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RESUMO 
 
A partir do ponto de vista curatorial observa-se o Projeto Arte Pará como constituinte da 
história da arte que está sendo escrita no Pará, descreve-se e analisa-se o evento desde 
sua criação, tendo como perspectiva a organização e os conceitos formuladores do 
pensamento gerador do Projeto de curadoria de 2009. A intenção foi trabalhar a constituição 
dessa história levantando as questões locais inseridas no campo mais amplo da arte 
contemporânea realizada no Brasil e outros países, para promover a articulação entre as 
obras selecionadas e premiadas com as dos artistas convidados. 
 
Palavras-chave: Arte Pará. Arte Contemporânea. História da arte. 
 
 
ABSTRACT 
 
From the curatorial point of view we observe the Art Pará Project as a constituent of art 
history that being written in Pará, describes and analyzes the event since its inception, with 
the prospect organization and concepts makers thought generator Project curated by 2009. 
The intention was to work up the story raising local issues embedded in the broader field of 
contemporary art held in Brazil and other countries to promote the link between winning and 
selected works with guest artists. 
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A história da arte no Brasil, com algumas exceções, vem sendo escrita pelo 

ponto de vista dos centros culturais hegemônicos, econômica e politicamente mais 

fortes, ficando outros estados brasileiros com pouco espaço nessas narrativas que 

pretendem analisar a arte que se constitui em território brasileiro. A curadoria do 

Projeto Arte Pará 2009 segue um posicionamento, já adotado anteriormente, de 

transformar mostras e catálogo em instrumentos de construção de parte dessa 

história, no caso, a arte contemporânea. Registra-se e analisa-se a produção de arte 

que envolve não apenas artistas do Pará, mas dos demais estados, observando o 

contexto da arte local no universo mais amplo do Brasil. 

Seguindo este princípio, com a intenção de levantar questões pertinentes a 

uma história da arte na Amazônia, com ênfase na que vem se constituindo desde os 

anos 1980, quando surge o Arte Pará, adota-se, em 2009, como tema central do 
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evento, Extremos Convergentes. Pretendeu-se dar continuidade a abordagem 

sinalizada anteriormente, dentro de uma perspectiva de interação com o fluxo da 

história, interligando essas questões às que são específicas da arte e ao contexto no 

qual esta se encontra.  

Em 1982 quando teve início o Arte Pará começava a delinear-se, em Belém, 

um pensamento afinado com uma arte que, ao mesmo tempo em que se atualizava, 

procurava encontrar uma identidade. Se entendermos que não há uma definição 

simples para identidade e que esta resulta de um processo complexo de construção 

social, em que a questão identitária não se apresenta em estado puro, mas num 

fluxo constante de trocas subjetivas, culturais, pode-se compreender a 

heterogeneidade e o caráter flutuante da arte que se constitui no Norte do país, 

conectada com o centro artístico hegemônico do Rio e São Paulo.  

Naquele território amazônico ainda em formação, emergiam expressões 

identitárias e não uma identidade unidimensional. As trocas dos bens simbólicos 

processavam-se em um ambiente que procurava definir-se como detentor da 

“Visualidade Amazônica”, termo que designa uma arte que traz proximidades com 

elementos provenientes da cultura urbana periférica2 e ribeirinha, e que na imagem 

fotográfica traz uma luz especial, encontrada na Amazônia. João de Jesus Paes 

Loureiro, Osmar Pinheiro, Emmanuel Nassar e Luiz Braga, estão entre os primeiros 

que, nos anos 1980, pensaram ou utilizaram em seus trabalhos esses elementos 

que alguns estudiosos remetiam à “visualidade amazônica”3. Tratava-se de uma 

atitude cultural que por meio de um mapeamento simbólico-visual da região 

procurava os pontos de encontro entre a cultura “popular” e a “erudita”4.  

O surgimento do Arte Pará acontece neste cenário em que se configura uma 

intenção de demarcação de identidade visual que pertencia a determinados 

intelectuais e artistas e encontrava-se afinada com a política cultural da Funarte. 

Mas, independente da visualidade que se configurava no Norte do país, pode-se 

associar esse cenário ao contexto sócio-cultural da arte no Brasil e em outros 

países; e também à contribuição do Arte Pará no sistema artístico que começava a 

se estruturar de forma mais coletiva. O reconhecimento de artistas paraenses até 

então era esporádico, atribuído a poucos artistas que firmaram seu nome na história 

da arte brasileira, caso de Waldemar da Costa, Ismael Nery e Aluisio Carvão.  
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A afirmação de um espaço expositivo anual com o objetivo de difundir a arte 

realizada no Pará, ganha corpo com a curadoria de Paulo Herkenhoff5 e coincide 

com a proposta de retorno à pintura da Transvanguarda, surgida depois da 

predominância nos anos 1960 e 1970 de uma arte mais efêmera, não institucional.  

