, esferográfica sobre papel offset
LINA BO BARDI
Cadeira de Beira de Estrada, 1967, perspectiva, esferográfica sobre papel offset
FOTOGRAFIA
Cadeira de Beira de Estrada, sem data, autoria não identificada
Acervo Instituto Lina Bo e P.M. Bardi
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FOTOGRAFIA
XIII Trienal de Milão: Pessoa com violão na rede (foto PB) (imagem
incluída no Registro de uma Vivência), 1964, Milão, Itália
Disposição das redes, com vários violões, no espaço reservado
ao Brasil na XIII Trienal de Milão
Autoria: Publi Foto – Milão
Acervo Casa de Lucio Costa
Instituto Antonio Carlos Jobim
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FOTOGRAFIA [página anterior]
XIII Trienal de Milão: Redes (foto PB) (incluída no Registro de uma Vivência), 1964, Milão, Itália
Disposição das redes, com vários violões, no espaço reservado ao Brasil na XIII Trienal
de Milão. Autoria: Publi Foto – Milão
Acervo Casa de Lucio Costa / Instituto Antonio Carlos Jobim
LUCIO COSTA
XIII Trienal de Milão: Pavilhão do Brasil estudo inicial, 1964, Rio de Janeiro (RJ)
Estudo preliminar de implantação em hexágonos, com perspectiva
Caneta sobre papel-manteiga
Acervo Casa de Lucio Costa / Instituto Antonio Carlos Jobim
LUCIO COSTA [página posterior]
XIII Trienal de Milão: proposta original, sem data
Croquis da primeira proposta para o Pavilhão do Brasil na XIII Trienal de Milão
Croquis sobre papel opaco
Acervo Casa de Lucio Costa / Instituto Antonio Carlos Jobim
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FOTOGRAFIA [página anterior]
Riposatevi, 2018-2019, Rio de Janeiro (RJ)
Registro da exposição “Riposatevi”, de Lucio Costa, no Museu de Arte
Contemporânea de Niterói – MAC, curadoria Raphael Fonseca
Fotografia Rafael Salim. Acervo do fotógrafo
GRU.A ARQUITETOS
MAC Riposatevi, 2018-2019, Rio de Janeiro (RJ)
Planta / Corte longitudinal / Detalhe do corte (desenho técnico)
Remontagem da exposição “Riposatevi”, de Lucio Costa, no
Museu de Arte Contemporânea de Niterói – MAC
Acervo dos arquitetos
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JOSÉ BENTO
14 cadeiras, 2004/2005
Série de 14 fotografias [fotografia Daniel Mansur]
Impressão de pigmento mineral sobre papel de algodão
Acervo do artista
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PEDRO MOTTA
Jardim do Ócio, 2012-2018, São João del-Rei (MG)
Série de 20 fotografias
Impressão de tinta mineral em papel de algodão
Acervo do artista
NINO CAIS
Sem título, 2018
P/A, porcelana e cadeira
Acervo do artista
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NINO CAIS
Sem título, 2018
P/A, porcelana e cadeira (detalhe)
Acervo do artista
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NINO CAIS
Conversadeira, 2014
Edição 2/3, cadeiras de madeira e facas (detalhe)
Acervo do artista
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PORO (BRÍGIDA CAMPBELL + MARCELO TERÇA-NADA!)
Azulejos de papel, desde 2009
Impressão offset em papel jornal sobre parede. Acervo dos artistas
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NYDIA NEGROMONTE
Linha dos Tempos, 2021
Intervenção realizada na cozinha do Museu Casa Kubitschek. Coleção da artista
Piscinas I e II, 2021
Desenho, guache sobre impressão fotográfica. Coleção da artista
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FOTOGRAFIA
Sem título, sem data, autoria desconhecida. Registro fotográfico do aniversário da
administração do prefeito Juscelino Kubitschek com identificação dos presentes realizada
por D. Juracy Guerra, acervo Cris Guerra.
NYDIA NEGROMONTE | OBJETOS
Parte integrante da intervenção Linha dos Tempos, realizada na cozinha do Museu Casa
Kubitschek.
Porta-gelo em alumínio, marca Term Alex Artefatos Metálicos, década de 1950, acervo
Museu Casa Kubitschek.
Copos “Eu” e “Você”, marca Nadir Figueiredo, sem data, coleção da artista.
Tigela em faiança, marca Nadir Figueiredo, década de 1950, acervo Museu Casa Kubitschek.
Adorno de cerâmica pintada à mão, marca Weiss, década de 1950, acervo Museu Casa
Kubitschek.
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DOSSIÊS HISTÓRICOS
01 A PAMPULHA VELHA
Este dossiê traz um passeio pela história da ocupação socioespacial da
região da Pampulha, partindo da criação da Fazenda Pampulha no final do
século XVIII por portugueses e escravizados até sua integração à capital
mineira: primeiro como área de expansão agrícola da cidade ocupada,
sobretudo por italianos, quando recebe, então, o nome de Santo Antônio
da Pampulha; e depois como reservatório d’água e espaço de lazer e
turismo para a metrópole nos anos 1930 e 1940, quando da construção da
barragem do ribeirão Pampulha e do Conjunto Moderno da lagoa.
02 A PAMPULHA MODERNISTA
Este dossiê discorre sobre a história da concepção e da construção do
Conjunto Moderno da Pampulha a partir dos anos 1940, especialmente
com a incursão dos desenhos, estudos e testemunhos de Oscar Niemeyer,
um dos principais idealizadores e artífices desse projeto. Outros
importantes artistas e obras foram integrados ao Conjunto Moderno, a
exemplo de Roberto Burle Marx e seus projetos paisagísticos, Portinari e
suas pinturas, Paulo Werneck e seus painéis abstratos em mosaico, além
dos artistas escultores Alfredo Ceschiatti, José Pedrosa e August Zamoyski.
03 O PROJETO POLÍTICO-CULTURAL DE JK E A EXPOSIÇÃO DE ARTE
MODERNA DE 1944
Este dossiê faz uma incursão sobre o ambiente político-cultural que
gestou o Conjunto Moderno da Pampulha e o projetou publicamente como
uma espécie de ensaio das grandes realizações de Juscelino Kubitschek.
Tais empreendimentos consagraram o então prefeito de Belo Horizonte na
memória coletiva e no imaginário social como um político visionário
e empreendedor, mecenas do modernismo artístico, arquitetônico e
urbanístico. As narrativas e obras da Exposição de Arte Moderna de 1944,
promovida um ano após a inauguração do Conjunto Moderno da Pampulha
pela gestão do prefeito JK e organizada pelo artista Alberto da Veiga Guignard,
são aqui apresentadas como um dos maiores símbolos dessa estratégia de
propagação dos feitos do político e de seu projeto modernizador.
