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RESUMO  
Este artigo objetiva apresentar a itinerância de exposições de arte contemporânea como 
estratégia para ampliar as conexões com o público, em espaços expositivos onde o acesso 
à produção artística contemporânea ainda é limitado por questões geográficas. A proposta é 
amplificada a partir da exposição “Só Lâmina”, do artista Nuno Ramos, um projeto itinerante 
promovido pelo ArteSESC desde 2008, cuja circulação já ultrapassa mais de quinze estados 
brasileiros. São pautadas questões que envolvem o acesso à arte e principalmente, às 
exposições de arte contemporânea, geralmente restritas aos espaços expositivos de 
museus, galerias, feiras e bienais nas grandes cidades.  
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ABSTRACT  
This article presents the roaming exhibitions of contemporary art as a strategy to expand the 
connections to the public in exhibition spaces where access to contemporary artistic 
production is still limited by geographical issues. The proposal is amplified from the exhibition 
of the artist Nuno Ramos, "Só Lâmina", an itinerant project promoted by ArteSesc since 
2008, whose circulation now exceeds more than fifteen Brazilian states. They are based 
issues involving access to art and mainly to contemporary art exhibitions, usually restricted to 
the exhibition spaces of museums, galleries, fairs and biennials in big cities. 
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O circuito das exposições de arte contemporânea no Brasil envolve grandes 

cidades, geralmente as capitais dos estados onde há a maior concentração de 

público, de museus e galerias, bem como espaços expositivos adequados para 

receber exposições de caráter diferenciado, muitas vezes com obras de grande 

porte ou que exigem uma expografia especial. Assim sendo, o público residente em 

cidades do interior não tem o mesmo acesso, estando limitado à exibições menores, 

geralmente de artistas locais ou de produções que estão à margem do universo 

contemporâneo, salvo exceções e de visitação para além das fronteiras das cidades, 

em feiras e bienais de arte, onde o espectador mais ávido pelo contato com a arte, 

desloca-se no intuito de uma aproximação com o que acontece nos grandes centros. 

Uma exposição de arte pode ser comparada a um grande espetáculo musical, 

teatral, cinematográfico ou de outra ordem, e implica sempre num fator importante: o 

público. Há que se ter uma grande visibilidade para as mostras, a fim de atingir um 

número considerável de visitantes que justifiquem os investimentos que, na maioria 

das vezes, implicam na soma de financiamentos de ordem pública e privada. Seja 

em exposições temporárias ou de acervos, ocorre que hoje há uma preocupação 

grande por parte dos diretores de museus e galerias, em relação aos dados 

quantitativos de espectadores que uma exposição atinge, de forma que os 

investimentos feitos para as exposições de arte sejam assim justificados. 

O acesso à informação, de todas as ordens hoje, vem sendo facilitado pelas 

tecnologias, pela internet, nas redes sociais, e têm sido responsáveis pela chegada 

da informação a um número maior de pessoas em todos os cantos do mundo. 

Porém, o acesso direto à arte e em especial à arte contemporânea, passa por um 

processo de percepção justificado na exposição e que não ocorre virtualmente: as 

imagens captadas nas telas dos computadores ou tablets, ou ainda de celulares não 

dão conta de inserir o espectador na essência da obra de arte, por mais que essa 

seja mostrada com uma boa qualidade de resolução ou mesmo em 3D.  

Assim, o objetivo maior de uma exposição é tornar a arte visível, apresentada, 

comunicada e acessível em um determinado contexto e de forma concreta junto ao  

espectador. O distanciamento da obra, real ou virtual, não confere a veracidade da 

sua existência. Não se trata apenas de ver, mas de vivenciar a própria obra e essa 
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proximidade – essencial –  se manifesta nas exposições. 

Outro dado significativo sobre o acesso à arte está na questão educacional, e acaba 

sendo determinante em alguns grupos, num país heterogêneo como o Brasil. 

Segundo Pierre Bourdieu, “a frequência nos museus – que aumenta 

consideravelmente à medida que o nível de instrução é mais elevado – corresponde 

a um modo de ser, quase exclusivo, das classes cultas” (2003, p. 37). Esse 

pensamento, inicialmente direcionado ao contexto francês da década de 1960 é 

muito presente na cultura brasileira, lamentavelmente. O ensino da arte na base da 

educação ainda é raso para promover o interesse espontâneo por parte de grupos 

de todas classes sociais, sendo que o acesso das classes mais elevadas à arte 

ocorre por vários fatores, sendo um deles, o estar próximo às ações dos grandes 

museus e o acesso à informação sobre os artistas e exposições.  

