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RESUMO 
Os Salões de Arte da Prefeitura de Belo Horizonte na década de 1960, representaram um 
universo de possibilidades. Em 10 anos, grande parte do registro das transformações 
artísticas das vanguardas históricas reverberou no cenário da capital mineira: passagem da 
arte figurativa à abstrata e processos de desmaterialização através da quebra das 
categorias e utilização de materiais não usuais na prática artística. Entretanto, esse cenário 
de desconstrução parece ter chegado a um limite, principalmente após a década de 1970 
quando artistas passaram a enviar "propostas", "projetos" ou ainda, diapositivos para a 
concorrência nas premiações. Esses desafios foram postos ao Museu de Arte da Pampulha 
(MAP) e aos membros do júri na V edição de 1973. 
 
PALAVRA-CHAVE 
Salão de arte; desmaterialização; Museu de Arte da Pampulha. 
 
 
ABSTRACT 
The art salons of the city hall of Belo Horizonte in the decade of 1960, represented a 
universe of possibilities In 10 years, much of the artistic record of the transformations of the 
historical vanguards reverberated in the scenery of the capital of Minas Gerais: the transition 
from figurative to abstract art and dematerialization processes through the breakdown of 
categories and the use of unusual materials in artistic practice. However, this deconstruction 
scenario seems to have reached a limit, especially after the 1970s when artists began to 
send "proposals", "projects" or even slides for competition in the awards. These challenges 
were put to the Pampulha Art Museum and to the members of the jury in the V edition of 
1973. 
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Os Salões de Arte da Prefeitura de Belo Horizonte na década de 1960, 

representaram um universo de possibilidades. Em 10 anos, grande parte do registro 

das transformações artísticas das vanguardas históricas reverberaram no cenário da 

capital mineira: a passagem da arte figurativa à abstrata e discussão sobre a quebra 

das categorias artísticas, utilização de materiais não usuais na prática artística e 

processos de desmaterizalização. Entretanto, esse cenário de desconstrução parece 

ter chegado ao seu limite, principalmente no período posterior à 1970. 

No final da década de 1960 um problema foi colocado para os jurados dos Salões, 

assim como para a instituição que sediava o evento, o Museu de Arte da Pampulha, 

momento onde o conceito de ―obra artística‖ passa por transformações significativas. 

Se antes o artista oferecia um trabalho materialmente acabado a partir de uma 

técnica e modalidade artística específicas, pertencendo à pintura, escultura, desenho 

ou gravura, nos anos 60, as definições de categorias artísticas passaram por 

inúmeras modificações produzindo a necessidade de se construir um novo 

vocabulário para as obras artísticas.  

Objeto, relevos, instalações foram nomes elaborados para abarcar as novas 

possibilidades oferecidas pelos artistas. Mas o que fazer com um Salão que possui a 

função de acolher obras que fariam parte da coleção de um dos mais relevantes 

museus de Minas Gerais? Com o início das produções contemporâneas, como 

premiar ―projetos‖ ou ―processos‖ se o Museu não tinha conseguido se estruturar 

para mostrar sua coleção reunida desde a década de 1950?1 Como se sabe, os 

Salões de Arte da Prefeitura foram alguns dos grandes responsáveis pela 

constituição do acervo da instituição. Salão após Salão, obras foram adquiridas a 

partir do prêmio de aquisição.2 

É necessário considerar que mesmo obras ―materialmente acabadas‖ também 

demandavam por novos equipamentos. Para além de problemas conceituais de 

instalação e preservação ainda temos a discussão do conceito de ―obra artística‖ 

como única e não reprodutível. Outro aspecto de relevo é a noção de projeto: muitos 

deles possuíam um orçamento previsto que ultrapassava o valor destinado à 

premiação. Deveria, então, o júri investir nessa proposta? Projetos de arte a serem 

executados não podem ser mensurados monetariamente de forma tão precisa, 
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contratempos e despesas imprevistas são inevitáveis, ou seja, o valor pago na 

premiação talvez não fosse suficiente para a execução do planejado. 