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04 AZULEJARIA, PAINÉIS E MURAIS NA ARQUITETURA MODERNISTA
BRASILEIRA
O Museu Casa Kubitschek tem em sua edificação duas importantes obras
da história da azulejaria ligadas à arquitetura moderna brasileira. Na
varanda de entrada, um painel de azulejos com motivos populares tem
sua composição assinada por Alfredo Volpi e Rossi Osir. A assinatura dá
créditos também à Osirarte, ateliê-oficina responsável pela execução do
painel e também pela produção de obras de azulejaria de importantes
edificações modernistas no Brasil entre as décadas de 1940 e 1950. Entre
essas obras, destacam-se os painéis de Candido Portinari e Rossi Osir para
o Ministério da Educação e Saúde (atual Palácio Gustavo Capanema, no
Rio de Janeiro) e os painéis de Portinari e Paulo Werneck para a Igreja de
São Francisco de Assis, na Pampulha. É desse último artista a autoria da
outra obra de azulejaria integrada à arquitetura do Museu: um mosaico de
pastilhas cerâmicas azuis e brancas localizado próximo à cozinha, na área
externa.
05 O MÓVEL MODERNO NO BRASIL E NO MUSEU CASA KUBITSCHEK
O Museu Casa Kubitschek não é só um exemplo de arquitetura moderna:
o paisagismo, a azulejaria e o mobiliário da residência também são
manifestações culturais próprias da época de sua construção. Este
dossiê recompõe brevemente a história do móvel moderno no Brasil,
contextualizando a estética e o modo de morar dos brasileiros no período
de 1940 a 1960. Observa-se nos móveis desse período a valorização de
uma identidade nacional a partir do resgate de matérias-primas locais e
técnicas tradicionais, como nas obras de Lina Bo Bardi, Zanine Caldas e
Sergio Rodrigues. Destaca-se também a importância da atuação de algumas
fábricas para a maior disseminação desses móveis entre a população,
principalmente entre a classe média, a partir de uma racionalização da
produção e consequente precificação mais acessível. Nesse sentido, é
importante citar a Unilabor e a Fábrica de Móveis Artísticos Z, responsável
pela produção de alguns móveis adquiridos por D. Juracy Guerra na década
de 1950 e que se encontram em exposição no Museu Casa Kubitschek.
OUTRAS HABITABILIDADES

227

228

OUTRAS HABITABILIDADES

229

RODA DE CONVERSA: POLIGRÁFICOFONIA
Realizada no dia 21 de março de 2022 no Museu Histórico Abílio Barreto.
PARTICIPANTES:
Alessandra Soares, designer gráfico da exposição Outras Habitabilidades
Cássio Campos, coordenador da Casa do Baile – Centro de Referência
de Arquitetura, Urbanismo e Design
Cláudio Santos, designer gráfico da exposição Outras Habitabilidades
Cibele Andrade, estagiária de educação museal no Museu de Arte da
Pampulha
Daila Coutinho, arquiteta da exposição Marcel Gautherot – Registros
modernos da invenção da Pampulha: depois & além, e curadora
assistente da exposição Outras Habitabilidades
Daniela Tameirão, educadora museal da Casa do Baile – Centro de
Referência de Arquitetura, Urbanismo e Design
Ivie C. Zappelini, arquiteta da exposição Gráficografia
Flávio Milagres, coordenador do Museu de Arte da Pampulha
Flora Pinheiro, estagiária de educação museal no Museu
de Arte da Pampulha
Gabriela Santoro, diretora-presidente do Instituto Periférico
Guilherme Dias, educador museal do Museu de Arte da Pampulha
Luciana Bonadio, restauradora e conservadora do Museu de Arte
da Pampulha
Marcela Figueiredo, designer gráfica da exposição Outras
Habitabilidades
Marconi Drummond, curador de Artes Visuais
María Eugenia Salcedo, mediadora
Rodrigo Borges, artista participante na exposição Gráficografia
Valdir Santos, educador museal do Museu Casa Kubitschek
Vanessa Araujo, coordenadora do Museu Casa Kubitschek
María Eugenia Salcedo
Pessoal, boa tarde. Bem-vindos e bem-vindas. Estou colaborando com o Instituto Periférico em algumas ações de programação no Pampulha Territórios
Museus, com o qual todos aqui temos alguma intimidade, seja em um projeto,
seja em uma exposição. Não sou a única anfitriã hoje. Minha função é fazer a
conversa fluir, com a ajuda do Marconi, que vai nos auxiliar na articulação das
reflexões em torno das exposições, dos conceitos, e de como vocês contribuíram
com a formulação das exposições.
O primeiro aspecto que me sensibilizou diz respeito à reconfiguração do espaço. Estamos dentro do espaço expositivo que sediou a mostra Gráficografia,
agora desmontada, e percebe-se claramente o trabalho fantástico da expografia. Podemos começar um pouco pela exposição que esteve hospedada neste
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espaço. Marconi, quero convidá-lo a falar sobre este momento em que revisitamos
o Museu Histórico Abílio Barreto e encontramos os restos e as sobras da montagem. Podemos adentrar por aí, pela ideia de narrar, percorrer esta exposição.
Marconi Drummond
Toda exposição é um exercício de coletividade que agrega muitos saberes, muitos fazeres e muitas disciplinas. Se a pergunta inicial parte do curador, ela só
se efetiva a partir do empréstimo desses inúmeros conhecimentos nos vários
campos da cadeia expositiva. Uma exposição só se edifica quando agrega todos
esses conhecimentos. Ela começa muito antes de abrir a porta para o público;
há um exercício intenso e tenso entre o desejo de fazê-la e a sua edificação. É
um longo caminho a ser percorrido, no qual se lida com muitas nuances, diretrizes, limitações e também com muitos sonhos.
Mas se uma exposição não começa quando abrimos a porta para o público, ela
também não termina quando as obras voltam para a reserva técnica, como no
caso da “Gráficografia”. Prova disso é que estamos aqui pensando em reverberações, em reflexões, em pensamentos que rodeiam esse fazer expositivo.
É estranho ocupar uma exposição vazia, mas também é muito bonito e poético
ocuparmos e habitarmos uma exposição que já esteve em sua plenitude. O mobiliário expositivo acaba sendo o testemunho de todas essas áreas de conhecimento.
