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RESUMO: O presente trabalho objetiva traçar um paralelo entre os eventos “Objeto e 
Participação”, “Do Corpo à Terra” e os Salões Nacionais de Arte da Prefeitura de Belo 
Horizonte na década de 1970, no que se refere à experimentação artística proposta por 
Frederico Morais à época da inauguração do Palácio das Artes. Tal experimentação 
alcançara e tivera continuidade nos Salões? 
 
Palavras-chave: Salões, experimentação, contemporânea.  
 
 
ABSTRACT: This paper aims to draw a parallel between the events "Objeto e Participação", 
"Do Corpo à Terra" and Salões Nacionais de Arte da Prefeitura de Belo Horizonte in the 
1970s, with regard to artistic experimentation proposed by Frederico Morais to time of the 
inauguration of the Palácio das Artes. This trial had reached and continuity in the Halls? 
 
Keywords: Halls, experimentation, contemporary. 
 
 
 

Introdução 
  
O presente trabalho está situado na emergência da arte contemporânea em Belo 

Horizonte, na transformação do cenário artístico e na proposição da 

desmaterialização artística, o que caracterizou o final da década de 1960 se 

estendendo à década de 1970. O termo “arte contemporânea” é utilizado por 

Rodrigo Vivas em Por uma História da Arte em Belo Horizonte: Artistas, Exposições 

e Salões de Arte para designar o período que marca o processo de questionamento 

das instituições artísticas na capital mineira na década de 1960. Anteriormente, 

Marília Andrés Ribeiro utilizou “neovanguardas” no livro Neovanguardas: Belo 

Horizonte, anos 60 para abordar o já citado período. Aqui o termo “arte 

contemporânea” será adotado em consonância com o trabalho de Vivas (2012), uma 

vez que “neovanguardas”, tal como operacionalizado por Ribeiro (1997), pode 

produzir uma relação imediata com as vanguardas históricas (europeias), que beira 

a dependência, a subordinação. Não é exatamente uma “inadequação” do termo, 

mas a forma como é demonstrado, reconhecendo essa atuação artística primeiro no 
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contexto europeu, nos Estados Unidos, na realidade brasileira considerando o eixo 

Rio/São Paulo e outras cidades brasileiras e, por último, Belo Horizonte, indicando a 

existência de um centro difusor (a Europa) para as periferias.  Por outro lado, o 

termo “arte contemporânea” denotaria um sentido mais claro de diálogo, de 

comunicabilidade entre o que foi produzido e experimentado a partir do final da 

década de 1960, em Belo Horizonte e as vanguardas históricas internacionais.   

Exemplo da desmaterialização artística no âmbito internacional pode ser encontrado 

no livro de Lucy Lippard: Six years. The Desmaterialization of the art object (1966-

72), em que a autora “reúne um conjunto de recortes de jornais, manifestos e outras 

informações disponíveis sobre os artistas do período. Tal fato mostra que o processo 

seria mais importante que a materialidade do objeto resultante.” (VIVAS, 2012, p. 

209-210) 

As propostas de desmaterialização referidas questionavam as categorias 

estabelecidas, como “pintura e escultura”, na tentativa de negar esses suportes 

tradicionais e integrar a arte com a vida, exigindo a participação direta do espectador 

no contato com as obras. Os Salões de Arte se configuram então, como um caminho 

de pesquisa para entender as mudanças na cena artística belorizontina, desde o 

questionamento de categorias e suportes tradicionais até a mudança na crítica de 

arte mineira. Eles tinham a função de divulgação, discussão, formação de público e 

artistas, sendo que no Brasil, possibilitavam a complementação da formação do 

artista através do Prêmio de Viagem ao Estrangeiro. A partir de 1960, com o XV 

Salão Municipal de Arte da Prefeitura de Belo Horizonte, houve a concessão do 

prêmio de aquisição, uma iniciativa que possibilitou a constituição do acervo do 

Museu de Arte da Pampulha, sendo que tal acervo se constitui como rica fonte de 

pesquisa para a História da Arte.  

