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RESUMO 
Este artigo aborda sobre uma experiência colaborativa na constituição da Coleção de arte 
Amazoniana da Universidade Federal do Pará, mostrando seus atravessamentos e trocas 
acerca de uma série de diálogos e viagens sobre a região norte do País, focando no seu 
processo de produção artística. A experiência dialogal e da interação vivencial com outros 
artistas visuais da região, procurou refletir criticamente sobre essa produção estética na 
Amazônia, como mote de suma importância para uma região bastante esquecida e 
invisibilizada pelo poder público e pela força do capital.  

PALAVRAS-CHAVE: Amazônia; Coleção Amazoniana de Arte; Experimentações 
colaborativas. 
 
 
ABSTRACT  
This article discusses a collaborative experience in the creation of the Amazonian Art 
Collection of the Federal University of Pará, showing its crossings and exchanges about a 
series of dialogues and trips about the northern region of the country, focusing on its artistic 
production process. The dialogical experience and the interaction with other visual artists of 
the region, sought to reflect critically on this aesthetic production in the Amazon, as a mote of 
great importance for a region quite forgotten and invisible by public power and by the 
strength of capital. 
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INTRODUÇÃO 
Este artigo aborda uma experiência vivencial de um trabalho realizado 

coletivamente, de maneira plural, na construção da Coleção Amazoniana de Arte da 

UFPA (Universidade Federal do Pará), projeto este idealizado pelo curador, 

professor e artista visual Orlando Maneschy, que vem refletir acerca das 

experiências artístico-estéticas realizadas na região norte do Brasil. O convite, feito a 

mim, para participar deste projeto surgiu através de contatos anteriores com o 

curador, projetos empreendidos em conjunto, como: exposição individual “Mínimo, 

Múltiplo, Incomum”, realizada no MUFPA em 2010; exposição coletiva “Tripé, Jambu 

Político”, realizado no Sesc Pompéia (SP) em 2011; exposição coletiva “Outra 

Natureza” que recebeu Prêmio Banco da Amazônia em 2013, que teve exibição em 

Belém (2013) e Lisboa (2017); e  entre tantos outros projetos, que culminariam para 

o convite para atuar na co-curadoria do projeto Amazônia, Lugar da Experiência, que 

recebeu o Prêmio de Artes Plásticas Marcantonio Vilaça / Prêmio Procultura de 

Estímulo às Artes Visuais 2010, da Fundação Nacional de Artes – FUNARTE, e, 

diante da repercussão deste, fomos aprovados em projeto para o edital de 

Circulação | Mediação do Instituto de Arte do Pará – IAP - 2012, ampliando as 

perspectivas de ação de Amazônia, Lugar da Experiência. O projeto Amazônia, 

Lugar da Experiência foi o projeto inicial que desembocaria na constituição da 

Coleção Amazoniana, que está atualmente no Museu da Universidade Federal do 

Pará. 

O trabalho na co-curadoria do projeto aprofundou um olhar para dentro, de maneira 

vivaz e atenta, trazendo à luz a produção e a voz de atores presentes na região 

norte do país, por meio da pesquisa e da coleta de informações, dando visibilidade e 

espaço para trocas, diálogos e circulação. Fomentando assim, o debate sobre a 

produção dos artistas, suas perspectivas, a partir de suas experiências poéticas-

estéticas, percebendo uma Amazônia gigante e múltipla, estabelecendo 

transversalidades criativas potentes. 

Como afirma Flávio L. Abreu da Silveira: 

 
A amazônia, mais que um nome, uma geografia ou uma floresta, é 
uma imagem potente que se refere a um processo civilizacional 
complexo, repleto de arestas e certezas vãs entrelaçadas pelas 
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circunvoluções barrocas de um saber viver atravessado por 
paradoxos, incertezas e possibilidades tantas. (SILVEIRA, 2014, 
p.107) 

Refletir sobre o imaginário amazônico era o real convite para este mergulho, 

perceber a importância de instituir uma Coleção como esta, que nasce na contramão 

dos grandes centros do país, por outras vias de acesso, com sua verve dinâmica, 

com a intenção de apresentar outros modos de perceber a arte brasileira, 

entendendo a Amazônia por uma outra perspectiva, através do trabalho dos artistas, 

na busca de uma construção simbólica relevante.  