Ficamos muito receosos quando atendemos ao convite do Instituto Periférico e
da Fundação Municipal de Cultura para conceber uma exposição de viés gráfico
para o Museu de Arte da Pampulha. O acervo é muito diverso, o museu é público
e a mostra não ocorreria no espaço da instituição que a solicitou, em função do
seu fechamento para restauração.
Diante de todas essas questões, o que escolher para apresentar? Qual a relevância
dessa escolha? Como assinalar o papel de uma instituição museológica pública,
o Museu de Arte da Pampulha na cidade, por meio de um recorte do seu acervo?
Ao pesquisar os índices gráficos no acervo do Museu da Pampulha, eu e o
arquiteto Carlos Teixeira, responsável pela curadoria de arquitetura, ficamos
extasiados quando descobrimos que o museu tinha um acervo muito vasto no
campo da gravura tradicional, a exemplo da litografia, da gravura em metal,
da xilogravura, forjada por artistas exemplares e emblemáticos da história da
gravura brasileira. Mas o que nos interessava de fato era trazer esse acervo
de gravadores e gravadoras e colocá-lo em diálogo com outras manifestações
gráficas, com linguagens nas quais tradicionalmente não localizaríamos índices
gráficos, como o vídeo, por exemplo.
É possível localizar um índice gráfico em um vídeo, pensar as grafias a partir
das cartografias, trazer uma obra em cerâmica e mesmo assim pensar a gravura e as manifestações gráficas? À medida que vasculhamos, inventariamos,
pesquisamos e fizemos a prospecção curatorial, percebemos que existia no
acervo do Museu de Arte da Pampulha uma profusão dessas manifestações gráficas.
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Fizemos algumas visitas, não sem dificuldades, porque o prédio já estava desmobilizado, e só o acervo permanecia na reserva técnica. Toda a equipe do museu
gentilmente abriu as portas e facilitou o processo de seleção. Algumas escolhas
foram feitas às cegas, em virtude de a reserva técnica estar inacessível, mas
em nenhum momento isso foi impeditivo ou complicador. Dessa forma, pudemos pesquisar parte desse acervo para elaborar as escolhas e a seleção. O
desafio, na verdade, foi fazer o exercício de síntese diante de um acervo tão
vasto. Fizemos, então, esse recorte que foi apresentado aqui no Museu Histórico
Abílio Barreto.
A exposição “Gráficografia” cumpriu o importante papel de aproximar um museu
público, histórico, de um museu público dedicado às artes visuais. Parece que
foi a primeira vez que houve esse encontro entre museus integrantes da estrutura da Fundação Municipal de Cultura, no qual as fronteiras entre o histórico
e as artes visuais foram borradas. Os acervos foram colocados em paridade,
inclusive gerando dúvidas e fricções sobre o histórico e o artístico.
A exposição contou, majoritariamente, com o acervo do Museu de Arte da
Pampulha, mas também contou com o acervo cedido por artistas convidados
que, em sua maioria, lidam com as grafias que habitam a cidade e sua urbanidade, argumentos que desejávamos investigar. Por que artistas convidados?
Porque gostaríamos de assinalar estreitos vínculos e conexões do museu com
a comunidade artística.
Outro ponto importante foi a participação do Museu Histórico Abílio Barreto,
que não cumpriu apenas o papel de hospedeiro da “Gráficografia”. Desejávamos fazer essa aproximação e estreitar os laços entre essas duas instituições
museais públicas. O desafio foi então o de hospedar toda essa miríade de
manifestações e linguagens aqui, no espaço físico da galeria, cujo pé-direito é
muito generoso.
Para que as ideias disparadas por “Gráficografia” se expandissem e não ficassem enclausuradas, pensamos na criação de um Projeto Parede, baseado na
ação expositiva realizada há muitos anos no MAM de São Paulo, para o qual a
curadoria convidaria artistas para ocupar a parede adjacente que se encontra
no jardim do museu. Outro desejo da curadoria previa a instalação de obras que
lidavam com a instalação, espaços in situ, no próprio jardim do Museu Histórico
Abílio Barreto. Havia ainda a possibilidade da criação de rodas de conversas e
oficinas, para adultos e crianças, que seriam realizadas em manhãs e tardes
ensolaradas no belo jardim do museu. Um espaço de reflexão e de formação
que infelizmente não se concretizou em função da pandemia.
Diante de um espaço expositivo tão amplo e generoso, outra ideia seria ter uma
primeira camada de exposição ao alcance do público, no campo de visão do
espectador, mas que também deslocasse a exposição para a parte superior da
galeria, ativando o seu pé-direito. Assim, convidamos artistas para dialogarem
com a arquitetura do museu, como o Rodrigo Borges e a Fernanda Goulart.
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Rapidamente, essas foram as principais diretrizes. O projeto expográfico foi
planejado para a criação de vizinhanças, ou de circunvizinhanças, a fim de
demonstrar como determinada obra dialogava, conectava ou resvalava em outra,
e como as materialidades também evocadas conversavam. Houve de fato uma
preocupação muito grande na constituição desses diálogos e interseções.
María Eugenia Salcedo
Você abriu várias portas possíveis. Gostei muito da observação de que a exposição não começa quando ela abre as portas e não termina quando fecha. Como é
para vocês essa sensação de retornar a este local construído e desconstruído?
Os cuidados relativos à conservação das obras são sempre delicados nesse
processo, assim como o desafio de ocupar o espaço, que remete à experiência
da cidade, ao processo de construir o sentido de vizinhança. Alguém quer trazer
uma narrativa do próprio espaço, alguma reflexão?
Ivie C. Zappelini
Esta foi a exposição mais desafiadora que eu já fiz. Houve uma aproximação
muito forte entre a minha atuação e a da curadoria. No início da concepção de
um projeto expográfico, procuro olhar para o acervo, entender as intenções
da curadoria, dos artistas, e compreender os subtextos. Arquitetos gostam de
chegar e resolver as coisas, mas aprendi a expandir o ouvido para entender
outras camadas daquilo que está sendo exposto e desenhar a partir da poesia
que está no conjunto desse processo.
Não me interessa apenas reproduzir espacialmente o que estamos vendo. Toda
exposição é uma experiência, é um espaço de subversão e sobretudo de criação
de novas experiências. Essas arquiteturas efêmeras proporcionam a experimentação de materiais e técnicas. Trabalhei com a perspectiva de a exposição
ser a grafia do espaço. Fizemos muitos cortes por causa do grande volume de acervo
disponível na seleção preliminar. A arquitetura auxiliou na edição do que o ambiente
expositivo conseguia comportar. O acervo era muito potente, então a montagem da
exposição precisava ser “silenciosa”, para deixar o acervo falar e se conectar.
