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RESUMO: O presente artigo tem por objetivo apresentar a exposição realizada no Museu de 
Arte da Pampulha intitulada “O olhar: do íntimo ao relacional”. A proposta curatorial visou a 
instauração do diálogo entre três acervos da cidade de Belo Horizonte: Museu Histórico 
Abílio Barreto, Museu Mineiro e Museu de Arte da Pampulha. Cada uma das obras 
selecionadas para a exposição foi direcionada em salas que denotam quatro 
desdobramentos do olhar: desejo, melancolia, contaminação e vertigem. Aliado ao propósito 
de comunicabilidade dos acervos está a valorização das obras através de sua visualidade e 
materialidade. 
 
Palavras-chave: Museu de Arte da Pampulha, visibilidade dos acervos de arte moderna e 
contemporânea, história da arte em Belo Horizonte. 
 
 
ABSTRACT: This article aims to present the exhibition held in the Pampulha Art Museum 
entitled "The look: from intimate to relational". The curatorial proposal aimed at the 
establishment of dialogue between three collections of of the city of Belo Horizonte: Abílio 
Barreto Historic Museum, Museu Mineiro and the Pampulha Art Museum. Each of the works 
selected for the exhibition was directed in rooms that denote four offshoots of the look: 
desire, melancholy, contamination and Vertigo. Coupled with the purpose of communicability 
of the collections is the valuation of works through its visuality and materiality. 
 
Keywords: Pampulha Art Museum, visibility of the collections of modern and contemporary 
art, history of art in Belo Horizonte. 
 
 
 

A exposição “O Olhar: do íntimo ao relacional” deve ser compreendida sob o âmbito 

de grande esforço que se iniciara em 2002 e tem como objetivo estudar as artes 

visuais na cidade de Belo Horizonte a partir do levantamento das obras artísticas 

pertencentes aos acervos do Museu de Arte da Pampulha, Museu Histórico Abílio 

Barreto e Museu Mineiro. É possível destacar um conjunto de resultados, 

observáveis na publicação de 8 artigos,1 de um livro2 e na orientação de trabalhos 

no Mestrado em Artes da Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas 

Gerais. Em 2012 destaca-se a importante curadoria realizada por Sérgio Rodrigo 

que culminou na exposição Museu Revelado. O intrincado trabalho possibilitou 

pensar e materializar as pesquisas até então realizadas sobre o acervo, sendo que 

sua continuidade se dá no sentido de propiciar a execução da presente exposição. O 

primeiro esforço foi o de colocar os três importantes acervos já mencionados em 
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diálogo, não por considerar o acervo do MAP insuficiente, mas para possibilitar a 

interface entre as obras que estão separadas pela história individual de cada 

instituição. 

Aliada ao aspecto de diálogo entre as coleções está a tentativa de valorizar as obras 

em suas particularidades, através de aspectos materiais e visuais. As obras 

artísticas possuem um valor em si, não estando submetidas a um conceito anterior. 

Desse modo, corroboramos com G. C. Argan ao afirmar que: 

 

A obra de arte não é um fato estético que tem também um 
interesse histórico: é um fato que possui valor histórico porque 
tem um valor artístico, é uma obra de arte. A obra de um grande 
artista é uma realidade histórica que não fica atrás da reforma 
religiosa de Lutero, da política de Carlos V, das descobertas 
científicas de Galileu. Ela é, pois, explicada historicamente, como 
se explicam historicamente os fatos da política, da economia, da 
ciência. (ARGAN, GIULIO CARLO; FAGIOLO DELL’ARCO, 
MAURICIO; AZEVEDO, 1994, p. 17). 