É sabido que o prédio do antigo cassino foi transformado no Museu de Arte da 

Pampulha em 1957. A discussão da década de 1950 se mantém atual: um edifício 

construído para abrigar um cassino difere muito das características físicas 

necessárias ao funcionamento de um museu. A dificuldade de um espaço destinado 

à sua reserva técnica seria outro problema a ser solucionado já que não houve 

planejamento especialmente para essa função. A arquitetura de um museu é parte 

indispensável em um ―Plano Museológico‖. Essa problemática enfatiza a falta de 

interesse pelo aprofundamento do debate, tendo em vista que mais de 60 anos se 

passaram sem que uma  solução fosse aventada.  

Retornando a discussão inicialmente proposta, o que teria ocorrido na década de 

1970 considerando que todas as opções pareciam anteriormente testadas? A 

pesquisadora Joana Alves (2015) elaborou uma importante dissertação sobre o 

tema:  

Os resultados da pesquisa denotam a constatação de 
―efervescência‖ e posterior ―anemia‖ destes Salões. A metáfora é 
para elucidar que enquanto em 1969 o Salão expressava toda a 
ebulição que as transformações demandam, esse processo não teve 
continuidade, e em 1972 as inovações já não apresentavam a 
mesma intensidade. (ALVES, Joana D’Arc de Jesus. Premiações nos 
Salões de Belo Horizonte: da ―desmaterialização‖ à realidade do 
circuito artístico (1969 a 1972). 2015)  

O IV Salão de 1972 já denotava o esgotamento do conceito de experimentação 

desenvolvido na década de 1960. Os critérios de seleção também foram 

transformados. O IV Salão Nacional, como informa Joana Alves, foi composto pelos 

seguintes jurados: Clarival Prado Valladares, pelo chefe do Departamento de 

Cooperação Intelectual do Itamaraty, Ministro João Frank da Costa e pelo jornalista 

e crítico de arte Morgan Motta O júri cortou 75% dos trabalhos tentando modificar a 

visão negativa do Salão de 1971. Na ocasião Frederico Morais foi taxativo ao 

denunciar a falta de criatividade do Salão de Arte de Belo Horizonte. É necessário 

lembrar que Morais teve uma participação ativa no circuito artístico da capital mineira 

como crítico e como artista. 
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O mais representativo da vanguarda atual não se encontra no Salão 
de Belo Horizonte (...) A verdadeira vanguarda, esta sempre ficou à 
margem, do lado de fora, nos porões, vivendo seu ―gueto‖. O que 
tem sido premiado no Brasil ultimamente é uma arte acadêmica 
disfarçada de vanguarda. (...) E foi em nome de uma falsa 
vanguarda, certamente, que se alcançou aquele índice de 75% no 
corte dos trabalhos inscritos. (MORAIS, Diário de Notícias, 
29/12/1972). 

Um dos destaques na discussão foi o protesto realizado por José Alberto Nemer que 

tentou retirar sua obra da exposição após a seleção.   

Nemer, o pintor que tentou retirar seus quadros do Salão da 
Prefeitura e, não podendo, tampou-os de preto, no que foi obstado, 
esclarece nota desta coluna: ―minha contestação ao recente Salão 
de Arte da Prefeitura é um dever profissional para não ficar conivente 
com um salão que eu descobri ser, por várias razões, falido. 
Colocaram-me entre os ―privilegiados‖ 25% selecionados, o que me 
dá o direito de dizer que eu preferia estar entre os recusados, 
simplesmente por considerá-los de real importância no panorama da 
arte atual brasileira. Isso pode ter para as pessoas, diferentes 
interpretações, o que certamente não importa. O que importa 
realmente é ver que a arte verdadeira continua fora dos museus, nas 
ruas, na vida. (FRADE, Estado de Minas, 16/12/1972). 

A dualidade entre reprodução e questionamento identificada ao salão, também pode 

ser percebida no trabalho de Teresinha Soares que foi premiada com a obra 

Túmulos. Angelo Oswaldo escreve o texto No salão anti-salão, é hora de ver a 

realidade em que afirma: 

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, Estado de Minas, 
15/12/1979). 