 Rodrigo Vivas aponta que  

O ano de 1966 representa a modificação no perfil da crítica em Belo 
Horizonte. Críticos combativos, como Frederico Morais, são 
substituídos por Morgan Motta e Márcio Sampaio que possuíam perfil 
mais moderado e apoiavam os artistas mineiros incondicionalmente. 
(VIVAS, 2012, p. 175)  
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Assim, o que significou a saída de Frederico Morais do cenário mineiro? E seu 

posterior retorno propondo ações fora da instituição? Tais ações são a 

materialização da “nova crítica”; são as propostas de “Objeto e Participação” e “Do 

corpo à Terra”, ambas ocorridas em 1970, ano da inauguração do Palácio das Artes. 

Morais atua fora da instituição, mas também está presente nos Salões de Arte da 

capital mineira, como jurado e como participante. As indagações feitas a seguir 

buscam compreender até que ponto as propostas de experimentação1 artística são 

abarcadas pelo Salão Nacional de Arte Contemporânea da Prefeitura de Belo 

Horizonte na década de 1970? Ou os salões “morrem” enquanto experimentação? 

Os estudos se concentrarão no paralelo entre as propostas de “Objeto e 

Participação” e “Do corpo à Terra” e as obras premiadas no Salão Nacional de Arte 

Contemporânea da Prefeitura de Belo Horizonte, de 1970 a 1975.  

 

A construção de um cenário específico: Belo Horizonte 

Para a compreensão do ambiente de emergência da arte contemporânea na capital 

mineira há que se remontarem períodos anteriores, internacionais e nacionais, não 

num sentido de subjugação da realidade artística brasileira à internacional, mas no 

diálogo que alude à construção de um cenário específico.  

Partindo de uma comparação da realidade internacional com a brasileira, está o livro 

“Modernidade e Modernismo no Brasil”, organizado por Annateresa Fabris. De 

acordo com ela, um dos discursos acerca da arte moderna parte das suas relações 

com a sociedade, o que remete à figura de Coubert, que seria o “inventor” da arte 

moderna por se dirigir diretamente ao público, em detrimento do papel legitimador 

dos poderes acadêmicos. O artista moderno deve defrontar-se com o público (com o 

júri do salão e com o espectador). 

Observa-se assim, o questionamento da tradição e um caminho para as 

experimentações artísticas que já se iniciavam.  
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Já no Brasil, o modernismo2 se constituiu de maneira diversa da realidade europeia. 

Para Tadeu Chiarelli, a pintura modernista brasileira se caracterizou pela 

necessidade de captar a realidade física e social do Brasil, para a criação de uma 

arte nacional. Mas, não se enquadraria inteiramente no conceito de pintura moderna, 

no sentido da modernidade desejada pelas vanguardas históricas, já que a feitura 

dessas obras brasileiras ainda adaptavam os pressupostos e convenções da “arte 

moderna” europeia.  

A partir dos anos 50 do século XX o interesse na arte brasileira de se produzir algo 

“genuinamente nacional” é paulatinamente abandonado, dando lugar a uma 

produção que dialoga diretamente com as questões da arte internacional. Tal 

mudança pode ser percebida em movimentos não figurativos surgidos nessa 

década, influenciados pelo impacto das edições das Bienais Internacionais de São 

Paulo, criadas pelo Museu de Arte Moderna de São Paulo em 1951, que colocaram 

os artistas brasileiros em contato direto com as obras dos principais artistas 

internacionais do século XX. Essa nova situação tornou o ambiente brasileiro mais 

cosmopolita às indagações estéticas que vinham do exterior.  

Anteriormente, ao longo dos anos 1940, de acordo com Maria de Fátima Morethy 

Couto, no livro “Por Uma Vanguarda Nacional” (2004), havia uma relevância 

excessiva dada aos temas nacionais nas obras de arte, o que contribuíra para a 

generalização de uma indiferença em relação à arte abstrata, que remeteria às 

experiências das vanguardas históricas internacionais. A arte abstrata, contudo, já 

havia sido introduzida no Brasil, sendo que a primeira participação de artistas 

abstratos estrangeiros em exposições aqui realizadas, data do final dos anos 1930, 

nos Salões de Maio, dedicados à arte moderna e realizados em São Paulo. Porém, 

predominava no Brasil um ambiente cultural fortemente nacionalista e preocupado 

com o poder de comunicação da obra artística. “Temia-se a importação de ideias ou 

de práticas sem nenhuma ligação com as pesquisas em andamento no país.” 