Do ponto de vista da plasticidade, foi como se desenhasse um traço de grafite
em um papel em branco. Apostamos em suportes que não gastassem muito
espaço e no uso das quinas para sustentar painéis mais finos, por exemplo.
Outro movimento definidor da exposição foi a disposição dos núcleos de exposição e das obras dentro de um grid imaginário, quadriculado, a 30 graus das
paredes da galeria. Esse espaçamento diagonal permitiu a criação de vários
diálogos, aproximações e afastamentos entre as obras, entre as várias grafias,
e entre as “cidades” que foram criadas. O movimento diagonal criou um elemento-surpresa. Uma coisa que parecia distante, de repente se aproximava,
apresentando inúmeras possibilidades de conexões entre os núcleos de obras.
A ideia de vizinhança se reforçou na constituição dessas conexões.
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Marconi Drummond
A adoção de diagonais foi exatamente para provocar fluxos, criar vielas, propor
errâncias estimuladas pelo arruamento expositivo. Disse, anteriormente, que
toda exposição é um exercício de coletividade. Mas toda exposição é também
um exercício de coletividade e, sobretudo, de grande responsabilidade, principalmente quando se trata de um museu que guarda um acervo público. Isso é
extremamente distinto. Penso que existe uma dimensão política, uma questão
ética que exige grande comprometimento de toda a equipe envolvida.
A curadoria escolheu um vasto acervo e repassou a seleção para o arquiteto.
Foi desafiador, porque suprimir algumas obras significaria, talvez, perder conexões muito potentes. Assim, nós corremos um sério risco, já que forjamos uma
exposição de muitas obras constituídas com diversas linguagens e suportes.
Existia uma explosão demográfica que poderia criar uma asfixia na experiência
do público, mas apostamos nessa densidade porque era fundamental para a
curadoria e para a arquitetura criar fricções, embates e conversas. Foi preciso
pensar a arquitetura além da mera espacialização.
E aí entra a responsabilidade da preservação das obras. O acervo era majoritariamente planográfico, bidimensional, o que exige muita proteção. Por isso,
o sistema adotado para não asfixiar as obras foi partilhado entre a curadoria, a
arquitetura e o setor de restauração e conservação. Entre esse grupo estabelecemos diálogos na busca de soluções para preservar as obras, mas também
manter intactas suas poéticas.
María Eugenia Salcedo
Achei curiosa a ideia de uma expografia em que o acervo do Museu de Arte da
Pampulha fala, mas fala o mínimo. Isso diz respeito à ideia da expografia como
arquitetura efêmera, e de pensar no compromisso permanente que tem o espaço
público com a sociedade. Afinal, os três museus envolvidos nesta mostra são
lugares do patrimônio. Pensando nessa relação entre efemeridade e permanência, que legados esta exposição deixa para o Museu de Arte da Pampulha,
para a cidade e para as pessoas?
Flávio Milagres
O grande desafio foi fazer uma exposição fora da “casa” do museu. No início,
fiquei bastante assustado com o desafio de fazer uma exposição do Museu de
Arte da Pampulha fora dele, sustentá-la por tanto tempo e manter esse vínculo
direto com a instituição. A experiência de ser museu sem estar no museu foi
um grande aprendizado, já que o espaço ficará fechado por um bom tempo, o
que levanta uma série de discussões sobre o papel de um museu, sobre qual é
sua missão e como ela se efetiva, se está restrita ou não a essa casca, às paredes,
ou se é o somatório das duas dimensões.
Eu lembro quando surgiram as primeiras conversas sobre a dimensão gráfica
do acervo. Naquela ocasião, não tínhamos muito a noção do local onde a
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exposição iria acontecer. Foram feitas algumas sugestões e depois recebemos
a decisão do poder público de que a exposição fosse realizada aqui no Museu
Histórico Abílio Barreto.
Institucionalmente foi muito interessante essa relação com outro museu, com
outro irmão pertencente à estrutura municipal, e a configuração dessa participação conjunta, essa troca entre as instituições.
Luciana pode falar sobre essa integração entre os processos de conservação e
manutenção das exposições, e do diálogo entre os acervos e os artistas convidados. Foi um grande aprendizado.
Luciana Bonadio
A conservação permeia todo o processo de montagem, de realização e de
desmonte da exposição. E é também um exercício de escolhas: devo atuar na
melhoria da temperatura ou na diminuição da umidade? Consigo fazer as duas
coisas? Onde é mais adequado instalar as obras?
O acervo definido pela curadoria é fruto de escolhas da instituição, que comprou ou
recebeu determinadas obras e não outras. No geral, a conservação das obras
nos museus públicos e privados de Belo Horizonte não é das mais adequadas.
É preciso fazer escolhas o tempo todo para mostrar o acervo. A conservação,
principalmente a preventiva, não atua diretamente na obra, mas pensa no
espaço como ambiente de preservação do objeto. Por isso, o trabalho leva em
conta o piso, a parede, o clima, o ar, a luz, o trânsito das pessoas, etc.
Dessa forma, a conservação preventiva está muito mais conectada ao espaço
do que propriamente ao objetivo. Trabalha o espaço para preservar o objeto.
Deslocar o acervo de uma casa para outra e mostrar a origem e a dimensão
desse acervo também apresenta uma leitura política, não somente gráfica.
Entendo que o Marconi trabalhou partindo, claro, da dimensão gráfica do acervo,
mas eu não leio esta exposição somente por meio da parte gráfica, eu a leio
como uma forma política. Do mesmo modo, a conservação não é uma disciplina
formada apenas por elementos técnicos, embora sejam essenciais – afinal
estamos falando de acervo físico, pelo menos nesta exposição. Mas esses aspectos que eu citei sobre o processo de conservação, muitas vezes não acionados,
também são importantes.
María Eugenia Salcedo
Nossa conversa está muito rica, desdobrando-se em vários temas. A Luciana trouxe conceitos generosos que podem ser debatidos também nas outras
exposições. Convido vocês a dialogarem com as outras exposições sobre os
assuntos e os conceitos já abordados.
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Antes vou passar a palavra ao Rodrigo, cujas obras estão aqui ao nosso redor.
Gosto muito das suas obras e do fato de elas estarem aqui em meio a nossa
roda de conversa, fortalecendo essa sensação de deslocamento que vem sendo
tratada e que nos demanda uma mudança de perspectiva.