Contrariando as expectativas, o ano de 1973 apresentou um Salão bastante 

concorrido, com várias tendências artísticas e novas discussões sobre o campo. 

Ocorrido entre 12 de dezembro de 1973 e 12 de fevereiro de 1974, contou com a 

coordenação de Conceição Piló,3 sendo o júri composto pelo embaixador Fernando 

Simas Magalhães,4 José Joaquim Carneiro de Mendonça5 e Walmir Ayala.6 O nível 

nacional do evento pode ser atestado pela concorrência entre 204 obras de 99 
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artistas oriundos dos estados do Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná, 

Ceará, São Paulo, Distrito Federal, Goiás, Espírito Santo e Minas. 

O debate observado no Salão de 1973, encontra-se expresso em dois 

posicionamentos da crítica: 1) partidários do que foi considerado ―fundamentalmente 

ligado às tendências da arte de hoje‖ (ALVIM, Estado de Minas, 16/12/1973) que 

envolve o acolhimento por parte dos museus de todas as novas possibilidades 

artísticas: audiovisual, diapositivos, projetos artísticos, performances e artes 

conceituais em geral e 2) o grupo que era resistente à premiação das novas 

modalidades artísticas, tendo em vista o contexto de um Museu regional que não 

conseguia preservar e principalmente, mostrar o acervo reunido. Sendo assim, esse 

segundo grupo, participante do júri, preferiu premiar artistas que já eram 

consolidados no circuito artístico o que facilitaria a inserção de suas obras no 

contexto museológico além de representar uma contribuição inquestionável  para a 

coleção do MAP.  

O V Salão Nacional de Arte, manteve o sistema de julgamento com o júri aberto, já 

utilizado no ano anterior. Neste tipo de julgamento, os artistas poderiam questionar 

os membros do júri por escrito. Esta questão pode ter tido outra inconveniência. O 

júri poderia se sentir acuado pelos artistas e público presentes sentindo-se como que 

obrigado a aceitar trabalhos que talvez não o fossem em condições de sigilo. 

Walmir Ayala, como crítico e colunista de arte no Rio de Janeiro, pode ser 

considerado o porta voz do júri nas discussões. Sua longa carreira e prestígio 

trouxeram legitimidade às discussões do período. Segundo ele, ―no julgamento do V 

Salão de Arte da Prefeitura de Belo Horizonte, duas diretrizes orientaram o júri no 

que concerne à premiação. A qualidade das obras concorrentes e os interesses do 

Museu promotor do certame.‖ (AYALA, Jornal do Brasil, 14/12/1973). Ayala estava a 

par da exiguidade de verbas disponibilizadas para museus estaduais e municipais 

para aquisição e manutenção de acervo, sendo um momento propício ao 

enriquecimento do mesmo considerando a inscrição de alguns nomes de peso da 

arte nacional.  

Tendo em vista as obras selecionadas, é possível afirmar que Ayala conseguiu 

convencer seus pares já que o júri em questão adquiriu as três gravuras de Marcelo 
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Grassmann, as três gravuras de Rossini Perez, uma escultura de Franz Weissmann, 

um guache de Iolanda Mohalyi, um desenho de Roberto Burle Marx e toda obra 

inscrita (três grupos de três serigrafias cada um) de Dionísio del Santo. Entre os 

outros 12 ganhadores dos prêmios de aquisição figuravam novos artistas, ―mais ou 

menos conhecidos, mas todos portadores de novos timbres de linguagem.‖ (AYALA, 

Jornal do Brasil, 14/12/1973). O crítico, aqui, manteve uma postura cautelosa ao 

ponderar sobre ―novos timbres‖, sendo que, na verdade, as categorias continuavam 

as mesmas, pintura, escultura, gravura e desenho.  

