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editorial
Nestesdias,recebemoscorrespondências(email)deduas
instituições,umadoNorteeoutradoCentro-Oestedopaís.
Ambaselogiavam(formaeconteúdo)arevistaSegundaPessoae
solicitavamnúmerosanteriores.Oquepodeparecerumasimples
”cartadeleitor”,naverdade,paranóssignificamuitomais:
primeiro,temosleitoresnestasregiões;segundo,agradamosa
alguém.Pronto.Issojáémotivosuficienteparainsistirmosna
tarefa‒árdua,masprazerosa‒deproporreflexão,estudoe
divulgaçãosobreartistas,instituiçõesemovimentosquefazem
(oufizeram)histórianopaís.
Jádissemos,oquenosmovemesmoéanecessidadedesempre
ampliar(númerodeleitoreseáreasartísticas,porexemplo)a
revista.Também,oferecerespaçoparaprofessores,críticose
artistasquequeiramdivulgarsuaspesquisasetrabalhos,
acadêmicosounão,detodosossegmentosdasartesvisuais,da
economiacriativa...
Nestaediçãohádoisartigosquetemorigemnosintercâmbios
acadêmicosentreinstituiçõeseducacionaisdePortugaledo
NordestedoBrasil.Ambosanalisamexperiênciasnosdoispaíses
(enaÁfrica),sejanaqualidadedeverificar/compararatividades
museais‒casodoInhotim,noBrasil,edoMuseudeSerralves,em
Portugal‒,porRobsonXavierdaCosta,ounareflexãosobreo
movimentointerculturalIdentidades,comatuaçãoemCabo
Verde,MoçambiqueeConceiçãodasCrioulas(Pernambuco),por
MadalenaZaccara.
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MadalenaZaccara
madazaccara@gmail.com

Meaproximodoispassos,elaseafastadoispassos.
Caminhodezpassoseohorizontecorredezpassos.Por
maisqueeucaminhe,jamaisaalcançarei.Paraqueservea
utopia?Serveparaisso:paracaminhar.”¹

Ouseja:sãomarginaisúteisaosistema,quaseque
fabricadosparatanto,namedidaemqueseconstituem
numexemploparaquemfogeàsregraseadequações
econômicasqueestabelecemaideologiacontemporânea.
Mantidosaparteporumcapitalquenãotempretensões
assistencialistasdebemestarsocial,oseucusto-benefício
nãointeressaaumasociedadeondeosdeusessão
simbolizadospeloconsumoepeloespetáculo.Enadade
radicalismomodernonosentidodeextermíniode
excluídos.Afinal,comoafirmaGiorgioAgamben(2012):“É
maissimplesmanipularaopiniãodaspessoasatravésda
mídiaedatelevisãodoquedeverimporemcada
oportunidadeasprópriasdecisõescomaviolência”.
Oresultadoéqueosexcluídosestãoemcadaesquinado
queseestabeleceurotulardeprimeiromundoenãomais
emguetos,camposdeextermínioousegregadosaos
espaçosdoplanetarotuladoscomo“terceiromundo”.

Sabemosqueasnovasformasdesoberaniacapitalista
desenham,nacontemporaneidade,acartografiadopoder
econômicotornandoosmaisricoscadavezmaisricoseos
maispobrescadavezmaispobres.Dentrodestecontexto
osexcluídossãoarremessadosdentrodemuralhas
invisíveis,masnãoirreais,quedelimitamoseucampode
existênciaedeexclusão.
Fazemospartedeummundoondeoscritériosde
importânciadoindivíduoedassociedadesestãoligadosà
suacapacidadedeconsumireondeambossãodescartados
apartirdomomentoemquenãocorrespondemàsregras
neoliberaisqueregulamesse“admirávelmundonovo”
globalizado.

Esteéomodelosocialvigenteedestinadoatodos,dentro
docontextoneoliberal,emlongooumédioprazo.Atodos
quenãocorrespondemàsexpectativasdosnovostempos,
danovaordem.Aalternativaédesemprego,exclusãoe
insegurança.Jánãoexistelugarparasearcarcomcustos
sociaisehumanosnanovaordemeconômica.

Estaéumasociedade,decontornosideológicoseconômicosforjadospeloOcidente,ondeomercadoditaas
regras.Elapromove,embasadanopoderdasmídiasedo
capital,asolidão,ainstabilidadeeoindividualismoetemo
consumismocomoreligiãoanulandoideologiasquese
afastemdosconceitosdominantes.Comoformade
controle,seutilizadamanipulaçãoedoestilhaçamentodas
identidadesfundindoosseusfragmentosnumtodoonde
sejuntamosrefugiados,osdeslocados,osemigrantes,os
socialmentemarginalizados.Enfim,aquelesque
desempenhamnestecontextoopapelquelhescabe:ode
excluídos.

Dentrodestarealidadeoconceitodedesenvolvimento
significaaprioriodedesenvolvimentoeconômico,
sinônimodedesejodeconsumo.Oseuopostoéo
subdesenvolvimento,oexcluído,aquelequejánão
funcionacomoobjetodeextermínioexplicitooudeapoio
social,masqueécomodamenteescondidonasestatísticas
oficiais,oudiluídoemmeioàsimagensbanalizadaspela
mídia.Imagensdeestranhosdistantesdouniversode
confortodeumespectadorparaquemaviolênciajánão
comovemaisentreumapublicidadeeoutra.

Namodernidadeeles,osdeslocados,estavamdestinados
aosabatedourospuristas.Eraumaespéciedeanomaliaa
sercorrigida.Nacontemporaneidadepós-moderna
segundoZygmuntBauman(1998:43),estabelece-seuma
distinçãonaformadetratarosexcluídosqueeledenomina
de“estranhos”:

Sobrearte,políticaeutopias
Nestarealidadecontemporâneaglobalizadaondeasnovas
formasdesoberaniacapitalistadesenhamcartografias,


inclusões,coraçõesementesqualopoderdaarteparaagir,
restabeleceridentidadesefortalecê-lasnasfissurasdeste
mundoecomoelasesituariaentreautopiaearealidade?




Adiferençaessencialentreasmodalidades


socialmenteproduzidasdeestranhosmodernosepósmodernos(...)éque,enquantoosestranhosmodernos
tinhamamarcadogadodaaniquilação,eserviamcomo
marcasdivisóriasparaafronteiraemprogressãodaordem
aserconstituída,ospós-modernos,alegreou
relutantemente,masporconsensounânimeoupor
resignação,estãoaquiparaficar.
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consensolegitimadodemundoereligavínculossociais
perdidos.Umaestéticaquesepautaemfunçãodas
relaçõesinter-humanasqueelasfiguram,produzemou
criam.Omundodaarteedavidaestácadavezmais
fundidoeaestética,comociênciadosensível,estáem
consonânciacomessenovoolhar.

ParaCanclini(1995)umfuturoparecepossível.Os
processosdehibridizaçãocultural,nosquaisaartese
incluiria,seriamtãointensosquemobilizariamaconstrução
denovasidentidadesbemcomooreconhecimentoea
valorizaçãodasdiferençasculturaisapesardaconsciência
dasrelaçõesdepoder.JáparaMarcJimenez(2009)o
contextoculturalatualglobalizadotendeaabsorvertudo,
inclusiveaarte,quetenteseoporaummecanismo
institucionalmediáticoemercantil.AdolfoPedroArribas
Montejo(2010),porsuavez,acreditaqueaarteainda
mantemrelaçãocomautopiapelaesperançaqueela
constróienquantoqueparaoolhardeJacquesRancière
(2009)aarteéumagentetransformadorpelasua
capacidadedereconfigurarosensível.Aspráticasartísticas
seriam,portanto,paraamaioriadosteóricosmencionados
umapossibilidadedeinterferirnarealidadeou,pelomenos,
tornarumautopiamenosdistante.Atravésdeações
micropolíticaspoder-se-iatentarmudaradinâmicado
mainstream.

Talvezamelhordefiniçãodapráticaartísticaqueoptapela
açãopolítica,tragamesmoemsiodiscutidoconceitode
utopia.Emmeioàsdiversasteoriasofatoéqueela,a
utopia,permiteaideiadeoutrolugar.Elarefleteum
questionamentocríticodaordemexistenteeabrigaaideia
deoutroterritório,oucomportamento,humanopossível.
Elapoderia,portanto,proporalternativasamecânica
ocidentalatravésdeumainterculturalidadebaseadaem
trocasemqueasolidariedadeeaparticipaçãonãose
limitemaocontextomercantilistacolonialistaanteriorouao
neoliberalexcludenteatual.
Essapráticalevariamesmoauma(re)conceitualizaçãoda
palavrautopia:umaatualizaçãodesentido.Elaseriauma
práxismaispertodochão.Possível.Enecessária,pois,afinal,
nãoéqueautopiatenhaomonopóliodaperspectiva
histórica,masasuaausênciaemqualquermomento
,inclusivenoquevivemos,significaumafalhados
agrupamentoshumanoscomunitários.Umafalhaparacom
aesperança.ParaJaquesRancière(2010:61)autopia
“tambéméaconfiguraçãodeumbomlugar,deuma
partilhanãopolêmicadouniversosensível,ondeoquese
faz,sevêesedizseajustamexatamente”

Ahistóriadarelaçãoentrearteepolíticaépontocrucial
desdeosseusprimórdios.Aartesemprefoipolíticase
pensarmos,porexemplo,emseuscomprometimentoscom
religiãooupropagandadosmuitosEstadosaosquaiselase
atrelou.Hojeesseenvolvimentocomapoliticacorresponde
ainiciativadeartistasquemergulhamnocampoampliado
dacriatividadehumanaondeocaráterpolíticoé
relacionadoaofatodeumaintegraçãodotrabalhoartístico
comavida.Otrabalhodaarte,nassuasnovasformas,
ultrapassouaantigaproduçãodeobjetosdestinadosa
seremvistos.NaspalavrasdeJacquesRancière(2010:108):
“aaçãoartísticaidentifica-seentãocomaproduçãode
subversõespontuaisesimbólicasdosistema”

Oneoliberalismoconsolidouumcenáriodelegitimação
artísticaquedispõedaforçacriativadaartequepassapor
umprocessodeseleçãodevidamentecelebradoe
glamourizado,quasehipnótico,ondetraduzidaem
consumoela,aarte,seidentificacomavidaveiculadapela
publicidadeepelaculturademassa.Umtipoderelaçãode
poderquesedábasicamentepormeiodofeitiçoda
seduçãoampliadopelamídiaqueditaoolharevalidaa
estéticadeocasião.Talvezsejanecessário,emnossa
contemporaneidadefragmentada,desenvolverumanova
leituradaarteedasforçasquedeterminamasuaprodução.

Aartearrastasempreamagianasuasombra,oencantodo
enigmático,ainquietaçãodasmentesinsubmissas,a
incompletudedoestabelecido,aprocurada
transcendência,avontadedesuperaçãodoconseguido.Em
siissoseconstituiemumalentonessemundodepouca
esperança.Oartistapodeabrircaminhos,resistindoe
isolando-sedoruídocircundantedograndeespetáculoque
épromovidoparalheretiraressacapacidadedegerar
propostaseressonâncias.

Aliberdadeconceitual,imaginativaeperceptivadas
práticasartísticasqueenvolvemapolíticapodeabrigarum
sonhoparaalémdasservidõeseumapromessade

NicolasBourriaud(2009)teorizouapropostadeumaarte
ligadaaumaestéticarelacionalquecriadiferençano
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reconciliaçãocomohumanoemsuaexpressãomaior.Sua
propostaencontra-separaalémdasmúltiplasgradescom
asquaisocapitalburocratizaeregulaaarteincidindoem
suaprodução.
Paraessanovasituaçãooenvolvimentodoartistasegundo
JoséCarlosdePaivaeSilva(2009)deveprocurarmodelos
queultrapassemasfragilidadeseinvistamnas
possibilidadesutópicasdomundocontemporâneo.Apartir
destasituaçãoeledescreveumaaçãoquejáesta
acontecendoatravésdomovimentoIDENTIDADES,ação
estaqueseprocessa:”emcontextossociaisprecisos,onde,
estabelecendorelaçõesinterculturais,sepromoveuuma
aproximaçãoepidérmicacomomodocomoosjovens
estudantesdearte,osartistasemergentes,osagentes
culturaiseaspopulaçõeslidamdemodoisolado,emgrupo
eemcomunidade,comosconstrangimentosaoseu
desenvolvimento”(PAIVA,JoséCarlos,2009:53)
Artistasougruposdeartistasjáseinserememumuniverso
múltiplodepráticasque,dentrodeumcircuito
micropolítico,fazfrenteàestéticaeàideologiadominante.
Suaaçãointerfereemtodososaspectosdavidacotidiana.
Areaçãodasmentesinsubmissaséoquepodelevarà
quebradofeitiçodoconsumologoexisto.Istopodeser
observadonas,aindararas,estratégiasderesistência,
individualoucoletiva,noscentroshegemônicosouna
periferiaquevemacontecendonosúltimosanos.Mas,
poucos,muitopoucossedãoconta,ouseimportam,coma
medidadopoderdomitodeMidasimplícitonocanto
sedutordomercadoneoliberal.
SobreomovimentoIDENTIDADESesuasações
interculturais

PauloRossi,dasérieSalasdecinemadeSãoPaulo,2002-2006

Étrabalhandonesteintervalomicropolítico,queo
movimentointerculturalIDENTIDADES,nascidoemPorto,
Portugal,semanifesta.Trata-sedeummovimentoartístico,
atuantedesdeosanos90,maisprecisamenteconcebido
em1996,queparticipadosconflitosdaerapós-colonial
tendocomoobjetivoasrelaçõesculturaisdiretasemvários
espaçosgeográficosdoplanetadehistóricocolonial
português.
Aolongodesuahistória,queoracontabilizadezesseteanos
deatividades,ele,omovimento,temporintenção,nas
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enquantocidadãos.“Aartedeviaprepararouanunciarum
mundofuturo”afirmaBourriauld(2009:18).Énestefuturo
queseinseremaspropostaseesperançasdomovimento.

palavrasdeumdeseusfundadoresJoséCarlosdePaivae
Silva:“promoverestemovimentointerculturalenquanto
espaçodepartilhasmúltiplasquepossibilitasseacadaum
dosseusmembros(emsi)absorverasexperiênciasvividase
entenderosacontecimentos.Trata-sededirigirosesforços
colectivosdemodoaquecadaumdosintervenientes
possaincorporarovividonoseurepertórioculturale
saborearumamaiorconsciênciadesipróprioperanteum
universodeconhecimentoalargadoaculturasquelhesão
distantes“(PAIVA,JoséCarlos,2009:57).

Nestestempospós-modernos‒ondevigoraa
uniformizaçãodasideiaseações,inclusiveasartísticas‒a
liberdadeconceitual,imaginativaeperceptivapodeabrigar
umsonhoparaalémdasservidõeseumapromessade
reconciliaçãocomohumanoemsuaexpressãomaior.As
açõesartísticasdegruposcomooIDENTIDADESprocuram,
portanto,construirerealizarmodelosdeaçãodentroda
realidadeexistentequetenhamcomoobjetivomaiorfazer
adiferença.