Rodrigo Borges
Estamos falando bastante da espacialidade. Entendo que esse deslocamento
traz movimento e o tempo. Não só a Gráficografia, mas as outras exposições
que falam desse trabalho de habitar a cidade no tempo vão deixando rastros,
sendo grafadas e deixando rastros. Sinto o meu trabalho nesse percurso. No
início da produção, estive aqui no espaço, ainda completamente vazio, e depois
apenas com o andaime.
E depois que a exposição se for, vou retirar o meu trabalho, que vai imprimir
uma marca. Gosto muito dessa ideia do tempo que atua sobre as materialidades.
A conservação vai tentando lidar com o tempo, mas é ele quem cria as marcas,
as grafias, as histórias, que mostra políticas e que faz com que a gente possa
costurar todos esses diálogos. Vejam a questão das vizinhanças na espacialidade
da expografia. Meu trabalho estava lá no alto, mas havia trabalhos no chão e
em alturas diversas, proporcionando a sensação de relevo e a possibilidade de
percorrer uma paisagem.
Ivie C. Zappelini
Eu gostei muito da relação entre tempo e materialidade observada pelo Rodrigo.
O tempo é a matéria de trabalho da conservação. Eu tentei fazer o exercício
de não olhar para o tempo, justamente porque ele é muito próximo de mim. O
grande desafio desta exposição foi o espaço, porque o tempo é muito forte, pulsante.
Gostaria de assinalar o quão importante foi o trabalho da Luciana Bonadio, tão
próximo da expografia. Foi a primeira vez que eu trabalhei junto à conservação.
Muitas das soluções expográficas foram dadas por esse aspecto. Aprendi muito
e acho que a exposição também ganhou muito com o cuidado com a restauração, muitas vezes negligenciada nesses processos. Também percebi muito
fortemente a dimensão política na seleção do acervo da exposição.
Na contemporaneidade vivemos num mundo muito mediado, calculado, do
controle. Um ponto muito importante da expografia foi desenhar um percurso
livre para que o visitante pudesse fazer as suas próprias associações e conexões
com sua memória. Esse percurso não era somente horizontal, da perambulação
do corpo, mas também vertical.
María Eugenia Salcedo
Convido todos a dar uma esticada corporal e a se teletransportar para a Casa
do Baile, sobrevoando pela lagoa. Quem quer dar o primeiro passo em direção
à exposição do fotógrafo Marcel Gautherot?
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Daila Coutinho
Estou deslumbrada com a quantidade de portas que estão se abrindo nessa
discussão transversal. As três exposições têm uma aproximação muito grande
com a questão urbana. A sensação de a gente se achar meio perdida na cidade
e o pensar nesta grafia do espaço são conceitos incríveis.
O traçado ortogonal da “Gráficografia” trabalha as aproximações visuais, criando
vizinhanças a partir de um traçado de uma malha mais rígida e rigorosa. De certa
forma, não tem como não pensar no traçado de Belo Horizonte e na relação do
que é habitar um traçado rígido que se constrói na liberdade de ocupação e de
movimento. Apesar da organização ortogonal da “Gráficografia”, existe uma
apropriação livre para se perder, para vivenciar experiências. Como a dimensão
do tempo define essa experiência do passeante, das pessoas?
O desenho da exposição do Gautherot é quase o oposto do que existe aqui. A
arquitetura da Casa do Baile não é só suporte, mas uma premissa que se aproxima do conceito curatorial. A seleção das fotografias do Marcel Gautherot,
apresentada na exposição, atesta quando ele foi contratado para registrar o
nascimento do Modernismo em Belo Horizonte, em todo o seu vigor.
O desafio da expografia foi de dar continuidade ao espaço curvo preexistente,
por meio da instalação de dois painéis, também curvos, cujo objetivo foi criar
um outro tipo de relação, de caminhamento no espaço, sem predefinições de fluxos.
Não se constituiu como um circuito, como uma escolha que ocorre em muitas
exposições. As curvas criam corredores que não são corredores, mas distanciamentos e aproximações. A face convexa, mais próxima do vidro externo, é
lisa, contínua, e recebe as obras. Já as partes côncavas expõem a própria
estrutura dos painéis.
No desenho expográfico concebido para “Gráficografia”, existe uma aproximação com o traçado urbano de Belo Horizonte. Já a expografia para a mostra do
Marcel Gautherot relaciona-se com o traçado dos jardins do Burle Marx, que
estão no seu entorno. É uma questão mais orgânica. É possível pensar que
diversas grafias são possíveis e se relacionam com o espaço, com as obras em
si e com essa experiência que vai sendo criada com o tempo.
Cássio Campos
É legal quando vemos uma coisa dar certo, mas até que isso ocorra, muita coisa
pode dar errado. Nas primeiras conversas, ficamos com receio de adotar esse
partido expográfico, porque sua execução exigia uma metragem muito grande
para apresentar o grande número de obras selecionadas pela curadoria.
A casa era um espaço muito difícil de ser ocupado expograficamente... a permeabilidade do local… estamos falando de paisagem, de fotografias que falam da
Pampulha, e corríamos o sério risco da estrutura expográfica vedar essa paisagem.
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Decidimos arriscar, fizemos testes, ganhamos confiança e vimos que deu muito
certo. É uma expografia que dialoga muito com a arquitetura da Casa. Muitas
pessoas acham, inclusive, que isso faz parte da própria arquitetura, novos
enquadramentos que a expografia conseguiu criar.
Uma das coisas de que eu mais gostei nessa expografia foi a abertura que tivemos
com a curadoria para pensarmos a curadoria educativa. Algumas molduras
integrantes da expografia foram deixadas em branco para que o educativo
tivesse a liberdade de acionar, ao longo da exposição, conteúdos interessantes
para fazer novos recortes e highlights. Além do carrinho ambulante e de outros
dispositivos. Foi fantástico o fato da proposta educativa caminhar ao lado da
obra de arte, do artista, com o mesmo destaque, na mesma equivalência, isso
é muito difícil acontecer.
Daniela Tameirão
A proposta educativa foi muito interessante para a casa. A curadoria sugeriu
algumas ideias para preencher oito molduras dispostas de forma aleatória no
meio das fotografias da exposição. A ideia de estampar imagens de publicações nas molduras surgiu das estagiárias do museu sobre o conteúdo de três
exemplares da revista “Módulo”, editada por Oscar Niemeyer entre as décadas
de 1950 e 1980.
Folheamos as revistas, com muito cuidado, é claro, com a autorização do museu,
utilizando luvas – olha a questão da conservação presente –, e fizemos a relação
com as fotografias expostas. Foi interessante como as imagens das revistas e
as fotografias conversaram sobre o que havia de mais moderno naquele tempo,
os elementos arquitetônicos.