O ano de 1984 além de ser marcado pela exposição Como Vai Você Geração 

80?, montada no Rio de Janeiro no Parque Lage; em Belém, neste mesmo ano, 

adotava-se um novo procedimento no Arte Pará, abria-se espaço para participantes 

de outros estados e criava-se uma comissão julgadora composta por críticos 

reconhecidos nacionalmente, como Wilson Martins, crítico do Jornal do Brasil; 

Casimiro Xavier, que, na época, realizava crítica de artes plásticas para a revista 

Veja, e Marc Berkovsky, um dos coordenadores da Bienal de São Paulo naquele 

período. O jornalista paraense Cláudio de La Roque Leal foi convidado para 

assessorar os três críticos. 

Todavia, é com a decisão de convidar, em 1987, Paulo Herkenhoff para a 

curadoria do Arte Pará que se solidifica cada vez mais a concepção de um evento 

que contribui com a difusão e a própria constituição da arte local, sem ser restritivo 

ou regionalista. A convivência com críticos e artistas de outras cidades promove as 

trocas necessárias para os desdobramentos e pensamentos que serviriam para dar 

um perfil à produção artística de Belém. Sem ter uma experiência mais significativa 

no que concerne a performance, objeto ou instalação, a arte no Pará foi firmando-se 

no campo da pintura e desenho.  

O cenário nacional e internacional, nos anos 1980, encontrava-se propício à 

manifestação pictórica, o que de certa forma contribuiu com a aceitação e o 

reconhecimento nacional dos trabalhos de Emmanuel Nassar, Osmar Pinheiro, Dina 

Oliveira e Valdir Sarubbi. A fotografia foi outra categoria que ganhou credibilidade e 

reconhecimento nesse período, legitimando-se em território brasileiro as imagens 

fotográficas de Luiz Braga, Elza Lima, Miguel Chikaoka, Patrick Pardini, Eduardo 

Kalif, e muitos outros. A FotoAtiva, o Arte Pará e a própria Funarte tiveram grande 

responsabilidade por esse quadro favorável que se formou na década 1980. 

O Arte Pará constrói sua história não apenas atuando de forma significativa 

nesse período inicial, mas mantendo-se em um processo contínuo, acompanhando e 
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contribuindo com as transformações do circuito e sistema das artes. Nos anos 1990, 

a diversidade de linguagens fica mais evidente, há a quebra de limites entre a 

fotografia e as artes plásticas.  Uma nova concepção de arte tem lugar e o sistema 

ganha outra dimensão com a criação de inúmeros museus que disponibilizam novos 

espaços expositivos. No final da década Claúdio La Roque Leal assume a curadoria 

do Arte Pará, e de 2000 a 2004 quem fica à frente é Marcus Lontra. Em 2005, 

porém, Paulo Herkenhoff retorna, imprimindo uma concepção mais ampla ao 

universo artístico.  

Com a desterritorialização cultural e a porosidade fronteiriça, provocada, em 

parte, pelos fluxos migratórios constantes e pelo advento dos modernos meios de 

comunicação, têm-se uma nova dimensão da arte, testemunha-se a arquitetura de 

um cenário mais elástico que pode acolher diferentes manifestações nos mais 

diversos lugares. Na circulação fluída de pessoas, capitais e bens simbólicos, os 

lugares de origem e de passagem interligam-se configurando uma paisagem cultural 

fictícia e ao mesmo tempo real. 

Nos três anos em que foi novamente curador do Arte Pará, Herkenhoff esteve 

atento a todas estas questões que pautam o mundo contemporâneo, por isso desde 

então as inscrições não seguem uma classificação por categoria e a mostra já não 

se dá em um espaço único ou em dois lugares. O princípio expositivo passou a 

guiar-se por um pensamento que privilegia as articulações e parcerias institucionais. 

O público e o privado sintonizam-se em torno de um evento cultural que se tornou 

tradição, mas não se fixa no passado, ao contrário, abre-se às inovações, 

assimilando mudanças, dando visibilidade ao fluxo artístico local que não se isola, 

mas relaciona-se com outros artistas, mantendo um diálogo com o próximo e o 

distante.  