Portanto, uma exposição de arte, ao dar visibilidade concreta ao trabalho de um 

artista, apresenta muito mais do que a obra, mas um conjunto de percepções que a 

interligam ao espectador e ao próprio espaço do acontecimento. Estar em contato in 

loco com a produção do artista transfere o valor de culto existente para o valor de 

exposição, há muito tempo destacado por Walter Benjamin (2012). A exposição 

torna a obra existente para o espectador.  

Uma exposição tem por objetivo maior tornar a arte visível. Este artigo apresenta a 

itinerância de exposições como estratégia para aproximar e conectar a arte 

contemporânea ao público, em diferentes espaços, muitas vezes, de difícil acesso. 

Analisa-se porém, que tanto espaço quanto público são duas incógnitas já que, não 

há garantias sobre o espaço em que a exposição pode ser recebida, nem tampouco 

sobre o público nos lugares por onde acontece a itinerância.  

Sobre o conceito de itinerância 

O projeto de uma exposição inicia primeiramente pela produção do artista mas,  

pensar a mesma junto ao espaço em que a obra vai estar inserida ou interligada, 

garante uma importância muito maior. Segundo Sonia Salcedo del Castillho, “a partir 

dos anos 1960, a ideia de espaço expositivo ideal para a arte (o “cubo branco”) 

desmorona conceitualmente” (2014, p. 23), incentivando uma nova cultura para as 
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exibições. O conceito de cubo branco (O’DOHERTY, 2002) instaurado pelo MoMA, 

Museu de Arte Moderna de Nova York, a partir de 1929, ainda é uma referência 

conceitual para os processos expositivos de museus e galerias em pleno século XXI, 

mas algumas ações colocam o espaço de exposição num grau de importância mais 

significativo frente à obra.  

E, ao espaço expositivo cabe uma responsabilidade muito grande: tornar a obra 

acessível ao público numa espécie de simbiose entre o que se vê e onde se vê. 

Porém, para a arte contemporânea, nem todos os espaços são os adequados ou 

receptivos às propostas dos artistas. Obras de grandes formatos ou que exijam 

alguns aparatos técnicos ou tecnológicos não “cabem” em qualquer lugar. Assim, o 

acesso ao contemporâneo fica relegado aos grandes centros, onde museus e 

galerias já possuem uma estrutura receptiva para tais exibições. 

Diz o ditado popular: “se a montanha não vai a Maomé, Maomé vai à montanha”. 

Para fins de uma associação metafórica, pode-se mudar o ditado (que, na maioria 

das vezes é proferido desta forma inversa), “se Maomé não vai à montanha, a 

montanha vai a Maomé”. Assim, se o público do interior não vai até o centro para ter 

contato com a arte contemporânea, através da itinerância das exposições, ela vai 

até o público. Simples assim? Ao contrário, muito complicado, mesmo para grandes 

instituições que têm na sua missão fazer uma aproximação da arte com todos. 

Mesmo em face a todas as tecnologias existentes hoje, a ideia parece funcionar. A 

itinerância de exposições não é uma prática nova. Consolida-se, principalmente em 

eventos de grande porte, tais como exibições internacionais que circulam o mundo 

ou por alguns países e cidades, promovendo o acesso ao público mais remoto, que 

não pode deslocar-se até Paris, Nova York ou outras cidades de referência à  

concentração dos museus nacionais de arte. Para tanto, há que se ter um grande 

aporte financeiro, geralmente vinculado a patrocínios de grandes empresas ou 

bancos internacionais, a fim de dar conta de toda organização e logística de tais 

exposições.  

Os grandes centros brasileiros recebem constantemente exposições itinerantes que 

fazem com que milhares de pessoas tenham acesso ao que está muitas vezes 

sendo produzido e visto do outro lado do mundo. Alguns exemplos ocorridos no 
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Brasil nos últimos anos, como as exposições do artista australiano radicado em 

Londres, Ron Mueck, no MAM do Rio de Janeiro, em 2014 e na Pinacoteca de São 

Paulo, em 2015, com incentivos financeiros advindos de diferentes fontes; 

“Caravaggio e seus seguidores”, no MASP em 2012; ou ainda a passagem do inglês 

Antony Gormley por São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro, através do Centro Cultural 

Banco do Brasil, em 2012, entre tantas outras exposições, ampliaram e ampliam o 

circuito artístico nacional e internacional e aproximam o público da arte em 

diferentes pólos geográficos. 