O carrinho educativo também cumpriu potente papel de atração e relação com
a obra do Marcel Gautherot. Descobrimos que ele completou 111 anos em 2020.
Durante o período da exposição, nós estampamos 111 informações sobre a vida
do artista. Toda semana, fazíamos a impressão de uma leva diferente de informações em uma página A4, emoldurava em uma borda preta e fixava no vidro
do carrinho, que parece um carrinho de pipoca.
A intervenção no carrinho foi uma forma interessante e prática de transmitir
conhecimento. Ele ficou na entrada da Pampulha, onde o fluxo é bem intenso,
principalmente no final de semana, e a gente recebia pessoas que já tinham
visitado a exposição outras vezes e acabavam se informando mais sobre a vida
de Marcel Gautherot.
Outra atividade educativa muito significativa para a exposição foi a do senhor
Antônio, que foi porteiro do museu. Achamos que seria interessante um outro
olhar dentro da exposição do fotógrafo que registrou o início dessa Pampulha.
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Antônio, que recentemente se aposentou, também tinha como hábito fotografar
a Casa do Baile e outras paisagens da Pampulha. Assim, trouxemos para este
entorno do território Pampulha o olhar sensível de um amador. As 60 fotos
expostas em porta-retratos no balcão da Casa do Baile também narram um
pouco do dia a dia dessa Pampulha.
Na minha percepção, as pessoas gostaram e continuam gostando muito da
exposição. As fotos são maravilhosas, apresentam todo esse percurso da
Pampulha até o início de Brasília. A expografia foi muito bem pensada, porque
realmente as pessoas chegam à Casa e acreditam que painéis curvos fazem
parte do ambiente até a gente explicar que a exposição é temporária. Foi um
percurso muito livre, harmônico e bonito.
A disposição da expografia e as fotos em preto e branco produzidas entre as décadas de 1940 e 1960 valorizaram a potência do fotógrafo em registrar as memórias e as histórias do país ao percorrer a Pampulha, Brasília e Sacolândia.
Falando sobre memórias e histórias, a exposição nos remete à história da
Pampulha. As pessoas chegam e logo se identificam. Muitos idosos de 80/90
anos disseram que viveram na época, que frequentaram a Casa do Baile. É
muito interessante a relação entre um passado que também é contemporâneo.
Alguns moradores de Brasília que visitaram a exposição confessaram que nunca tinham visto algumas das fotos da cidade. Outro morador mostrou uma foto
do Gautherot, que originalmente está dentro de um hospital em Águas Claras,
e contou que o artista plástico Eduardo Kobra fez uma releitura da obra. São
trocas muito interessantes.
María Eugenia Salcedo
O depoimento de vocês me lembrou da seguinte afirmação do Marconi: “a fotografia nos faz ver coisas que não são evidentes”. Além da arquitetura, do espaço, das curvas, a exposição de fotografias é mais uma camada de percepção.
Como é essa costura?
Marconi Drummond
Ficou evidente nesta conversa que toda exposição é uma experiência de altíssimo risco. Por mais que se planeje e se negocie, há muitas variáveis atuando
no processo, como a conservação, a restauração, o financeiro, a arquitetura,
a espacialidade, a comunicação, a sinalização, e como traduzir graficamente
essa exposição para o público. É uma operação arriscada. Existem muitas
conversas, discussões e embates.
A exposição do Marcel Gautherot apresenta uma arquitetura, um mobiliário
expositivo, um projeto expográfico que conversa entre si e muito com a casa,
um dos marcos do modernismo brasileiro, centro de referência em design e
arquitetura. A exposição deveria tratar e dialogar com a missão do espaço museal.
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Nosso desejo era não criar vedações ou obstruções nessa arquitetura. Pelo
contrário, queríamos deixar a luz entrar. Mas como a luz atravessa uma exposição
de fotografia? É complexo! Para não submeter o acervo fotográfico a possíveis degradações, trabalhamos com cópias de exibição, tratadas e impressas
em Belo Horizonte e monitoradas pelo Instituto Moreira Salles, proprietário do
acervo. Notem os embates e a operação de risco aos quais já me referi.
Havia também o desafio de conciliar a arquitetura curvilínea da Casa do Baile
com o formato quadrado das imagens fotográficas, gerado pelos negativos da
câmera Rolleiflex, equipamento utilizado por Marcel Gautherot. Como estabelecer
o diálogo entre o quadrado fotográfico e a curva arquitetônica, preservando a
organicidade e a vibração da arquitetura que abrigaria o acervo? Outro grande
risco!
Outra questão técnica bem específica era como instalar um quadrado em um
arco de curva. As questões foram surgindo e apostamos em um mapa de montagem estruturado em um grid modular que criaria sempre esses quadrados
que se tocavam. Marcelo Drummond, que concebeu o design gráfico, propôs que
as legendas de identificação de acervo revisitassem também o formato das fotografias. Toda a sinalização expositiva também foi emoldurada, tornando possível
a produção de um mapa de montagem que não criasse ruídos e interferências e
deixasse a fotografia do Marcel Gautherot em toda a sua plenitude.
Depois de tudo pronto e o registro fotográfico da exposição edificada, começaram a surgir questões que não estavam muito evidentes, como a curvatura dos
painéis, a relação entre as fotos e a arquitetura, o grid de montagem, e como
a luz e os reflexos dialogavam com a própria fotografia. Uma das coisas que
nos preocupavam era que a incidência muito intensa de luz nas paredes de
vidro cegaria o público e apagaria as imagens do Gautherot. No entanto, o que
se percebeu é que essas interferências faziam ressurgir a Pampulha em uma
outra dimensão. Isso é extremamente bonito!
Entendo que essa é uma exposição muito política. Temos imagens analógicas,
ditas datadas, e eu sempre me perguntei por que expor Marcel Gautherot? Qual
a validade de imagens capturadas na década de 1940 para os dias atuais? O que
elas nos dizem? Longe de celebrar a Pampulha, com toda a sua opulência, devemos pensar sobre o legado deixado pelo Modernismo, como ele sobrevive na
contemporaneidade e o que essas imagens dizem diante das mazelas urbanas
presentes nesse território chamado Pampulha, como a poluição, a violência, a
explosão demográfica, a descaracterização e a perda de patrimônio.
Essas imagens são muito potentes para nos lembrar qual é a nossa responsabilidade sobre a cidade que nós estamos construindo. As fotografias assinalam
essa contemporaneidade, pois têm um posicionamento político de provocar
este diálogo por meio de temas como o urbanismo e o paisagismo, do mobiliário
urbano, do direito à cultura e da preservação de bens culturais.