(COUTO, 2004, p. 41)  

Às vésperas da implantação da I Bienal de São Paulo de acordo com Aracy Amaral 

observa-se a “defesa do realismo versus abstracionismo (...) Em suma: é a 
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emergência, no plano artístico, de duas posturas em permanente combate ou 

alternância de preponderância em nosso século na América Latina, a do 

nacionalismo versus internacionalismo.” (AMARAL, 2003, p. 229-230)   

Ainda que não se possa afirmar que o internacionalismo triunfou a partir das Bienais 

de São Paulo, tais manifestações, ao privilegiar o moderno, ajudaram a reduzir o 

abismo existente entre a jovem vanguarda brasileira e a arte abstrata. (COUTO, 

2004, p.58) 

Na década de 1960, partindo para a realidade de Belo Horizonte, há um processo de 

questionamento da arte estabelecida, com a proposição de alternativas artísticas 

voltadas para o experimentalismo. O debate acerca de tais propostas foi 

impulsionado pelos Salões de Arte, que se configuravam como um espaço aberto 

para a discussão de questões artísticas e simultaneamente, eram um incentivo para 

os artistas premiados.  

Angela Ancora da Luz, em “Uma Breve História dos Salões de Arte: Da Europa ao 

Brasil” aponta: “Que estranho sentimento de fascínio o Salão exerce, ainda no 

presente, para os que o frequentam e os que escrevem sobre ele? Como explicar a 

sedução do objeto exposto no confronto com o outro? A emulação entre artistas? A 

avaliação pública, tantas vezes divergente do júri?” (LUZ, 2005, p. 17). 

Corroborando com as colocações da autora, que em seu texto cita a argumentação 

de Argan, a formação do historiador da arte se dá em museus, galerias, igrejas e 

nos salões; o que se estende aos teóricos e críticos de arte, uma vez que sem o 

contato com a obra, sua visualização, não há fundamento para a argumentação. O 

Salão então potencializa tal experiência, traz a “novidade” do artista, renova 

experiências, lança nomes, consagrando alguns e sepultando outros. Promove a 

participação ativa do espectador, é uma arena, onde a luta se dá através da fruição 

do observador. (LUZ, 2005, p. 18) 

No Brasil, “Os Salões de arte, historicamente, estiveram associados à Academia, 

tendo as primeiras reivindicações modernas sido sentidas na década de 1930”. 

(VIVAS, 2012, p. 118).  
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Em Belo Horizonte, em 1937, é inaugurado o primeiro Salão de Belas Artes, em 

certa medida, em repercussão favorável da Exposição Bar Brasil, ocorrida em 1936. 

Os primeiros salões, no entanto, não possuíam o caráter da arte moderna, embora 

tenham surgido teoricamente para representá-la. (VIVAS, 2012, p. 120) 

A história dos Salões em Belo Horizonte possui diversas nuances, desde sua 

inauguração, até o momento abordado por este trabalho: a partir do final da década 

de 1960. Não há uma continuidade, um movimento linear nesse percurso, mas 

interessa dizer que a estrutura do Salão, desde sua inauguração, sofreu importantes 

modificações e a década de 1960 registrou a culminância de transformações 

estruturais nas quais se situam o cerne da pesquisa aqui apresentada.   

No final dos anos de 1960, como dito, ocorreram mudanças na estrutura do salão e 

no XV Salão Municipal de Belas Artes da Prefeitura de Belo Horizonte a única 

exigência para a inscrição é a nacionalidade brasileira (estrangeiros só residentes no 

Brasil há mais de dois anos). O certame contava com a presença de artistas 

paulistas, cariocas e mineiros, que também participavam de movimentos realizados 

nesta capital (como Vanguarda Brasileira, na Reitoria da UFMG). Tais movimentos 

demonstravam a necessidade de ruptura com a tradição artística. 

Observa-se nos anos 60 a atuação no circuito artístico mineiro de artistas e críticos 

como Morgan Motta e Márcio Sampaio, que exigiam critérios específicos para a 

premiação dos artistas desta capital e, por outro lado, a atuação de Frederico 

Morais, que exigia um conceito de vanguarda universal. (VIVAS, 2012) Morais foi 

retirado das decisões dos Salões, indo para o Rio de Janeiro trabalhar no Diário de 