Atuandoemcomunidadessituadasemtrêsespaços
geograficamentedistintosecomcaracterísticasespecificas,
ele,omovimento,mobilizaartistas,professorese
estudantesdearteque,foradoseuespaçodeconforto
buscam,atravésdareflexãopartilhada,interagirnestestrês
espaçossociais.ApartirdePorto,comojáfoidito
anteriormente,eleserelacionacomMoçambique,Cabo
VerdeeConceiçãodasCrioulas,comunidadequilombolano
NordestedoBrasil.

DeMoçambiqueaConceiçãodasCrioulaspassandopelas
ilhasdeCaboVerde
SobreMoçambique
Moçambique,oficialmenteRepúblicadeMoçambique,é
umpaíslocalizadonoSudestedaÁfrica.Entreoprimeiroe
oquintoséculod.C.,povosbantosmigraramderegiõesdo
NorteeOesteparaessaregião.Portoscomerciaisexistiram
nolitoralmoçambicanoatéachegadadoseuropeus.Aárea
foiconhecidaporVascodaGamaem1498eem1505elafoi
anexadapeloImpérioPortuguês.

OmovimentoIDENTIDADESéconstituídoporindivíduos
quesecongregamemumgruponãohomogêneotantono
quedizrespeitoaobjetivospessoaisouformadecriaçãoe
expressão.Têmemcomumointeressepeloresgatedeum
perfildeidentidadeculturalfragmentado,destruídoouem
processodedestruição,procurandoumsentidoparaaação
artísticaestabelecendovínculosrelacionaisadequadosaos
interessesdascomunidadesemqueatuam.

Depoisdemaisdequatroséculosdedomínioportuguês,
Moçambiquetornou-seindependenteem1975,
transformando-senaRepúblicaPopulardeMoçambique
poucotempodepois.Apósapenasdoisanosde
independência,opaísmergulhouemumaguerracivil
intensaeprolongadaqueduroude1977a1992.Em1994,o
paísrealizouassuasprimeiraseleiçõesmultipartidáriase
manteve-secomoumarepúblicapresidencialrelativamente
estáveldesdeentão.

Alógicadopredadorseajustaaummundoondeailusão
temumlugarbemmaisaceitávelquearealidadedo
despertar.Etemopoderderemeterparaoestigmada
anormalidadetudooqueelanãodiluiouabsorve.A
tentativadoartistadenãorealizartãosomenteo
inofensivo,denãoinvestirnodecorativo,denãooriginar
apenasumvalordemercado,denãogerarumespelhode
Narcisoapartirdaseduçãodosucessoimediatistaéo
caminhonoqualunspoucos,unsrarosapostamcomo
alternativaeresistência.Entreelesaquelesqueformamo
movimentoIDENTIDADES.

Asuapopulaçãodecercade24milhõesdepessoasé
compostapredominantementeporpovosbantos.Emsua
atualcapitalMaputo,anteriormentechamadaLourenço
Marquesduranteodomínioportuguês,estabelece-seas
basesdeseugoverno.Esseéoperfiloficialdaantiga
colôniaportuguesa.Mas,nãoénestaimagemoficialqueo
movimentoIDENTIDADESencontraseufocodeinteresse,
massimemumespaçoonde:“Ocaos,aquantidade

Enesseterrenointercultural“ondeahistóriaconfere
posturasprópriaseumtempoparticularperanteo
contemporâneo”(PAIVA,JoséCarlos,2009:58)queos
membrosdogruposeassumemenquantoartistase
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Aspalavrasdoportuguês,radicadoemMaputo,CiroJorge
Pereira,comformaçãoartísticapelaSociedadeNacionalde
BelasArtesdeLisboasintetizaaaçãodoIDENTIDADES
naquelepaís.Respondendoanossaperguntadecomo
definiriaomovimentoelerespondequeesteseconstitui
“naartededentrotraduzidaemamizadeesolidariedade,
vontadedeajudaracrescer.“²

impressionantedemoradoresnasperiferiasdesurbanizadas
dacidade,aimplantaçãourbanacaótica,frutodomodo
espontâneocomoseergueu,otrânsito,oruído,ocalorea
humidade,antecipamaentradanacidadedocimento,
ondeoluxocolonialdaelitebranca,asavenidas
guarnecidasdejacarandáslilazesedeacáciasrubras,foi
ocupadopelapopulaçãonativaqueavivedomodocomo
querepode.“(PAIVA,JoséCarlos,2009:90)

SobreCaboVerde
Em1996seestabeleceuumprimeirocontatoentreo
professorJoséCarlosdePaiva,futurolíderdomovimento,e
aEscolaNacionaldeArtesVisuais(ENAV).Intercâmbios
foramprojetados.Umgrupodeestudantesedocentesda
FBAUP(FaculdadedeBelasArtesdaUniversidadedoPorto)
respondeuaoconvitedaquelainstituiçãoeassumiuas
primeirastrocasartísticasquepassaramaacontecerdesde
1997equeacontecematéosdiasquecorrem.Foiestaa
gênesedomovimentoIDENTIDADES.

PaísinsularafricanocujadescobertasedeunoséculoXV,
maisprecisamenteem1460.Neleacolonizaçãoportuguesa
começoulogodepois.Asilhasserviramcomopontode
escalaparaosnaviosportugueseseparaotráfegoe
comérciodeescravos,quecomeçavaacrescerporessa
época.Abolidootráfico,em1876,findou-seemparalelo,o
interesseparaopaísquesóvoltouaterimportânciaapartir
dasegundametadedoséculoXX.Seupovoéconstituído
deeuropeuseafricanosnumamestiçagemquegerou
característicaspróprias.

Emmarçode1997,desembarcaemMaputooprimeiro
grupoqueiniciouasaçõesdomovimento.Chegou
carregadodeequipamentoseexpectativasemrelaçãoao
estabelecimentodeinteraçõesentreartistaslusose
moçambicanos.Omergulhonaculturadopaísmarcouesse
iníciorelacional.Oficinasdiversasdemúltiplasformasde
expressãoartísticalocalizadasnaENAVestabeleceoespaço
físicoparaasprimeiraspartilhas.Viagens,pelointeriorde
Moçambique,contribuíramparadimensionarmelhora
forçadesuaculturabemmaisdiluídaemMaputo.De
acordocomPaiva:“apartirdeentão(1997)oIDENTIDADES
alojouasuabasedetrabalhoemMoçambiquenaENAV,
escolaquepassouaintegraromovimento.Gradualmente
estabeleceram-seentreosprotagonistaselevadosníveisde
confiançaeumasólidaamizadequesoldouapresença,
particularmentedealgunsdocentesdaFBAUP,no
quotidianodaENAV.“(PAIVA,JoséCarlos,2009:83)

Suainsularidadeesuasestiagensfizeramdoarquipélago
umaterradefomeondesobreviverera‒eaindaé‒o
grandedesafio.Aolongodesuahistóriapoucofoifeito
paratransformaressasituação,sendodointeressecolonial
aproveitarapenassuascondiçõesgeoestratégicas,no
quadrodaexpansãoeconômicaepolíticadaEuropa
colonial.
CaboVerde,pelassuassingularidadesgeográficase
antropológicas,trazemsiumespaçodelaboratórioideal
paraoexercíciodasconfrontaçõesculturaisqueatraem,na
contemporaneidade,artistasqueseinteressametrabalham
comrelaçõesinterculturais.
EmOutubrode1996,oIDENTIDADESpartiuparaMindelo,
quejuntamentecomacapital,Praia,sãoasduasmaiores
cidadesdopaís.Umgrupodeestudantesequatro
docentesdaFBAUPdoPortojuntamentecomoutrogrupo
dealunosedoisdocentesdaENAV,deMoçambiquejuntos
voltaram-separaatrocadeconhecimentosatravésdeum
conjuntodeoficinasartísticasdecerâmica,serigrafia,
xilogravura,desenho,artesdigitais,vídeo,fotografia,batick
epedra.

Foiapartirdaescola,portanto,daENAV,quese
estabeleceramasaçõesdomovimentoqueinvestenos
diálogosproporcionadospelointercâmbioartísticoenas
relaçõesculturaiscaracterizadaspelastrocas.Esses
momentosrelacionaisacontecerameacontecemdesde
1997tantoemMoçambiquequantoemPortugalnum
climaondeimperaprincipalmenteacumplicidade.
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Apartirdeentãoessastrocaspermanecem.Professorese
alunosdeCaboVerdeseenvolvemnasatividadesdo
movimentoIDENTIDADESemPortoevice-versa.Como
exemplo,umrelatodocoordenadordomovimentoJosé
CarlosdePaivadasatividadesdogrupoemCaboVerde:
“diariamenteumgrupodesloca-seàaldeiapiscatóriadeS.
Pedropararealizarexercíciosdedesenhoe,nessepretexto,
aproximar-sedapopulaçãoenvolvendo-anumaacçãode
intervençãosobreassuasprópriascasas.Aproposta
consisteemcativaracomunidadeparaquesejampintadas
ascasas(auto-construídasenuncafinalizadas,apresentam
umardescuidadoenãoaconselháveldopontodevistade
saúdepública).ACâmaraMunicipalforneceosmateriaise
astintas.ComoacçãoexemplartodoogrupoIDENTIDADES
sedeslocanumdiadesábadoparaaaldeiaafimdepintara
escolaprimária.Éumdiadefesta,detrabalho,decontacto
comapopulação,deaproximaçãoàssuasproblemáticas
sociaisepolíticas.”(PAIVA,JoséCarlos,2009:117)

autorreconhecimento)edaaberturadeprocessode
regularizaçãodosterritóriosquilombolaspeloInstituto
NacionaldeColonizaçãoeReformaAgrária(Incra)”(SILVA,
GilvaniaMariada2012:28).Formadasapartirdareaçãoà
escravidão,essascomunidadesconstituíram-seemgrupos
deresistêncianegraespalhadasemquasetodooterritório
nacional.
Apesardesuasconquistas,entretanto,setores
conservadoresdasociedadebrasileiracontinuama
enxergaressesfocosderesistênciacomo“algoestáticoque
ascolocaapenasnopassado”(SILVA,GilvaniaMariada
2012:37).Asreferidascomunidadessituam-se
majoritariamenteemáreasruraiscompetindoetornandose,portanto,incômodasemrelaçãoaoagronegócio,
mineradoras,aosgrandesempreendimentoshoteleiroseà
expansãourbana.
NoquedizrespeitoaConceiçãodasCrioulas,suahistória
nãofogeaessaslutaspelamanutençãodaterra.Ahistória
oraldessasociedade,ondeopodercabetradicionalmente
maisàsmulheres,contasobreosobstáculosenfrentados
paraconquistaraterraesuademarcação.Essepensar
ligadoàsraízesnegras,aoquilomboeaofemininoalimenta
aresistênciadacomunidadeemrelaçãoàexclusãosociale
àlutaporumamemóriaquefazpartedaeducaçãodas
novasgerações.

Dentodestecontextopromovidopelomovimento
IDENTIDADESavidaéumapartilhacoletivavivenciadapelo
grupoemrelaçãoàcomunidadeeporestaemrelaçãoaele.
Aartedeixadeserumexercíciosolitárioepassaateruma
concepçãomaistranscendentalàmedidaqueinteragecom
o“outro”.
SobreConceiçãodasCrioulas

NoestadodePernambuco,ConceiçãodasCrioulaséuma
dascomunidadespioneirasnaorganização,mobilizaçãoe
articulaçãodaslutasquilombolas,sendoumareferêncianos
âmbitosregional,nacionaleinternacional.Essaconsciência
políticaquefazcomquesualutasebaseienaherança
negraeemsuaidentidade,mas,principalmente,emsua
consciênciapolíticanoquedizrespeitoaautonomiacom
queconstruiueconstróiasuahistória.

DeacordocomositeoficialdomunicípiodeSalgueiro,
Pernambuco,NordestedoBrasil,aoqualpertenceà
comunidadeConceiçãodasCrioulas³,suagênese,
divulgadaatravésdatradiçãooralseria:“Segundoos
moradoresmaisvelhos,noiníciodoséculoXIX,seisnegras
escravasqueconquistaramaliberdade,chegaramàregião
earrendaramumaáreadeaproximadamentetrêsléguas(1
légua=6km)emquadra.Comaproduçãoefiaçãodo
algodãoquevendiamnacidadedeFlores,conseguiram
pagararendaeganharamodireitoàpossedasterras.Em
1802,ascrioulasreceberamaescrituradefinitivacomo
carimbodaTorre,dezesseisselos,feitaporJoséDelgado,
escrivãodocartóriodeFlores.“

OMovimentoIDENTIDADESdescobriunessecenário
sertanejobrasileiroumespaçodeinvestigaçãoea
possibilidadede“poderpartilharcomumaabnegada
populaçãoaconstruçãodoseudestino.”(PAIVA2009:141).
Em2003estabeleceu-seoiníciodeumrelacionamento
interculturalquepermaneceatéhoje.Nesteexato
momento,janeirode2014,ElisabeteMônicaMoreiraFaria,
doutorandaemEducaçãoArtísticapelaUniversidadede
Porto,membrodomovimentoIDENTIDADESdesde2000,

Estacomunidadequilombola⁴fazpartedasjáreconhecidas
peloEstadoBrasileiropormeiode“certificaçãofeitapela
FundaçãoCulturalPalmares(FCP)(certificaçãodo
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múltiplasgradescomasquaisocapitalburocratizaeregula
aarteincidindoemsuaprodução.Afinal,aarte,oferece
umaalternativaparaodesencanto.Trabalhandoemum
intervalomicropolítico,omovimentointeragecomas
comunidadesnasquaisatuaemobilizatrabalhandoo
conceitodeutopianosentidodetorna-lapossível.

desenvolvesuapesquisanacomunidadeConceiçãodas
Crioulas.Sobreessaexperiênciaelaassimsemanifesta:“na
educaçãoartísticaacomunidadeentendeudeveintegraras
diversasáreasdaexpressãonoseucurrículo,numprocesso
decruzamentointerculturalcomoIDENTIDADES.Neste
contextooprojectoʼexpressõesartísticasnasescolasda
comunidadeʼvisaelaborarumadiscussãoconstrutivae
participadadeumCurrículonasArtes.Noencontro,
apresentaremosesteprojectoprovocandoumareflexão
quedesenvolvaedimensioneasuaanáliseefavoreçaoseu
sucessonodesenvolvimentodascriançasedosjovensede
umfuturomelhorparaacomunidade.”⁵

MadalenaZaccaraéDoutoraemHistóriadaArtepelaUniversité
ToulouseII,França.ProfessoraAssociadadaUniversidadeFederal
dePernambuco.Atualmenteseencontraemestágiopós-doutoral
naFaculdadedeBelasArtesdoPorto,Portugal,comobolsistada
CAPES.