 

Para tal valorização a proposta curatorial visou garantir a visualidade das obras, o 

que se configurou como um grande desafio, considerando uma exposição a ser 

realizada em um antigo cassino detentor de limitações específicas relativas a um 

prédio tombado. Para a seleção das obras o processo foi moroso e delicado, 

concebendo a existência de poucos estudos sobre as mesmas e a necessidade 

simultânea de pesquisá-las individualmente. Além disso, outra dificuldade 

encontrada foi em relação às obras que participaram dos Salões bem como dos 

projetos Arte Contemporânea e Bolsa Pampulha; estes dois últimos eventos, 

marcados pela inserção em um contexto determinado de criação de obras 

previamente direcionadas a ocuparem espaços do museu. No que se referem aos 

Salões, são obras incorporadas ao acervo a partir dos prêmios de aquisição dos 

eventos. Como se sabe, e já frisado em textos anteriores,3 os Salões Municipais de 

Belas Artes da Prefeitura de Belo Horizonte foram relevantes na consolidação da 

arte na capital mineira; tinham a função de divulgação, discussão, formação de 

público e artistas, sendo que no Brasil, permitiam a complementação da formação 

do artista através do Prêmio de Viagem ao Estrangeiro. O Primeiro Salão de Belas 

Artes foi inaugurado na capital mineira no ano de 1937, e em certa medida, foi 
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resultado dos pedidos dos expositores no Salão Bar Brasil realizado no ano anterior. 

Conscientes das lacunas existentes sobre a história dos salões foi necessário o 

contato com grande parte dos artistas, uma vez que não com pouca frequência, a 

obra premiada no Salão de Arte não foi à mesma incorporada ao acervo. Verifica-se, 

ainda, o problema do conceito de “obra” que não é facilmente reconhecido. Estão no 

Inventário do MAP várias obras realizadas pelo mesmo artista, premiadas no mesmo 

Salão e que ora são apresentadas como parte de uma série, ora como obras 

individualizadas. Em conversa com os artistas foi possível entender que a discussão 

é complexa e que o MAP, por razões históricas diversas, não ficou com todas as 

partes que constituíam as obras. Como proceder a partir desse aspecto? Mostrar as 

obras como o MAP as cadastrou ou tentar reinseri-las na discussão própria do 

artista? As produções contemporâneas também não estão livres de dificuldades. 

Várias foram desenvolvidas para o espaço do Museu, mas ao término da exposição, 

foi doada parte não correspondente à ideia original, fazendo com que o artista não 

mais reconheça o vestígio pertencente ao MAP como componente de sua obra, ou 

sequer tenha conhecimento de sua participação no acervo da instituição. Apesar de 

todos os eventos supracitados, apresentar-se-á o percurso possível para a 

exposição, que está dividida em quatro grandes núcleos: 1) Desejo; 2) Melancolia; 3) 

Contaminação; 4) Vertigem.  

Desejo 

Frederico Bracher Jr. Ao Piano [FIG. 1]. O quadro representa uma moça sentada “ao 

piano” absorvida ao tocá-lo. Ela é retratada no exato instante da ação, evidenciado 

pelo olhar na partitura, o gesto sincronizado das mãos e do pé direito que acaba de 

acionar o pedal. O quadro apesar de familiar está carregado por uma escura 

atmosfera. A jovem garota parece fazer um movimento cansativo e repetitivo. A obra 

faz parte da coleção do Museu Mineiro e foi premiada no II Salão Municipal de Belas 

Artes no ano de 1938, em concorrência a outras 168 pinturas. Nesse Salão, Delpino 

Júnior insatisfeito com as premiações acusou os jurados pela presença de 

“panelinhas, das conspirações rasteiras”. Segundo ele, teria aberto uma lavanderia 

“para pôr em ordem a roupa suja dos pintores”. (SILVA, Jair. Lavanderia Delpino. 

Folha de Minas, 18/10/1938).  
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Belmiro de Almeida. 4 Má Notícia, 1897. Museu Mineiro. O formato circular da pintura 

denota o convite à contemplação. Assim, o desejo expresso pela curiosidade nos 

coloca na posição de voyeur. Olhamos através da fechadura? Por qual razão a cena 

privada e íntima seduz nosso olhar tão intensamente? Vê-se um ambiente 

cuidadosamente montado: um sofá ao fundo, um quadro e uma poltrona 

minuciosamente decorada. É possível tocar e sentir o conforto do material. Na 

posição diagonal há uma mulher com cabelos longos desfalecida na poltrona. 

