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RESUMO 
Este estudo preliminar aborda o processo de criação do grupo Caixa de Pandora a partir 
da análise dos fluxos dos acontecimentos ocorridos na década de 1990, em Belém-Pará, 
metrópole cultural do norte do Brasil. Os primeiros levantamentos realizados de registros 
sobre o período propõe-se a investigar duas instâncias: a arte dentro de um contexto 
histórico-social e a obra e suas relações de hibridação de linguagem do grupo “Caixa de 
Pandora”, a partir do processo de criação. 
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ABSTRACT 
This preliminary study deals with the process of creation of the Caixa de Pandora group 
based on the analysis of the flows of events that took place in the 1990s, in Belém-Pará, 
cultural metropolis of northern Brazil. The first surveys carried out of records about the 
period propose to investigate two instances: art within a historical-social context and the 
work and its relations of language hybridization of the group "Pandora's Box", from the 
creation process.. 
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Este estudo preliminar aborda o processo de criação do grupo Caixa de Pandora 

a partir da análise dos fluxos dos acontecimentos ocorridos na década de 1990, 

em Belém-Pará, metrópole cultural do norte do Brasil. A representação artística 

produzida nesse espaço-tempo indica a busca por novas estratégias e táticas 

criativas, esses modos de operar podem nos possibilitar o acesso físico e 

intelectual aos acontecimentos e processos criativos num novo contexto 

representacional, com a inserção de outros referentes, de outras formas de 

representação, tendo como suporte o vídeo, a performance, a fotografia, o objeto, 

as instalações, na arte eletrônica e na performance1, linguagens e modos de 

atuação artística que revelavam uma mudança de paradigma estético, nos termos 

de Rancière2, 

“estética designa a ciência um modo de pensamento que se 
desenvolve sobre as coisas da arte e que procura dizer em que 
elas consistem em coisas do pensamento. De modo mais 
fundamental, trata-se de um regime histórico específico de 
pensamento da arte, de uma ideia do pensamento segundo a qual 
as coisas da arte são coisas de pensamento.” (Rancière, 2015,p.). 

Estudos anteriores já apontam para a configuração de um espaço favorável ao 

surgimento de uma arte mais sintonizada com as questões contemporâneas, 

ainda que em condições frágeis já que o mercado sempre se apresenta como 

algo esporádico, circunstancial. Há também outros acontecimentos que apontam 

para mudanças no cenário das artes. Todo este processo foi cuidadosamente 

discutido na sua tese de doutorado de Marisa Morkazel: “Percursos Transversais 

e Descontínuos Visualidade amazônica e o circuito de arte em Belém - 1980–

2000” onde explica:  

“Nos movimentos contraditórios e de tensões, observou-se que 
começa a se delinear, em Belém, um circuito cujos componentes 
articulam-se em um jogo no qual as peças não estão completas. 
Por isso mesmo, este circuito aprende a organizar-se em um 
terreno marcado por lacunas. (...) Trata-se de um período em que 
tem início um circuito de arte que, apesar de não se comparar ao 
dos grandes centros culturais, já demonstra a presença de 
instituições e dos agentes constitutivos do campo artístico. Nota-
se as iniciativas dos artistas em tentar promover um mercado de 
arte e a criação de uma galeria particular com intuito de inseri-los 
nesse circuito. Destaca-se, principalmente, o surgimento de um 
salão que além de contribuir para a difusão da arte existente no 
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Pará, cria um campo propício à própria formação desses artistas 
que, ao se submeterem a um júri qualificado, conhecedor da arte 
que estava sendo produzida no Brasil, terão maior preocupação 
em se profissionalizarem.” (MOKARZEL, Marisa. 2005,p.135). 

Dentre os artistas destacados estão: Emmanuel Nassar, Dina Oliveira, Valdir 

Sarubbi e Osmar Pinheiro artistas que, desde jovens apresentam percurso no 

universo artístico da pintura. No ano de 1987, se formou em Belém o grupo Raio 

que o Parta, o qual se manteve até 1989 e era integrado por: Tadeu Lobato, 

Nando Lima, Nio e José Roberto, conhecido como Branco. Este grupo já apontava 

para aspectos mais inovadores da arte. Seus integrantes atuavam de forma 

articulada, mas deixavam visíveis suas diferenças estéticas, políticas e pessoais.  