Notícias, deixando, então, o cenário mineiro. Posteriormente, voltou a Belo Horizonte 

na exposição Vanguarda Brasileira, ocorrida na reitoria da UFMG em 1966, que 

como indica Ribeiro, “provocou o circuito artístico da cidade, chamou a atenção dos 

artistas e críticos locais para as propostas das neovanguardas e aproximou os 

jovens artistas do Rio e de Belo Horizonte.” (RIBEIRO, 1997, p.135) Ele anunciou as 

propostas de ações fora da instituição, como “Objeto e Participação” e “Do Corpo à 

Terra”, que ocorreram paralelamente ao I Salão Nacional de Arte Contemporânea da 

Prefeitura de Belo Horizonte em abril de 1970.  
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Para Marília Andrés Ribeiro, o início das transformações no circuito artístico belo-

horizontino ocorrera com a premiação da obra “Composição em Preto”, de Jarbas 

Juarez, no XIX Salão Municipal da Prefeitura de Belo Horizonte, em 1964, que teria 

marcado “o momento radical de mudança na concepção artística da cidade, 

revelando a importância da experimentação no uso de materiais inusitados (...)”. 

(RIBEIRO, 1997, p. 253). 

Por outro lado, Rodrigo Vivas considera que o início da arte contemporânea na 

capital mineira ocorrera a partir da exposição “Vanguarda Brasileira”, em 1966 e dos 

eventos “Objeto e Participação” e “Do Corpo à Terra”, de 1970, em que houveram 

propostas de desmaterialização artística, num convite à quebra do espaço 

institucional e à participação do público. A premiação de Jarbas Juarez não 

representara, ainda, um questionamento à instituição, e sim às obras concorrentes. 

No caso de Belo Horizonte, “como o circuito artístico estava subordinado, em grande 

parte, às decisões do SMBA, a passagem do moderno ao contemporâneo dependeu 

da crise dessa instituição”. É verificável que “enquanto os SMBA de Belo Horizonte 

legitimam o conceito de obra de arte materialmente constituída para pertencerem ao 

Museu de Arte da Pampulha, o movimento Do Corpo à Terra busca realizar 

proposições artísticas indissociáveis do espaço para onde foram concebidas.” 

(VIVAS, 2012, p. 41). 

Porém, a experimentação artística abarcada pelos Salões de Arte representa uma 

continuidade dessa proposta? Ou ainda, a experimentação artística do Salão 

Nacional de Arte Contemporânea da Prefeitura de Belo Horizonte é a mesma 

proposta pela “nova crítica”? Como avaliar esse processo de experimentação 

ocorrido nos eventos supracitados e nos Salões de Arte a partir da década de 1970? 

Diante da “reconstrução” do cenário artístico de Belo Horizonte, do final da década 

de 1960 até a década de 1970, através da análise de fontes jornalísticas da época, 

das obras premiadas nos Salões e da bibliografia acerca da arte no período, a 

hipótese geral é que após a transformação do Salão Municipal de Belas Artes da 

Prefeitura de Belo Horizonte em Salão Nacional de Arte Contemporânea, observa-se 
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a “vida e morte” do mesmo, um momento de efervescência e posterior queda na 

produção que visava à experimentação.  

Embora para Ribeiro seja “evidente a atuação das neovanguardas artísticas em Belo 

Horizonte entre 1964 e 1970” (RIBEIRO, 1997, p. 253) e haja a pesquisa de Rodrigo 

Vivas (2012) com sua tese da emergência da arte contemporânea em Belo 

Horizonte que alcançou e findou em 1970, com os eventos “Objeto e Participação” e 

“Do Corpo à Terra”, o que houve com toda a experimentação no circuito artístico de 

Belo Horizonte após esse período? 

É hipótese também a “presença performática” (no sentido teatral, pensado para 

atingir modificações na cena mineira, contando com sua participação) de Frederico 

Morais, que inicialmente participou das decisões dos Salões, depois se ausentou 

das mesmas passando a trabalhar no Rio de Janeiro. Posteriormente, voltou a Belo 

Horizonte propondo ações fora do museu e participou das decisões novamente. 

Além disso, teve obra premiada enquanto artista num Salão já em crise e ainda o 

criticou. Sua proposta inovadora culminou com a crise dos Salões em Belo Horizonte 

sendo que a “desmaterialização” artística de “Objeto e Participação” e “Do Corpo à 

Terra” não apresentou continuidade no Salão Nacional de Arte Contemporânea da 

Prefeitura de Belo Horizonte.  