Comoseexistisseumaconclusão
Notas
1.GALEANO,Eduardo.Aspalavrasandantes.PortoAlegre,L&M,
1994.
2.Entrevistaonlineconcedidaàautora.Novembrode2013
3.http://www.salgueiro.pe.gov.br/munic_distritos.htm
4.Entende-seporcomunidadesquilombolascertificadastodas
aquelasquemanifestaramaafirmaçãodasuaidentidadeétnica
comocomunidadesremanescentesdequilombosetiveramseus
dadosincluídosnocadastrogeraljuntoaFCPconformeoArt.3º
doDecreto4.887/2003:“§4ºaautodefiniçãodequetratao§1º
doart.2ºdesteDecretoseráinscritanoCadastroGeraljuntoà
FundaçãoCulturalPalmares,queexpedirácertidãorespectivana
formadoregulamento”.(apudSILVA,GilvaniaMariada:29)
5.Entrevistaonlineconcedidaàautora.Dezembrode2013.

Apropostadeumadescolonizaçãomentalpoderelativizar
condicionamentosapartirdeumavisãomaisgenerosa,
maissensataemaiséticademundo.Aliberdadeconceitual,
imaginativaeperceptivadaspráticasartísticasditas
utópicasqueenvolvemapolíticapodeabrigarumsonho
paraalémdasservidõeseumapromessadereconciliação
comohumanoemsuaexpressãomaior.Aartepodesero
últimoreservatóriodoimaginárioaescapardeser
incorporada/apropriadapelosistemaquehojeserveao
capitalismoneoliberal.
OmovimentoIDENTIDADESsignificaaçãoparaalémdas
teorizações.Aotomarcomunidadesesuasrelações
interculturaiscomocampodofazerartísticoquevisaa
desconstruçãodasubalternidadeeofortalecimentodesua
identidade,ocoletivopretendeencontraroutras
modulaçõesparaasoposiçõesentreperiferiaecentro,
atrasadoedesenvolvido,subalternoedominante,populare
acadêmico,apartirderelaçõesdereciprocidadeede
diálogo.NaspalavrasdocoordenadordogrupoJoséCarlos
dePaiva(2011)oquediferenciaaaçãodocoletivoda
políticasocialéque”aaçãoartísticanãopreparanenhum
amanhã,lidacomoquehabitaemcadaum,ampliaa
capacidadedeadmiração,deatenção,dereflexão”.
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Oimpactodopúblico/visitanteno
InstitutodeArteContemporânea
doInhotim(Brasil)enoMuseude
Serralves(Portugal)
RobsonXavierdaCosta
robsonxavierufpb@gmail.com


coleçãobotânicadoparque/jardim,entreumagaleriae
outra,umaobraeoutra,pode-serespirarentreoscaminhos
verdescheiosdeflores.Asobrassãodistribuídas
propositalmenteespalhadasaolongodoscaminhosdo
parque,forçandoadeambulaçãodopúblico/visitante,
todossãoconvidadosatornar-seflanêurouainteragircom
algumasobras,passarporelassemsertocadoéquase
impossível.

EmumMuseuPaisagemdeArteContemporânea(MPAC)
comoemqualqueroutratipologiademuseudearte,o
público/visitanteéofocoeobjetivodaprogramação,os
espaçossãopensadosecuidados,asmostraseexposições
preparadas,aequipecapacitada,omaterialdedivulgação
elaborado,oscatálogosefoldersimpressos,tudoem
funçãodaatração,manutençãoedafidelidadedos
visitantes.
Guardadasasespecificidades,tantooInstitutodeArte
ContemporâneadoInhotim(Brasil)comonoMuseude
Serralves(Portugal),sãodoisimportantesexemplaresde
MPACslocalizadosemdiferentespaíses,emboraseus
contextosculturaissejamdiversos,apresentamum
desempenhorelativoàsquestõesdopúblico/visitantecom
umimpactosemelhante.Osdoismuseusrecebem
anualmenteumnúmerosignificativodepúblico/visitante,
pessoasdetodoomundovisitamessesespaçosculturais,
pormotivosdiversoseacionadospeloprestígiodasmarcas
InhotimeSerralvesnocenáriointernacionaldasartes
visuais,destamaneira,asduasinstituiçõescuidamdasua
imagemutilizandotodososartifíciosdemarketing
possíveis.

Depoisdaterceiragaleria,mesentinumparquetemático
deartecontemporânea.UmUniversalStudiosIslandsof
Adventurecabeça‒emqueasatraçõesnãosão
brinquedos,masgaleriasdeartistas.(Atébrinquei:põeuma
montanharussa,edáprainaugurarumafilialnaFlórida!)
(FREIRE,2010).

Comaexpansãodasobras,galeriasepavilhõesno
parque/jardimeaalocaçãodossitespecifics(emgalerias)
empontosdistantesdonúcleocentraldocomplexo
arquitetônico,avisitacompletaaoInhotimnãoémais
possívelemapenasumdia,aorientaçãoéquesejafeita
umavisitadepelomenosdoisdiasinteirosparase
conhecertodasasobraseoslugaresdoparque/jardim.O
trajetoéfeitomediantecaminhadasseguindoastrilhas
calçadaseidentificadasnoparque/jardim,aospontosmais
distantessetemacessopormeiodoscarrinhosdegolfe,
comroteirosfixoseestacionadosempontosestratégicos
doparque/jardim,serviçocobradocomoacréscimodo
valordoingresso,excetoparapessoascomdificuldadede
locomoção,nassegundasfeirasomuseuestáfechadopara
opúblico/visitanteenasterças-feirasaentradanomuseué
gratuitaparatodos.

Em2013SerralvesrealizouepublicouoEstudodePúblicos,
emparceriacomaPortoBusinessSchool,pesquisa
parcialmentefinanciadapeloProgramaOperacionalda
RegiãoNorte,noâmbitodoProjetoEducativo
“Improvisações/Colaborações”,disponívelnositeoficialdo
museu,procurandodefiniroperfilsóciodemográficodos
públicosesuarelaçãocomainstituiçãoeseupatrimônio,
avaliandoaaceitaçãodasuaofertadiantedosvisitantes,
constatandoqueamarcaSerralveséumadasmais
lembradasecitadasemPortugal.

Duranteomêsdejulhode2010,oInhotimbateuorecorde
depúblicodesdeasuaabertura,emoutubrode2006,
recebendomaisde21milpessoas,umaumentode25,6%
emrelaçãoaJulhode2009,quando17milpessoas
visitaramomuseu.

AtualmenteoInstitutodeArteContemporâneadoInhotim
estádesenvolvendoumapesquisadeopiniãojuntoaos
seuspúblicos,quecompreendeumformuláriorespondido
nasaídadomuseu,aplicadopelosmonitores,apósos
gruposdevisitantesfinalizaremopercursonoparque/
jardim.Quedeveráapresentarembreveosresultados.

Desde2012oInhotimampliousuasatividadesculturais
paraoalcancesocialjuntoàpopulaçãolocal.Noanode
2012implantouo“ProgramaInhotimparatodos”,
disponibilizandoingressosgratuitos,transporteealmoço
paraosgruposdevisitantesincluídosnoprograma,
amplioutambémosconvênioscomescolaspúblicasde
BrumadinhoeBeloHorizonte,permitindooacessogratuito

1.Areaçãodopúblico/visitantenoInhotim(Brasil)
Opúblico/visitantealémdocontatointensocomasobras
deartecontemporâneastemocontatodiretocoma
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Invençãodacor,Penetrável,MagicSquare#5,DeLuxe,obradeHélioOiticica

2.Arteepaisagemparaopúblico/visitanteemSerralves
(Porto-Portugal)
Emmarçode2013aFundaçãodeSerralves,publicouo
resultadodo“EstudodosPúblicos”,pesquisacientífica
coordenadapeloProf.Dr.CarlosMeloBrito,noâmbitodo
ProjetoImprovisações/Colaborações,doSetorEducativoda
Fundação,comoobjetivodedesenharoperfil
sociodemográficodospúblicoseidentificarasformasde
relaçãocomomuseueseupatrimônio,visando:
1.Compreenderasatitudesecomportamentosdospúblicosem
Serralves;
2.Identificarapercepçãoqueospúblicostêmdaestratégiaque
vemsendoseguida;
3.AnalisarasfontesdevalordamarcaSerralvesnonívelda
notoriedade,imagemelealdade(BRITO2013,p.20).

PúblicovisitandoaobraDesvioparaovermelho,deCildoMeireles
ApresentaçãodemúsicanoparquedoInhotim

Apesquisacitadautilizouoconhecimentoqualitativoe
quantitativo,noprimeiroaplicaram-setrêsquestionários,
questionáriopresencialcomogrupodefrequentadorese
denãofrequentadores,eapesquisaon-line,com
frequentadoresacimados16anos,entrefevereiroemarço
de2012.
Aanálisedeconteúdofoibaseadanosdepoimentosdos
participantes,utilizandotécnicasdeanálisedodiscurso,
baseadasnasvivênciasemSerralvesdopúblicoresidente
emPortugal,comidadesuperiora16anos.Recolhendo-se
2.567questionáriosválidos,sendo502defrequentadores,
500denãofrequentadorese1.165pormeiodoweb
survey.Noestudoqualitativoforamrealizadas12
entrevistassemiestruturadascomosprincipais
stakeholders(hotéis,agentes,operadores,transportadores
etc.)daFundaçãodeSerralves,noprimeirosemestrede
2012,esteestudoapontou,entreoutras,paraasseguintes
conclusões:

aoInstitutodemaisde500criançaspordia,atendendo,
entre2008e2009,cercade30.000alunos.OInhotiméuma
instituiçãoculturalbrasileiraquerecebeanualmentemais
de500milpessoas.
(...)éummuseudinâmico,comumacervonuncaantes
vistonoBrasil,responsávelporimportantíssimosaltode
qualidadenacenaartísticamineiraenacional.Alémdisso,
parece,elebuscaseabriraumpúblicomaisdiversificado,e
procurahonestamenterelacionar-sepositivamentecom
seuentorno,principalmentecomapopulaçãode
Brumadinho(NUNES,2009).

1.Serralveséfrequentadoporumpúblicorelativamentejovem,
entre16até45anos,26%ficamemtornodos26a35anos,apenas
7%dosfrequentadorestemmaisde65anos.
2.Oníveldeescolaridadedosfrequentadoresébastanteelevado,
85%possuicursosuperiorcompleto,14%têmoEnsinoMédio
completoe2%oEnsinoFundamentalcompleto.
3.Aprofissãomaisrepresentadaéadosprofessores13,3%,20%do
públicosãoestudantescommaisde16anos,11%são
aposentados.

OInhotimatendetambémprogramassociaisparaas
comunidadesquilombolasdaregião,assistentessociaise
educadorestrabalhamemprojetosdegeraçãoderenda,
desenvolvimentocomunitárioesustentabilidade,uma
grandeparceladosfuncionáriosdoInhotiméoriunda
dessascomunidadesatendidas.
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CasadeSerralves,SededaFundaçãodeSerralves,Porto

intervençõesnoparque,abrindoespaçoparanovosartistas
emcontatocomartistasconsagrados.Em2013Serralves
emFestacontabilizoumaisde77.000visitantesdetodasas
idadeseclassessociais.
AFundaçãodeSerralveséumainstituiçãoculturalde
âmbitoeuropeuaoserviçodacomunidadenacional,que
temcomomissãosensibilizaropúblicoparaarte
contemporâneaeoambiente,atravésdomuseudearte
contemporânea,comocentropluridisciplinar,doparque
comopatrimôniovocacionadoparaeducaçãoeanimações
ambientaiseoauditóriocomocentrodereflexãoedebate
sobreasociedadecontemporânea(MARTO,2008,p.1).

Consideradoumdosmaisbenssucedidos
empreendimentosculturaisdePortugal,Serralvesé
detentordeumimportanteacervohistóricosobrearte
contemporânea,arquiteturaepaisagem,queéum
verdadeirooásisnocoraçãodoPorto.Apresentandouma
vastaediversificadaprogramação,comexposições
temporáriasrealizadasemparceriacomaTateModern
(Londres);MoMA(NovaYork)eoMuseuLudwig(Colônia).
Seupotencialdemaximizaçãodaatraçãodepúblico/
visitanteéinegável,aolongodosseusmaisde20anosde
existênciaSerralvestemcumpridosuamissão,desde1999,
anodesuafundação,foivisitadopormaisdetrêsmilhões
depessoas,omuseumaisvisitadoemPortugal.Alémdas
exposições,daloja,dalivrariaedabiblioteca,Serralves
organizatodososanos,umasériedeeventos.

PasseionoparquedeSerralves

4.45%dosfrequentadorescostumavisitarpelomenosumavez
pormês,destes20%frequentamaisdeumavezaomês,35%
declarouquecostumavisitarcomafamília,22%como
companheirooucompanheira,¼dosvisitantescostuma
frequentarcomosamigos,apenas15%frequentasozinho.
5.Cercade88%declararamfrequentarSerralvespeloparque,80%
devidoàsexposiçõesnoMuseue2/3dopúblicofrequenta
SerralvesemFesta.
6.92%daspessoasdestacamoparqueeasexposiçõescomo
principaisatividadesdesenvolvidasemSerralves,82%destaca
SerralvesemFestacomoaprincipalatividadedaFundação.
7.OpúblicocostumaassociarSerralvesàculturaenatureza,ao
parque(denominadopelapopulaçãojardim),àsexposiçõeseà
arquiteturadeÁlvaroSiza.

MuseuSerralves(obradeÁlvaroSiza)

SerralveséumdosmuseusdeartemaisrelevantesdoNorte
dePortugal,todososanosoaumentodonúmerodevisitas
ésignificativo,em2007foide363.765eem2011foide
493.903.Oserviçoeducativoem2007atendeucercade
92.492pessoaseem2011cercade143.430pessoas.
DoisgrandeseventosrealizadosanualmenteemSerralves
costumamatrairmultidõesaoparqueemuseu.“Serralves
emfesta”(queérealizadodesde2004),queapresentauma
vastaprogramaçãocomduraçãode40horasininterrupta
deespetáculos,commaisde200apresentaçõessendo
realizadaea“Festadooutono”,duranteesseseventos,
aconteceumavastaprogramaçãoqueincluiartesvisuais,
dança,música,teatro,performance,cinema,
videoinstalações,feiradelivrosedesigndeobjetos,
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FULARNETO,Audrey.InhotimmiraaclasseC:maiorcentrodearte
dopaíscompletadezanoscomnovospavilhõeseaçõessociais
paraatrairpúblicoalémdaelite.JornaloGlobo:Cultura.
26.06.2012.Disponívelem:
http://oglobo.globo.com/cultura/inhotim-mira-classe-c-5313154.
Acessoem:16.07.2013.
Inhotim,umprojetodeinteressepúblico,respostadoInhotimas
notíciasveiculadasnaimpressarecentemente.Canal
Contemporâneo.Sitesobrenotíciasdeartecontemporânea.18de
setembrode2009.Disponívelem:
http://www.canalcontemporaneo.art.br/brasa/archives/002515.ht
ml.Acessoem:16.07.2013.
NUNES,Hélio.InstitutoInhotim.Disponívelem:
http://www.canalcontemporaneo.art.br/brasa/archives/002515.ht
ml.Acessoem:16.07.2013.
OINHOTIMbaterecordedepúblico.JornaloTempo.MinasGerais,
02deagostode2010.Disponívelem:
http://www.otempo.com.br/capa/inhotim-bate-recorde-dep%C3%BAblico-1.237336.Acessoem:16.07.2013.