Considerando o número de visitantes dessas exposições, sempre aos milhares, 

pode-se perceber a necessidade de levar a arte até o público. Se nas grandes 

cidades, o resultado é sempre satisfatório, para o público que mora em cidades do 

interior, essa realidade está aquém de atingir números na ordem das dezenas, 

muitas vezes. Assim, uma exposição itinerante torna-se uma ação necessária à 

aproximação do público que se mantém distante dos acontecimentos das cidades 

grandes. A itinerância qualifica ainda mais o universo restrito da arte em diferentes 

regiões do país e torna o acesso à arte um bem comum que se amplia na dissolução 

da distância geográfica. 

Alcançar lugares distantes do cenário central aproxima a arte de um número 

significativo de espectadores que talvez, só tiveram a oportunidade de conhecer a 

obra do artista, através de mídias impressas ou digitais. Conhecer “ao vivo” uma 

produção contemporânea pode parecer impensável para alguns espectadores das 

regiões mais distantes, no interior do Brasil. Na maioria das vezes, o público 

desconhece, quase que por completo, o universo da arte contemporânea brasileira. 

No sentido de pensar uma aproximação do público distante do museu e do circuito 

artístico mais amplo, é também imprescindível destacar o papel da curadoria para a 

realização segura de uma exposição itinerante. A curadoria deve estar mutuamente 

ligada com o artista e à instituição promotora, manifestando um pensamento 

apurado sobre a produção e o conjunto da obra a ser mostrado, consciente das 

diferenças espaciais que a obra será submetida e da montagem em diferentes 

dimensões; para além do espaço, na maioria das vezes desconhecido.  

A ação curatorial requer fundamentalmente o conhecimento amplo sobre a produção 
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do artista e principalmente, requer um olhar crítico sobre a obra que estará em 

evidência. Construir uma exposição, independente do espaço, do lugar, do tipo de 

público receptor e as condições de montagem são desafios de todas as exposições, 

mas, no caso de uma itinerante, tanto artista quanto curador se envolvem numa 

proposta quase que “às cegas”. 

Assim, a curadoria deve tornar a obra visível ao espectador também através de 

textos críticos ou de outros mecanismos, como a formação de público ou de 

professores, em projetos educativos que ampliam o olhar sobre a obra. O texto de 

apresentação em uma exposição itinerante é imprescindível para aproximar o 

público da obra, assim como outros materiais didáticos como catálogos e impressos 

(ou informações em suporte digital). O papel do curador torna-se indispensável ao 

ter um olhar amplo sobre as probabilidades da itinerância, ainda mais quando o 

contexto é a arte contemporânea, já que, não só pela apresentação crítica, o texto 

passa a ser um mediador entre o público e a obra. 

Sobre a exposição itinerante “Só Lâmina”, de Nuno Ramos 

A exposição “Só Lâmina”, do artista Nuno Ramos, sob a curadoria de Paulo 

Venâncio Filho, desde 2008 circula por diferentes cidades do Brasil. O programa 

ArteSESC1, promovido pelo Serviço Social do Comércio objetiva a aproximação de 

alguns projetos artísticos com diferentes públicos, já que é uma entidade 

inicialmente voltada para o comércio, mas que, através de projetos culturais e 

exposições itinerantes amplia o alcance de suas ações para o público em geral.  

A exposição “Só Lâmina” consiste de um conjunto de três obras: Só Lâmina, 

Carolina e Luz Negra. Só Lâmina dialoga com o poema “Faca só lamina” de João 

Cabral de Melo Neto através de onze desenhos, assim chamados pelo curador da 

exposição, sendo composições híbridas de materiais diversos como papel, espelho, 

metal, vaselina e outros. A relação entre a palavra e a imagem, através do poema de 

João Cabral é referência para a produção de sentido e de acordo com Paulo 

Venâncio Filho, 

Na mesma faca, duas lâminas: por um lado o poema de Cabral 
aceitando a material tal qual ela é: simples palavra escrita no papel, 
por outro Nuno a exigir da material ir além, até quase onde ela não é: 



 