Contrariando a defesa de Ayala das premiações, Celma Alvim – crítica de arte 

atuante em Belo Horizonte – questiona os critérios adotados pelo júri, e defende, em 

publicação no Estado de Minas, que o Salão deveria mostrar obras em maior 

consonância com o que seria ―moderno‖ nas artes visuais. Deste modo, para Alvim, 

―nem todos estavam suficientemente equipados, em termos de informação e 

vivência, a serem juízes de um Salão supostamente de arte moderna‖ (ALVIM, 

Estado de Minas, 16/12/1973). 

Para Alvim, seria fundamental premiar os representantes das ―tendências da arte de 

hoje‖. Para além das reivindicações em apoio às ―novas expressões artísticas‖, a 

mesma ainda criticou a não premiação do desenho de Manoel Serpa e as 

premiações de Grassmann e Burle Max, estes pela alegação de serem ―inteiramente 

desprovidos do traço inovador que justificaria sua presença num 

Salão/Documentário da arte de hoje‖. (ALVIM, Estado de Minas, 16/12/1973).  

Alvim reitera a discrepância entre as novidades buscadas por alguns artistas, 

enquanto outros continuavam insistindo em suas fórmulas usuais. 

O panorama geral das obras em exposição revela uma flagrante 
dualidade: de um lado, a surpreendente presença de artistas há 
muito desvinculados dos certames de ordem competitiva, gente que 
se fez importante e inédita em décadas passadas; do outro, a 
representação atual e atuante de artistas fundamentalmente ligados 
às tendências da arte de hoje. (ALVIM, Estado de Minas, 
16/12/1973). 

Morgan Mota foi outro crítico que se posicionou sobre as premiações deste Salão. 

Em sua opinião o critério adotado foi muito conservador, premiando medalhões e 

recusando muitas propostas inovadoras. Segundo Mota, ―as propostas atuais: 
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conceituais, fotografias, ambientais, performances e audio-visuais (sic) — várias 

delas excelentes — foram apenas selecionadas e nem atribuíram uma verba para 

documentação como ocorreu nos três últimos salões.‖ (MOTA, Diário da Tarde, 

04/12/1973).  

Para Mota, era contraditório premiar artistas ―parados no tempo‖ e recusar jovens 

com novas propostas. Talvez Mota – que concorria com um audiovisual –  não 

concordasse com a missão de um Museu que não foi planejado para receber a 

instituição, como já dito anteriormente, não possuindo local de armazenagem e 

exposição adequados para os seus fins primeiros. É curioso notar, entretanto, que 

em 1970, o mesmo Mota faz uma oposição ferrenha à apresentação de um 

audiovisual inscrito no Salão daquele ano: 

Muito engraçado também foi o critério da gravura tradicional aos 
trabalhos conceituais como ―A nova crítica‖ de Frederico Morais, que 
supriu a ausência do 1º time da vanguarda. Seu trabalho nada mais 
é do que o registro (filmes e ―slides‖) de manifestações vanguardistas 
no Rio, São Paulo e inclusive ―Do Corpo à Terra‖, realizada aqui em 
Belo Horizonte, no Palácio das Artes. O trabalho é importante, mas, 
convenhamos, um museu como o nosso que não consegue 
conservar nem as obras que fazem parte do seu acervo. Já 
pensaram onde vão parar os ―slides‖ e filmes que compõem o 
trabalho do crítico-artista? É muita pretensão registrar e, ainda mais, 
premiar trabalhos conceituais. É possível nos Estados Unidos ou 
Europa, onde há pessoa para cuidar disso tudo, como há 
restauradores nos museus de fato. (MOTA, Diário da Tarde, 
21/12/1970). 