3.Consideraçõesfinais
Umasériedevariáveiséresponsávelpelosucessode
público/visitanteemSerralvesenoInhotim,aalta
qualidadedaspropostasartísticasapresentadas;as
mudançasconstantesnacenografiadosmuseus,quese
transformamacadaexposição;adiversificaçãodasofertas
delazer;alocalização;omarketingeapublicidade
inteligente;asparceriasfirmadascomempresasdeturismo
eoutroscentrosculturaisnomundo;todasessasvariáveis
procuramotimizar,atrairefidelizaropúblico/visitantenas
suasduasvertentesosresidenteseosnãoresidentes.
Asduasinstituiçõesculturaisestudadassãoexemplos
concretosdecomooinvestimentonaformação
permanentedepúblicoécentralparaavalorizaçãodas
açõesdesenvolvidaspelosMPACs,favorecendo,nãosó,a
fidelidadedosvisitantes,comotambém,afrequentação
continuada.Aformaçãodepúblicoparaaarte
contemporâneanosdoispaísespassa,necessariamente,
pelosespaçosdosmuseusedasinstituiçõesculturais.

RobsonXavierdaCostaéDoutoremArquiteturaeUrbanismo
(PPGAUUFRN);ex-bolsistaErasmusMundus(UMinhoPortugal);
MestreemHistória(PPGHUFPB);LicenciadoemArtesPlásticas
(DAVUFPB).CoordenadordoProgramaAssociadodePós
GraduaçãoemArtesVisuais(UFPB/UFPE)eProfessor-Pesquisador
doDepartamentodeArtesVisuais(UFPB).
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e/Barbara_Marto.pdf.Acessoem:30.07.2013.
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http://www.viajenaviagem.com/2010/09/inhotim-o-melhorpasseio-que-voce-ainda-nao-fez/.Acessoem:16.07.2013.
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Norastroda3ªBienal
daBahia


Almandrade
almandrade2008@gmail.com

Aarteinterrogaanossarelaçãocomomundo.Numa
sociedaderegidapelomauhumor,exige-secuidadoscoma
falaparaevitardeslizes.Interrogarsobreacorouosabordo
batomdamoçaécoisaséria.Estamoscercadosdeleise
delegacias,queatéoamor,odesejo,acidadaniaeoafeto
sãoobjetosdelegislaçãoporpartedoEstado,deixaramde
seratributosdanaturezahumanaedacultura.Falardearte
contemporâneaétambémentendersuainserçãono
cotidianocomoumdispositivoderesistênciaerecuperação
dohumoredaliberdade.ComonãolembrarocríticoMário
Pedrosa?-“Aarteéumexercíciodeliberdade.”

Aexposição“ComoRefazerMundo”comcuradoriado
goianoDivinoSobralnagaleriaLuizFernandoLandeiro,
abriuatemporada.Comnomesconsolidadoseemergentes
daartebrasileiraatualnosseussuportesmaisvariados.É
maisumagaleriacomprometidacomesseprocessode
atualizaçãodocircuito.
AAlmaFineArt&Galeria,localizadanoRioVermelho,
especializadaemFotografiadeArteinauguranopróximo
dia27aexposição:“ÉBrandooDia,BrandooVento,”deum
dosnomesdafotografianaBahia,AristidesAlves.São40
anosacreditandonafotografia,sempensarem
aposentadoria,parainventarimagensqueinterrogama
paisagem.

Aeducaçãoeainformaçãosãoresponsáveispelomodelo
comovemosascoisaseosoutros,istoé,como
desenvolvemosonossopensamento.Asensibilidade
poderásermaisoumenoselaborada.Aartetemsua
autonomiamasnãoestáalheiaàsquestõesdeseutempo.
Nasuaversãomaisingênua,nãopassadedecoraçãopara
qualquersaladejantar.“Não,apinturanãofoifeitapara
decorarapartamentos.Éumaarmadeguerraparaoataque
eadefesacontraoinimigo.”,PabloPicasso.

“BahiaContemporâneaBahia”,comaberturaparaodia28
demaio,naRobertoAlbanGaleria,emOndina,trazàtona
umaproduçãolocalparadifundiraatualidadedeum
territórioespecífico.Emboraolugarnãosejadecisivo,como
afirmaoprópriocuradorMarceloCampos,éumafantasia,
osartistasvivemnaquelelugar,masnãosignificamque
suasproduçõesestãoali.“Meulugaréomundo”diziao
genialOscarWilde.Aexposiçãoémaisqueumaperitivo
paraabriradiscussãosobreosonhodoqueseriaumaarte
baianacontemporâneaeampliarsuavisibilidade.Artistas
deformaçãoevivênciasdiferentesqueinterrogamo
cotidianoouolugardeformapessoal,semdefinir
paradigmasdeterminantesparaumadesignaçãodoque
seriaumaartebaiana.

ABienalestácumprindooseudestino?Ouascoisasestão
ocorrendoindependente.Suscitardebates,críticas,
provocarexposiçõesparalelasfazempartedoprocesso.A
artecontemporâneaestásendopostanamesapara
deglutição,obispoSardinhadomeiodearte.Hojeoqueé
produzidonaperiferiajánãoévistocomdesconfiança,é
sempreumprodutonovo.Revelarnovostalentoséuma
preocupaçãonãosódomercado,mastambémdasdemais
instituiçõesenvolvidasnaproduçãodeumabienalousalão
dearte,porexemplo.Asociedademodernavivedessa
obsessãopelanovidade.

Essasexposições,dentrodosseuslimites,cumprem,
lacunaslocaisparaaconstruçãodonossosistemadaarte.
Elasformamumavitrineparamostrareacionaromercado
dearte,importanteparaasustentaçãodessesistema.As
experiênciasdiferenciadasrefletemaliberdadeda
contemporaneidade.Valeapenaconferir.

Masanovidadesemoconhecimentodebaseéuma
máscaracomoasmaquiagensquemostramrostosquenão
existem.Ocontemporâneonãoépontodepartida,émuito
maisumaestaçãodechegadaoudetransbordo.Neste
caso,areconstituiçãodamemóriacomopropõeaBienaléo
marcozerodeumanovaépoca.Longedefazercríticas,é
oportunotentarentendereelucidaroqueépertinente
paraumprojetoderenovação.Mostrasindependentespor
iniciativasdegaleriassãobemvindas,registramanova
performancedomercadodeartenaBahia,voltadopara
incentivareescoaraproduçãomaisexperimental.

Éhoradepensarmosocontemporâneo,revendoo
modernoeatradição.“Torna-senecessário,também,
atualizarereveromodernismodelongaduraçãoqueainda
predominaemgrandepartedoBrasil.”(MarceloCampos).
Poracaso,comemora-seesteanoocentenáriodeum
pioneirodaarquiteturaedourbanismomodernonaBahia,
omestreDiógenesRebouças,pintornashorasderecreio.O
MuseudeArtedaBahiaapresentaumaexposiçãode
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PauloRossi,dasérieSalasdecinemadeSãoPaulo,2002-2006

pinturasdomestrequeretratamnaCidadedoSalvador
imagenslevadaspeloprogresso.Umaoportunidadede
contemplaronossopassadomodernotardio.Arigor,o
professorDiógenesnãoeraumpintor,eraumapaixonado
pelaCidadedaBahia,queseutilizavadospinceisedoestilo
impressionistapararegistrarseuscantosesuaspaisagens
comumolhardeumurbanistaehumanista,embora
saudosista,masqueacreditavanapoéticamodernaque
preservavaopassadoparaenriquecerahistória.
OContemporâneoeoModerno,aBahiadehojeede
ontem.Umacoisaécerta,naartealiberdade,acordialidade
eohumordevemprevalecer.Equemaprendeaolharas
diversidadesquesemanifestamnaslinguagensartísticas
descobreumoutromundoeécapazdepercebecertos
absurdosaoredordocotidiano.Nãoépapeldaartealterar
oreal,maselaprovocaeestimulaoolharsobreocampo
social.Omomentohistóricoqueencerroua2ªBienalda
Bahiaébemdiferentedocontextoondepossivelmentevai
ocorrera3ªBienal,quarentaanosdepois.

Almandradeéarquitetoeartistavisual.
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Grafite:urbanoe
rupestre


RaulCórdula
rcordula@hotmail.com

Associarurbanoarupestrepodeparecerumparadoxo,pois
apalavrarupestreéassociadaaperíodosdahumanidade
antesdahistóriaoficial,antesdaarteeseussistemas,
emborachamemosde“arte”asexpressõesgráfico-plásticas
doshomenspré-históricos.Oconceitodearteépróprioda
civilização.Apalavraarterupestrenoslevaàpedracomo
suportedaarte,dapinturaprincipalmente.Ora,pintura
sobrepedrasempreexistiu.

espaços,paredes,anteparos,limitesterritoriaisqueno
fundodaalmabramemsufocados.
ImaginandoumsaltonotempodesdeaspinturasdaSerra
daCapivaraatéagora,encontramosmaisoumenosos
mesmoselementosimpulsionandoavidanestecenário
contemporâneo.Asemaseveadosquenossos
antepassadoscaçavamparacomerestãohojeportodosos
lados,nosoutdoorsenossupermercados,comoacarnedo
diaadia;ascenasdesexopintadasnoparedãodepedra
ocupamespaçosnasmídiascontemporâneas;asmarcas
quelimitavamterritóriosdecaçaestãosubstituídaspor
marcasdepropriedadeaserviçododinheiroedopoder.O
quemudou?Provavelmenteoconceitoouaformade
poder.Sehádezmilanosoxamãdetinhaopoder,hojeéo
donodocapitalquemodetém.Oxamãdesapareceu?
Certamentenão,eleestáaquicomosempreesteve
traduzindoemformaspuraseverdadeirasasmentirasquea
civilizaçãotraçounoseu“caminhoinevitávelparaamorte”
comodisseGilbertoGil.Oxamãéoartista,qualquerartista,
poiseleéquemnosligaamundosquevãoalémdotomalá-dá-cá,etransformamestelimitebinárioemvisõesplenas
deexpressõesesentimentos.

Fatoéqueasocorrênciasdeantigaspinturasougravuras
emparedõesoumatacõesdepedranosinstigamapensar
nomistériodotempo,naantiguidade,sendoassim,a
pensarnaquestãodasupostaatitude“artística”dosnossos
ancestrais‒considerandoquenaantiguidadenãohaveria
artenemseussistemas.Claroqueistonadasignificadiante
dequalquerconceitocientífico.Debalde,poisaquinão
estamosfalandodeciência,masdearte,enãoexisteuma
ciênciadaarte,emboramuitasciênciascaucionemaarte.
Outraverdadeurgenteéosignificado.Éclaroqueuma
ararapintadacomaferrugemdasargilasnasgrutasde
CarnaúbadosDantas,noRioGrandedoNorte,ouum
calangogravadonaPedradoIngádaParaíbasignificam,
isoladamente,araraecalango.Masdequetratamtodos
estesgrafismosjuntosnumparedãodepedra?Oque
significamestes“textos”?Porqueeporquemelesforam
feitos?Emqueintervalosdetempoelessesucederam?
Envolvonestasperguntasasinúmerasmanifestações
rupestresespalhadaspelomundo.Seriaumamensagem
xamânica?Ummarcoterritorial?Sinalizaçõespara
caçadores?Ousimplesmenteforamfeitasparasaciara
vontadedeexpressão,comopareceemalgunsparedõesda
SerradaCapivaradoPiauíounaPedradoCaboclono
Sertãopernambucano,ondecenasdodia-a-dia,comoa
família,acaça,osexo,asdançaserepresentaçõesdelutas,
sãomostradascomoexpressõesdavida?

Masexistemconceitosmaispróximosdestaideia:os
conceitosqueenvolvema“artederua”,daviapúblicaonde
aspessoaspassamodiainteiro.Unsachamamde“arte
urbana”,outros“streetart”,ouainda“artepública”.Oque
interessaéapulsãodeescrever,pintar,desenhar,grafitar
comestêncil,spray,tinta,carvão,piche,nasparedesda
cidade.Asparedessãodepedra,barro,cimentoecal,
portanto,pelomenosmaterialmente,umapinturasobre
elassetornanoquechamamosdearterupestre.Paramimé
arteurbanaerupestre.Nãoconsidero,porémografite“arte
pública”,queparamimtemumsignificadooficiale
patrimonial,comoaescultura,aestátuaderua,osbustosde
personalidadesepolíticos,amuralísticaeasfachadasde
edifíciostratadascomarteetc.