 Indo além do circuito em espaços institucionais, pertencentes ao Estado e ao 

Município, Herkenhoff adota a cidade como lugar de exposição, fazendo com que as 

obras se integrem com um símbolo da cidade: o complexo do Ver-o-Peso. Um 

trânsito cultural torna-se visível, a arte evidencia-se em um campo de relações 

sociais, ampliando o público, infiltrando-se no dia-a-dia citadino. As novas propostas 

curatoriais são acompanhadas pela importante decisão de investir de forma mais 

cuidadosa no processo educativo6. As ações e reflexões sobre o Arte Pará passam a 
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ser organizadas estabelecendo-se a valorização do conhecimento e da mediação 

entre arte e público. 

Quando, em 2008, Alexandre Sequeira, Emanuel Franco e Orlando Maneschy 

assumem a curadoria, de uma maneira geral, o princípio conceitual adotado por 

Herkenhoff é mantido, mas um dado novo surge: amplia-se o circuito expositivo para 

outros municípios. Este procedimento contribui tanto para a percepção do quadro 

artístico que se forma fora dos limites da capital, como também difunde a arte 

contemporânea para outros municípios desprovidos de um contato mais próximo 

com a produção atual. Ainda nesta edição, com a revisão das regras de 

participação, por inscrição mediante dossiê, ampliou-se a possibilidade do artista 

participar do Projeto, tendo elevado o número de inscrições, fazendo com que 

praticamente todos os estados do país se fizessem presentes. Outro dado 

significativo dentre as adaptações do edital à cena contemporânea foi a liberdade 

para que o artista pudesse apresentar projetos para lugares específicos, fora do 

ambiente museal no qual o projeto se concentra, o que estimulou a experimentação 

e a visibilidade de projetos que se apresentam em lugares não convencionais. 

Ao se redesenhar7 a curadoria do Arte Pará em 2009, deparou-se com um 

dado importante: a cena econômica do país entrara em crise e por isso a expansão 

do evento para outros municípios não foi possível continuar. No entanto, manteve-se 

o pensamento afinado com questões contemporâneas referentes à articulação com 

os espaços institucionais, a flexibilidade dos parâmetros da arte, a permeabilidade 

dos territórios fluídos e as plurais identidades, daí, como foi dito, a opção pelo tema 

Extremos Convergentes que norteou o evento. 

Dentro dessa perspectiva, o projeto do 28° Arte Pará apontou para o 

estabelecimento de pontes com diversas regiões do país numa curadoria que se 

concebeu desde o momento da eleição dos convidados ao júri, procedentes de 

pontos distintos do Brasil e detentores de experiências diversificadas na arte. Estas 

escolhas são fundamentais, pois o corpo de jurados, ao eleger o grupo de 

selecionados, realiza o recorte da produção nacional que é trabalhado pela 

curadoria nos diversos museus, em diálogo com os artistas convidados. Assim, para 

os curadores o olhar do júri detém uma importância destacada e a opção por este 

conjunto de especialistas é feita a partir de suas percepções de mundo e de pontos 
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de vista diferenciados, dentro de uma perspectiva dialógica com as diversas 

nuances do Projeto Arte Pará. Daí acreditar-se que podem contribuir com o projeto 

curatorial, uma vez que suas idéias somam na organização de um recorte que vem 

ao encontro das discussões contemporâneas propostas como mote do Arte Pará. 

Assim, a construção da curadoria do Arte Pará é elaborada dentro de uma 

perspectiva relacional, buscando fomentar a produção local e nacional 

contemporânea, ressaltando projetos que possuem densidade, qualidade e 

coerência estética. Cria-se um locus para a reflexão, que tanto se materializa nas 

relações estabelecidas entre os espaços expositivos com as questões suscitadas 

pela curadoria, quanto em suas interações com o lugar em que as obras estão 

sendo apresentadas. Há uma preocupação com os diálogos propostos entre as 

obras, no que concerne a construção de pensamento, com a elaboração dos 

conceitos e textos, concebidos por meio de processos que inter-relacionam artistas, 

curadores, educadores e mediadores culturais.  

São diversas frentes de ação que se solidificam em um projeto que busca 

estimular a produção, a fruição e o pensamento da arte, transformando, ao longo de 

três meses, a cena da arte na Amazônia, instigando o público a uma vivência mais 

próxima com a experiência artística. Em 2009 houve duas aberturas do Arte Pará, a 

primeira ocorreu com uma mostra que apresentava os artistas convidados no Museu 

Histórico do Estado do Pará - MHEP, em uma exposição de curta duração. Na 

segunda reelaborou-se a primeira, ampliando-se a mostra para os outros museus de 

forma dinâmica, com a inserção e o diálogo com os artistas selecionados, criando 

ritmo e fluidez entre os espaços expositivos, propiciando ao Arte Pará outras 

possibilidades de relação entre obras. 