 

“Objeto e Participação”, “Do Corpo à Terra” e os Salões Nacionais de Arte 

Contemporânea da Prefeitura de Belo Horizonte: algumas considerações 

Inicialmente serão consideradas algumas obras dos eventos “Objeto e Participação” 

e “Do Corpo à Terra”, em paralelo a outras, premiadas nos Salões Nacionais de Arte 

Contemporânea da Prefeitura de Belo Horizonte, bem como algumas fontes 

jornalísticas que à epoca discorreram acerca do assunto. São elas: “Situação T/T,1 – 

Belo Horizonte, 1970” (Trouxas Ensanguentadas), de Artur Barrio, 

“Tiradentes:totem-monumento ao Preso Político”, de Cildo Meireles. Além dessas, as 

premiadas nos Salões: “Prisioneiros da Argola”, de Geraldo Teles de Oliveira, o 

G.T.O., “Matadouro”, de Jarbas Juarez e “Túmulos”, de Teresinha Soares.  
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Artur Barrio, Situação T/T, 1 – Belo Horizonte (1970). Registro: César Carneiro 

 

Cildo Meireles, Tiradentes: totem-monumento ao preso político (1970). Registro: Luiz 

Alphonsus 
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GTO (Geraldo Teles de Oliveira). Prisioneiros da Argola. 1970. Madeira. 124,5 x 41 x 31 cm.  

Prêmio Prefeitura de Belo Horizonte. 1970 - II Salão Nacional de Arte Contemporânea de Belo 

Horizonte. Acervo Museu de Arte da Pampulha. 

 

 

Jarbas Juarez. Matadouro. 236 x 90 x 85 cm. Ferro/sucata. 283 x 112 x 150 cm. 1971. Prêmio 

Prefeitura de Belo Horizonte. 1971 - III Salão Nacional de Arte Contemporânea de Belo Horizonte. 

Acervo Museu de Arte da Pampulha.  
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Teresinha Soares. Túmulos. Prêmio Prefeitura de Belo Horizonte. Museu de Arte de Belo 

Horizonte (atual Museu de Arte da Pampulha). 1972. Acervo Arquivo Público da Cidade de belo 

Horizonte. 

 

O I Salão Nacional de Arte Contemporânea da Prefeitura de Belo Horizonte foi 

inaugurado em 12 de dezembro de 1969, como os Salões anteriores, parte das 

comemorações do aniversário da capital mineira. O período mencionado marca a 

transformação na estrutura dos Salões, sendo que Márcio Sampaio, responsável 

pela área de Artes Plásticas no Suplemento Literário do Minas Gerais propusera, 

segundo ele mesmo, na publicação de 2010 “Entre Salões: Salão Nacional de Arte 

de Belo Horizonte: 1969 – 2000” ao diretor do Museu de Arte da Pampulha, Renato 

Falci, a reformulação conceitual e estrutural do Salão, a se iniciar pela mudança de 

nome. A denominação passaria, então, de Salão Municipal de Belas Artes da 

Prefeitura de Belo Horizonte para Salão Nacional de Arte Contemporânea da 

Prefeitura de Belo Horizonte.  Este, tinha a pretensão de abarcar a “nova arte”: 

 
Iniciava-se uma nova fase com regulamentação aberta a novas 
linguagens e tendências. Aboliu-se a divisão por categorias, 
permitindo com isso a inscrição de trabalhos em linguagens ainda 
não catalogadas, interdisciplinares ou que se situavam na fronteira 
de uma e outra categoria - o regulamento referia-se a trabalhos e não 
mais a obras. Seria a tentativa de estimular a experimentação, 
abrindo o espaço do Museu para trabalhos que não eram absorvidos 
pelas galerias convencionais e pelo mercado. (SAMPAIO, 2010, p. 
32) 
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No I Salão Nacional de Arte Contemporânea, Morgan Motta foi um dos membros do 

júri de seleção e premiação, e o reconhecia com “características essencialmente de 

vanguarda” e um dos mais importantes promovidos até então pelo Museu de Arte 

Moderna. Vale lembrar que nesse momento, o crítico Frederico Morais já havia 

deixado o cenário belorizontino (1966) e a crítica de arte ficara aos cuidados de 

Morgan Motta no Diário da Tarde e Márcio Sampaio, no Suplemento Literário do 

Estado de Minas.  