Oqueistotemdeurbano?Dopontodevistadaciênciado
urbanismo,nada.Masdopontodevistadohomemurbano,
gregário,queconstróiascidadeseseenterranelas,que
ainda,comoosantepassadosdistantes,olhamparaocéu
naânsiadecompreenderaexistência,temtudoaver.
Nossasorigenspulsamainda,eparasemprepulsarão,
quandonosreligamosàterra.Aesta“religação”chamamos
arte,ecomelapreenchemosnossoshorizontesresumidosa

Apalavragrafittiderivadoitalianosgrafitto,quetemo
significadodegarrancho,rabisco,ranhura.Amatrizitaliana
dapalavra,porsuavez,derivamesmodegrafite,omineral
comsefazoslápisdeescreveredesenhar.Ografitti‒
prefirografar“grafite”‒navisãomoderna,significaimagens
pintadas,desenhos,rabiscosougaratujasfeitasnasparedes
emurosdacidade,eografiteiroéseuartífice.
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Ografitepodeserconsideradoaartederuaporexcelência.
Poréméimportantediferenciarografitedapichação,assim
comoartederuadeartepública.Estasnovas“categorias”
deartesãoexpressõeslegítimasdaarteatual.Ografite
tendeàarte,masapichação,podendoserarte,émais
atitude,sinalgráficoparamarcaroterritóriodeaçãodos
seusautores,códigoscomosquaisosdialogamcegamente
comacidade,quegeralmenteosrejeitamcomose
vivêssemosumaapartheidcultural.Estarejeiçãoépartedo
jogoeporissoopichadornãoentregapublicamentea
chave(código)paraasualeitura.Apalavra“pichador”vem
depiche,derivadonegrodopetróleoquefoimuitousado
paraescrevermensagenspolíticasclandestinasnasparedes
dacidade.Elespossuemumalinguagemprópriaatravésdo
significadocifradodosalfabetoscomqueescrevemnas
paredes.Éimportanteressaltarocaráteranarquistada
pichação,poiselaéumfenômenopolíticoimportanteque
exigeumhermeneutaparasuamediaçãocomostatusquo.

econômico:arevelaçãodocinturãodemisériaquecingeo
Recife;o“hiphop”,o“manguebeat”;amúsicadoAltode
ZédoPinhoedaBombadoEmetério;onovocinema
pernambucanodeCláudioAssis,KléberMendonça,Wilson
Freyre,MarceloPedroso,MarceloLordello,GabrielMascaro
eTiãoeNaraNormande;oSPA,festivalanualdeartes
visuaispatrocinadospelaPrefeituradoRecife;osartistas
naïfesreveladospelofestivalOlindaArteemTodaParte;e
osespaçosocupadospelagrafitagemportodaacidadedo
Recife.Éinteressantenotarquenesta“estética”nãose
diferemarteingênua,folclórica,modernaou
contemporânea.
Éimportantelembrarqueografitenãoseenquadracomo
muitosadmitem,nocontextodaartecontemporânea,pois
eleestáligadoàscaracterísticasdaartetradicional,herdeiro
dapintura,especialmenteaqueseligaàartedosanosde
1960,comoapopartamericanadeRauschenberge
Lichtenstein,aNouvelleFigurationfrancesadeMacreauxe
AlainJacquet,aoamericanoBasquiatoua“Nova
Objetividade”brasileiradeAntonioDias,CarlosVergarae
RubensGerchman.Poroutroângulovê-seografitecomo
herdeirodacharge,doscomicsequadrinhos,dacaricatura,
dapublicidadeedodesigndealfabetos.Ocupaavagado
muralismoseinserindonodowtowneemdiversasáreas
metropolitanas,democraticamentenobresoupobres.

Aaproximaçãodografitecomaartedomuralolevaà
condiçãodearteurbana.Compreendemos,igualmente,
artederuacomoqualquerexpressãoespontâneaeefêmera
emsuamaterialidade,realizadaemambienteurbano.
Atingemanifestaçõesquevãoalémdasartespuramente
plásticascomoperformances,instalaçõeseintervenções
urbanas.Aartepública,porsuavez,propõeapermanência
material,acondiçãopatrimonialcomosãoaestatuária‒
bustosemonumentosdebronze,esculturasem
logradourospúblicosefachadasdosedifícios‒ea
muralística.Sobreamuralística,“BatalhadosGuararapes”
deFranciscoBrennandéumdosexemplosfundamentais
deartepúblicaeartedomuralnacidadedoRecife

Osartistasdografiteconstruíramsuaprópriaestética
atreladaaosmateriaisadequadosaumaexecuçãorápidae
aoarlivre.Entreestastécnicasadequadasamaiscomumé
apinturalivrecomtintavinílica,amesmadepintarparedes,
quepodeseraplicadacompincelourolo;estêncileo
spray.Oestêncilétambémconhecidocomomáscara,

Aartedografite,comoqueremalguns,nãoselimitaao
conceitodeartedaperiferia,poissetratadearteoriundada
cidade,realizadaporcidadãosurbanoshabitantesdeNova
York,CidadedoMéxico,Montreal,SãoFranciscoda
Califórnia,Taipé,Telavive,Tóquio,Paris,Berlimetc.

Amanipulaçãodospraynaarte,porexemplo,derivadouso
doaerógrafodospublicitários.Seuusodospraypelos
grafiteiroschegaaoníveldeexcelência.Alémdosuporte
brancodaparedeografiteéusadoemespaçosjáocupados
porrestosdepinturas,cartazesepichaçõesque
eventualmentedãosuporteetexturaparaaaplicaçãode
novascamadasembuscadenovasimagens.Sepode
tambémutilizarastécnicasdaartedografiteemcamisetas
eoutraspeçasdevestuário,mobiliáriourbano,pisosetetos,
ruínasurbanas,papéiscomocartazes,plásticos,telase
outros.

Apartirdeumavisãourbanísticapodemosconsiderarqueo
Brasil,easAméricas,maisalémdeÁfrica,ÁsiaeOceania,
sãoperiferiasdomundo.NestesentidooRecifeseria
periferiadoBrasileOlindaperiferiadoRecife.Sepensarmos
numaestéticadaperiferiaveremosquehojeelaocupaum
espaçofundamentalnocomplexodaculturabrasileira.O
frevoeomaracatu,oscarnavaisetodoseucontextosócio
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Nomundointeiroexistemgrandesartistasligadosao
grafite.Ograndenomeemescalamundialéoamericano
KeithHaring‒1958-1990‒queconstruiuemtãopouco
tempoumaobradasmaisimportantesdaarte
contemporânea.Maselenãoestásó,ombreiam-seaeleos
americanosAcottWillimseJohnFekner;osfrancesesJef
AerosolqueatualmenteexpõeemSãoPaulo,Jérôme
Mesnanger,Skki,Mod,Miss.Tic,Ash,ErnestPignon-Ernest;
osinglesesAerofisheBanksy;oespanholMaya;oalemão
ThomasMüller;eocariocaGentileza.

como“OsTrombadinhasdeCristina”(CristinaTavares),
“BrigadasCordeRosa”e“GregórioBezerra”,entreoutras,
foramderivadasdaideiasurgidanoescritóriodeRoberto
FreireeHugoMartins,àépocacandidatosadeputados,que
congregaramartistasparapintarummuronaRuadaUnião.
Deramaistoonomede“BrigadasPortinari”,daqual
participaramLucianoPinheiro,CavaniRosas,TiagoAmorim
quegraciosamenteusaramasuaarteemprolda
democracia.Istonosfazpensarqueademocracia,istoé,o
conjuntodecidadãosquevivemaliberdadeconquistadaa
duraspenas,devetambémespaçoaosjovensartistas
herdeirosdessaslutas.

Ografiteestáemimportantesgaleriasdomercado
internacionaldeartecomoa“Difusor”,emBarcelona,o
“NegativeSpace”eo“VinylKiller”,emSãoFrancisco.
AtuandoemRecifeeOlinda,temoscoletivoscomo“Flores
doBrasil”quetemàfrenteGabiOkpijahqueéligadaa
outrosmovimentoshiphop,o“AEO”eo“AteliêColetivo
CabraFulô”,etambématuamoAcidum,quetemsedeem
Fortalezaetrabalhaemváriascidadesbrasileiras,eo
Caboclo,deMatoGrosso.

RaulCórdulaéartistavisualecríticodearte(ABCA/AICA).VicepresidenteparaoNordestedaAssociaçãoBrasileiradeCríticosde
Arte-ABCA.Criadoredirigentedeinstituiçõesculturais:NAC/UFPB
(JoãoPessoa);MuseudeArteAssisChateaubriand-MAAC
(CampinaGrande-PB);CasadaCultura(Recife);FundaçãoEspaço
CulturaldaParaíba-Funesc(JoãoPessoa);OficinaGuaianasesde
Gravura(Olinda).FoirepresentantedoBrasilnaConferência
MundialdeArtesanato,México,1980.RepresentanoBrasila
AssociationCulturelleLeHors-Là,deMarselha(França).Publicou
oslivrosAnos60(Funarte,UFPB),MemóriasdoOlhar(edições
LinhaDʼÁgua),Fragmentos(ediçõesFunesc)eUtopiadoOlhar
(Funcultura,Fundarpe,GovernodePernambuco).

NacionalmentesãoreconhecidosOsGêmeos,Matuck,Alex
Valaury,obaianoBelBorba,oparaibanoShiko,entreoutros.
NoRecifeotimeéforte:Galo,Bozó,Derlon,Grilo,Ernesto,
JotaZerof,JohnyC.,Azul,SkazJuber,Sange,ArboseNando
Zevê.DeOlindatemosPaulodoAmparo,Glauber,Bizunga
eCaju.Amaioriadelesatuounagrafitagemdaruínado
CineDuarteCoelhoenosmurosdaRuaHenriqueDiasna
conexãocomaRua13deMaionasproximidadesdaCasa
doCachorroPreto,galeriadeartecomofocoemartistas
grafiteirosedesenhistasdequadrinhos,eaindanasruasda
BoaHoraeCapitãoJoaquimCavalcanti.
Muitoantesdesefalaremgrafite,artepública,artederua,
intervençõesurbanasetc.,algunsacontecimentoslevaram
artistasautilizaremosmuroseasparedesdeOlindae
Recifecomosuporteparapintura.Refiro-meàcampanha
eleitoralde1982quandoforamcriadasasbrigadasde
artistas“OlindaSomosNós”e“AmarOlinda”,quepintaram
muroseparedesdacidade,inclusivedoSítioHistórica,
comoalternativaàcomunicaçãovisualproibidapelaLei
Falcão.Os“murais”eramexpressõespolíticasdas
campanhasdoscandidatosdaesquerda(MDB),
principalmentedeMarcosFreire,governador,eMiguel
Arraes,deputado.AsbrigadasdeOlinda,eoutrasdoRecife
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PrêmioEnergisadeArtes
Visuais:formatoinovadorde
salãodearte?



DyógenesChavesGomes
dyogeneschaves@hotmail.com

NoBrasil,desdemuitotempo,umadasformasmais
tradicionaisdesediscutiranovaproduçãodeartes
plásticastemsidoossalõesdearte,emsuamaioria,mostras
competitivascujosprêmiossãocobiçadospelosartistas
maisjovensembuscadoreconhecimentoentreacrítica
especializadaeoscuradoresdeinstituiçõesculturaisou,
ainda,deservirdeatalhoparaomercadodearte.

Aliás,oquepoucagentesabeéqueesteSalãodaBahia
“nasceu”emJoãoPessoa.Em1992,durantearealizaçãodo
SalãoMunicipal,promovidopelaPrefeituradeJoãoPessoa,
HeitorReisconvidouRaulCórdula(amboseramdoJúri)
paraprepararumprojetodesalãoquetivessealcance
nacional.Raul,bomconhecedordadiversidadeda
produçãodeartesplásticasdopaísecomlivretrânsitoem
váriasinstânciasdaculturanacional,fezasugestãode
organizar,antesdetudo,umworkshopcomartistaslocais
paraaté“acostumá-los”àcompetitividadetãoexigida(e
tãoespecífica)nestetipodeeventoartístico.Outra
justificativaparaestaoficinacoletivafoidespertarnamídia
eentreosintelectuaiseartistaslocaisumnovoolharsobre
aproduçãodeartecontemporânea(oque,naBahia,
passavaaolargo).Muitagentechioumas,comotempoea
seriedadedosorganizadores,oMAM-Bahiapassoua
ostentarotítulodemaisimportantesalãodopaís.Chegou
atéa“exportar”,deformaitinerante,umaseleçãodoseu
acervopelopaíseexterior(emNovaYorkeParis,por
exemplo).

OSalãoNacionaldeArtesPlásticaséomaisantigonopaís,
criadoaindanoImpério,em1840,quandoerapromovido
pelaAcademiaImperialdeBelasArtes.Seusprêmioseram
viagensdeestudosàEuropaesignificavamfuturo
garantidoaosnovostalentosbrasileiros.Ocorriadeaté
algunsdospremiadossefixaremdefinitivamenteno
exterior,fazendoocaminhodevoltaapenaspara
reabastecerasbaterias.Outrosvoltavamcomboasideiase
conhecimentosadquiridosnoconvíviocommestrese
escolaseuropéias.Issotambémprovocavapolêmica,mas
animavaomeiolocal.Foramimensasascontribuições
advindasdosencontrosentreosartistasdosdois
continentes.Mas,comotempo,viajaraoexteriorpassoua
seralgocorriqueiro,paraqualquerum,eos“prêmios
aquisição”passaramaditaramodanossalõessubstituindo
os“prêmiosviagem”.Atéhoje,omodelo“prêmioaquisição”
(emqueoartistalevaodinheirodoprêmiomasdeixaa
obraparaoacervodainstituiçãoqueorganizouosalão)
temservidoparaatrairgrandenúmerodejovensartistas
comotambémparaformarumapinacotecacombaixo
custo.OSalãoMAM-Bahia,criadoem1994,éseumelhor
exemploporquesebaseounestapremissa:excelentes
prêmiosemdinheiro(ofereciaatéseisprêmiosaquisiçãode
15mil,cadaum)parachamaraatençãodejovensartistas
doBrasilinteiro.OcríticoHeitorReis,entãodiretordo
MuseudaBahia,atestouque“depoisdedezanosde
existência,oMAM-Bahiapossuihojeomaisimportante
acervonopaíssobreasartesplásticasdosanos90,ouseja,
paraalguémfazerumestudosobreajovemprodução
brasileiradeartesplásticasnestefinaldeséculovaiterdeir
àBahia”.Eissofoiconseguidograçasao“apelo”deoferecer
bonsprêmiosconjugadocomapresençadosmais
experientesespecialistasnacionais(eatéinternacionais)na
comissãojulgadora,atraindointeressedosartistase
visibilidadeaosalão.Todososprincipaiscuradores
brasileirosjápassarampelaBahiadandopublicidadee
credibilidadeaoevento,àcidade,eatéaoturismo(porque
não?).Marketingbemfeito,diga-se.

NaParaíba,infelizmente,nãotivemosamesmasorte.
Embora,aquitenhamosartistasvencedoresnosprincipais
salõesdeartedopaís,notadamenteentreosanos1980-90,
osórgãosoficiaisnãoatentaramaindaqueinvestirpesado
nestetipodeeventoéomesmoqueinvestirnaprodução,
naformação(deplateiaedeartistas)enapossível
consolidaçãodeum“mercadodearte”local,oquepoderia
atéservirdeestímuloaosurgimentodenovosartistase
colecionadores.
Mashojeomodelo“salãodearte”nãoémaisunanimidade.
Umdosseusgargalostemsidoasuaprópria
profissionalização.Ovelhoformatovirouespaçopara
polêmicasentreartistasecomissõesjulgadoras.Por
exemplo,nãosepodemaisadmitirqueapenas“trêsobras”
possamserinscritasouqueapremiaçãosejaemformade
“medalhas”ouclassificadaemprimeiros,segundose
terceiroslugares...Asinscrições‒enviadaspeloscorreios‒
sãofeitaspormeiodeportfóliosfotográficos,oque,na
maioriadasvezes,comprometeafidelidadeentreobrae
fotografiadaobra.Ouseja,umafotografiaruim(realizada
porumamadorousemcuidadostécnicos)podearruinara
apresentaçãodeumtrabalhobom(oudifícildeser
fotografado).Daí,nadúvida,oJúriopta,entreosinscritos,
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Acomissãodecuradoresbrasileiros‒Fernando
Cocchiarale,GlóriaFerreiraeRaulCórdula‒responsável
pelaseleção/premiaçãodestesartistas(entreos579artistas
inscritosnoPrêmio)consideroucomoprincipaiscritériosde
seleçãoaquelaspropostasqueapresentaraminteressantes
processosinvestigativos,atitudereflexivadianteda
produçãoartísticacontemporâneaeadequaçãoentre
conceitoelinguagemutilizados,dentreoutros.Registre-se
quetodooprocessodeinscriçãodosartistassedeupor
meiodeplataformavirtual,naInternet,graçasaotrabalho
engenhosoecriativodojovemwebdesignere
programadorCarlosFillipeDias.

porartistasmaisconhecidosnomeio.Oqueé
compreensível:émaisfácilfalar(julgar)dealgoquese
conhece.Estesequívocoseinjustiçascausaramcertaojeriza
aossalões.Sóque,emfunçãodasdimensõescontinentais
dopaís,semprehouveresistênciasemabandonaresta
fórmuladeinscriçãopordossiêseportfólios.
Noentanto,nosúltimosanoshouveumasériede
mudanças...Infelizmente,mudançasempoucossalões.Por
exemplo,aInternetcomeçouaserutilizadaparaas
inscriçõeseosprêmiosaquisiçãoderamlugaràsbolsasde
estudo(oudetrabalho).Também,passouapromover
oficinascoletivascomosselecionadoseoferecerajudade
custoaosartistascomoformadesubsidiardespesascom
embalagemetransportedeobras,entreoutras.