1. AMAZÔNIA, LUGAR DA EXPERIÊNCIA 
Um primeiro ponto a relatar é a diversidade do projeto Amazônia, Lugar da 

Experiência, onde num processo dialogal com o curador do projeto, Orlando 

Maneschy, podemos reunir cerca de 31 artistas que através de seus trabalhos 

poéticos-estéticos, compõe diversos olhares subjetivos e contundentes sobre a 

região amazônica. Foram realizadas duas mostras para a exibição destes trabalhos, 

que posteriormente fariam parte da Coleção Amazoniana de Arte, intituladas: 

Amazônia, Lugar da Experiência, no Museu da Universidade Federal do Pará, e, a 

Entre Lugares, no Museu da Casa das Onze Janelas. Com obras de Acácio Sobral, 

Alberto Bitar, Alexandre Sequeira, Armando Queiroz, Claudia Andujar, Cláudia Leão, 

Danielle Fonseca, Dirceu Maués, Éder Oliveira, Elza Lima, Grupo Urucum, Keyla 

Sobral, Lucas Gouvêa, Lúcia Gomes, Luciana Magno, Luiz Braga, Jorane Castro, 

Maria Christina, Melissa Barbery, Miguel Chikaoka, Octávio Cardoso, Oriana Duarte, 

Patrick Pardini, Paula Sampaio, Raquel Stolf, Roberta Carvalho, Roberto 

Evangelista, Rubens Mano, Sinval Garcia, Thiago Martins de Melo, Val Sampaio e 

Victor de La Rocque. Algumas das obras puderam ser adquiridas através dos editais 

de fomento e outras foram incluídas a partir da doação e do estímulo a doação 

empreendida por parte da curadoria do projeto, em diálogos diretos com os artistas, 

com empenho coletivo para a construção deste acervo. 

O projeto ainda ocupou outros lugares da cidade, como o Cinema Olympia, com 

exibição do filme Invisíveis Prazeres Cotidianos, de Jorane Castro, além das 

intervenções urbanas de Lucas Gouvêa e Éder Oliveira.  
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Figura 1: Fotografia de Elza Lima (Silêncio do Matá, 1987). 

Fonte: Acervo Coleção Amazoniana de Arte da UFPA. 
 

 
Figura 2: Fotografia de Rubens Mano.  

(Sem Título [da série súbitas paisagens] P, 2007). 
Fonte: Acervo Coleção Amazoniana de Arte da UFPA. 

 
 

Nesse processo de curadoria compartilhada, articulamos ainda um ciclo de 

seminários, Seminários Conversações: Olhares sobre a Amazônia 1 e 2, ambos no 

Museu da UFPA, onde pudemos entrecruzar diversas falas, de filósofos, escritores, 

críticos, curadores e artistas visuais, tudo sendo transmitido on line pela internet, 

através da parceria empreendida com a Casa Fora do Eixo – Amazônia e Pós TV. 

Percebemos a necessidade do debate, de refletirmos em conjunto acerca do que se 

realiza em termos de arte na Amazônia, problematizando e levantando questões, 

ampliando diálogos de forma transversal acerca de uma só geografia.  
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E dentro da perspectiva das trocas e acessibilidade, foi elaborado um site 

www.experienciamazonia.org, lançado em 13 de dezembro de 2012, em que a 

produção toda do acervo de artes visuais inicial da Coleção está acessível para ser 

assistido, bem como textos de curadores e dos próprios artistas, que estão 

disponíveis para leitura e download, reiterando a ideia de compartilhamento e 

circulação de conhecimentos, onde o pensamento de construir uma Coleção pública, 

feita com edital público, tinha que ter vários caminhos e possibilidades de acesso 

gratuito ao público expectador.  

Elaboramos ainda o livro Amazônia, Lugar da Experiência: Processos Artísticos na 

Região Norte dentro da Coleção Amazoniana de Arte da UFPA, lançado em 2013, a 

partir da premiação do edital Conexões Artes Visuais – Minc Funarte Petrobrás, que 

possibilitou, em parceria com a UFPA a realização de uma publicação em que obras, 

exposições e textos de pesquisadores, escritores, historiadores, reverberam um 

pensamento crítico sobre a região. Este livro foi colocado a disposição para 

estudantes, pesquisadores e artistas de maneira gratuita. 