Em seus vinte e oito anos de realização, o Arte Pará está em consonância 

com as questões da arte contemporânea e olhando para sua história. Artistas 

nacionais e internacionais figuraram em uma potente construção em torno do fazer 

artístico, num movimento de aproximações e divergências de questões, mostrando a 

riqueza contida na diferença.  

Iremos aqui fazer uma pontuação do que se viu nos diversos espaços 

culturais em que o Arte Pará se apresenta, traçando relações entre as mostras e 
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parte da produção elencada pela curadoria no ano de 2009, num recorte a partir de 

algumas obras que estabelecem relações particulares nestes ambientes. 

A diversidade de linguagens e os territórios fluídos dos espaços expositivos 

do Museu Histórico do Estado do Pará – MHEP se faz presente na mostra que dá a 

dimensão da síntese do tema central do Arte Pará. A sala de entrada abriga uma 

discussão sobre o corpo, em que a experiência do estar no mundo e das múltiplas 

provas submetidas ao corpo, como o aparato para a experiência se manifestam. 

Nesta sala encontra-se o grande prêmio, Quando todos calam, obra de Berna Reale, 

formada por três imagens fotográficas. Trata-se de uma fotoperformance, em que o 

ato e as imagens fundem-se em processos aparentemente independentes. De fato, 

o ato, a relação vivida no lugar não se repete no espaço expositivo. A imagem 

transportada para o papel adquire uma força poética de difícil tradução. O corpo nu, 

pousado sobre a mesa, sobre a toalha branca, conjuga-se ao vento, às negras 

nuvens, aos abutres.  

Reale ativa em sua performance orientada para a fotografia questões 

significativas para a arte, dentro de uma perspectiva da representação, da 

elaboração da paisagem e que nos remete à inúmeras pinturas, como as de estudos 

de anatomia, recorrentes ao longo da história da arte, tal qual em Lição de Anatomia 

do Dr. Van der Meer, (1617), do pintor holandês Michiel Jansz van Mierevelt. 

Referência, talvez inconsciente, motivada por uma imersão na arte e pelo seu olhar 

político sobre o papel do artista na própria história, Reale realiza sua performance 

diante do cartão-postal por excelência da cidade de Belém, o porto do mercado do 

Ver-o-Peso. Também esta eleição nos invoca à outra paisagem registrada para a 

posteridade com nuvens escuras pairando, da época dourada da pintura holandesa: 

Vista de Delft, (1659-1660) de Johannes Vermeer.  

Reale instiga o observador a algo que está além do tempo fixado na 

fotografia, aponta para um continum cinematográfico, ora em suspensão, o que 

reforça ainda mais o conteúdo dramático presente na obra, pois há o tempo 

fragmentado, mas repleto de movimento, conclamando-nos ao eterno retorno do 

tempo da imagem8, por meio de seu tríptico embebido de significados e referências.    
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A passagem para sala seguinte se processa pelo viés político, a presença da 

luz e a quase ausência da cor fornece ao ambiente uma sobriedade propícia à 

reflexão. Uma artista convidada divide espaço com dois premiados. Regina Silveira, 

guarda um especial conhecimento da estrutura do desenho, expandindo-o, dando-

lhe nova configuração, reinventando a imagem.  Em 1971 inicia em seus trabalhos a 

utilização da fotografia e de apropriações imagéticas nas quais são perceptíveis as 

deformações resultantes da pesquisa sobre a perspectiva. Em 1980 essas 

deformações ganham grandes dimensões, e é justamente uma obra desse período, 

da série Dilatáveis, criada originalmente em heliografia que participa do Arte Pará 

2009. As sombras expandidas e distorcidas remetem à discussão de um sistema de 

poder representado por militares, políticos, esportistas, executivos. Coloca-se em 

questão a hierarquia que distorce a realidade, projeta sombras que oprimem o 

homem comum. 

Uma instalação composta por três fotografias em branco e preto e um texto, 

de Paula Sampaio, traz um ângulo e uma luz especiais. Desta vez o que se impõe 

não é a figura humana, mas a delicada relação que se estabelece entre o 

espectador e a luz vinda da fresta e que se abre exigindo uma aproximação, o 

exercício do olhar. O que se torna nítido não é o que se distingue de imediato, num 

jogo de claro-escuro, mas o que se desvela aos poucos. Há um pássaro, um vôo 

iminente, uma Nau Frágil preste a navegar, algo pronto a desprender-se e perder-se 

no infinito. O texto que faz parte da Nau Frágil de Sampaio não pretende explicar as 

imagens, mas poeticamente as amplifica, como que num grito que ecoa dentro do 

olhar atento, a partir de imagens realizadas ao longo da rodovia Transamazônica, 

que aponta para a fragilidade da vida que se constitui em situações extremas.   