Osselecionadosforamdistribuídos‒pelospróprios
curadores‒emmostrascoletivas(detrêsartistas)e
individuais.Estas,comoobjetivodereconhecere
referendaratrajetóriadeartistasparaibanos‒JoséRufino,
MarleneAlmeidaeSergioLucena‒,cujaproduçãoalcançou
níveisdiferenciadosdeexcelênciaperanteasinstituiçõese
omercadodearte.Porsuavez,asmostrascoletivas(com
artistasoriundosdeJoãoPessoaedeváriascidadesdopaís)
objetivaramestabelecerumaaproximaçãoentreartistas
quevivemeproduzememdiferentescontextosdaarte
brasileira,assimcomorevelaramultiplicidadee
complexidadedacenacontemporâneadeartesvisuais.

OPrêmioEnergisadeArtesVisuais,emJoãoPessoa,
Paraíba,seinserenonovoformatodos“salões”.Muitobem
quesurgiuapartirdeváriosestudos,pesquisaseencontros
comartistas,críticoseprofessoresdearte.Umdestes
encontrosfoiemblemático:oFórumPermanentedeArtes
Visuais,daFundaçãodeCulturadeJoãoPessoa-Funjope,
propôsouvirosespecialistasPauloSérgioDuarte,Moacir
dosAnjoseCristianaTejo,emdezembrode2006,naUsina
CulturalEnergisacomotema“SalõesdeArtenoBrasil:
memóriaefunção”.Essefoiopontodepartidadoprojeto
paraoPrêmioEnergisa,lançadonoiníciode2011pela
FundaçãoOrmeoJunqueiraBotelho-FOJB(braçoculturalda
EnergisaParaíba).Registre-sequeestemodelo,
ironicamente,foirecusadopelaprópriaFunjope,em2007.

Assim,cadaartistanãoresidentefoiconvidadoa“morar”
emJoãoPessoaporsetedias,emmédia,naideiadese
integraràcidade,suageografiaesuagente,devisitar
ateliêsdeartistaslocais,participardamontagemda
exposição,dedebatesabertoseatéproduzirsuaobra
duranteaestada,resultandonumaespéciedepequena
residênciaartística.

FinalmenteinauguradonagaleriadeartedaUsinaCultural
Energisaemsetembrode2011,comamostraDivortium
Aquarumdoartistaconvidado,JoséRufino,oPrêmio
prosseguiudurantetodooanode2012comduas
exposiçõesindividuais(umaartistaconvidada,Marlene
Almeida-PB,eumpremiado,MárcioSampaio-MG)etrês
coletivascomnoveartistaspremiados:AoLeo-RJ,Amanda
Mei-SP,BrazMarinho-PB/PE,ChicoDantas-PB,GrupoMesa
deLuz-DF,JúlioLeite-PB,JulioMeiron-MG/SP,Laércio
Redondo-PR/RJ/SuéciaeMárcioAlmeida-PE.Em2014,
houvearetomadadoprojetocomamostraindividualdo
artistaconvidado,SergioLucena-PB,efinalizandocoma
exposiçãocoletivadosartistasCarlosMélo-PE,Rafael
Pagatini-RS/ESeTúlioPinto-DF/RS.

Elaboradopelaartistaearte-educadora,DanieleCalaço,o
projetoeducativopropôs,apartirdereflexõesemtornodas
obras,umasériedeatividadesqueforamdesenvolvidas
comestudantesdeescolaspúblicas,estimuladostambéma
continuarostrabalhosnasaladeaulacomaorientaçãodos
professoresdearte.Noprogramaeducativoosestudantes
tiveramacessoamaterialimpressocontendotextos
explicativos,dicasdeatividadesaseremdesenvolvidasem
saladeaulaeumpequenovocabulárioparaajudá-losa
compreendercomclarezacadaexposição.Issogarantiu
visitaestupendaemuitoeducativa.
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Divortiumaquarum,deJoséRufino

Tôdentro,tôfora,deBrazMarinho(framedovídeo)

Amostrainaugural,DivortiumAquarum,deJoséRufino,
recebeuvisitarecordedepúblico:estudantes,professores,
críticosdearteecuradoresprovenientesdeoutrascidades
epaíses.Eissoocorreutambémporqueaexposiçãofez
partedaprogramaçãodo5ºFestivaldeCinemadePaíses
deLínguaPortuguesa-Cineport,tambémpromovidopela
FOJBnoprédiodaUsinaCulturalEnergisa.Estaexposição,a
partirdemarçode2012,ganhouumaversãoampliadano
CentroCulturalBancodoBrasil-CCBB,noRiodeJaneiro.

Logonoiníciode2012,ocorreuaprimeiradascoletivas
comosartistaspremiados,BrazMarinho,AmandaMeie
LaércioRedondo.NaturaldeSousa,Paraíba,BrazMarinho
vivianaépocaemJaboatãodosGuararapes,nosarredores
deRecife.Apropostaporeleapresentada‒Tôdentro,tô
fora‒consistiaemumatransmissão,realizadaemtempo
real,deimagensdaAv.EpitácioPessoa,captadasporuma
câmeraescondida(estrategicamenteinstaladanafachada
lateraldaUsinaCulturalEnergisa)eprojetadasnointerior
dagaleria,comoseinexistissemparedesseparandoeste
espaçodofluxocontínuodaavenida.Aotransportarparao
espaçoexpositivointernoassuntosoufatosdoespaço
exterior(nocaso,aAv.EpitácioPessoa),assim
estabelecendoumaconexãoentreouniversodaarteea
realidadedosfatos,aideiadoartistaeraexploraras
relaçõesintrínsecasentrepúblicoeprivado,individuale
coletivo.Infelizmente,umanoapósamostra,Brazfoi
vitimadogravementeemumacidenteautomobilístico,
vindoafaleceralgunsdiasdepois.

NaapresentaçãodoprojetoDivortiumAquarum‒na
verdade,umaespéciedediárioqueregistrao
amadurecimentodessainstalação‒,Rufinoesclarece-nos:
“NoretornodaexpediçãoaoCurimataú,jáestavadecidido
atomarcomopartidoprincipalparaaobradaUsina
Culturalomoteinicialdatoponímiadeondeotrabalhose
desenvolverá:aCruzdoPeixe.Istosignificausar
mecanismosdelevantamentodedados,cruzamentosde
informações,deimpressõesederelaçõesimprováveis,para
trazeràtonaaatmosferadaqueleantigoentrepostode
peixesecruzamentodelinhasdebonde.”

NascidaemSãoPaulo,AmandaMeitemlicenciaturae
bachareladoemartesplásticaspelaFundaçãoArmando
ÁlvaresPenteado-FAAP.Participadegruposdeestudoe
projetosdepesquisanoCentroCulturalSãoPaulo,Instituto
ItaúCultural,28ªBienaldeSãoPaulo,FaculdadeSanta
Marcelina,InstitutoTomieOhtakeetc.Suaproposta
contemplaapinturaapartirdeexperimentaçõescom
materiaisalternativos(papelão,porexemplo),tendocomo
panodefundomemóriasearquiteturadosespaços
urbanos.Trata-sedeumaseleçãodepinturasefotografias
quevisamaproximardiferentestécnicaseapresentar
modosdiversosdeperceberosespaçosquenoscircundam.

Finalmente,tomadaadecisãosobreopartidoprincipalda
obra,oartistainiciouaescolhaeaaquisiçãodosobjetos
comosquaisainstalaçãofoimontada.“Ainstalação,
finalmente,terásetebarcos,umtroncodeumantigo
trapiche,incrustadodeostrasecracas,eumaréplicade
meucorpo,segurandodoiscachosdegarrafasegarrafões
devidro,contendofragmentosdedesenhos
impermeabilizadoseáguascoletadasnorioParaíbae
algunsdeseusafluentesetributários(Sanhauá,Preto,Soé
etc.).Deolhosfechados,esteautorretratosobreotronco,
voltadoparaosbarcosàsuafrente,teráfunçãodeʻguiaʼ
dosbarcos.”,dizoartista.

Oparanaense(Paranavaí)LaércioRedondo,viveetrabalha
entreEstocolmoeRiodeJaneiro.Cursouartesplásticasna
FAAPerealizoupós-graduaçãonaKonstfack,Estocolmo,
Suécia.Intitulado,CarmenMiranda‒Umaóperada
imagem,oprojetodeLaércioutiliza-sedaimagemde
CarmenMiranda:cantoraluso-brasileira,atrizdaBroadway
edeHollywood,estreladecinemaatuanteentreosanos
1930-50.DesenvolvidoemcolaboraçãocomMárciaSá
CavalcanteSchuback,oprojetoresultouemumaescultura
sonora,queabordaprincipalmenteosproblemasda
representaçãopormeiodocorpoperformáticodeCarmen
Miranda,umorganismopúblico,quetambémsetorna
político,marcadoporcontrovérsiasentreBrasileEstados

FernandoCocchiarale,notextodeapresentaçãodamostra,
afirma:“Aelaboração,porJoséRufino,dememoriais
sensíveis(obra)apartirdememoriaisafetivosesóciohistóricos,muitasvezesligadosaopassadodolugaremque
sãoexibidos,nãoestá,noentanto,aserviçodepulsões
nostálgicasdeflagradasportradiçõesperdidas:ela
transfiguraessastradições,demodoasuperá-las
sensorialmente,operaçãoque,aocontráriodoquepossa
parecer,éconcebidadeumpontodevistavivoeatual,
ancoradonopresente.”
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Unidosnadécadade1940.AimagemdeCarmenétraçada
pormeiodecategoriasdedeslocamento.Podeserlida
comoumcorpoquepossuierevelaasfantasiase
ansiedadesdaideologiadominanteemrelaçãoàdiferença
sexualeétnica,equerevelaeescondeasmensagens
conflitantesdegênero.Desdeentão,Carmentem
alegoricamentealimentadotambémumaimagemou
“interpretaçõescarnavalescas”dostrópicosnosquatro
cantosdomundoaolongodostempos.

Emcontinuidadeàsexposiçõesdeartistaspremiados,foi
exibidaamostraindividualPoesiaalémdoverso,uma
autênticaretrospectivadoartistamineiroMárcioSampaio.
NaturaldeSantaMariadeItabira,eleviveetrabalhaem
BeloHorizonte.Artistaplástico,professor,poetaecríticode
arte,estudounaEscoladeBelasArtesdaUFMG(1964-67):
históriadaartecomFredericoMoraiseOrlandinoSeixas,
gravuraemmetalcomJoséLima,sociologiaeestéticacom
GuidoAlmeida(ColégiodeAplicação/UFMG,1962-63).
Realizouexposiçõesdesde1962,emBeloHorizonte,Ouro
Preto,RiodeJaneiro,Cuiabá,Curitiba.Retrospectivas:
FundaçãoCultural(Brasília,1985),PaláciodasArtes(Belo
Horizonte,2005),Poesiaalémdoverso,GaleriaCemig(Belo
Horizonte,2010).Coletivas:ArteLatina(Recife);Visãoda
terra,MAM(RiodeJaneiro);Tradiçãoeruptura,Fundação
BienaldeSãoPaulo;Raízeseatualidade[ColeçãoGilberto
Chateaubriand],BeloHorizonte,RiodeJaneiroeSãoPaulo;
SalãoNacionaldeBeloHorizonte;SalãodeArteGlobal
(Recife);SalãodoCeará;SalãodaFunarte;IXBienal
InternacionaldeSãoPaulo.Obteveváriaspremiaçõesem
artesplásticaseliteratura.Fezcuradorias,colaborouem
jornaiserevistasepublicoulivrosdepoesia,catálogose
ensaiossobreAmílcardeCastro,JorgedosAnjoseMário
Bhering.Sobresuaobra,assimescreveuoescritor
BartolomeuCamposdeQueiróz:

Nasegundacoletiva‒ChicoDantas,JúlioLeiteeAoLeo‒,o
artistaparaibano,ChicoDantaspropôsaobra,Terceiros,
umvídeocriadoapartirdeimagenscaptadasnaInternete
re-editadas,quemostrampolíticosenvolvidosemcenasde
corrupção,delinquentescapturadospelapolíciaeimagens
doabatedeumporcogravadaspeloautor,alémde30
fotomontagensdigitais,quesimulamdocumentosde
identidadedosindivíduos,framesdovídeoedaimagemde
umrótulodeembalagempararaçãoanimal.
AoLeo,artistanaturaldoRiodeJaneiro,exibeobrasquesão
resultadodeumapesquisafotográfica,exercíciosde
reflexão,produzidasnoperíododeresidênciaemTerrauna
‒BolsaInteraçõesFlorestais/Funarte‒entremarçoeabril
de2011.Aobra,queconsisteemfotografiascomespelhos,
insereocorponapaisagemeapaisagemnocorpoatravés
deumjogodereflexão.Apalavrareflexãoépensadaa
partirdeseusignificadomaiscomumcomofenômenoque
severificaquandoumraiodeluzincidesobreuma
superfícieplanaepolida,voltandoparaomeiodeonde
partiu.Alémdisso,reflexãoéumatoemvirtudedoqualo
pensamentosevoltasobresimesmoparaexaminarseus
elementosecombinações.

“Sepertenceàordemdovisual,estánocampodaleitura.
Sepassapelacarne,residenoespaçodapoesia.porser
assim,aobradeMárcioSampaioéumaapuradaescrita
poética.Aoapropriar-sedomundo,eleotornamaisvasto
pornãoignoraraautonomiadesuadesmedidafantasia.E
dessasomadecorpoefantasia‒dovividoedosonhado‒
eleregistraemnós,ávidosleitores,umterceirouniverso,
quesóadentramosrecorrendoaonossoimaginário.Diante
dapoesiadesenhadaporMárcioSampaio,umdiálogo
cuidadosoesubjetivoseestabelece.Équepassamosanos
perguntardesdequandotudoérealedesdequandotudo
éideal.”