Parece que Mota, além das considerações levantadas acima, também fazia uma 

crítica com relação à proposta de Frederico Morais, responsávl pela apresentação 

de um testemunho dos eventos ocorridos anteriormente ao Salão, o que faria com 

que o Museu passasse a abrigar relatos de acontecimentos artísticos em sua 

coleção, provavelmente forae de sua política de acervo. Apresentando um 

audiovisual, Mota, talvez, tenha mudado seus conceitos desde a discussão de 1970 

ou, como hipótese, essa poderia ser mais um exemplo da disputa pessoal entre 

Mota e Morais tendo em vista os embates entre os críticos desde 1967.7 

Ayala, entretanto, não acatou as novas fórmulas adotadas, seja da arte conceitual, 

audiovisual ou de outras possibilidades técnicas. Um dos problemas decorre da 

submissão do termo ―contemporâneo‖ ao recurso técnico e não propriamente ao seu 
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resultado expressivo. Nesse sentido, o fato de algum artista utilizar um diapositivo 

transformou-se em chancela de novidade ou de arte contemporânea enquanto as 

expressões tradicionais como o desenho, pintura e gravura eram sinônimos de arte 

ultrapassada. Na argumentação de Ayala, não com pouca frequência ―o abuso da 

facilidade aparente do conceitual (uma categoria que independe de disciplina e 

técnica)‖ teria levado os jovens a manipularem de forma ingênua um meio de 

comunicação, ―esquecidos da alta missão da arte, com qualquer instrumento, qual 

seja a de recriar as circunstâncias do existencial, de forma a transferí-las para um 

plano universal‖. (AYALA, Jornal do Brasil, 6/12/1973). 

Ayala faz outra observação significativa que destaca o setor de desenho concorrente 

no Salão e refuta a ideia de conservadorismo associada a categoria. Nas palavras 

do crítico a seção de desenho seria a mais primorosa e rica de conteúdo, atestando 

seu renascimento como igualmente detentor de conotações filosóficas a melhor 

proposta conceitual. Sobre a pintura o mesmo continua, ―como de costume, esteve 

tênue, com exceção das manifestações abstrato-geométricas, que ainda conseguem 

enquadrar esta categoria numa voltagem de novidade, pela proposta do plástico em 

si, em detrimento do episódio na generalidade figurativa.‖ (AYALA, Jornal do Brasil, 

6/12/1973). Quanto a gravura essa teria confirmado ―o valor dos clássicos do 

modernismo‖ e proposto ―novos valores inteiramente à vontade no cotejo, seja pela 

técnica, seja pela expressão.‖ (AYALA, Jornal do Brasil, 6/12/1973).  

Como representante dos artistas, Terezinha Soares, jovem integrante do circuito de 

arte nacional, realiza uma reflexão sobre às decisões do júri. Na ocasião, debateu 

sobre as admissões, questionou o regulamento e enfatizou a necessidade de 

mudanças.  

Em seu texto ―O Circo e a Montanha‖, mesmo título do trabalho que concorreu no 

Salão, Soares compara a lona do circo e a montanha de maneira irônica ao realizar 

uma paródia da cidade, questionar a vida nos grandes centros, as disparidades 

sociais, o problema do transporte e o verde das montanhas com a lona do circo. 

Simbolicamente, a cidade seria o próprio circo onde desempenhamos o papel de 

malabaristas e palhaços numa desordem infinita. Nas palavras da artista, 

Tudo é válido, no nosso palco. Uma vez que, quem faz o 
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espetáculo é o homem.  Animal peculiar, racional, sensível, político 
e capaz de errar. Que é o júri? – Um composto de três elementos; 
três cabeças, três maneiras de olhar as coisas, três sentenças.  O 
que é resultado? – A soma, a divisão ou a barganha de opiniões. O 
que é regulamento? – Aquilo que precisa ser mudado 
urgentemente, se o salão pretende significar Salão de Arte 
Moderna. Pois um dos seus itens estabelece que os prêmios serão 
de aquisição. Como pendurar na parede uma proposta? Por que 
comprar um audiovisual se o museu não dispõe de projetor? Que 
fazer de uma idéia(sic), pesquisa? (SOARES, Estado de Minas, 
11/12/1973). 

Como essas problematizações foram observadas nas obras realizadas? 