“O artista produz suas obras não apenas para um público em 
geral, mas, também, para o seu grupo de pares, visando o 
reconhecimento e a aceitação daquilo que produz. Mesmo 
sabendo que a obra de arte pode ser vista como um bem 
econômico, Bourdieu considera que, enquanto bem simbólico, ela 
só existe para aquele que detém o “código historicamente 
constituído e socialmente reconhecido como a condição da 
apropriação simbólica das obras de arte oferecidas a uma dada 
sociedade em um dado momento no tempo”. (MOKARZEL, 
2005,p.89) 

Existia em Belém vários espaços de circulação de ideias e pessoas um deles se 

referia ao triângulo da praça Ferro de Engomar3, onde em 1986 surgiu o 3X4, um 

boteco calorento que tinha como carro-chefe um caldinho de feijão e cerveja 

gelada, localizado na 3a. Casa do maior lado do triângulo. O bar foi gerenciado 

por Makikó Akao4, Luis Laguna e Peter Roland. O nome do bar foi decidido em 

assembleia aberta no pequeno grupo que participou da sua abertura. 

O bar era vizinho do Fotoativa instalado ao seu lado na Praça Coaracy Nunes, 

conhecida como Praça  “Ferro de Engomar” pelo seu formato de triângulo 

isósceles. Nessa praça institucionalizou as oficinas de fotografia de Miguel 

Chikaoka e os fotos-varais que estendiam o resultado das oficinas, ou exposições 

temáticas organizadas pelas Associação. O fato é que o espaço de troca, de 

partilha proporcionado pela Fotoativa, nos anos 90 em Belém foi terreno fértil para 

uma onda de um inconsciente estético coletivo. E contribuiu com a constituição, 

na época, de um espaço de discussão e produção com a imagem e a fotografia.  
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Em circuito paralelo, a Mostra Vídeo Pará realizada em Belém no ano de 1988, 

indica também, um momento importante na construção de uma outra visualidade, 

um grupo de pessoas com objetivo de realizar trabalhos em vídeo se revezavam 

nas funções de câmera, iluminação, som e edição em todos os seis vídeos 

apresentados na mostra.  

Os documentos 5  indicam uma produção coletiva heterogênea apoiada 

institucionalmente e formada por pessoas contaminadas por um desejo pela 

imagem e pela relação com o cinema. Esse esforço coletivo foi orquestrado pela 

Associação Brasileira de Documentaristas/Pa (ABD/Pa) e pelo Cine Libero 

Luxardo da Fundação Cultural Tancredo Neves. A produção dos seis vídeos 

apresentados não tinha apoio financeiro. Os trabalhos foram realizados com 

investimento das equipes e no esquema de rodízio de funções técnicas. 

O espetáculo de multimídia Anjos Sobre Berlim de autoria coletiva, dirigido pelo 

artista regional Fernando (Nando) Lima, descortina a complexidade dos processos 

artísticos da década de 90 em Belém. Um grupo de atores montaram espetáculo 

na coxia do teatro 6 , misturando linguagens, vídeos. Vários personagens que 

atuaram no meio artístico dos anos 80 permanecem produzindo nos anos 90, 

tentando desenvolver ações conjuntas de forma individual e por intermédio dos 

editais de fomento.  Em  1990 é criada a “A Associação dos Artistas Plásticos do 

Pará – APPA”, entre outros movimentos que ocorreram na época em prol de uma 

inserção mais abrangente de artistas emergentes no circuito da arte.  