Jáoartista,JulioLeite,tambémparaibano,nosapresenta
suaSaladeReforma.Segundooartista,“trata-sedeuma
simulação,usandooconceitodesimulacrodeJean
Baudrilard,emqueutilizoelementosdaconstruçãocivil
paraenvolverumambientecomtalaspecto.”Ainstalaçãoé
compostadefotografiasdetijolosepregos,alémde
equipamentoseentulhosdaconstruçãocivil(madeira,
escada,carrinhodemão,massa,concreto,cimento,areia
etc.)eumhíbridosonorocom“barulhos”demarretadas,
marteladas,furadeiras,britadeiras...quesãoutilizadospara
“formatar”oambientedasimulação.

AexposiçãoTempoparaodestino,deMarleneAlmeida,
seguiuoprogramadeexposições,agoracomumaartista
convidada.Aideiadamostrasurgiudosmonitoresdosvoos
internacionais,ondeháoavisodotempoquefaltapara
chegaraopróximoaeroporto:timetodestination.Forado
contextoesemainformaçãodotemporestante,a
expressãopassaaindicarumdestinodesconhecido,
incerto,semdataouhorárioprevisto.“Quedestino?Oseu?
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Tempoparaodestino,deMarleneAlmeida

Omeu?Odetodos?Odoplaneta?E,senãosabemosqualé
odestino,comocontarosdias,marcarosminutos,os
segundos?”,questionaaartista.

suasinclinaçõespolítico-ideológicas,resultandonuma
confluênciadeforçaesensibilidaderaramentevistasnas
artesvisuais.Suaobraéumaextensãodoseupensamento
sobreacondiçãoeafragilidadehumanas.“Comocaminhar
aocontrário,pisandonasmesmasmarcasseoretornoé
impraticável,eosrastrosseapagaram?Comoenganaro
tempo,esteinimigoinvisível,esaircomolouca,ocultandomedomesmo,evirandotudoaoavesso,comoumrioque
estancaanteodesaguadouronatural,rejeitaomarelançase,nãomaiscomoumfiletemanso,mascomouma
torrentecaudalosaevoraz,embuscadasuanascente?
Afinalnãoéessenossodesejomaisintenso?Revolveravida
oupelomenos,pararanteoinevitáveldestino?”,são
reflexõesdeumamulher,mãe,militante,ativistaeartista,
queaolongodesetedécadasnãosecurvouàcronologia
dotempo.

Umconjuntodeobjetos,tubosemtecidolaminado,prata,
cobre,cinza,preenchidoscomareiacomoampulhetasonde
otemponãopodepassar,pareceexpressarodesejode
todos.Outroconjuntodeobjetossuspensoseiluminados
lembraomodomaisancestraldemedirotempo:asvaras
desombra.Aexposiçãotambémapresentapinturas,em
têmperasobretela.Aindatendocomofocoaprecariedade,
ouaaçãoimplacáveldotempo,nofundoclaro(terra
branca)surgemrestosvegetaisretorcidos,fragmentosda
natureza,agrandepaixãodaartista,emcoresescurase
tonsterrosos;sendoduaspinturasgrandes,medindo
200x260cmcada;3trípticos,de140x210cm;umdíptico,e
umconjuntodetelasdepequenosformatos,dedimensões
variadas.

Aterceiracoletivaaconteceuaindanosegundosemestre
de2012,comaparticipaçãodosartistasJulioMeiron,
MárcioAlmeidaeogrupoMesadeLuz.

Aos70anosdeidade,MarleneAlmeidadácontinuidadeà
pesquisacompigmentosnaturaisquecomeçounofinal
dosanos70,quandorealizouasuaprimeiraexposição
individual(em1979)naFundaçãoCulturaldaParaíba.
Desdeadécadade90otrabalhodaartistatemcomofocoo
tempo,oumaisespecificamente,apassagemdotempo.“a
impermanênciaouafragilidadeéumadasmaiores
angústiasdoserhumano.tendodesenvolvidoacapacidade
depensar,ohomemracionalécondenadoaentender-se
passageiro.impossívelmudararealidade.Difícilcaminhar
sobreoaguçadofiodanavalha”,reiteraMarlene.

JulioMeironémestreemestéticaehistóriadaartee
bacharelemartesplásticascomhabilitaçãoemescultura,
ambosostítulospelaUniversidadedeSãoPaulo-USP.Expôs
naBienaldeSantos,naCasadaCulturadaAméricaLatina,
emBrasília,noSalãodeArtedeSantoAndré,onderecebeu
Prêmio-aquisição,entreoutros.Participoucomoartistada
primeiraturmadoAtelierAmarelo,nacapitalpaulista.
PromoveuoprojetoExpediçãoFranciscoparadiscutiras
obrasdetransposiçãodaságuasdo"VelhoChico".
TrabalhouemlugarescomoaSecretariadeEstadoda
Cultura,oMuseudeArteContemporâneaeoCentro
CulturalBancodoBrasil,ostrêsemSãoPaulo.JulioMeiron
vemdesenvolvendotrabalhosquetransitampelaescultura,
desenho,instalaçãoedemaislinguagens.Se
tradicionalmenteumaesculturaéconstituídadealtura,
larguraeprofundidade,Julioenfatizaumaquartadimensão
daobra,umadimensãoimaterial,queéotempo.Tempo
estenãosódoespectadorpercorreraobra,mastambém
tempodamemóriadequemsecolocadiantedeum
trabalhodearte.Nestacoletiva,oartistaapresentaasérie
Absorção(2011).Estesitespecificfoiiniciadoem2008,em
umaviagemdebarco(transformadoemateliêflutuante)
pelorioSãoFrancisco,emmeioàsobrasdatransposição.
Nestaviagem,oartistaacolchoavaelementosdobarcoeda
paisagem,aludindoàabsorçãoartificialdaságuas.

Em1990,aartistamontouaexposiçãoPassatempo,com
objetosefêmeros,quelembravamampulhetasmodificadas.
AmostrafoiexibidanoCentroCulturalSãoFrancisco,em
JoãoPessoa,edepoisnagaleriaValúÓria,emSãoPauloe
noICBRA,emBerlim,Alemanha.Outrasmostrastambém
falavamdotempo:Tempo(noNAC,UFPB),Zeitvergeht,
dernaturderzeit(GalerieDrei,Dresden,Alemanha),
Grenze(GalerieForum,Berlim),Limite(NAC,UFRN),
Zeit/grenze(GalerieWeisserElephant,Berlim),Resistentes
(NAC,UFPB)ePassageiros(GaleriaSierra,JoãoPessoa).
Aolongodemaisdetrêsdécadasdedicadasao
aprofundamentodasuapesquisa,MarleneAlmeida
construiuumaobraemqueoresultadoestéticoéfrutodas
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Habite-se,deMárcioAlmeida

ApropostaenvolveuelementosdaUsinaCulturalEnergisa
(eoutroselementosde“fora”)comespumade
acolchoamentocomoformadetrazerorio“absorvido”para
agaleria,sóquenãoatravésdaengenharia,comopretende
opolêmicoprojetodetransposiçãodesuaságuas,mas
atravésdaporosidadedaartecontemporânea.

61°
SalãodeAbril(Fortaleza);FestivalInternacionalde
LinguagemEletrônica(Sesi,SãoPaulo);ForadoEixo
Precipitações(Brasília);#7EncontrodeArteeTecnologia
(Brasília).
OgrupopropôsaobraremixCIDADE:JoãoPessoa,
apresentadaemmídiascontemporâneas(vídeo,instalação,
performance).Naverdade,trata-sedeumaapresentaçãode
cinemaaovivo,deumretratodacidadedeJoãoPessoaem
queosartistasdogrupodesenvolveramumapesquisade
campo,coletandosonseobjetosdescartadosou
esquecidosdacidadeparaumaexibiçãodecinemaaovivo,
mostrandoassimapercepçãodosartistasemrelaçãoà
cidadeeseusrestos.Comoolharestrangeiro,influenciados
pelapaisagem,pelaarquiteturaepelaspessoas,osartistas
deformaintuitivacriamuminventáriodeobjetos
descartadosouesquecidosquerepresentarãopercepções
inusitadasdeJoãoPessoa.Apartirdestapesquisa,ogrupo
concebeuoespetáculo,emqueossonsforamremixadose
asimagenscriadasaovivo.

JáoartistapernambucanoMárcioAlmeidaapresentaa
instalaçãoHabite-se(2006/2012),queconsistenaaçãode
fotografaracolocaçãodeobeliscosemdeterminadoslocais,
significativosparadeterminadapessoaougrupode
pessoas(curadores,artistasenvolvidosnamostraepessoas
comuns)dacidadeondeaconteceaexposição,doismeses
antesdarealizaçãodamostraquedeverãofotografá-lose
enviarasfotospore-mail,paraquepossacomporoworkin
progress.Oindivíduoesuasrelaçõescomacidade,a
ocupaçãoeaapropriaçãodosespaçossãoalgumas
reflexõessugeridaspelotrabalho.Otrabalhoocupouparte
dagaleriaenaparedeforamfixadasfotosdaintervenção
(50x70cm)enopisoosobeliscos,objetosconfeccionados
emaramedeferrocomaproximadamente40cmdealturae
10cmdelargura.MárcioAlmeidanasceuemRecife(1963),
ondeviveetrabalha.Realizouexposiçõesindividuaisna
galeriaRenatoCarneiroCampos(MuseudoEstado,Recife);
EspaçoCulturalBandepe(Recife);galeriaDumaresq(Recife);
Objetosencadernadoseoutrosobjetos,noNAVE-Núcleode
ArtesVisuaiseExperimentos(Recife);Habite-se,nagaleria
Amparo60.Coletivas:SalãodeArteContemporâneade
Pernambuco(Recife,1988,1989e1992);VISamap(João
Pessoa,1991);Trezeartistasemtemposdecólera(Espaço
QuartaZonadeArte,Recife,1992).

Depoisdestacoletiva,houveumintervalodemaisdeum
anomotivadopelareapresentaçãodoprojetoàLei
Rouanet,paraquesecompletassemosrecursosfinanceiros
necessáriosàetapafinaldoPrêmio,ouseja,asduas
exposiçõesprevistasnoprograma:umacoletivacomos
artistasCarlosMélo,TúlioPintoeRafaelPagatini,ea
individualdoparaibanoradicadoemSãoPaulo,Sergio
Lucena.
Sergio,comamostraHorizontecomum,voltaaseexibir
emJoãoPessoadepoisdequasequinzeanosnaqualidade
deartistaconvidado,cujopatrocíniotambémcoubeao
FundodeIncentivoàCultura-FICAugustodosAnjoseà
EnergisaParaíba.Comoafirmaacuradora,JúliaLima,

OgrupoMesadeLuz,deBrasília,contacomosartistas:
HieronimusdoVale(bacharelemartesplásticaspelaUNB),
artistaplásticoeVJdesde2004;TomásSeferin(estudaartes
plásticasnaUNBecursouengenhariadeaudionoSAE,em
Paris),artistaplástico,produtormusical,sonoplastaeDJ;e
MartaMencarini(mestreemarteetecnologiaebacharel
emartesplásticaspelaUNB),artistaplásticaeprofessorade
artesplásticas.Atuaçõesrecentesdogrupo:ForadoEixo
(Brasília);1ºSalãodeArteContemporâneadoCentro-Oeste
(Goiânia);CircuitoSescdeArtes(15cidadesnointeriorde
SãoPaulo);Festivaldeartedigital(BeloHorizonte);Brasília
aosventosquevirão...(Brasília);FestivalInternacionalde
TeatroCenacontemporânea(Brasília);DFdepoisdas
fronteiras(Brasília);1277minutosdearteefêmera(Brasília);

“Horizontecomumapresentaopercursodaproduçãode
SergioLucena,doiníciode2004atéumanovafasequese
iniciouem2012,atravessadopordigressõesquepermitem
conheceramplamenteosesforçosdoartistaemseu
constanteenfrentamentocomapintura.Comalgumas
obrasinéditas,amostrainvestigaosdiferentesespaçosque
oexercícioartísticoocupa:sejaapulsãoporesgotaras
possibilidadesdacorsobreatela;sejamosdesafiosdecriar
luzapartirdatintapreta;sejaadisputasutilentrefiguração
eabstraçãopresentesemmomentos-chavedesuaobra.
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Essesmomentossãomarcadospeladedicaçãoexaustivaà
temáticadapaisagem,buscandonovosmodosdeolharo
mesmocenárioqueencaravaenquantocriançanoSertão
daParaíba.Noentanto,seusinteressesrecentesvãomais
longeeconcentram-senatentativadecomporatmosferas
queimprimamnopúblicoumestadosingularde
consciênciaepresença.

deinteraçãocomapaisagemediagramasconceituaisque
osugeremcomomatériaemfluxo,definidosemprede
modotransienteerelacional.Sãotrabalhosquebuscam
dissolveramaterialidadedocorponoslugaresonderealiza
ações‒confundindocarneeespaço‒e,pormeiodo
ʻcontorcionismosemânticoʼquefaz,transformá-lotambém
emconceito”.CarlosMélo,comváriasformaçõese
pesquisasnoramodasartesefilosofia,desenvolve
atividadeartísticaregular,expõeemcircuitosinstitucionais,
entreestes,oPaçodasArtes(SãoPaulo),MAMAMe
FundaçãoJoaquimNabuco(Recife),ItaúCultural(São
Paulo),MAM(Salvador),PlataformaRevólver(Lisboa,
Portugal).Premiadoemdiversossalõesdeartenopaís,em
2014idealizouecoordenoua1ªBienaldoBarrodoBrasil
(Caruaru-PE).

Ostrabalhospictóricosdoiníciodesuacarreira‒parte
surrealistas,parteregionalistas,partebarrocos‒traziamum
universofantásticoeassombroso,povoadodeanimais
míticoserebuscados.Noentanto,Lucenasaltou,como
nummovimentopendular,dorebuscamentobarrocoao
extremodapinturaabstrata.Énessemomentoemque
passaaapurarafaturaeatécnicaparaelaborarimagens
indiciaisdepaisagensecenasmarinhas,empregandooutra
palhetadecores,outrapinceladaeocupando-se,assim,de
outrouniverso.Notável,noentanto,éodenominador
comumatodasuaprodução.Háumaluminosidade
inerenteatodotrabalho.Oquesempreinteressouao
artistanãoeramprimeiramenteasformaseasfiguras,mas
simacorealuz.Naturalque,comoesgotamentodo
expedientedailustraçãoedanarrativa,viesseoabandono
dafiguração.Logomudaramseusprocedimentosperantea
tintaeatela,empinturaserguidaslaboriosamentecom
infinitassobreposiçõesdecamadasdetinta,nabuscapela
luminescência.Épartirdeentãoqueserevelaofascíniode
Lucenapelamatéria,nãoapenaspeloprazerpalpávelda
lidacomastintas,mastambémporumaânsiaalquímicade
combinarelementosparaalcançarumresultadoquase
mágico.Esseinteressepelomisticismo,antespresentena
figuração,permeiaagoraasimagensmisteriosasquecria.