Passaremos à analise de algumas que foram premiadas. Os artistas selecionados 

para a análise foram: Franz Weissmann; Yolanda Lederer Mohalyi, Anna Maria 

Maiolino 

Franz Weissmann 

Franz joseph Weissmann é austríaco e vem para o Brasil em 1921. No Rio de 

Janeiro, entre 1939 e 1941, frequenta cursos de arquitetura, escultura, pintura e 

desenho na Escola Nacional de Belas Artes (ENBA). No V Salão Nacional de Arte, 

Weissmann nos apresenta uma escultura construída em alumínio onde dois 

quadrados separados são unidos pelos cantos com hastes de dimensões mais 

curtas aparentando fatias de um cubo. Estas duas fatias são sobrepostas uma à 

outra a uma distância que, vista de frente, nos apresenta um quadrado menor, 

central. 

 
Franz Joseph Weissmann (1911-2005).  

Sem título. s.d.  
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Alumínio. 126 x 190 x 57 cm.  
Museu de Arte da Pampulha, Belo Horizonte (MG). 

Sônia Salzstein (2001) em seu livro Franz Weissmann, nos relata que a trajetória do 

artista encontra, já na década de 1950, a construção do percurso escultórico a partir 

da problematização do conceito de ―vazio‖. Weissmann exploraria o conceito de 

―vazio ativo‖ sendo que a ausência dentro do volume pode ser compreendida como 

parte da experiência estética. Este conceito pode ser percebido na comparação 

entre duas modalidades díspares. 

A primeira valorizava a inteireza dos volumes, tratados pelo artista 
como superfícies contínuas e polidas, e que consistiam em torsos 
ou figuras inteiriças simplificadas, caracterizadas mediante umas 
poucas incisões fisionômicas. No caminho inverso, a outra série de 
trabalhos tendia à subtração de matéria, ao adelgaçamento dos 
volumes em silhuetas lineares, algumas delas realizadas já no 
período 1949-50, resultando em pequenos estudos abstratos. 
(SALZSTEIN, 2001, p. 77) 

É necessário esclarecer que a pesquisadora Salzstein está realizando uma análise 

geral da produção de Weissmann. Nosso interesse, entretanto, recai sobre a obra 

premiada no V Salão de Arte da Prefeitura. Como se sabe, as obras enviadas para 

os Salões poderiam ter sido elaboradas especificamente para a concorrência, 

podendo, muitas vezes, destoar da produção corrente do artista. Isso se deve a 

inúmeros fatores que podem revelar a expectativa do artista em relação ao júri e ao 

perfil do Salão. Talvez isso explique a obra enviada por Weissmann ao V Salão. Na 

década de 1970, o artista começa a produzir obras de dimensões bem maiores 

visando mais os espaços públicos da cidade do que propriamente o da galeria. 

Um dos aspectos limitadores do envio de uma escultura de grande formato para o 

Salão estaria no preço despendido para sua realização, cujos custos ficariam sob a 

responsabilidade do artista. Mas ao retornarmos à escultura premiada de 

Weissmann, podemos mencionar a leveza promovida pelo material e como a forma 

total completa está em contínuo diálogo com os movimentos relativos, 

proporcionados pelo deslocamento do observador ao redor da obra. 

A crítica foi unânime na aprovação do prêmio conferido a Weissmann que era um 

grande representante da escultura nacional. Celma Alvim dizia que o artista era 

―sempre novo, sempre atual. É praticamente a única representação da escultura 
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moderna constituindo-se num dos poucos prêmios indiscutíveis, corretos.‖ (ALVIM, 

Estado de Minas, 16/12/1973).  

Yolanda Lederer Mohalyi 

Yolanda Lederer Mohalyi é romena, estudou pintura na Escola Livre de Nagygania e 

na Real Academia de Belas Artes em Budapeste. Em 1931 chega ao Brasil, em São 

Paulo. Por volta de 1937 participa do Grupo 7. Trabalha com gravura, vitrais, murais 

e mosaicos. Em 1963 representa o Brasil na 1ª Bienal Americana de Arte, na 

Argentina, tendo alguns de seus trabalhos escolhidos pelo crítico Sir Herbert Read 

para uma exposição itinerante nos Estados Unidos. Em 1963, recebe o prêmio de 

melhor pintora nacional na 7ª Bienal Internacional de São Paulo.  