Como projeto de atuação no período da Associação foi a realização do SPAC, o 

Salão Paraense de Arte Contemporânea que obteve grande repercussão das 

suas únicas três edições em 92, 93 e 94.  Várias das ações fomentadas por 

artistas para controlar melhor as produções e o mercado da arte foram diluídas 

por processos políticos, culturais, sociais. Na tese de Marisa ela discute a 

participação dos artistas do Caixa de Pandora no Salão Paraense de Arte 

Contemporânea (SPAC):  

“Em meio à variedade de manifestações, o grupo Caixa de 
Pandora traz ao Salão uma poética própria proveniente de um tipo 
de experimentação que discute os espaços limítrofes da arte. 
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Centrados na questão da imagem fotográfica, repensam-na no 
campo das artes visuais, o que significa pensá-la ao mesmo 
tempo enquanto mídia contemporânea que não estabelece uma 
divisória precisa entre as artes plásticas e a fotografia ou o vídeo.”  
(MOKARZEL, 2005,p.147) 

Cláudia Leão recebe o 3° premio do segundo SPAC em 93, em 94 no último SPAC 

Orlando vai reafirmar a qualidade experimental dos seus trabalhos, ao serem 

reconhecidos e premiados. Como já foi falado, a fotografia paraense desde os 

anos 80 está fortemente impregnada no circuito da arte, conquista um território 

nacional e internacional, com Luiz Braga e Miguel Chikaoka, como referências 

dessa inserção no circuito nacional.  

A circulação e participação dos membros do Caixa de Pandora na Associação 

Fotoativa, dirigido por Miguel Chikaoka nos primeiros anos de existência da 

associação, todos os quatro participaram/participam ainda da Fotoativa; no grupo 

de produção e entre os autores da Mostra de Vídeo em 88 (Mariano), no grupo de 

teatro Trompas de Phalópio, final dos anos 80, Cláudia Leão como atriz no grupo e 

Mariano como fotógrafo/still em uma das peças produzidas pelo grupo de teatro do 

dramaturgo e diretor paraense Francisco Carlos. Experiências acumuladas pelos 

seus integrantes na passagem individual de seus processos e percursos criativos, 

e que tiveram ressonância  no encontro dos integrantes do grupo, promovendo um 

avanço em direção a linguagem contemporânea, experimentação de suportes não 

convencionais, reprodução e intervenções na imagem.  

Os trabalhos desenvolvidos individualmente por seus integrantes, e as influências 

e contaminações decorrentes da escolha de trabalhar coletivamente, promoveu a 

ruptura das fronteiras entre as artes, as peças do grupo incorporaram objetos da 

vida e de outras referências de linguagens, partindo da fotografia como referência 

primeira, e suas experimentações sobre seus procedimentos técnicos e de 

linguagem. Manipularam suportes não-convencionais como vidro, pedaços de 

janelas, objetos do dia-a-dia, articulando com vídeos,  performances, instalações 

apontando para uma diversidade e para uma liberdade conceitual e uma 

identidade própria.  
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Caixa de Pandora – O grupo e suas relações de hibridação 

O grupo Caixa de Pandora formando inicialmente por Cláudia Leão, Flávia Mutran, 

Mariano Klautau Filho e Orlando Maneschy realizou a primeira exposição em junho 

de 1993, na galeria Theodoro Braga em Belém-Pa, e 1995 e no período realizaram 

mais três exposições em Belém, e também em outras cidades brasileiras: Brasília 

(DF), 94; Ouro Preto (MG), 96; Curitiba (PR), 96; no Rio de Janeiro (RJ), 97 e 98. 

Além de participações em diversas coletivas como “Retratos – Coletiva Brasileira 

anos 80/90” (SP, 1995), “Fotografia Contemporânea do Pará: Novas Visões” (RJ, 

1998), dentre outros eventos.   

Eu, Cláudia, Mariano e Flavya queríamos fazer uma coisa que 
fugisse dessa fotografia mais documental e, reunindo com um 
amigo nosso, o André Lima, que agora é estilista, pensamos em 
um projeto que discutisse o lugar da fotografia contemporânea. 
Debatemos várias ideias e chegamos ao mito de Pandora, 
pensando na própria fotografia e nas experiências que nós 
trouxemos das oficinas do Chikaoka, como abertura dessa caixa 
misteriosa da qual você não sabe o que irá emergir. (MANESCHY, 
2012, §.07 ) 

Em cada lugar era uma exposição diferente e uma experiência única com o 

circuito nacional da arte.  As obras apresentadas em todo o percurso do grupo 

ainda estão sob pesquisa, o acervo em que se encontram, o estado desses 

trabalhos na atualidade já que suas experimentações químicas por diversas vezes 

trabalhavam com a temporalidade, não tinham fixação prolongada.  