Uma fotógrafa que não fotografa ocupa a sala seguinte. Algumas obras de 

Rosângela Rennó foram dedicadas à questão da amnésia social e desenvolveram-

se a partir de apropriações de imagens fotográficas provenientes de arquivos 

públicos e privados. A obra apresentada no Arte Pará 2009, Espelho Diário, tem seu 

título inspirado no tablóide sensacionalista Daily Mirror e condensa oito anos de 

pesquisa em jornais sobre notícias de mulheres com o nome Rosangela. 

Apresentada pela primeira vez em São Paulo, em 2001, trata-se de um Diário-

colagem, do qual surgem 133 personagens criadas em parceria com a escritora 

Alícia Duarte Penna.  O tom de ficção e as pequenas tragédias do cotidiano são 
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tecidas nas múltiplas narrativas, interpretadas pela autora. Um único nome imbui-se 

de identidades distintas, de diferentes enredos: Rosângela.  

Mais adiante, imagens fixas e em movimentos articulam-se com pontos de 

vistas que se fixam no cotidiano, na cidade, como no projeto do artista norte-

americano radicado na Alemanha Ben (Benjamin) Patterson exibe a foto-projeto 

conceitual de uma escultura concebida para a Baía dos Golfinhos (Itália) e que hoje 

se encontra no Museo Del Parco, Porto Fino (Itália), pois após uma longa briga 

política não pode ficar no local planejado, como vemos na imagem do projeto.  Se a 

escultura real hoje não se encontra inserida nesta paisagem, como vemos na 

montagem fotográfica exposta em Belém, enquanto imagem/projeto ela se realiza, o 

que confere a esta fotografia significado especial e revela um dos procedimentos do 

Fluxus: a obra existe no momento em que você pensa a mesma.     

Claudia Leão e Leonardo Pinto trabalham com imagens do cotidiano 

colecionadas a partir de celulares de amigos e familiares que são editadas 

propositadamente de forma aleatória. O tempo é ágil, distribui-se no fragmento, na 

cor que torna abstrato o que tem contorno e forma. O ato simples aproxima-se do 

esquecimento, daquilo que se perde a cada segundo no ato de viver. A velocidade 

contemporânea não permite que as corriqueiras seqüências ganhem nitidez. 

Pedaços do que foi vivido emergem sem que o tempo os absorva, o que vem à tona 

logo se perde em outra imagem, e outra e mais outra. 

A complexidade das relações afetivas ganha estranhos contornos nos vídeos, 

fotografias e pinturas de Paulo Meira. O nonsense introduz-se em um universo de 

humor e crueldade, num diálogo entre filosofia, história e ficção. No vídeo, as ordens 

de uma palhaça ao personagem de olhos vendados revelam o poder de uma ordem 

estabelecida que é cumprida cegamente, mesmo que o perigo torne-se  próximo. O 

corpo coberto do “torturador” contrasta com o peito nu do “torturado”, a voz 

estrangeira é a sonoridade emitida pela cruel palhaça que distante da “ingenuidade 

circense”, delicia-se com o papel de algoz. Meira instigando-nos a observar sua obra 

densa e repleta de metáforas com atenção redobrada.   

No entremeio de salas, encontra-se o video-instalação de Acácio Sobral, que 

recebeu o Grande Prêmio em 2004, e foi remontada como um dos homenageados 
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de 2009. Trata-se de Correspondências (do espinho/da vida/da arte). Acácio sempre 

se distinguiu pelo incessante processo de pesquisa conceitual e material e criou este 

vídeo instalação com o intuito de discutir a arte, a vida, a dor. A poética se 

estabeleceu na junção da música de Gustav Mahler, com as cenas que o artista se 

apropriou do cinema, da história da arte. A sucessão de imagens sempre apresenta 

o personagem tirador de espinhos que nunca é o mesmo, mas pode ser reconhecido 

pelo ato, pela posição recorrente de aliviar a dor, de retirar aquilo que lhe causa 

sofrimento. Em frente às sucessivas cenas um banco se destaca, sobre ele: um 

prato com espinhos. Há uma clara referência a Marcel Duchamp, à arte, ao efêmero, 

à dor integrada à existência, que pode cessar por um tempo, todavia, retornar mais 

adiante.  