 
Yolanda Lederer Mohalyi (1909-1978).  

Sem Título. s.d.  
Guache sobre papel. 56,5 x 46 cm. 

Museu de Arte da Pampulha, Belo Horizonte (MG). 

 O guache premidado de Mohalyi nos reporta ao expressionismo abstrato,8 análoga 

ao trabalho premiado na Bienal paulista de 1963, com um júri de 23 críticos 

renomados, entre eles Giulio Carlo Argan. A artista parece utilizar-se de 

sobreposições de cores, deixando-nos intrigados face a dificuldade de sobreposição 

do guache, mais sujeito à mistura com as ouras camadas de tinta do que a 

separação propriamente.  



 

 
VIVAS, Rodrigo. Museus modernos e a produção contemporânea: o V Salão Nacional de Artes da Prefeitura de 
Belo Horizonte, In Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 2017, Campinas. 
Anais do 26o Encontro da Anpap. Campinas: Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 2017. p.827-841. 

838 

Em seu livro, Maria Alice Milliet (2009) nos informa que a formação de Mohalyi 

sofreu uma modificação drástica fazendo-se notar em meio à pintura adotada pelo 

padrão conservador. ―Ela, que tivera formação acadêmica, aderiu ao ataque direto à 

tela e a uma pintura alheia à linha do horizonte e à centralidade do motivo‖. 

(MILLIET,  2009. p. 21).  

Anna Maria Maiolino 

Anna Maria Maiolino, natural da Itália, estudou na Escuela de Artes Plásticas  

Cristóbal Rojas na Venezuela. Vem para o Brasil em 1960. Em 1961 frequenta o 

curso de gravura em madeira na Escola Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro e 

participa do movimento ―Nova Figuração‖. Frequenta o atelier de Ivan Serpa no 

Museu de Arte Moderna (MAM) do Rio de Janeiro e estuda pintura com Adir Botelho 

em 1963. Em 1964 faz sua primeira exposição individual em Caracas. Em 1967 

participa da exposição Nova Objetividade Brasileira. Entre 1968 e 1971, estuda no 

Pratt Graphic Center, em Nova York. 

 
Anna Maria Maiolino (1942).  

Espaço costurado. 1973.  
Tinta vinílica e cordão de nylon sobre suporte tipo Eucatex recortado. 68,5 x 69 cm. 

Museu de Arte da Pampulha, Belo Horizonte (MG). 
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Maiolino ganha o prêmio de pintura que coloca em questão os limites entre a 

bidimensionalidade da representação da pintura e a estrutura tridimensional da 

escultura.  O seu trabalho é feito sobre uma superfície quase quadrada, onde dois 

trapézios são recortados e unidos por uma ―costura‖ feita com cordões de nylon. 

Maiolino propõe a transformação da bidimensionalidade da pintura em uma forma 

tridimensional.  

Helena Tatay (2012) nos informa que tendo chegado ao Brasil com dezoito anos, 

vinda da Venezuela, Anna Maria Maiolino demorou um pouco para se inserir no 

cenário artístico nacional. Na década de 70, Maiolino trabalhou com a costura sobre 

o papel em vários trabalhos, caso da obra premiada no V Salão onde Maiolino 

parece querer preencher o espaço vazio da superfície a ser trabalhada com uma 

sobreposição de formas que, tendo sido recortadas foram reconstituídas pela 

costura e recolocadas sobre o suporte original numa nova representação. A mutação 

instala o cheio dentro do vazio. Walmir Ayala oferece um comentário sobre o 

trabalho:  

Anna Maria Maiolino, surgida e consagrada como desenhista, vem 
ao salão mineiro e arrebata mais um prêmio, com seus costurados 
agora resolvidos em termos técnicos de pintura (tela, tinta e pincel). 
No fundo, a mesmíssima coisa que o desenho, e não vai nisso 
restrição, muito pelo contrário: a pintura e seus materiais 
acrescentaram uma bela e poderosa dimensão ao geometrismo 
rompido e reconstruído de Maiolino. (AYALA, Jornal do Brasil, 
14/12/1973).  