2390 ITINERÂNCIA COMO ESTRATÉGIA DE CONEXÃO ENTRE A ARTE E O PÚBLICO:  
EXPOSIÇÃO “SÓ LÂMINA” DE NUNO RAMOS 
Silvana Boone / UCS  
Simpósio 2 – A exposição de arte como espaço de comunicação 

 

liquido que é sólido, pesado leve, duro mole, belo feio. (2014, p. 10)  
 

Por sua vez, a obra Carolina consiste de uma instalação sonora, num diálogo 

contundente que sai de duas caixas de som, nas vozes de Marat Descartes e Gero 

Camilo; e por fim, o filme Luz negra, que, conforme Venâncio Filho(2014), “a música 

que vaza do chão, faz soar alto a voz sepultada de Nelson Cavaquinho”, numa 

menção à música Juízo final, do compositor. 

 
Nuno Ramos (1960) 

S/título, 2007 
Alumínio, pelúcia, espelho, acrílico e tinta a óleo, 1,55 x 0,75 m 

ArteSESC 
 

Aparentemente, a montagem das três obras manifesta uma objetividade já prevista 

na organização e logística da itinerância, mas, a cada nova exposição, existe 

sempre a preocupação com a segurança das obras e com a proximidade ao projeto 

expográfico original da curadoria.  

Esta exposição itinerante já transitou por inúmeros espaços expositivos, passando 

pelas unidades do SESC de diferentes cidades em quinze estados brasileiros, sendo 

museus, galerias de arte e espaços próprios do SESC que apresentaram uma  

estrutura mínima para a execução da exposição. De acordo com o artista Nuno 

Ramos, é possível que mais de sessenta cidades já tenham recebido a exposição. 
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Segundo Caroline Souza2, uma das responsáveis pelo projeto, o SESC ainda não 

conseguiu reunir todos os dados sobre o número de visitantes desde 2008, nem 

possui uma lista oficial de cidades que possa quantificar com exatidão por onde 

passou. Existe um sistema de informação de dados, em construção, que poderá 

responder essas questões num breve futuro.  

Mesmo sem ter um número concreto, é possível pensar que ao longo de oito anos, 

alguns milhares de pessoas tenham visto a obra do artista contemporâneo, na sua 

própria cidade, o que para um artista, só seria possível estando em uma feira de arte 

ou bienal. É importante destacar que em muitas das cidades que receberam o 

projeto, o acesso à arte contemporânea é muito restrito (ou quase impossível) e que 

uma exposição com esse caráter insere este público distante da arte, dentro do 

sistema de exibições nacionais. Um exemplo é a cidade de Caxias do Sul que, 

estando distante cerca de 120 quilômetros da capital do Rio Grande do Sul, Porto 

Alegre, ainda tem uma programação escassa de exposições de arte contemporânea 

e, recentemente, recebeu a exposição “Só Lâmina”, na Galeria Municipal de Arte3. 

Em se tratando de uma exposição normal, onde o artista está presente desde a 

concepção até a montagem, muitos problemas de ordem organizacional podem ser 

resolvidos facilmente. Porém, no caso específico desta exposição, conforme o 

próprio artista, a questão preocupante é a ausência dele na montagem e a 

preocupação nas relações da obra com a escala dos espaços arquitetônicos que 

abrigam a exposição. Segundo Nuno Ramos, em entrevista concedida à autora 

deste artigo em 15/04/20164, sobre a exposição: 

Foi um pedido do SESC que ela fosse itinerante. Eu não sei pra 
quantas cidades ela já foi,  mas eu imagino que a exposição já tenha 
passado por mais de 60 cidades, um número bastante grande e sem 
eu estar junto para montar. Eu quis fazer uma seleção de obras que 
pudesse ser montada na minha ausência, pudesse ser transportada, 
coubesse nos lugares [...]. (BOONE, 2016, p. 23) 
 

A preocupação do artista quanto ao processo de montagem é uma das questões 

debatidas por Lisbeth Rebollo Gonçalves ao discorrer sobre as estratégias de 

comunicação das exposições de arte: “a distribuição da obra no espaço, o uso da 

luz, o emprego de cor nos painéis e paredes, a criação especial de um ambiente, 

todos esses elementos funcionam como recursos de qualidade semântica”(2004, p. 
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34). E um dos desafios da itinerância é justamente manter uma coerência entre a 

ideia original do artista e o projeto museográfico em diferentes espaços, já que, “a 

estrutura de apresentação da mostra torna-se o canal para a realização do encontro 

vivo com a obra de arte, para a vivência estética, para o diálogo com a arte, sendo, 

portanto, condição decisiva para o processo comunicativo” (Idem, p. 35).  