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Eu queria assinalar que o procedimento curatorial e o educativo têm a mesma
importância. O educativo não é subsidiário da curadoria, por isso criamos esses
sistemas e dispositivos que foram infiltrados, quase como próteses, entre as
fotografias do Gautherot. As duas dimensões precisam ser tratadas horizontalmente.
Para terminar, eu gostaria de destacar os apontamentos que a Daniela e o Cássio
fizeram acerca da necessária horizontalidade entre a curadoria e o educativo.
É preciso horizontalizar esse processo, operando sentidos e potencializando
experiências, mutuamente, entre as duas áreas. Foi por isso que criamos esses
sistemas e dispositivos que seriam infiltrados, quase como próteses, entremeados
às fotos do Marcel Gautherot.
María Eugenia Salcedo
Interessante que todos os pontos de vista, alguns diferentes, outros complementares, constroem uma topografia de diálogos. Gostei muito da ideia do alto
risco, que gera novas paisagens, que nos faz refletir ou olhar novamente, e nos
faz assumir a possibilidade do fracasso e mesmo assim dar conta das coisas,
em meio a um cenário adverso como foi o da pandemia. Peço, agora, para a
gente atravessar a Lagoa e ir para o Museu Casa Kubitschek. Quem pode nos
dar os primeiros passos no percurso?
Vanessa Araujo
Esta foi mais uma exposição de alto risco. Nosso desafio era o de fazer a segunda
exposição em um museu que já estava aberto há oito anos – a primeira exposição
permaneceu sete anos em cartaz.
Era necessário que o Museu dialogasse com a cidade de uma forma mais
intensa, e assim nasceu a exposição “Outras Habitabilidades”, cuja flexão no
plural expressa qual é a nova concepção do museu, que se dispõe a conversar
com outras casas, com outros modernismos, com outras Pampulhas possíveis,
e a estreitar os seus diálogos com a cidade. “Outras Habitabilidades” apresenta
à cidade uma nova possibilidade de discutir a moradia, ainda que a casa modernista esteja no centro das nossas discussões.
A escolha por trabalhar com três camadas foi muita acertada. A primeira é
a camada de uma casa que se faz na história e também é parte dela. Em outra camada, está o mobiliário da dona Juracy Guerra, a grande responsável
pela conservação do imóvel adquirido por Juscelino Kubitschek. Dona Juracy
não atualizou o revestimento da casa; as ferragens são originais e o mobiliário
modernista foi aquisição sua. Essa camada está presente na exposição, especialmente nas duas salas que recebem o visitante: a sala de jantar e a sala de
estar, mantidas na ambiência que a própria Juracy havia definido.
A terceira camada é composta dos hóspedes que ocuparam a casa nesses
últimos meses e foram bem recebidos por nós e pela família Guerra. Foi muito
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interessante, pois havia um certo receio de como a família Guerra receberia as
alterações na casa. Um dos membros da família disse que Juscelino e dona Juracy
eram pessoas à frente do seu tempo e não desejariam uma casa congelada para
o resto da vida. “Outras Habitabilidades” promoveu o descongelamento da casa.
Valdir Santos
Meu principal desafio foi iniciar o trabalho no Museu Casa Kubitschek há sete
meses, quando a exposição já estava em cartaz. Portanto, tive que entender a
concepção da curadoria, aprofundar o conhecimento sobre a Pampulha – território
que gosto, mas não acesso com frequência – e descobrir como fazer o atendimento aos visitantes que procuram o museu pela sua história.
Vanessa e eu preparamos dois modelos de mediação para a exposição “Outras
Habitabilidades”. Quando os grupos são agendados e vêm com uma demanda
específica, como no caso de arquitetos, estudantes de Arquitetura ou Turismo,
promovemos uma visita completa pela casa, incluindo a exposição.
Para os visitantes espontâneos, que limitam sua permanência entre uma e
duas horas, mas às vezes ficam apenas 20 minutos, fazemos um acolhimento,
apresentamos brevemente a história da casa e a nova exposição, e deixamos as
pessoas fruírem o espaço à vontade. Se elas desejarem, eu faço uma conversa
complementar sobre a exposição. Isso tem dado muito certo.
Nas minhas conversas com o público, sempre faço a relação do educativo com
o político, trazendo-o para o território Pampulha, contando as histórias de Belo
Horizonte e mostrando a Pampulha como expansão da história e das dimensões
territoriais e culturais de Belo Horizonte. Ao mesmo tempo, falo sobre os aspectos
políticos que a exposição revela em outros tipos de morar, de ocupar a cidade.
A narrativa ficou bem amarrada e tem sido muito bem acolhida pelos visitantes.
Várias pessoas me disseram que nossa conversa fez toda a diferença antes de
percorrerem a exposição. Isso é muito gratificante para o educador.
Em relação a “Outras Habitabilidades”, destaco o impacto que os bancos indígenas provocam nos visitantes de todas as formações e faixas etárias. Todos
ficam muito intrigados com os bancos, que são, em essência, utilitários das
nações indígenas e uma forma de ganha-pão. Quando os objetos vão para um
museu, a percepção sobre eles muda.
A partir dessa experiência na exposição, iniciei uma pesquisa sobre o assunto a
partir do estudo da biografia dos objetos, que aborda os caminhos percorridos
por eles até se transformarem em obras de arte ou em um objeto musealizado.
É um tema instigante e muito vasto.
Outra experiência desafiadora e que também me deu muito prazer foi fazer
uma visita de aproximadamente duas horas para um casal de cegos. Estávamos
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trabalhando a audiodescrição dos espaços e das exposições em cartaz no museu,
quando recebi um aviso da Daniela, da Casa do Baile, nos avisando que o casal
tinha passado por lá e se dirigia para cá.
Ao contrário da Casa do Baile, no Museu Casa Kubitschek não havia possibilidade de experiências táteis. Por isso, foi uma experiência espetacular como
educador, talvez a maior de todas, descrever “Outras Habitabilidades” de uma
forma diferente do que vinha fazendo diariamente, sem uma preparação
anterior para esse público. Eles saíram da visita muito felizes e impressionados com a exposição e sua temática.
Educadores trabalham com experiência. Cada visitante é uma experiência diferente e essa visita foi gratificante e inovadora.
María Eugenia Salcedo
Gosto muito do museu se chamar “casa”, traz um olhar afetivo. A palavra “habitabilidades” traz uma nova linguagem, ela exige um respiro. Acho superbonito,
e estou levando para um lugar mais poético porque quando reunimos nossos
olhares e nossos ofícios do que é fazer exposição, do que é fazer museu e fazer arte, precisamos de outra linguagem, e de ir ao encontro da linguagem do
outro. Queria ainda nestes últimos minutos ouvir os sons gráficos e arquitetônicos que nos ajudam a navegar pelo espaço.