Quanto assombro! O que poderá ter acontecido? Com os olhos fechados e os 

braços apoiados na testa sua expressão facial é escamoteada. Tudo parece chamar 

atenção para esse braço que se estrutura como um triângulo imaginário. A 

iluminação da carta parece destacá-la do chão, ampliando o sentido da observação 

ao percorrer também o vestido, que brilha ao fluir da luz, como que acariciado por 

sua trajetória. O que poderia tê-la colocado em tal estado de desespero? As bordas 

escuras parecem conceder uma pista. 

O olhar aqui é conduzido a ambientes privados ocupados por figuras imersas em 

sua intimidade configurando simultaneamente o desejo; desejo de contemplação, de 

uma “Viagem através do Eu”. Viagem que remete à relação estabelecida entre o 

espectador e a obra, numa troca em que o olhar é ação e recepção; é inundado pela 

cena e constrói sentido para ela. 

Em outubro de 1897 (mesmo ano da inauguração da Capital), Belmiro de Almeida, 

recém-chegado de Paris, trouxe para expor a obra Má Notícia no Liceu de Artes e 

Ofícios de Ouro Preto. “Esse quadro traz a triste nova da morte do ente querido. 

Atirada em desalinho sobre uma poltrona, tendo no chão a carta tarjada”. (Belmiro 

de Almeida. Estado de Minas, Ouro Preto, 6 out 1897, p. 1).  A Exposição causou 

ótima repercussão: “Belmiro de Almeida tem sido muito felicitado por todos que já 

foram ver sua magnífica produção”. (Belmiro de Almeida. Estado de Minas, Ouro 

Preto, 6 out 1897, p. 1). 

A obra foi adquirida pelo governo do Estado de Minas Gerais e colocada no Palácio 

do Governador. Segundo Barbosa, após a morte dos presidentes de Estado, João 

Pinheiro e Raul Soares, “o quadro passou a ser encarado como aziago”. 



 
 

1539 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

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

 

(BARBOSA, Waldemar de Almeida. “Má Notícia”. Estado de Minas, Belo Horizonte, 

24 out. 1980, p. 4). Antônio Carlos ordenou sua transferência à Secretaria do Interior 

(atual Secretaria da Educação). Pouco tempo depois, o sobrinho de um funcionário 

faleceu, confirmando o “azar provocado pelo quadro”, posteriormente doado ao 

Arquivo Público Mineiro. No mesmo ano, em 1887, Belmiro de Almeida executou a 

conhecida obra Arrufos, que participara da Exposição Geral da Academia Imperial 

de Belas Artes de 1890. Recebeu comentários calorosos de Gonzaga Duque 

chegando ao ponto de mencionar que “ainda no Rio de Janeiro não se fez um 

quadro tão importante como é este”, visto que os pintores preferem os assuntos 

históricos, mas “não se ocupam com a época nem os costumes que devem formar 

os caracteres aproveitáveis na composição dessas telas”. (DUQUE ESTRADA, Luís 

de Gonzaga, 1995, p. 212). 

A condição que nos resta é a de observadores que diante de uma cena que não nos 

diz respeito, simultaneamente tem o poder de nos atrair grandemente. Somos o 

voyeur, a contemplar sob o signo da curiosidade, sem poder interferir ou muito 

menos ter a presença notada. Os personagens e os ambientes são diversos; a figura 

feminina desolada, que se encontra “jogada” na poltrona, parece ter recebido uma 

“má notícia”; a menina “ao piano” causa estranheza pela iluminação da cena, como 

se a escuridão avançasse sobre ela. Os retratos talvez denotem personalidades que 

o observador gostaria de explorar mais profundamente. As posturas e as reflexões 

de cada figura retratada permanecem contínuas, enquanto o voyeur imagina e 

constrói a sucessão dos fatos. A própria atitude de se fazer representar é um elo 

entre a privacidade e a figura pública do indivíduo, a colisão entre o que somos e 

aquilo que permitimos que os outros conheçam.  