Assim, para o artista distante da exposição, é necessário ter a segurança de um 

projeto de execução versátil, que de forma alguma comprometa o resultado 

expográfico final, levando em conta a mobilidade das obras e as mudanças 

significativas de escala, dimensão e estrutura arquitetônica sendo difícil prever um 

espaço ideal. O processo torna-se algo completamente novo, dada a consciência de 

que a exposição circulará por lugares longínquos, muitas vezes impensados pelo 

artista, e por vezes, em espaços que não estão contextualizados como espaços de 

exposição. Conforme Nuno Ramos,  

[...] foi muito legal pensar isso numa condição quase que pocket, 
pensando numa situação que pudesse alcançar um número maior de 
pessoas nesta itinerância, em lugares onde a presença institucional 
de museus é menos forte e abrir isso para um público que nunca 
tinha visto. Isso pra mim foi uma alegria enorme. Como eu não 
estava pensando muito em escala e em coisas dessa ordem, eu 
pensei em mostrar uma relação entre a coisa plástica e a palavra que 
eu acho que existe em muita coisa que eu faço. (BOONE, 2016, p. 
23). 
 

O artista manifesta o prazer de saber que um público distante tem a possibilidade de 

conhecer seu trabalho in loco. No que diz respeito à montagem, Nuno Ramos pensa 

na manutenção da essência da obra, independentemente dos lugares onde ela será 

exposta: 

Eu pensei nessa coisa da pedra que emite um som, que é o 
“Carolina”; eu pensei no filme onde o som é enterrado, onde a 
matéria terra, um pouco deixa atravessar a matéria som, um pouco 
se funde a ela. Pensei na coisa plástica que seriam aqueles quadros, 
mas quis me relacionar com artistas do Brasil, que eu sempre faço 
um pouco isso, Nelson Cavaquinho e o João Cabral que é o “Só 
Lâmina”. Enfim, fiz uma pequena antologia de procedimentos meus e 
tentei fazer um todo que me parecesse coerente pensando nas 
condições de transporte, durabilidade, possibilidade de montar várias 
vezes, essas coisas. (Ibidem) 
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Na fala do artista, percebe-se a motivação para o acesso à obra de forma que o 

público a receba de forma coerente e com um grau de qualidade semelhante aos 

seus procedimentos normais para a execução de uma exposição. Atingir diversas 

pessoas a uma distância considerável, e ter certeza de que o trabalho cumpriu o seu 

propósito. 

Nuno Ramos ainda enfatiza a importância da exposição ser itinerante e de 

oportunizar que a arte contemporânea possa chegar aos mais diversos lugares: 

[...] eu acho muito legal chegar a pessoas que tenham menos 
vivência de arte contemporânea, que possam, através do que faço, 
ficar curiosas e chegar em outros artistas, esse tipo de contágio que 
a arte cria, é ótimo. Eu acho realmente que esta exposição tem uma 
coisa muito legal que é chegar em lugares onde a arte não chega 
acho uma iniciativa super bonita, então acho muito bom! (Ibidem) 
 

Ao ser questionado sobre a arte contemporânea ser mais hermética e de 

compreensão mais difícil ao público, Nuno Ramos é enfático: 

Você precisa algumas informações, às vezes, pra vencer, mas ela 
deve se impor, a pessoa tem que entrar, ficar curiosa, jogar. Essa é a 
condição dela, às vezes é difícil de entrar mas começa e não sai 
mais; às vezes é fácil de entrar, mas por isso mesmo não dá vontade 
de ficar, eu acho que isso varia muito. (Ibidem) 

 
Segundo Castillo, “a exposição é resultado de uma atividade subjetiva, cujo apuro 

estético necessário implica no enfrentamento direto com obras no espaço a ser 

criado [...], devendo antes propagar do que mediar o objeto exposto” (2014, p. 66–

67). Nuno Ramos compartilha deste pensamento: “Não acredito em didatismo para a 

arte. Eu fiz um conjunto que pudesse ser significativo em relação aos procedimentos 

que eu uso e que tivesse alguma coerência interna. É o trabalho que fala” (BOONE, 

2016, p. 23). 