A Coleção Amazoniana de Arte foi estabelecida nesse sentido, um olhar mais 

demorado, mais atento para a Amazônia e sua produção artística. Percebendo 

essas falas que muitas vezes são esquecidas, ocultadas e invisibilizadas. A Coleção 

Amazoniana, também tem uma Seção Moda desde 2014,  em associação com a 

professora e pesquisadora Msc. Yorrana Maia, do curso de Moda da Universidade 

da Amazônia, onde foi elaborada uma estratégia de distribuição do acervo do 

estilista paraense André Lima, por diversos acervos do país, como da Coleção e do 

Museu de Arte do Rio de Janeiro – MAR.  Sedimentou-se assim, a Seção Moda da 

Coleção, que vem sendo trabalhada, ainda, pela professora e pesquisadora do curso 

de Museologia da UFPA, Msc. Marcela Cabral, criando novas relações e sendo 

localizada no acervo do curso de museologia da Faculdade de Artes Visuais da 

UFPA-FAV, criando espaço para discentes de museologia, artes visuais e moda.  

Atualmente estamos em processo de construção do ]Arquivo[, no qual diversos 

vídeos foram catalogados em pesquisa, e, onde encontram-se depositados. O 

]Arquivo[ também colecionará documentos dos artistas presentes na Coleção, bem 

como publicações importantes acerca de fatos e eventos ocorridos na Amazônia. E 

http://www.experienciamazonia.org/
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neste ano de 2018, na parte de ampliação do acervo de obras, tivemos as doações 

recentes feitas pelo Fundo Z, com obras de Oswald Goeldi, entre outros. Além das 

novas edições do ciclo de Seminários Conversações sobre a Amazônia que já estão 

sendo organizadas, ampliando o debate, trazendo novas falas, mostrando essa 

multiplicidade, dando espaço às vozes e olhares interdisciplinares.  

Estar trabalhando em conjunto com Maneschy neste projeto, me permitiu perceber 

que estamos diante de algo complexo, uma região tamanha que tem características 

e tempos particulares, com uma produção artística pulsante e vigorosa. Essa 

interlocução com o outro, necessária e constante, fez com que o projeto se 

alargasse e se ampliasse, pois percebemos a necessidade deste movimento: em 

compreender os processos poéticos-estéticos realizados na Amazônia. Como reflete 

Marisa Mokarzel: 

A Amazônia requer determinados cuidados, reflexões que exigem 
um tempo maior para fluir considerações mais consistentes. As 
paisagens demarcam parte de um lugar, os corpos se locomovem 
são particulas dessa paisagem. Bandeiras e territórios resultam de 
acordos políticos, são símbolos de poder e identidade.  
As terras amazonianas fazem parte das terras brasis, entrelaçam 
fronteiras que ultrapassam os limites terriotoriais. A Amazônia é o 
Lugar da Experiência. (MOKARZEL, 2013, p.43) 
 

2. FLUXO NORTE: DESDOBRAMENTOS POÉTICOS SOBRE UMA REGIÃO 
Estar trabalhando dentro da Coleção Amazoniana e através de nossas trocas, 

nossos diálogos tão consonantes com nossa maneira de ser e estar no mundo, 

nossos propósitos e curiosidades refletidos dentro dessa parceria, acabaram 

desencandeando em mim uma vontade maior de re-conhecer a região, no que foi 

transformado na minha dissertação de Mestrado na Universidade Federal do Pará, 

intitulada “Fluxo Norte: sobre diários de bordo e cartografia poética de determinada 

produção de artes visuais na Amazônia”, que teve também a participação de 

Maneschy, agora me fazendo companhia no papel de orientador. 

O Fluxo Norte reflete sobre uma cartografia poética de artistas visuais que pensam e 

trabalham na Amazônia Legal, a partir de viagens realizadas por mim, enquanto 

artista-pesquisadora, nas seguintes cidades que compõe essa região: Porto Velho, 
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Belém, Boa Vista, São Luis, Palmas, Cuiabá, Manaus, Macapá e Rio Branco, 

durante os anos de 2013 e 2014.   