De onde estamos, há a tentativa de decifrar cada ambiente, mas também há a 

inércia, a impossibilidade de interferir na cena que se apresenta. Talvez essa sala 

seja um olhar nostálgico para um modo de se relacionar com o mundo – e o estudo 

de seu evanescer durante o século passado – do qual hoje só teríamos a lembrança 

fugaz. 

Melancolia 
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O tema da Melancolia interessa Giulio Carlo Argan ao analisar a Judite de Botticelli, 

que não a representa como Caravaggio, na violência da ação. A Judite de Botticelli é 

representada em seu caminho de volta “da trêmula luz da alvorada; a brisa encrespa 

os véus das vestes, o movimento indefinido das pregas dissimula o movimento do 

corpo, torna incertos o equilíbrio e o passo”. (ARGAN, 2003, p. 260). Nesse sentido, 

propomos o olhar deslocado, o olhar com temporalidades fundidas, que não permite 

o repouso ou a estabilidade. É inconstante, é contraditório e se configura na 

polaridade entre o outrora e o amanhã, e, sobretudo, entre o que é e o que receia 

ser. O olhar melancólico se realiza pela fragmentação, conjuga o gestual e o 

expressional em um espaço provisório, apresenta o corpo e a alma em esferas 

opostas, enquanto a matéria se coloca prostrada, imóvel, incapaz de impor 

resistência, o espírito ausente se põe à distância em contemplação inquieta. 

Fernando Pierucetti. Miséria. Museu Mineiro. A cena a que se assiste na obra 

Miséria [FIG. 4] é instigante: uma mulher enrolada em um cobertor rasgado tenta 

proteger seu filho mais novo. Apesar de crianças, os dois filhos mais velhos já 

receberam toda a acolhida possível para uma família que precisa sobreviver na rua. 

A obra de 1936 retrata qual temporalidade? A de um passado que queremos 

esquecer ou de um presente que nos confronta? É esse o olhar de artistas como 

Fernando Pierucetti ao interpor o tempo vivido ao manipulado pelo trabalho, 

submetendo indivíduos a uma vivência mecânica. A análise dessa obra é importante 

por se diferenciar da produção executada na capital mineira, pois nega os temas 

tradicionalmente selecionados: os carros de boi, as igrejas de Ouro Preto e o 

passado glorificante e idealizado que, até então, vigoravam na arte mineira. 

Pierucetti prefere observar o cotidiano e os excluídos que, geralmente, os habitantes 

da cidade moderna preferem não ver, sendo o primeiro a abandonar as imagens 

consensuais do passado da antiga capital e buscar no presente, na nova capital, os 

objetos para composição da sua obra. Assim, revelam-se as incoerências de um 

projeto que se apropria do termo moderno para legitimar a exclusão e a mudança 

autoritária. 

Pieruccetti tinha consciência do potencial de ruptura estética e política existente em 

sua obra, por isso elegera um pseudônimo para apresentá-la ao público. Ao fazê-lo, 
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homenageara ironicamente o seu possível repressor, o delegado responsável por 

caçar os subversivos, os comunistas. Jair Silva achou desnecessário o uso do 

pseudônimo. Segundo este colunista: 

(...) Luiz Alfredo é o pseudônimo de Fernando, rapaz de 
talento. Apesar disto, conseguiram-lhe passar um trote. 
Fernando pintou algumas cenas atualíssimas e 
comovedoras das ruas de Belo Horizonte. Mas foi 
advertido do perigo de ter de ajustar contas com a polícia, 
que poderia considerá-lo comunista. O pseudônimo de 
Luiz Alfredo é assim uma homenagem ao delegado 
Orlando Morethson. (SILVA, Subterrâneos dos Artistas.  
Folha de Minas. 18 de set. de 1936). 