A ausência de Frederico Morais do cenário mineiro talvez tenha suscitado em Motta 

o cumprimento do papel de “crítico especializado”, como se ele tivesse se 

transformado no “porta-voz da vanguarda”, ao divulgar o Salão de Belo Horizonte e 

ainda fazer parte do júri do mesmo. Ele defendia, além da realização e do sucesso 

do I Salão Nacional de Arte Contemporânea da Prefeitura de Belo Horizonte, a 

permanência do Museu de Arte Moderna da Prefeitura (atualmente Museu de Arte 

da Pampulha), já que no início da década de 1970, havia o risco de fechamento do 

mesmo sob a justificativa da construção do Palácio das Artes, à mesma época. 

Observa-se ainda a rivalidade de Motta em relação a Frederico Morais, então no Rio 

de Janeiro, materializada em seus textos no Diário da Tarde, nos quais tentava 

definir a “antiarte” defendida por Morais. No Rio de Janeiro, Morais já propunha o 

que ele denominava a “nova crítica”, em que haveria a reformulação total em termos 

de crítica, que se tornara uma “profissão inútil”. O crítico de arte seria um 

“agenciador de propostas”, com a busca da participação direta do espectador e a 

valorização da vivência de cada indivíduo isoladamente. Valeria mais o processo do 

que o resultado da obra artística em si; esta, aliás, tem sua existência questionada. 

Motta demonstra a rivalidade com Morais ao duvidar, por exemplo, da originalidade 

das novas propostas defendidas por Frederico Morais:  

 (...) A crítica, sempre aberta a todas as manifestações artísticas, 
aplaude como algo de original, sem se dispor a investigar de onde 
veio tão brilhante ideia que, na maioria das vezes são cópias – na 
íntegra, pois o que propõe não tem condições de fazer nem um 
plágio – e que cópias... (MOTA, Morgan. Para onde vai a (anti) arte? 
Diário da Tarde, 03 de agosto de 1970, Pág. 7) 
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Paralelamente, as manifestações organizadas por Frederico Morais, em abril de 

1970, em Belo Horizonte, contou com alguns artistas que também estiveram no I 

Salão Nacional de Arte Contemporânea, e requisitavam a participação do 

espectador como elemento fundamental na leitura das obras.  

Acerca dos eventos “Objeto e Participação” e “Do Corpo à Terra”, Morgan Motta 

questiona em reportagem de 1970, no Diário da Tarde:  

Seria arte ou antiarte? Eis a pergunta que fica até hoje no ar. E na 

mesma proporção das “obras de arte” proposta no Parque ou no 

subsolo do P. A., a mostra coletiva que está na sala de exposições 

do Bloco A continua deixando muita gente assustada, como o ritual 

de sacrifício de galinhas, queimadas pelo artista carioca Cildo 

Meirelles. Afinal de contas, que manifestação seria? (MOTTA, 

Morgan. As galinhas morrem queimadas na arte de vanguarda. 

Diário da Tarde, 27 de março de 1970, Pág. 7.)  

 

Para Motta, o estranhamento do público veio, além do tradicional conservadorismo 

no que se refere à arte moderna, da falta de informação ao público que visitava as 

mostras do Palácio das Artes, o que causara o mal entendido no mesmo, que “não 

está em condições de receber manifestações desta natureza”.  

Os artistas que participaram dos eventos “Objeto e Participação” e “Do Corpo à 

Terra”, entre eles Artur Barrio e Cildo Meirelles foram convidados a desenvolver seus 

trabalhos diretamente no local, ao invés de trazerem obras concluídas. As obras 

tinham caráter efêmero, deveriam ser deixadas no local até sua destruição. Foi o 

caso das “Trouxas Ensanguentadas”, confeccionadas com panos, ossos, carnes de 

animais, tintas vermelhas e cordas; espalhadas por diversos locais da cidade, 

especialmente no Ribeirão Arrudas, além dos rolos de papel higiênico espalhados à 

beira do rio. A “situação” criada por Barrio provocou grande alarme na população, 

sendo necessária a intervenção do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. O 



 

186 

 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

trabalho fazia uma alusão à “desova” dos corpos de presos políticos que eram 

torturados e mortos nas prisões do governo militar. 