A maior parte destas viagens foram realizadas no território amazônico através do 

projeto Amazônia das Artes do Sesc-Pará, projeto este que incetiva artistas a 

divulgarem seus trabalhos em diversas cidades desta região.  

O projeto Amazônia, Lugar da Experiência foi um disparador para este projeto, 

criando em mim a necessidade de conhecer mais de perto o Norte do Brasil, e, 

deparar-me com similitudes e diferenças, me sentindo por muitas vezes como uma 

espécie de estrangeira dentro do meu próprio território. 

Como metodologia de pesquisa, utilizei diários de bordo e que foram elementos 

poéticos importantes nestas viagens, espaços estes reservados para a escritura 

sobre a região, aos desenhos realizados dentro dos aviões, e que reverberaram 

sobre as sensações imediatas; um diário de bordo com discurso factual e literário, 

espaço para uma prática poética sobre esse deslocamento do corpo na região 

amazônica, que depois se transformariam em livros de artista. 

 
Figura 3: Anotações do diário de viagem. 

Fonte: acervo da artista. 
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Escrever os diários como os navegadores, os pesquisadores, os escritores (como 

Bishop, Mário de Andrade, entre outros), de alguma maneira também ser envolvida 

pelo fluxo dos rios e pelo fluxo das palavras. Escrever sobre uma experiência na 

Amazônia, um recorte, um pequeno detalhe, de tão imensa. 

As viagens pela região, propocionaram também uma outra poética, a poética do 

encontro, conheci o trabalho de diversos artistas atuantes nessas regiões, que de 

alguma forma seriam incluídos na Coleção Amazoniana de Arte, já que a referida 

dissertação já faz parte do ]Arquivo[ . Artistas como: Danielle Fonseca (PA), Orlando 

Maneschy (PA), Paulo Trindade (AM), Sávio Stoco (AM), JJ Nunes (AP), Ueliton 

Santana (AC), Joeser Alvarez (RO), Isaias Miliano (RR), Marina Boaventura (TO),  

Marcos Dutra (TO), Thiago Martins de Melo (MA) e Clóvis Irigaray (MT). Um grupo 

misturado entre jovens e experientes artistas, com carreiras consolidadas e outras 

em ascensão. 

 

 
Figura 4: Fotografia de Sávio Stoco (Amazônia, Esfinge. 2012). 

Fonte: Acervo do Artista. 
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Figura 5: Registro de performance de Marina Boaventura (Assédio Moral, 2013). 

Fonte: Acervo da Artista. 
 

Percebemos então, o fluxo norte como um fluxo contínuo, uma imensidão verde que 

os atravessa, vivências que reverberam em processos artísticos sensíveis, 

elaborados num espaço geográfico complexo, instaurando novas formas, novas 

poéticas e novos dizeres. Diálogos vistos ali entre arte e vida. A vivência incorporada 

a prática artística, fruto de suas inquietações. E que constituem um circuito paralelo, 

um circuito transversal comparado aos grandes centros.  

Conclusão 
Pensar na participação dentro de uma construção de uma coleção de arte, seus 

processos empreendidos, suas pesquisas e soma de esforços múltiplos, ajustando 

um olhar para dentro, pensando de maneira crítica a região amazônica, se tornou 

um convite irrecusável.  

Analisar criticamente a intensidade da produção poética-estética realizada na 

Amazônia, por meio de pesquisas pensadas dentro de um procedimento 

diferenciado, com possibilidades de interlocução, deixando de ser um projeto 

individual e se tornando um projeto coletivo, de somas, de encontros, de respeito a 

fala do outro, indispensável nos dias atuais.  

Pensando numa Coleção sempre em expansão, dando valor ao pensamento 

coletivo, agregador como um todo, refletindo acerca do papel dos museus, suas 

configurações e espacialidades - para além do prédio, em direção a todo um 
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conjunto de práticas e constituições que movimentam, e que se assemelham a um 

fluxo de um rio, dando passagens aos processos, descobertas e redescobertas de 

uma região de dimensão continental. 
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