Infelizmente, permaneceu desconhecida a relação da escolha do pseudônimo Luiz 

Alfredo para homenagear o delegado Morethson. Geraldo Magalhães, no 

levantamento da exposição comemorativa do Salão Bar Brasil, afirma que, no início 

de sua pesquisa, procurou Pieruccetti para convidá-lo a expor seus desenhos. 

Pieruccetti não sabia onde sua obra se encontrava por tê-la deixado com o 

“intelectual Fritz Teixeira Sales, que pretendia não só divulgar o evento, como 

também ajudar o jovem artista”. Diferentemente do que é informado por Jair Silva, o 

desaparecimento dessa obra é motivado pelo “clima político-ideológico que se 

instaurou no país a partir do Estado Novo; e as ameaças ao artista, pelo conteúdo 

social de seu trabalho, facilitaram o desaparecimento de sua obra”. (VIEIRA, 1986, 

p. 9). 

Alberto da Veiga Guignard. Noite de São João. Como não lembrar sempre de 

Alberto da Veiga Guignard? Em suas paisagens liquefeitas pelos balões aos poucos 

perdidos nas montanhas? A Noite de São João [FIG. 5]. A visão de uma cidade que 

nos remete a Ouro Preto ou a qualquer cidade do presente ou de um passado 

distante. Tudo parece tornar-se instável. A cena é composta por igrejas, pontes, 

pessoas, trem de ferro, montanhas e balões que possuem uma ligação que forma o 

conjunto da imagem, todavia, como “colagens”, assumem autonomia representativa. 

O distanciamento, por sua vez, corresponderia muito mais a uma situação 

psicológica que a uma ausência de fato. Seria uma atualização? Uma projeção? Ou 

o desdobramento em uma temporalidade imaginada? Assim se delineia o trabalho 

do artista, que tenta incorporar as formas conhecidas de outrora fundindo os 



 
 

1542 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

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

 

horizontes entre passado, presente e oferecendo possibilidades para interpretações 

futuras. Quantas obras foram produzidas nas temporalidades distintas e ainda 

convidam o sujeito ao “olhar”? 

Aníbal Mattos 5 Casas de Cidade Antiga. Na obra Casas de Cidade Antiga, de 1926, 

Aníbal pintou os mesmos temas históricos e apesar de não modificá-los, parecia 

assumir plenamente a pintura como campos de cor. A vegetação e as casas no lado 

esquerdo da cena são formadas pela sobreposição de massas cromáticas. Mattos 

aplica tantas camadas de tinta que exige que o observador se afaste da tela para 

que a imagem seja formada. Inexiste neste momento, no trabalho do pintor, a etapa 

de preparação do suporte com um desenho para o posterior preenchimento. Ele 

constrói as figuras com cor, produzindo uma imagem orgânica que rejeita as 

oposições tradicionais entre figura e fundo. 

Aníbal Mattos foi um dos principais artistas atuantes em Belo Horizonte até a década 

de 1940 e praticamente não teve seu trabalho estudado em vista de sua 

caracterização como acadêmico. Fez seus primeiros estudos de desenho no Liceu 

de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro e em seguida, estudou na Escola Nacional de 

Belas Artes na mesma cidade, tendo sido aluno de João Batista de Costa, Daniel 

Berard e João Zeferino da Costa.  