A primeira formação do grupo produziu juntos entre os anos de 1993 a 1996. Em 

1997 participou de uma exposição no Rio de Janeiro, sem a presença da artista 

Flavya Mutran. Depois de um hiato de 9 anos, o grupo Caixa de Pandora volta a 

produzir juntos 2006, em projeto sobre Coletivos, de Belém, numa série de 

exposições no Laboratório das Artes do Museu Casa das Onze Janelas da 

curadora e pesquisadora Marisa Mokarzel . 

Preliminarmente anotamos alguns registros encontrados nas bibliografias 

especializadas e pesquisas individuais. Estes dados iniciais já apontam para uma 

mudança na fatura, no modo de operar o processo na relação com o outro, que 

espelha e organiza a construção da obra a partir de múltiplas linguagens. 
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A imagem, a técnica e o outro – primeira aproximação 

A obra Pandora de Vidro (1993) de Cláudia Leão é uma instalação de 09 (nove) 

vidros convexos colocados no chão em cima de um tecido preto. No vidro 

convexo central a imagem apropriada de uma frame do filme alemão de ficção 

científica Metrópolis de Fritz Lang. A artista reproduz a imagem de uma mulher, 

Maria, protagonista do filme. Todos cobertos com camada grossa de pó dourado. 

O vidro convexo remete aos vidros e molduras de retratos pintados, presentes no 

imaginário do seu contexto de produção, Belém-Pa e suas casas antigas e suas 

poeiras do tempo, imagens refletidas nos vidros carregados de pó dourado. 

 
Figura 1: Pandora de Vidro (1993)  

Artista: Cláudia Leão Fonte: Acervo do artista 

 

Flávia Mutran apresenta na primeira exposição do grupo Caixa de Pandora 15 

obras, em média 30x30 cm, sendo a maior com 50x60 cm. Estes objetos reúnem 

suas experimentações com viragem 7  em selenol. Esta é uma técnica 

de laboratório de fotografia analógica preto&branco (P&B). No processo de 

revelação e fixação da imagem no papel fotográfico, alguns laboratoristas usavam 

a técnica da viragem. O que a viragem faz é acelerar o processo químico que 

aconteceria pela exposição da cópia à luz ambiente (pelo menos no caso da 

sépia) que aconteceria naturalmente.  
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Figura 2: Anjo, Fotografia em P&B com viragem em selenol montada em caixa de madeira e vidro 
com alumínio betumado. Série “Caixa de Pandora” 1993, de Flavya Mutran 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 3: Santa, série Caixa de Pandora, fotografia P&B com viragem em selenol montada em 
suporte de madeira, vidro e alumínio betumado. 

Theodoro Braga/CENTUR, Belém/Pa, 1993, Acervo Flávia Mutran. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 04: Instalação Caixa de Pandora (1993) 
Artista: Orlando Maneschy Fonte: Acervo do artista 

 

Maneschy apresenta uma série de retratos de personagens por ele construídos, 

inseridos em uma cena recortada pelo fotógrafo. A instalação reúne onze retratos, 

iluminados por duas lâmpadas incandescentes. O artista dirige, constrói a cena 

num recorte de uma intimidade, como um retrato em 3 dimensões da parede de 

um lugar qualquer. Na instalação de Maneschy instala as imagens em molduras 

dispostas na parede, acima de um pequeno móvel de madeira,  insere objetos do 

seu cotidiano, um sofá de dois lugares, um relógio antigo de parede, que acabam 

construindo um ambiente único, de dimensão poética múltipla. Revelando 

experimentos com a espacialidade da fotografia, e da imagem. 
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Figura 05: Pandora The Electronic Box (1993) 
Artista: Mariano Klautau Filho Fonte: Acervo do artista. 