Se destaca, ainda, na exposição, a instalação Hoximu de Klinger Carvalho, 

que foi exposto pela primeira vez em junho de 1994, na Galeria Theodoro Braga. As 

cuias, velas e cruzes, não denunciam uma única morte, mas a morte em massa. 

Esta obra refere-se ao massacre dos Yanomani que ocorreu em agosto de 1993. 

Índios foram assassinados por garimpeiros, na fronteira do Brasil com a Venezuela. 

Segundo Sonia Vinas, que apresenta o catálogo da exposição na Galeria Theodoro 

Braga (Belém/PA), revela que quando um Yanomami morre seus objetos são 

destruídos e cumpre-se um ritual em que o corpo do morto desaparece. Sendo 

assim, os cadáveres não foram encontrados. A ausência dos corpos serviu então de 

álibi aos assassinos, que afirmaram não ter havido mortes. Klinger denuncia a 

violência cometido contra os Yanomani, ao mesmo tempo em que alerta quanto à 

omissão referente ao gradual genocídio indígena.  

O Museu de Arte de Belém - MABE integra o Arte Pará com uma única obra, 

o site-specific  Tempo Cabano, de Armando Queiroz que recebeu o 2º Prêmio. O 

artista criou a obra especialmente para ocupar esse prédio antigo, sede da 

prefeitura. Elegeu como eixo do trabalho um momento histórico do Pará, a 

Cabanagem, revolta que aconteceu no século XIX e aliava a camada pobre da 

população à elite local formada por fazendeiros e comerciantes, contra o governo 

regencial. Queiroz estabelece uma relação entre passado e presente, contrapõe em 

que cada extremo da escada interna do Palácio Antonio Lemos, duas significativas 

imagens, interligadas por meio de uma montra contendo um amendoim sobre uma 

moeda cabana. Uma imagem é a pintura Cabano Paraense de autoria de Alfredo 
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Norfini, realizada em 1940, que pertence ao acervo do referido Museu; e a outra é a 

fotografia de Luiz Braga, Vendedor de Amendoim, de 1990. No fio da história se 

entrelaça às memórias, lacunas e embaçamentos do que foi. O que se coloca nas e 

entre escadas, é uma obra, não um fato, o que se relacionam são os tempos, a 

estética, a condição pendente dos excluídos, daqueles que se encontram à margem 

da história oficial.  

Queiroz sempre optou pela delicadeza à violência. Entretanto, não dispensa o 

vigor, não silencia diante daquilo que o incomoda, daí as suas obras constituírem-se 

atualmente uma das mais potentes no norte do país. A obra, fruto de um extenso 

processo de negociação, detém complexidade de articulação. Não apenas nas 

relações propostas entre imagens e objetos, mas uma negociação invisível, anterior 

a sua realização, entre o artista e seus colaboradores – Luiz Braga e a direção do 

Museu de Arte de Belém -, que viabilizaram a instauração da obra e sua 

permanência ao longo do Arte Pará.  

Queiroz, ao ativar relações entre imagens e objetos de outros, rompe com um 

atrator de forças tão corrente nas artes, que é o ego do artista, dissolve-o, propondo 

um revelar que é coletivo, das inúmeras, pequenas e grandes violências, ocultas em 

nossas entranhas, naquilo que muitas vezes atribuímos menor importância. 

O Museu de Arte Sacra – MAS, recebeu um conjunto de obras reunidas pela 

pluralidade de uma abordagem questionadora da identidade. Discute-se a 

diversidade identitária, questionando como essa identidade se constitui em um 

mundo globalizado, no qual obras podem ser criadas a partir de relações e decisões 

estabelecidas virtualmente.  

Paraísos Instáveis, de Laércio Redondo e Adriana Barreto, que teve início em 

2006, quando Regina Melim convidou Laércio para participar da publicação Por 

fazer (PF). Com um desenho, Redondo conclamava o público a ser participante ativo 

de uma performance. O projeto desdobrou-se por meio da interação com o público e 

de registros fotográficos. Diferentes tipos de interação aconteceram, a experiência 

Paraíso Aqui de Adriana Barreto, foi uma delas. A artista registrou em Florianópolis a 

sua ação e a enviou a Laércio Redondo. Assim, iniciaram uma troca de imagens e 

mensagens, gerando o trabalho apresentado no Arte Pará, que mantém a idéia de 
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fluxo ao ser realizado em duas frentes: a primeira, com um impresso contendo 

imagens de Redondo e Barreto feitas para a circulação, para a dispersão e a 

segunda com a publicação no Jornal O Liberal da orientação para performance, com 

o desenho inicial de Redondo, convidando novos participantes a tomarem parte do 

jogo da criação. 