Geraldo Teles de Oliveira, o G.T.O. em “Prisioneiros da Argola”, premiada no II 

Salão (1970), demonstra utilizando técnica e material tradicionais (madeira 

entalhada), figuras presas a uma argola, numa situação de aparente necessidade de 

auxílio. Estão presas, como chaves num molho, incapazes de sair da situação 

desconfortável em que foram colocadas. Presas à argola, sua identidade se perde, 

não há fator de diferenciação. Mesmo a chave trabalhada especificamente para uma 

fechadura, quando colocada junto a outras no molho não passa de uma entre tantas. 

Poder-se-ia pensar nessa obra enquanto discussão de critérios? Se a proposta dos 

Salões era a inovação, a experimentação de técnicas, de materiais, qual o motivo da 

premiação da obra de G.T.O., que apresenta forma, técnica e material tradicionais? 

Outra obra premiada (III Salão, 1971) é “Matadouro”, de Jarbas Juarez em que a 

feitura de algum modo pode aludir à violência associada ao contexto da ditadura 

militar instaurada no Brasil em 1964. Inicialmente podemos ver a representação de 

um animal morto numa posição que indica o próprio nome da obra: “matadouro”; 

está abatido, não oferece resistência, há um relaxamento provocado pela morte. Ao 

mesmo tempo, considerando-se o momento de violência política, associa-se o 

animal à figura humana, pendurada pelos pés, à pessoas que foram mortas através 

da utilização de instrumentos de tortura. A violência na produção da obra pode ainda 

ser percebida na utilização de um material de difícil manipulação, o ferro, e ainda, 

pelos parafusos inseridos no corpo do “animal”, pela faca encravada no peito, pelas 

vísceras aparentes, numa possível mensagem de repúdio a um período histórico. 

Assim como algumas propostas de “Do Corpo à Terra” (Artur Barrio e Cildo 

Meirelles), Juarez nos remete metaforicamente ao questionamento político, mas o 

resultado da obra do Salão é da mesma natureza que as situações no Parque 

Municipal de Belo Horizonte? 

Finalmente, a obra “Túmulos” de Teresinha Soares (premiada no IV Salão Nacional 

de Arte da Prefeitura de Belo Horizonte em 1972) é, de acordo com Ângelo Oswaldo 

na matéria jornalística escrita em 1979 em análise ao referido Salão, uma indicação 
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de que a morte dos Salões enquanto experimentação artística de fato acontece; a 

artista leva ao museu literalmente uma representação da morte em sua obra que 

mistura objeto e atuação performática.  

Tive a oportunidade de escrever sobre o IV Salão Nacional de Arte 
da Prefeitura de Belo Horizonte, em 1972, e o que então consegui 
produzir foi o atestado de óbito do evento, aproveitando o túmulo que 
Teresinha Soares, pressentindo-lhe a morte, havia levado para o 
recinto do Museu em meio às sarcásticas pompas fúnebres. 
Exumando o corpo do Salão na sepultura em que Teresinha Soares 
acabara de guardá-lo, verifiquei que a ‘causa mortis’ era a senilidade 
aguda que deteriorara toda a possibilidade de vida de uma proposta 
de arte encerrada no tempo. (OSWALDO, Ângelo. No salão anti-
salão, é hora de ver a realidade. Estado de Minas, 15 de dezembro 
de 1979) 

 

Até aqui, a hipótese se confirma: o Salão “nasce e morre” enquanto experimentação 

artística. O que não finda é a tentativa de “reconstrução” das peculiaridades do 

cenário artístico belorizontino na década de 1970 no que se refere à crítica, à 

produção artística e às suas transformações.  

 

 

NOTAS 

                                                           
1 O termo experimentação será utilizado para exprimir a utilização de novas técnicas, novos materiais, etc. na 
produção artística, enquanto o termo vanguarda remete aos movimentos artísticos oriundos da Europa e que 
tiveram repercussão na produção artística brasileira.  
2 Para melhor entendimento do texto, há que se considerar a definição de alguns conceitos: Moderno se refere 
ao rompimento com a tradição. É um termo utilizado para se contrapor a “antigo”; não é associado ao tempo, 
mas à vontade da mudança; existe em todas as épocas. Modernidade é um período histórico surgido a partir do 
século XVIII com a ascensão burguesa e a decadência da aristocracia. Modernismo remete a estilo artístico ou 
literário (a partir do século XIX). Por fim, Modernização denota experiências políticas de transformação no 
cenário das cidades. 
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