Entre contradições e prioridades 

O V Salão se encerra levantando questões fundamentais para a discussão 

contemporânea:  como estabelecer prioridades e conviver com a contradição que 

caracteriza o circuito artístico da capital mineira? Ao mesmo tempo em que são 

discutidas questões atuais da arte contemporânea – também em debate na Europa e 

nos estados Unidos –, nossas instituições não são capazes de garantir minimamente 

condições básicas de preservação do acervo ou a mesmo visibilidade de artistas que 

utilizam as categorias tradicionais de representação. É importante notar a atualidade 

do debate apresentado, tendo em vista a necessidade de reflexão sobre as 

instituições públicas que pensavam estratégias de expansão dos seus acervos sem 

considerar suas demandas de armazenagem e exposição particulares.  
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Por fim, vale ressaltar a importância da discussão levantada acerca das 

manifestações artísticas observadas no período por meio das reflexões diversas 

oferecidas por Walmir Ayala, Celma Alvim, Morgan Mota e Terezinha Soares, 

demarcando a importância dos Salões Nacionais de Arte da Prefeitura de Belo 

Horizonte como parâmetro ao existia de novo no cenário artístico nacional. 

 
Notas 
1
 Para uma abordagem mais detalhada do assunto consultar: VIVAS, Rodrigo; GUEDES, Gisele. Desejos 

individuais – imagens de coletividade. ouvirouver, Uberlândia v. 1 2 n. 1 p. 1 68-1 79 jan.| jul. 2016. Disponível 
em: <http://www.seer.ufu.br/index.php/ouvirouver/article/view/31216>. Acessado em 14 de dezembro de 2016. 
2
 A Prefeitura Municipal de Belo Horizonte disponibilizava uma verba para as premiações dos Salões. No caso do 

prêmio de aquisição, as obras contempladas passariam a fazer parte do acervo do Museu de Arte da Pampulha, 
promotor do evento.   
3
 Diretora do Museu de Arte da Pampulha. 

4
 Chefe do Departamento Cultural do Itamarati. 

5
 Presidente do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais e presidente da Usina 

Queiroz Júnior S/A. 
6
 Crítico de arte. De 1968 a 1974, escreve uma coluna sobre crítica de arte. Viaja à Itália, ao Chile e ao Paraguai 

em missão cultural do Ministério das Relações Exteriores e representa o Brasil nas bienais internacionais de 
Veneza e Paris. Em 1965 organiza a exposição de José Pancetti no Rio de Janeiro, no mesmo ano participa do 
júri de seleção do Resumo de arte JB, no MAM do Rio. Em 68 participa do júri do Salão Municipal de Belas Artes 
de Belo Horizonte. Em 69 é jurado no Salão Nacional de Arte Moderna no Rio de Janeiro. Ainda em 69 participa, 
também como jurado, da Bienal de S. Paulo. Neste ano cumpre a mesma função no Salão da Bússola no MAM 
do Rio de Janeiro. Disponivel em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa66/walmir-ayala>. Acesso em 05 
de dezembro de 2016. 
7
 (MOTA, Morgan. Fofocagem de aldeia. Diárioo da Tarde, 22 de novembro de 1967. FRADE, Wilson. Sem título. 

Estado de Minas, Belo Horizonte, 22 de novembro de 1967. TRISTÃO, Maristela. Sem título. Estado de Minas, 
Belo Horizonte, 26 de novembro de 1967). In: VIVAS, Rodrigo. Por uma História da Arte em Belo Horizonte. Belo 
Horizonte. C/Arte, 2012 
8
 Expressão cunhada em 1946 por Robert Coates, crítico da revista New Yorker, aplicada à nova sensibilidade 

que ele viu surgir nas obras de alguns artistas sediados em Nova Yorke. (MILLIET, 2009).  
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