Da mesma maneira que a proposta de Laércio Redondo e Adriana Barreto 

disponibiliza identidades imagéticas de um fruto paradisíaco como uma maçã para 

que se estabeleçam relações de afetividades entre países e pessoas, pode-se 

perceber um processo que traz outras questões como as do artista peruano 

Giuseppe Campuzano. Este artista discute por meio do corpo e da performance a 

construção de subjetividade e processos de elaboração cultural. Ao travestir-se para 

a câmera, aciona os tópicos espirituais e psíquicos de unicidade em contraste com a 

multiplicidade de idolatrias indígenas e marianas, levando o público a perceber que 

constitui um dispositivo para práticas artísticas, culturais e sociais, como no Museu 

do Travesti no qual discute o importante papel que a androgenia teve na cultura pré-

colombiana e a posição dos travesti no mundo contemporâneo.  

O vínculo entre Imagens e Pensamento serviu de eixo conceitual ao núcleo 

de obras que a curadoria destinou ao Museu da Universidade Federal do Pará – 

MUFPA.  Partiu-se do princípio que vivemos desde os primórdios relações com o 

mundo em que a Imagem se estabelece como potente vetor de mediação. Por meio 

dela nos relacionamos com o transcendental e com os fatos mais importantes e 

corriqueiros da história.  

Com o objetivo de documentar parte da história da arte que se constitui no 

Pará, a mostra começa com o vídeo Cenesthesia, de Jorane Castro, Dênio Maués e 

Toni Soares, produção do final da década 1980, convidada por ser uma referência 

da experimentação visual de uma época e marco da videoarte em Belém, tendo 

ainda, como uma pontuações históricas, Delírio, de Val Sampaio e Anjos sobre 

Berlim, de Nando Lima. Também se detendo nas pequenas coisas da vida, Luciana 

Magno, 3° Prêmio do Arte Pará, irá habitar, por uma semana, uma loja de móveis 

modulados. Em Vit(r)al, a artista desenvolve uma proposição de intervenção urbana 

que se encontra no campo da performance. Nos procedimentos que antecedem à 

intervenção, a artista busca um estabelecimento que aceite recebê-la e negocia sua 
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permanência para que, ao longo do período, utilize-se dos ambientes artificialmente 

montados para compor uma casa, com o intuito de levar vida a estes lugares de 

venda. Dorme, come, cozinha, faz as atividades do seu cotidiano, interagindo e 

modificando o ritmo dos funcionários e clientes. Através de câmeras de segurança e 

de seu computador, o ato performático de Luciana Magno a manteve exposta em 

plena vitrine e vigiada 24 horas pela câmera que transmitiu para a internet, imagens 

que eram exibidas, ainda, no MUFPA, para depois do período de habitação na casa 

comercial, ser substituído por um vídeo com tempo acelerado. 

Um dos convidados especiais que atiçou a discussão acerca da imagem, do 

corpo e sua inscrição na paisagem foi Paulo Meira, que apresenta a instalação 

Marco Amador - Sessão A Perda de Vista, com fotografias e video, no qual gira com 

uma mulher nua em seus ombros, com uma de suas esculturas hélices na mão. Por 

meio de contato intenso ocorre uma transmutação. Nas fotografias dispostas no lado 

oposto ao vídeo, os personagens viajam rapidamente pelo mundo, por pontos 

turísticos, históricos e pela natureza. Na fotografia principal, uma citação à 

performance fotográfica de Duchamp nos leva a pensar sobre as ironias da arte, da 

vida e da subjetividade, encenada em um corpo modificado. Instigante, a obra de 

Meira nos põe em estado de alerta. Imagens e Pensamento se constituem, em 

mostra de caráter especial, por nos lembrar da importância da representação para a 

história da própria humanidade e de como a imagem vem se tornando cada vez 

mais complexa e surpreendente em suas possibilidades.    

Ciência e estética: um diálogo possível foi a proposta curatorial para um dos 

mais importantes museus de ciência do Brasil, o Museu Paraense Emílio Goeldi – 

MPEG.  Obras do acervo museológico, criadas por nossos antepassados e pelas 

culturas indígenas, apresentam-se a partir de uma parceria entre a instituição e o 

Arte Pará. Inserida em uma construção conceitual que tem como eixo a questão 

estética, a mostra evidencia não apenas o valor científico-cultural da arte plumária e 

dos objetos líticos, mas proporciona ao público uma apreensão sedimentada no 

fenômeno artístico, viabilizando a aproximação entre arte e ciência por meio deste 

importante patrimônio e de obras de artistas contemporâneos. 