Mattos colecionara uma história de dedicação à arte em Belo Horizonte, 

transferindo-se para a capital mineira ainda em 1913 e passando a realizar suas 

primeiras exposições. Em 1918, fundou a Sociedade Mineira de Belas Artes, 

realizou inúmeras exposições e patrocinou a Primeira Exposição de Arte Moderna 

em Belo Horizonte: Exposição de Zina Aita. Promoveu ainda, seguidamente nessa 

mesma cidade durante 15 anos, 15 Exposições Gerais de Belas Artes sem o auxílio 

governamental.6  

Mattos teve uma passagem trágica em sua história ao enviar grande parte de sua 

produção para uma exposição: “toda a sua obra – quase uma centena de telas 

magníficas – que levara para São Paulo, ficou completamente inutilizada. Sendo 

toda ela destruída, saqueada pelos revoltosos.” (Diário de Minas, Belo Horizonte, 04 

dez. 1924). 
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A construção de uma capital moderna incita a dispersão do olhar melancólico sobre 

sua configuração anterior e daqueles que dela faziam parte, tal remodelagem 

demonstraria o olhar para o “futuro” em consonância ao olhar para o espaço que aos 

poucos deixa de subsistir. O recuo à memória através da singeleza de uma 

Paisagem com figura e sol, do extenso verde de uma área rural, da calmaria de uma 

região interiorana, ou ainda, do Morro do Castelo, de Genesco Murta, são caminhos 

fissurados que convergem na captura feita por Maurício Andrés Ribeiro daquilo que 

parece querer ficar escondido, que se manifesta nos cantos pelo vazio e no limite de 

contato entre o preto e o branco. Observa-se a coexistência artística através da 

composição de olhares oscilantes entre o “então”, o “agora” e o “logo”, entre o que 

foi visto, o que se vê e o que se coloca na impossibilidade da apreciação, pois ainda 

não se deu à contemplação. 

Contaminação 

As vanguardas históricas produziram o cenário de modificações das convenções 

artísticas que vigoraram durante séculos. As modalidades artísticas antes 

consensuais, como pintura e escultura são colocadas em questão. A arte deixou o 

compromisso de representar uma dada realidade para criar sua própria realidade. 

Comparativamente na história da arte, um curto período parecia não conter limites. 

Abandonam-se as certezas da existência de uma forma única e correta para a 

feitura de uma pintura. Obras como O Desenvolvimento de uma Garrafa no espaço, 

1912, de Boccioni são emblemáticas, da sensibilidade aguçada e multiplicada. O 

observador tem a possibilidade de ter a consciência do objeto em um único instante, 

sem necessitar de deslocamento físico. Essa gradativa (des)articulação perceptível 

no circuito artístico se apresenta com a chegada da década de 1960, quando deixa-

se de considerar apenas obras “acabadas”, transmitidas por mediações críticas e 

localizadas em exposições com a participação do público. As possibilidades de 

abertura indicam caminhos direcionados tanto para o relato de críticos e artistas no 

qual a “fala” era incorporada ou, às vezes, sobreposta à obra, quanto para um maior 

desejo de experimentação por parte destes mesmos personagens atuantes no 

período. 
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Assim se caracteriza o ato de olhar capaz de denotar várias possibilidades de 

interação com aquilo que é visto. Aqui, o olhar está disseminado em construções, 

projeções, que saltam da imaginação e se materializam em obras artísticas que nem 

sempre correspondem imediatamente ou exatamente ao real, mas demonstram o 

labor criativo, a capacidade humana de lançar à comunicação aquilo que era antes 

apenas domínio do interior, mas agora se coloca face ao observador, numa 

reciprocidade que envolve as obras artísticas e o fruidor, que se lança à disposição 

de “olhar” e de experimentar a “vertigem” que este ato pode gerar.  

O observador é “contaminado” pelo espaço no qual se insere, percorre, contempla, 

se tornando parte dele, num incessante diálogo. As obras “saltam aos olhos”, 

comunicam através da construção de sentidos possíveis, de realidades imaginadas 

e imaginárias. Ao artista é permitido habitar qualquer mundo, não há limite temporal, 

barreira física ou material que o impeçam de percorrer entre universos diferenciados 

ou espaços apartados, o trânsito é possível e os cenários se entremeam. Os anos 

correm pelas horas e o sol passeia pela noite, tensionando a linearidade do 

percurso. Nessa seção se reúnem trabalhos de artistas que conceberam espaços 

imaginariamente possíveis. Que tensionaram as definições comumente aceitas das 

modalidades artísticas. A realidade e sua exploração conceitual são traduzidas em 

um sem número de plasticidades e suas maneiras próprias de comunicar. O mundo 

assume novas configurações, que coexistem com a presença do observador; é a 

“contaminação” do espaço pelo homem ou o inverso? 