 

O trabalho Pandora The Electronic Box, de 1993, de Mariano Klautau Filho traz à 

tona referências estéticas à montagem de sequências cinematográficas e à 

linguagem dos quadrinhos, a partir da construção de personagens que atuavam 

na imagem fotográfica e eram também transfigurados para o trabalho em um 

vídeo silencioso, mas com uma edição frenética das imagens, produzindo novas 

dimensões das imagens, e novas imagens que surgiam em tempo real do ritmo 

visual de cortes, recortes das imagens fotográficas retiradas do acervo do artista. 

Depois da exposição de Brasília (DF), 94, e a partir da exposição em Ouro Preto 

(MG), 96, Mariano incorpora no vídeo, entrecortando as imagens fragmentos do 

poema O Homem e sua Hora, de Mário Faustino, em fundo preto. Nesta 

instalação o artista parece também aglutinar a concepção de paráfrase, por incluir 

diretamente a obra de Mário Faustino ao seu trabalho.  

A videoinstalação realizada em Belém, 93, reúne um totem preto que serve de 

suporte para uma televisão analógica preta de 14 polegadas, o tocador de vídeo 

cassete preto, um banco vermelho, um tênis vermelho, e cópias impressas das 

fotografias, como provas de trabalho jogadas no chão, que poderiam ser 

manipuladas pelo público, e mais o controle remoto do vídeo deixando em aberto 

a manipulação do vídeo e da fotos para o fruidor.  
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Figura 06: Pandora The Electronic Box (1995) 
Artista: Mariano Klautau Filho Fonte: Acervo do artista 

 

Essa obra sofre pequenas modificações a cada apresentação, a partir  da 

exposição em Brasília, 94, o grupo se reúne em nova apresentação em Belém, 

em 95, a televisão vai para o chão juntos com as fotos. 

 

A Caixa de Pandora – processos criativos em continuidade  

Identificamos nos processos individuais dos participante do grupo princípios de 

continuidade que permeia também as suas produções “fora” do grupo. Orlando 

Maneschy, nas exposições Não (1994) e Faustine ou a Cidade e os Olhos (1996), 

e Cláudia Leão, nas exposições O rosto e os outros (1995) e O Jardim dos 

Caminhos que se Bifurcam (2000), partem de alguns dos mesmos Nós de 

Interação que sustentam a rede da criação do processo colaborativo do grupo.  

Entendo que no meu caso eu utilizava materiais tanto para o meu 
trabalho quanto para as exposições (Caixa de Pandora), para mim 
não havia um limite, talvez por esse motivo a minha intenção 
nunca foi fazer um trabalho específico para ela (Pandora), sempre 
utilizei espelhos, vidros, as imagens borradas e com alterações 
nos processos químicos, nunca achei esse limite. Na verdade, 
faço o meu trabalho, e não um trabalho específico para essa ou 
aquela exposição. Por exemplo, na Pandora de Espelhos, uso três 
espelhos que estiveram na minha individual, eu vou utilizar esse 
três espelhos e retomar com as imagens do Man Ray projetadas e 
fazer uma nova possibilidade para aquelas imagens. (LEÃO, apud 
MANESCHY e BARAÚNA, 2015 p. 172) 
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Figura 07: Livro de espelhos (1995);  
Artista: Cláudia Leão; Fonte: Acervo da artista 

 

Em todas as versões da Pandora The Eletronic Box, instalação de Mariano nos 

primeiros anos do grupo Caixa de Pandora tomam como referência o mito da 

Pandora 8 , transformando a televisão em suporte da sua caixa eletrônica de 

reproduzir imagens. Deste modo delimita um espaço tridimensional a partir dos 

objetos dispostos na instalação, e abre sua Caixa de Pandora Eletrônica deixando 

à mostra e à manipulação do fruidor, imagens que apontam para processos 

individuais do fotógrafo. Processos de continuidade de processos criativos 

individuais abertos ao grupo, e que podem ser manipulados por qualquer um que 

se coloque diante da instalação. 