Nesta exposição, o trabalho de Julia Amaral sintoniza-se com a poética das 

representações científicas, mas refere-se ao campo específico da arte. São 
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delicadas peças, tratadas como jóias e guardadas em vitrines projetadas 

especialmente para abrigarem estes objetos que anteriormente habitavam a 

natureza. A artista assume papéis diferenciados, ora entomóloga, ora joalheira, 

discute a idéia de morte e transcendência, oferece aos nossos olhos pequenas 

relíquias, metáforas da nossa própria fragilidade, do tênue espaço entre vida e 

morte. 

Nesta mesma exposição a obra de Vicente do Rêgo Monteiro relaciona-se 

com a cerâmica arqueológica que se encontra próximo à tela. Trata-se de uma 

inspiração na cerâmica indígena da Amazônia. O motivo amazônico é recorrente na 

obra do artista que ilustrou o livro de P. L. Duchartre – Légendes, Croyances et 

Talismãs dês Indiens de l’Amazonie. Pode-se reconhecer no quadro do artista os 

fragmentos das cabeças que servem de adorno à cerâmica retratada e ao mesmo 

tempo as referências da arte moderna européia. A obra Violon D’Ingres de Rêgo 

Monteiro foi criada em 1969, traz no título uma citação ao artista neoclássico Ingres 

e também ao título de uma famosa fotografia de Man Ray Le violon d'Ingres, de 

1924.  

Estabelecendo uma rede de significados provenientes de uma cadeia de 

pensamento que se abre a diferentes interpretações do mundo, o Arte Pará não 

ocupou apenas os espaços expositivos consagrados, foi para as ruas em uma ação 

que se sobrepôs às pichações e grafites, e com a proposta de Lu Magno manteve 

interligados uma sala expositiva, uma loja de decoração e a internet. O público e 

privado se diluíram neste ato que ironiza uma sociedade que perdeu seus limites e 

expõe tão facilmente sua intimidade.  

O caráter crítico e poético do Arte Pará 2009 teceu interpretações distintas do 

mundo contemporâneo, ocupou extremos, manteve-se em uma teia de relações que 

se transforma a todo instante, modificando o que está em volta e as delicadas 

instâncias de ordem subjetiva. Fez-se presente as interrogações, as incertas 

trajetórias. Política, subjetividade, alteridade são conclamadas a dialogar com 

parâmetros presentes na arte, como a estética, de forma relacional. O artista, hoje, 

mais do que nunca, está em contato íntimo com o mundo e com o que lhe afeta, 

ampliando suas experiências que o levam àquilo que percebemos como arte. 
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Notas 

                                                 
1 Este texto encontra-se no catálogo do Arte Pará 2009 e adaptado para ANPAP 2010. 
2 Apesar da dubiedade que esta palavra acarreta no sentido de que depende do que se considera centro ou 
periferia, está sendo usada para designar áreas da cidade formadas por subúrbios que apresentam baixo poder 
aquisitivo, nos quais prevalecem ornamentos, publicidades e vestimentas, com cores fortes. Nas fachadas das 
casas além das cores, predominam adornos geométricos. 
3 Esta conjugação de pensamentos e ações vai gerar discussões, seminários e o livro As Artes Visuais na 
Amazônia: reflexões sobre uma Visualidade Regional, que se inseriu no Projeto Visualidade Brasileira editada 
pela Funarte e Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Pará – SEMEC. 
4 Mesmo que atualmente as concepções de cultura procurem não tornar dicotômica a relação entre cultura 
popular e erudita, no começo da década de 1980 era observável um olhar que marcava essa diferença, apesar 
da intenção de associar as duas culturas em um trabalho de arte e dirimir essas distâncias. 
5 Em 1987 Paulo Herkenhoff foi convidado para ser curador do Arte Pará, antes já havia tido contato a arte 
produzida em Belém, no momento das ações da Funarte, quando diretor do Instituto Nacional de Artes Plástica-
INAP. Na ocasião do convite, no entanto, era diretor do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. 
6 Vânia Leal, com uma vasta experiência em educação em museus de arte e em educação patrimonial assume a 
coordenação do setor educativo. 
7 Orlando Maneschy prossegue como curador e Marisa Mokarzel é convidada, para juntos, pensarem e 
exercerem a curadoria. 
8 Ver: Flusser, Vilém. A Filosofia da caixa preta. São Paulo: Hucitec, 1985, p.14. 
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