Maria Célia Andrade. O mundo visto através de janelas redondas 

Maria Célia Andrade dispõe O mundo visto através de janelas redondas: são 63 

pequenas aberturas de luz e movimento encerradas em uma quadrada caixa branca. 

São janelas dentro de uma janela, caminhos por entre um caminho, cenários à 

percepção acesos em um ritmo próprio e não alterável. A obra nos convida a 

acompanhar seu movimento psicodélico. O que poderia remeter a uma sinalização 

ganha uma potência visual, não oferecendo um percurso informativo. Tudo é 

sensação no movimento das luzes. É possível associar a poética de Maria Célia 

Andrade com as propostas da arte cinética. 
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Décio Noviello concretiza em formas geométricas seu anseio em romper o espaço 

bidimensional ao distender do plano um triângulo, que recorta a linearidade da 

superfície em um movimento feito para fora. O alcance à terceira dimensão é 

também criado pelo posicionamento da estrutura retangular no quadro, que se 

realiza pelas linhas diagonais à direita, e conduz o deslocamento da imagem 

permitindo sua apreensão total, porém igualmente fugaz, já que o quadro parece 

apenas permitir um rápido encontro, pois possui um destino outro que não pertence 

somente à parede.  

Preenchendo conjuntamente o espaço do observador, estão as Formas 1, 2 e 3, de 

Márcia Barroso do Amaral, o aspecto não composicional das peças impede sua 

visualização não relacionada, a primeira forma nada mais é do que a relação com a 

segunda, que por sua vez, só pode ser em relação à terceira forma e assim de volta 

à primeira: verdadeiro continente em tons de rosa, vermelho, laranja e amarelo, 

formas que idealizam o espaço, formas que acontecem no espaço como Paisagem 

próxima, de Manoel Serpa, que não se restringe a imitar ou recriar um lugar, quer se 

colocar no lugar e existir por si só. 

Vertigem/Disseminação 

O olhar é capacidade humana ativa, depende sempre da faculdade chamada 

“projeção”. Se não houver a intenção de examinar profundamente o mundo visto, vê-

se apenas aquilo que se deseja. A aprendizagem e o discernimento de novas 

estruturas em meio ao campo contínuo da visão dependem de esforço e prática. E é 

nessa prática que se empenham os artistas apresentados nessa sala, quando se 

põem a desnudar, relacionar e modificar as construções físico-culturais de nossa 

sociedade. Os artistas veem no espaço físico construído e nos objetos, 

manifestações vivas da concepção que temos de nós mesmos e a possibilidade de 

disseminação de novas percepções. Se colocando ante a esse mundo em suas 

investigações, retiram o observador de sua zona de conforto lançando-o em um 

estado marcado pela vertigem, pela ausência ou perda de controle do seu entorno. 

A abertura total, a expansão, a dilatação do tempo no espaço, a inexistência e a 

derrubada de toda e quaisquer barreiras entre o campo interno e o externo, invadem 
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o museu através dos olhares refletidos do observador. As obras escolhidas 

conduzem à interpretação do olhar como atuante sobre o espaço, em sua 

capacidade de recriar a paisagem para além da cidade. Os múltiplos são agregados 

e compartilhados por cada um na descoberta de cenários naturais e imateriais. 

Os espelhos de Josana Matedi funcionam como janelas que revelam vistas do eu e 

do outro por intermédio de distorções, que, no auge de sua virtualidade, descobrem 

a realidade sob as aparências do cotidiano, são apropriações e segmentações do 

espaço. Outro exemplo que incita o questionamento e trás a vertigem pela dúvida 

são os Bambus de Ione Saldanha, que, já alterados pela aplicação de pigmentos, 

deixam de pertencer à natureza para pertencerem ao “ambiente” do museu; 

retirados de sua condição natural pela intenção da artista em apresentá-los em tons 

de magenta, azul e cinza, são um convite a desvelar o que se encontra nas mais 

internas camadas de um objeto. 