Marcela Figueiredo
Para responder ao desafio de trazer essas outras habitabilidades para um ambiente de alto risco, com três camadas – a história da casa, o mobiliário de dona
Juracy e os hóspedes convidados –, definimos por integrar a exposição sem
mimetizá-la na arquitetura da casa. Para tal, criamos uma espécie de família
de mobiliários, inspirada no design modernista dos elementos metálicos que se
entrelaçam com uma caixa de madeira de um tom mais escuro do que se encontra na casa, permitindo ao visitante identificar o que foi acrescido e entender
o diálogo entre as duas narrativas.
Foi uma solução técnica que preservou a dimensão política deste diálogo com
esses outros jeitos de morar, com a forma como os museus olham para os seus
acervos e os apresentam. Um diálogo por vezes tenso, que não está dado, foi o
risco que assumimos de não criar espaços segregados entre o modernismo e a
contemporaneidade. O caso dos bancos indígenas, extramodernos, é um exemplo
de como tudo foi colocado junto para fazer o diálogo acontecer. A expografia
tem o desafio de concretizar o que é proposto pela curadoria. Ao mesmo tempo
que cria diálogos, cria atravessamentos, algumas vezes tensos. Essa tensão é uma
coisa boa para o projeto educativo conduzir reflexões sobre o futuro.
Cláudio Santos
O design tomou partido nas discussões em um processo muito coletivo.
Começamos a conceber as soluções para o design gráfico e para a sinalização
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em conversas e vivências na casa. Em duas reuniões realizadas no jardim, entendemos a materialidade, as cores e as soluções que a expografia e a curadoria
traziam. Para a sinalização, seguimos a orientação de que uma cor se destacava do
restante da casa, no intuito de dar subsídio para as informações relativas às obras.
Mas o grande desafio da sinalização expositiva foi criar a horizontalidade entre
o mobiliário e o acervo da casa, as obras que chegavam e, ao mesmo tempo,
construir uma identidade visual própria. A solução foi trabalhar com a iconografia a partir das silhuetas dos mobiliários. Talvez isso não tenha ficado tão
explícito, mas todo objeto que faz parte da casa, que está sinalizado da mesma
forma, com a mesma letra, com a mesma cor, tem uma silhueta que remete ao
caráter histórico do objeto, de que ele pertence àquele lugar.
Esse é um artifício do design que pode contribuir para o caso de uma mediação,
por exemplo. Buscamos, na própria planta da casa, elementos para conceber a
identidade visual. O nome da exposição, “Outras Habitabilidades”, foi seccionado
na construção da marca para inseri-la dentro da planta. O conceito teve que se
adequar também dentro de um espaço fechado.
Me pergunto o que permanece deste momento, da riqueza conceptiva da exposição, da importância histórica, deste momento político que vivemos em que
celebramos o Modernismo e estamos no limbo entre o fim da pandemia e o início
de outras coisas? Como toda essa experiência, a construção do saber, as características que estão em todas as áreas podem reverberar, permanecer e se expandir?
Falamos de vizinhança, mas muita gente não pode ver essa exposição que durou
um ano e meio. Sou professor universitário de design. Esta é uma exposição
fundamental para ser levada para a sala de aula, trazer os alunos, mas no meio
da pandemia, com aulas remotas, não foi possível. Como tiramos partido disso
nas atuais condições de sobrevivência?
Como acessar toda essa construção? É importantíssimo dar visibilidade a essas
ações públicas, a este debate de altíssimo nível, cheio de nuances e de sutilezas,
de questões universais que dizem respeito à nossa vida, à nossa cultura, ao
nosso dia a dia. Vai ficar um catálogo? Mas, se gravarmos um áudio, pode virar
um podcast. O mundo digital está lotado de coisas, estressa todo mundo. Ele
precisa de curadoria, de espaços e lugares onde as pessoas se sintam confortáveis
para conseguir fruir a informação.
Alessandra Soares
Queria falar sobre o afeto desta exposição. Por ser realizada em uma casa, foi
a primeira vez durante a pandemia que a gente fez uma reunião presencial. Era
um sábado de manhã e todos contavam histórias de tudo que acontecia naquela
casa. Me senti como se os antigos moradores estivessem nos recebendo.
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Entramos nos cômodos, descobrimos objetos e seus detalhes, os sons dos ambientes e imaginamos como era o cotidiano daquelas famílias. Desnudamos
toda a poesia presente no local. Todas as informações e percepções entraram
na nossa alma e, durante o trabalho, permitiram que a gente imprimisse letras,
percursos e paisagens visíveis para as pessoas.
Lembro que Marconi apontou uma janela da sala de jantar da qual se via a
lagoa. Trouxemos uma solução para que as pessoas pudessem transcorrer o
olhar e não perder aquela visão. O elemento gráfico também tem que ser afetivo,
assim como a arquitetura, como o percurso, como a curadoria, para que nada
se perca ou seja camuflado.
Eu agradeço por ter feito este trabalho extremamente sensível, afetivo, esta
curadoria do olhar conduzida pelo Marconi. As reuniões, para mim, foram aulas
de conhecimento, de arte, de ocupação, de tudo.
Vanessa Araujo
Vocês podem ter certeza de que, do ponto de vista do projeto educativo, a gente
se reúne toda semana e compartilha experiências. Essa afetividade é levada com
certeza para o nosso trabalho diário com o público!
María Eugenia Salcedo
Lembro que isto é só um recorte. Agora que eu sinto tantos tecidos e fios sendo
jogados… e isso é um trabalho difícil! Quero primeiro agradecer a disposição de
todos. Percorrer o que se chama Pampulha Território Museus opera no corpo,
na mente, nas conversas, na nossa motivação, no que está por vir.
Uma conversa como esta deixa claro o que é fazer museus, o que é fazer exposições, tendo essas três exposições incríveis como ponto de partida. Que fique
registrado que não é toda exposição e não são todas as pessoas que estão
dispostas a se ouvirem, ouvir o que parece óbvio. Não é tão evidente.
Uma das perguntas que estava no nosso roteiro, “o que fica daqui para a frente?”,
permeou nossas conversas iniciais com o Marconi e fica como um convite para
nós pensarmos nos nossos ofícios, nas exposições, nos espaços, nas obras que
nos afetaram, no que se quer revisitar e por aí vai. Então, muito, muito obrigada!
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