Nacoletiva,apresentouovídeoTrêsInvertido(3min,2010),
sobreoqualeleafirma:“ʼSintraéumbelolugarparamorrerʼ
‒estafraseédocineastabrasileiroGlauberRocha,que
viveuosúltimosdiasdesuavidaemSintra,Portugal,onde
ovídeotrêsinvertidofoiproduzidomedianteresidência
artísticaem2010‒Home&AbroaddaTriangleNetwork.
SintrafoifundadapelosMaçons,otrêsinvertidoéoumdos
símbolosqueindicavamascasasondeaconteciam
cerimôniassecretas.Ovídeoéumaflexãodamorte,da
decadênciadocorpoedolugar.AssimcomoGlauber
estavavivendo,naqueleperíodo,ummomentode
desfalecimentotantodasuaobraquantodoseucorpo.A
malalançadaàpiscinacomáguaestagnada,metáforada
criseeconômicaepolíticadopaísatualmente,o
esvaziamentodamala,assimcomoumʻcertocorpoque
caíʼ,refletefortementeosfluxosdepassagem,limpeza,e
esgotamentodestecorpo,suainversãoeos
acontecimentossecretosquenelehabitam.”

Aspinturas,assim,sãointensoserigorososexperimentos
deumcientistadaarteque,pormeiodoexercício
repetitivodeaplicareretirartinta,ofereceapossibilidade
deexperiênciasubjetiva.Sergioaindapintacomoomenino
noSertãodaParaíbaquesubiaemumapedraeolhava
paraomundo.Infinitaspedras,infinitoshorizontes.”

RafaelPagatiniparticipacomexemplaresdasérie
Conversascomapaisagemque,apartirdepesquisase
viagenspelascincoregiõesbrasileirasepormeiodetécnica
queaproximaefundefotografiaexilogravura,retrataa
geografiadopaís,comoumconviteaoconhecimentoque
passapeloviajar,pelavivênciadediferentesares,culturase
modosdepensar,ampliandohorizontes.Ostrabalhos
apresentadosnaexposiçãoapresentamestradassoturnas
pelasquaisoartistatransitouecoletoumadeiras
encontradasaolongodasjornadasenasquaisgravou
imagensdeseusdeslocamentos.Ostítulosdostrabalhos

Porfim,osartistasCarlosMélo,TúlioPintoeRafaelPagatini
desembarcamemJoãoPessoaparaapresentaremaúltima
exposiçãocoletivadoPrêmioEnergisadeArtesVisuais.
CarlosMélonasceuemRiachodasAlmas-PE,1960.Vivee
trabalhaemRecife-PE.Artistaqueinvestigaolugarqueo
corpoocupanomundo.Atuacomvídeos,performances,
fotografiaseinstalações.Sobresuaobra,MoacirdosAnjos
escreveu:“Aproximandoimagensepalavras,oartistafez
convergir,porvezes,fotografiasdeseucorpoemsituações
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Emoutraspalavras,aobracriaumazonadetensãonaqual
qualquerinstabilidadeseacentua,inclusiveadopróprio
espectador.Aover-seemcontatocomumcampo
gravitacionalquefogedaordemdeseuconhecimento,o
espectadorsepercebefrágilenquantoservivo.Épreciso
reaprendersobresimesmoquandoseéexpostoa
alternativasquecoexistemnamesmarealidade.

sãodecorrentesdeanotaçõesediálogoscompessoasque
oartistaencontrouaolongodasviagensequeforam
reunidosnapublicação“Conversascomapaisagem“.Rafael
PagatininasceuemCaxiasdoSul-RS,1985.Viveetrabalha
emVitória,ondeatuacomoprofessordaUniversidade
FederaldoEspíritoSanto.ÉbacharelemArtesPlásticase
MestreemArtesVisuaispelaUFRGS.Suaprodução
contemplaprincipalmentepesquisasutilizandoas
linguagensdagravuraefotografiaapartirdereflexões
sobrepaisagemememória.Participoudeexposições
individuaisecoletivasnoBrasilenoexterior.

Destemodo,fazsentidootítulodaescultura.Nadiréo
termoutilizadonaastronomiaenageografiaparadesignar
opontoinferiordaesferacelestesegundoaperspectivade
umobservadornasuperfíciedoplaneta.Éalinha
imagináriatraçadaapartirdeseuspésatéooutroladoda
Terra;umcanalporondeocorpofluiatéoinfinito.

TúlioPintonasceuemBrasília,1974.Viveetrabalhaem
PortoAlegre,ondeémembroeco-fundadordoAtelier
Subterrânea.Graduou-seemArtesVisuais,comênfaseem
esculturanaUFRGSem2009.Tambémtrabalhacom
instalação,desenho,pinturaefotografia.Entresuas
principaisrealizaçõesartísticasestãoasindividuaisno
MuseudeArtedeRibeirãoPreto(2011);InstitutoGoethe
(PortoAlegre,2009);GaleriaIberêCamargo,Usinado
Gasômetro(PortoAlegre,2009);ecoletivasnoCentro
CulturalParquedeEspaña(Rosario,Argentina,2011);
MuseudeArtedoRioGrandedoSul(PortoAlegre,2011);
35°
SARP‒SalãodeArtedeRibeirãoPretoNacional
Contemporâneo(RibeirãoPreto-SP,2010),ondeobteveo
PrêmioAquisiçãoLeonelloBerti.Nacoletivaexibiua
instalaçãoNadir#9(pedra,vidro,2014)emqueutilizou
areiaderioepedrascalcáriasretiradasdeumapedreira
localizadanobairroAltodoCéu,naperiferiadacidade.Em
texto-apresentaçãodeEduardoBiz,aobraNadir#9

Emvezdeapontarverdades,aobraconduzao
conhecimentodeumaoutrarealidadepossível.Pormeio
deumjogolúdico,emmuitosemelhanteaumtruquede
mágica,Nadirajudaacompreenderoquenosso
pensamentocondicionadoselimitaaconsiderar
impossível:aexistência,aindaqueoculta,dooutroladoda
moeda.”
Nadir#9,deTúlioPinto

“trata-sedeumalâminadevidroinclinada,de220
centímetrosdealtura,90cmdelargurae0,8cmde
espessura,cujaquedaéinterrompidaporumcabo
sintéticoquemantémumapedraaalgunscentímetrosdo
chão.Aoutrapontadocaboestáamarradaaumasegunda
pedra,criandoumgrafismoflutuanteque,
simultaneamente,sustentaefazlevitaraescultura.O
equilíbriodovidrotorna-seumeventoancoradoe
desenhadonoespaço.Ocontrastedeforças‒
característicabastantepresentenalinhadepensamento
doartista‒resultanumequilíbrioimprovávelquecolocao
frágilversusobruto.Aoinverteraspotênciasdeumapedra
edeumalâminadevidro,Nadirrevelasimultaneamentea
forçaeafragilidadeocultanosmateriais.Éprecisamente
nestedelicadomomentoqueaobralocalizaseuestadode
graça:naprecisãoestáticaquemantémdepéaquiloque
apontaparaumcolapsoiminente.
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Comestamostracoletiva,jáépossívelfazermosligeira
avaliaçãodesteprojeto‒pensadoem2007eexecutado
entre2011e2014‒,emquedestacamosalgunsitens:
seleçãodeartistasdeváriasregiõesdopaís,queviveme
produzememdiferentescontextossociais,políticos,
geográficosetc.;apresentaçãodosartistaspremiadosem
mostrascoletivasestabelecendo,defato,umaaproximação
entreeles,revelandoamultiplicidadeecomplexidadeda
cenacontemporâneadeartesvisuais;todooprocessode
inscriçãodeu-senaInternet(umdosprimeirossalõesno
país);submissãodeobras/projetoparaaocupaçãodeum
espaço(enãomaisseguindoovelhométododeinscrever
trêsobras);prêmiosaquisitivos(oiníciodeumajovem
coleçãodeartecontemporâneanacidade)eapoio
financeiroparaestadiaedeslocamentodoartistavisitante
duranteamontagemeaberturadamostra;conviteatrês
artistasparaibanoscomoreconhecimentodesuatrajetória;
materialgráficoindividualdasmostrasecatálogogeraldo
projeto;programaeducativoquegarantiu,dentreoutras
ações,opatrocíniodotransporteemônibusparaque
estudantesdeescolaspúblicaslocaisvisitassemasmostras;
ampladivulgaçãoatraindoumpúblicoquepouco(ounada)
conhecedeumagaleriadearte...

RaulCórdula,GlóriaFerreiraeFernandoCocchiarale

InstalaçãodeAoLeo

TudoissoreforçaaacertadadecisãodoGrupoEnergisaao
investir,maisumavez,nasartesvisuais(antes,jáhavia
patrocinadooSalãoCataguazes-LeopoldinaeoSalão
Cataguazes-UsiminasdeArtesVisuais),nacapacidadeda
equipedeproduçãolocal,enajovemartecontemporânea
brasileira.Claro,deve-seelogiaragenerosidadeeincentivo
detantaspessoas...deFernandoCocchiaraleaGlória
Ferreira,do“padrinho“RaulCórdulaà“madrinha“e
coordenadoraCleideBarros,especialmenteàpresidenteda
FOJB,MônicaBotelho,aosex-presidentesdaEnergisa
Paraíba,GabrielPereiraeMarceloRocha,aoatual
presidente,AndréTheobald,àimprensaparaibana,entre
muitosoutros...Etambémagradeceraosartistas,aos
técnicoseparceirosnestaempreitada.Ficaassimoregistro
dessaexperiênciabemsucedidacomoalternativapara
substituirosvelhossalõesdearte.

CarmenMiranda‒Umaóperadaimagem,deLáercioRedondo(detalhe)

DyógenesChaveséartistavisual,designertêxtil,membroda
ABCA/AICAedoColegiadoSetorialdeModa/SEC/Ministérioda
Cultura.ÉprofessordocursosuperiordeModa/Unipê.Autordo
livro2005-2010:ensaiossobreartesvisuaisnaParaíba(Programa
BancodoNordestedeCultura,2ou4Editora,2013).Organizouo
livroNúcleodeArteContemporâneadaParaíba-NAC(Edições
Funarte,RiodeJaneiro,2004).EditorgeraldaSegundaPessoa.
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Artistasvalemporsuacapacidadederenovar,cuidaremde
formaoriginaldeestranhamentosinventivos,deoutro
lugardamemória.

Artistasconstroemhistóriaparaquevalhaapenaa
aventurahumana.Natradição,notransitardeideiasele
organizaocaos,movidopelanecessidadeinternade
expressarsentimentosefatosdecorrentesdesuaépoca.
Materializarumarealidade‒aproduçãocarregaumlongo
processodeaprendizagem,experimentações,persistênciae
foco.Umtrabalhoincansávelnocredoeobstinação.Na
labutadiuturnaenopoderdosonho.Osonhoeaaçãosão
motoresdarealidade.

Oartistaéumtrabalhadorcomooutroqualquer.Nem
melhor,nempiorqueoutrosprofissionais.Fezsuaescolhae
istocabeganhos,perdaseconsequências.Oquelhedá
importânciaéotrabalhoconcluídoeseupodercausador.
Arteéinvençãodelinguagem,transfigurações,códigos
específicosefalapessoal.

Artistasvisuaissãoprovocadoresqueconvertem
armadilhasdoolhar,atravésdalógica,numproduto
sensívelchamadoarte.Oengenhonacapturade
estranhamentos,marcadosnomundoreal,équedetermina
opoderdacriação.Nãoexistemprodutosdefinitivos,tudo
podeserrevisto,revisitado,buscandonovaspostulações.O
destinodoartistasempreseráaocorrência,easpontesde
acessoentrepessoalidadeeopluralismocontemporâneo.
Reproduziranaturezanãoématériaparaumartistacriador,
mastransfigurá-lanassuasmaisamplaspossibilidades.
Naturezacomomundofísico,tendênciaseinstintosque
norteiameconstituemaessênciadaespéciehumana.
Novossignificadosaojávisto,estranhamentosaocotidiano,
reprocessamentosdevivênciassãotarefaspertinentesao
ofício.Proporenigmasedecifrá-losemminúcias,qualidade
dalinguagem,ideaçõestransmutadas,níveldeinformação
einteligênciavisual,sãocúmplicesdocriador.Infelizmente
otalentonãogarantesobrevivência,vivercomdignidade
doprodutofinal,mascontribuideformanotávelpara
formaçãodeiconografiasoriginais,renovadoras,que
muitasvezesmarcamahistóriadaarte.Acriaçãodeum
idioleto‒linguagemespecíficadeumartistacriador‒
requercoerência,lucidez,dosedesmesuradadepaciênciae
contemplação.Todoartistaérefémdoseufazer,marca
autoral,grafiaepensar.Umremover-senoautoconhecimento,navidainstintivaprofunda.

Aintuição,umtipodeinteligência,nãoétudo,mas
imprescindívelnoprocessogerador.Oqueéexpressofoi
impressoanteriormenteemnossaestruturapsíquica.O
artistaéumoperário,articulandoequaçõesdoolhar.O
estoquedeideaçõesresultanumprodutofinal,quenão
maispertenceaoobreiroesimaopúblico,pormaisrestrito
queseja.Otrabalhofinalizado,elodeligaçãoentreartistae
ooutro,fazaaliança,demarcandopossibilidades
expressivas.Mastudodeveserjustificável,nalógica,na
proposição.Oartistatambémtemafunçãodeeducador,
nãosóprodutordearte.
Aliberdadedecriaçãoéirretocável,asubstânciamáxima.
Nãoseconcebeumartistaaprisionadoàmoda,mercado,
censuraoupossibilidadesexpressivas.Oconceitode
democraciaéconquistadacivilização.
Tudoestáimersoemnossasvivências.Nadaéporacaso,o
inconscienteésoberano.Interlocutoresajudamno
caminho.Nestecontexto,entremilhares,umexemplo
lapidarfoioartistapaulistaWesleyDukeLee,primeiroa
realizarumaperformancenoBrasilem1963.Eradesenhista,
pintor,fotógrafoedesigner.Inteligênciarara,aliadaa
culturaeconhecimento.Faleceuaos78anosemsetembro
de2010emSãoPaulo.

Alógicaeaemoçãosãocoisasdistintas,maspodem
perfeitamenteunidas,comosedeve,fluirparaumproduto
chamadoarte.Somaçõesdevivências,colchaderetalhosda
memória,ondeseconstróiessência.Caminhossimultâneos,
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qualquercriador.Integraçõesentrelinguagensvisuaise
verbalizadasaprimoramoproduto.
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