Um último instante do percurso trilhado pelo olhar são as peças em bronze de 

Solange Pessoa, uma instalação de cinco partes em dimensões variáveis que 

enganam a visão pela superfície aparentemente maleável e macia, se espalham 

pelo gramado do museu sem a ele se incorporar, tem-se o contato, mas não a 

aderência; são na verdade, uma oferta de alargamento à recepção visual por meio 

do convite feito também ao corpo. 

 

NOTAS 

                                                 
1 1) Vivas, Rodrigo; ASSIS, Márcia Georgina de. A Academia Imperial de Belas Artes no Museu 
Mineiro. 19&20 (Rio de Janeiro), v. VIII, p. 1, 2013. 2) Vivas, Rodrigo. Arte e Vanguardas na cidade 
moderna. Revista do Arquivo Público Mineiro, v. 1, p. 114-128, 2013. 3) Vivas, Rodrigo. Aníbal Mattos 
e as Exposições Gerais de Belas Artes em Belo Horizonte. 19&20 (Rio de Janeiro), v. VI, p. 1, 2011. 
4) Vivas, Rodrigo. Quando existe arte? Os Salões de Belas Artes e a emergência da arte 
contemporânea em Belo Horizonte. 1956-1971. Anais do Xxiv Colóquio Cbha, v. 1, p. 20, 2005. 5) 
Vivas, Rodrigo. Artes Plásticas em Belo Horizonte 1920-1980. Asa-Palavra (Brumadinho), Belo 
Horizonte, v. 01, n.01, p. 85-92, 2004. 6) Vivas, Rodrigo. Museu Revelado: o fardo da história não 
revelada. In: Museu de Arte da Pampulha. (Org.). Museu Revelado -. 1ed. Belo Horizonte: Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte, 2013, v. 1, p. 26-53. 7) Vivas, Rodrigo. Análise da produção do pintor 
Aníbal Mattos em Belo Horizonte - 1917-1944. In: III Encontro de História da Arte - IFCH UNICAMP, 
2007, Campinas. Anais do III Encontro de História da Arte - IFCH UNICAMP, 2007. 8) Vivas, Rodrigo. 
Os salões municipais de Belas Artes e o acervo do Museu de Arte da Pampulha. In: Comitê Brasileiro 
de História da Arte, 2013, Brasília. Anais do XXXII Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte. 
Brasília: UNB, 2012. 
2 Vivas, Rodrigo. Por uma História da Arte em Belo Horizonte: artistas, exposições e salões de arte. 1. 
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ed. Belo Horizonte: ComArte, 2012. v. 1. 246p. 
3 VIVAS, Rodrigo. Por uma História da Arte em Belo Horizonte: artistas, exposições e salões de arte. 
1. ed. Belo Horizonte: ComArte, 2012. v. 1. 246p.  
4 Belmiro Barbosa de Almeida Júnior nasceu em Serro em 1858 e faleceu em Paris em 1935. Estudou 
no Liceu de Artes e Ofícios e na Academia Imperial de Belas Artes no Rio de Janeiro, e na École 
Beaux Arts e Acádemie Julien em Paris.  
9 Aníbal Mattos nasceu no Arraial do Comércio, em Vassouras, no Estado do Rio de Janeiro aos 26 
de outubro de 1886, vindo a falecer em Belo Horizonte em junho de 1969. Além de pintor, foi 
conhecido como escritor, Historiador da Arte, professor e paleontólogo. 
10 Ainda não foram produzidos estudos sobre as Exposições Gerais de Belas Artes que tinham a 
coordenação do pintor Aníbal Mattos, no início do século XX, em Belo Horizonte. 
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