Considerações finais 

Ao final deste artigo, cabem algumas considerações, para além da fala do artista, 

sobre o processo de exposição e recepção da obra e mais, para analisar a 

itinerância como uma estratégia de aproximação da arte contemporânea com o 

público, não apenas pelo fato do trabalho “chegar até Maomé” mas de que forma a 

obra é recebida em locais onde a prática das exibições de arte contemporânea não 
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é comum. Uma exposição itinerante precisa ser vista nas suas especificidades e 

para aproximar o público da arte, mecanismos como a formação de professores para 

uma mediação junto à comunidades escolar pode ser importante para promover 

debates sobre os processos e a obra do artista. 

Fechando as conclusões para o programa do SESC, muitos questionamentos ainda 

podem ser feitos quanto ao retorno obtido pela exposição e também o conhecimento 

efetivo desse retorno. Sabe-se, pela coordenação do projeto ArteSESC que ainda 

não existe um mecanismo interligado entre as unidades do país que possa reunir as 

informações quantitativas sobre público, nem tampouco sobre as atividades 

específicas que cada unidade executa em relação às exposições. Há a necessidade 

emergente do compartilhamento dos dados a fim de que esses sejam gerenciados 

pelo SESC Nacional e então, conhecer a realidade quantitativa e qualitativa do 

projeto e dos resultados produzidos de forma efetiva.  

Além do acesso proporcionado a um número incontável de pessoas distantes do 

cenário atual da arte, o programa de exposições itinerantes do SESC, contribui 

também para o aspecto de conservação e acervo da arte contemporânea, já que, 

conforme a coordenação do projeto, a partir do momento em que a itinerância for 

finalizada, as obras deverão passar por um processo de restauração e farão parte 

da reserva técnica do SESC Nacional. Dessa forma, a conservação passa a ser uma 

característica a mais atribuída a tal projeto. Conforme Cristina Freire, 

Conservar, especialmente no contexto próprio à arte contemporânea, 
sugere dar inteligibilidade aos trabalhos. Isto é, trata-se, sobretudo, 
de atribuir aos projetos significado e valor ao inseri-los em uma rede 
simbólica mais ampla. Essa rede simbólica compreende o contexto 
político e social de realização das obras, as condições da sua 
legitimação ou exclusão institucional assim como o repertório das 
intenções do artista. (2009, p. 100) 

A rede simbólica criada pela itinerância, aproxima o artista daqueles que por sua 

própria vontade, jamais se fariam presentes frente à obra. Nuno Ramos tem essa 

consciência e sente-se satisfeito em saber sobre esse alcance. E na sua 

impossibilidade de obter um retorno por parte de quem está distante, o artista reitera 

que não quer nada do público “além da boa vontade dele, se isso for possível” 

(BOONE, 2016, p. 23). 
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Assim, pode-se pensar a itinerância, como um caminho para as exposições de arte, 

contemporânea ou não, e que esse mecanismo amplia o alcance da arte, vai até o 

público e insere-se no contexto atual, numa época em que a comunicação é 

imediata e à distância, mas não substitui a experiência singular de estar diante de 

uma obra. Agradecem aqueles que já beneficiaram-se desse contato. 

 

                                                
Notas 
1 Segundo Caroline Souza, uma das responsáveis pelo ArteSESC em todo Brasil, o programa existe desde 1981, 
fazendo circular mais de 90 exposições ao longo de 35 anos. Desde 2006 o foco é na arte contemporânea 
brasileira, com mostras de Nuno Ramos, Claudio Tozzi, Beatriz Milhazes, Rosana Ricalde, Carlos Vergara, 
Rubens Gerchmann e exposições de caráter didático, com reproduções de Carybé, Portinari, Lasar Segall. 
2 Através de e-mail, em 23 de maio de 2016, Caroline Souza, já citada, respondeu questões pontuais sobre a 
exposição “Só Lâmina”, porém, o SESC ainda não possui uma organização sistemática dos dados, sendo 
mencionados aqui, informações fornecidas pela referida funcionária. 
3 A autora do presente artigo realizou a Formação de Professores da exposição “Só Lâmina”, para o Projeto 
Educativo do SESC em Caxias do Sul, na Galeria Municipal de Arte, em maio de 2016. 
4 O artista Nuno Ramos concedeu entrevista por telefone, em 15/04/2016, por ocasião da exposição “Só Lâmina” 
na Galeria de Arte Municipal de Caxias do Sul, durante o mês de maio/2016. A entrevista foi publicada na 
Revista AconteceSul, de maio/16. 
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