 

Figura 08: Frames do vídeo Pandora Eletronic Box (1993). 
Fonte: do Artista 

 

Compreende-se após a trama desenvolvida até aqui que estes trabalhos 

pioneiramente produzidos com mecanismos de expansão da fotografia e do vídeo 
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em suas relações com o conteúdo literário disseminaram uma nova cultura de 

produção imagética, essa pesquisa pretende a partir daqui nos levar a 

compreender e questionar as distintas linguagens abrangidas nestes trabalhos, 

como o cinema, a moda, a música, a apropriação de conteúdos literários.  

Percebemos, ainda que preliminarmente as relações de hibridação entre as obras 

do grupo e o contexto da época que instigava uma revolução com o sistema atual 

do circuito - o vídeo, a fotografia e a performance. Na maioria dos trabalhos do 

Caixa de Pandora se pautava na experimentação da relação entre a fotografia, o 

vídeo, o cinema, a literatura, as artes plásticas e na expansão do que seria a 

fotografia, com a inserção de objetos ditos não convencionais para o suporte 

dessas imagens. Esse modo de operar  acarreta importância histórica que reside 

na aproximação da fotografia com o território das artes visuais, além dos 

trabalhos expostos nos moldes do que hoje se chama “instalação”.  

Esses são os resultados parciais de uma pesquisa complexa, que continua em 

curso.  Serão realizadas as entrevistas com os envolvidos no coletivo e iniciou-se 

o levantamento iconográfico e de dados das obras e o número de eventos em que 

eles estavam envolvidos. Portanto, no tempo restante da pesquisa vamos em 

busca da possibilidade de detalhar ainda mais as obras e seus artistas, suas 

características que podem indicar processos de hibridação nos processos de 

criação, e do mesmo modo no circuito de arte contemporânea a partir da cidade 

de Belém.  

 

Notas 

                                                           
1
 “a performance  passou a ser aceita como de expressão independente a partir da década de 1970. (...) 

sempre que determinada escola parecia ter chegado a um impasse, os artistas se voltavam para a 
performance como um meio de demolir categorias e apontar para novas direções.” (GOLDENBERG, 2006) 
2
 Rancière, Jacques, O inconsciente estético. Rio de Janeiro: Editora 34. 2015. 

3
 Praça Coaraci Nunes, na base da ponta do triângulo isósceles de confluência das ruas  Veiga Cabral e 

Arcipreste Manoel Teodoro em Belém- Pará. 
4
 Hoje galerista da KamaraKó Galeria, e representa vários artistas paraenses entre eles Miguel Chikaoka, 

Mariano Klautau Filho, Alexandre Sequeira etre outros.  
5
 Matérias de jornais, artigos, críticas 

6
 A coxia (também chamada de bastidores) é o lugar situado dentro da caixa teatral - mas fora de cena - no 

palco italiano, em que o elenco aguarda sua deixa para entrar em cena em uma peça teatral. 
7
 “Viragem: Consiste na modificação da cor de uma imagem fotográfica em preto-e-branco através de um 

processo químico adequado, que geralmente implica no branqueamento da fotografia em questão, antes da 
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viragem para a tonalidade desejada. Existem viragens de diversas cores, como verde, azul, azul escuro, 
marrom, marrom avermelhado e púrpura, sendo a mais difundida no entanto a de cor sépia. As viragens não 
se destinam unicamente à obtenção de efeitos estéticos, podendo ter também uma importante função no 
processo de preservação das imagens fotográficas, como é o caso das viragens com ouro ou selênio, por 
exemplo. Entretanto,  outras substâncias são empregadas como corantes para realização de viragens, como 
enxofre, ferro, cobre, mercúrio, urânio, vanádio e paládio.”. VIRAGEM . In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de 
Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2017. Disponível em: 
<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3908/viragem>. Acesso em: 18 de Jun. 2017. Verbete da 
Enciclopédia. 
-7979-060- ISBN: 978-857 
8
 Mito de referência conceitual que deu origem ao nome do grupo Caixa de Pandora 
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