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RESUMO

A  presente  pesquisa  busca  compreender  a  elaboração  de  um  discurso 

institucional  sobre  arte  em  Goiás  no  período  de  1990  a  2012,  a  partir  dos  agentes 

envolvidos  nos  museus  e  galerias  de  arte  do  Estado,  e  os  artistas  em  destaque  e  

circulação  neste  circuito  artístico.  Para  tanto,  retomo  alguns  processos  históricos  e 

políticos vinculados à construção de Goiânia apresentando o projeto de modernidade com 

o qual Goiás envolveu-se na criação de suas primeiras instituições culturais e artísticas.  

Esse discurso foi contraposto, durante os anos 90, por uma nova produção que promoveu 

um intenso trânsito  pelo  país  através de salões,  prêmios e exposições.  Diante  deste 

panorama, a partir  da década de 2000, observa-se a entrada de alguns agentes nas 

instituições  artísticas  pesquisadas  e  o  processo  de  incorporação  da  produção 

contemporânea que desencadeiam. Ao operarem a legitimação de artistas e obras, eles, 

concomitantemente,  realizam  sua  própria  legitimação  dentro  do  circuito  e,  por 

conseguinte,  a institucionalização da arte contemporânea no Estado.  Para proceder o 

exame das questões modernas e contemporâneas proponho como chave interpretativa a  

ideia  de  continuidade,  mais  que  de  ruptura.  Como suporte  metodológico  foi  usado  o 

paradigma indiciário  para  análise  dos dados coletados como exposições e/ou salões, 

agentes envolvidos e em trânsito por estas instituições e os artistas e obras que são 

incorporadas  aos  acervos  museológicos  da  região,  demonstrando  um  movimento 

direcionado mais no sentido do deslocamento.

Palavras-chave:  Arte  em Goiás.  Instituições artísticas.  Agentes de legitimação. 

Deslocamento.



ABSTRACT

This research attempted to understand how the people - from the agents involved 

in the museums and art galleries in the state to the artists who were prominent in this 

artistic  circuit  -  elaborated  an  institutional  discourse  about  art  in  Goiás  in  the  period 

between 1990 and 2012. In order to do that, I retook historical and political processes 

related to the construction of Goiânia by introducing what was the project of modernity with 

which Goiás became involved on the creation of its first cultural and artistic institutions. 

These discourse was rejected by a new production that promoted an intense displacement  

through the country in awards and exhibitions during the nineties. Some agents entered 

the  researched  artistic  institutions  and  unleashed  the  contemporary  production 

incorporation process from the year 2000 because of this scenario. At the same time that  

they operated the legitimacy of artists and works, they held their own legitimization within  

the circuit; as a result, they legitimated the institutionalization of contemporary art in Goiás.  

I propose the idea of continuity rather than a rupture as a interpretation key to conduct the 

examination  of  these  phenomenon  related  to  modern  and  contemporary  issues.  The 

methodological support was based on the evidence paradigm for data collected analysis  

such as the exhibitions, the agents involved and in transit through the institutions, and the  

artists and works that are incorporated into museum collections in the region, affirming a 

movement that is more directed towards displacement.

Keywords: Art in Goiás. Artistic institutions. Agents of legitimation. Displacement.
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INTRODUÇÃO

Eu atravesso as coisas — e no meio da travessia não vejo!

— só estava era entretido na ideia dos lugares de saída e de chegada.

Assaz o senhor sabe: a gente quer passar um rio a nado, e passa;

mas vai dar na outra banda é num ponto mais embaixo,

bem diverso em que primeiro se pensou. (...)

O real não está na saída nem na chegada:

ele se dispõe para a gente é no meio da travessia...

João Guimarães Rosa

A fotografia apresentada na capa1 deste trabalho foi uma feliz descoberta durante 

a  trajetória  desta  pesquisa.  Em primeiro  plano,  quase perdido  entre  as  pichações do 

prédio ao fundo, está o Monumento ao Bandeirante. Localizado no cruzamento das duas 

principais avenidas do centro de Goiânia, Anhanguera e Goiás, esse monumento é uma 

homenagem a Bartolomeu Bueno da Silva, ou o “Anhanguera”, como ficou popularmente 

conhecido. No site da prefeitura da cidade é informado que ele foi o primeiro branco a 

chegar  em  Goiás,  em  1682.  Marco  histórico  e  referencial  geográfico  em  Goiânia,  o 

Anhanguera simboliza parte da história do Estado, que em vários momentos viu passar 

por seu território desbravadores e pioneiros rumo ao sertão. A própria cidade que abriga 

esse  monumento,  Goiânia,  é  representante  desses  vários  projetos  que  propunham a 

integração nacional através do reconhecimento e ampliação das fronteiras do país.

Mas esse monumento, hoje, não se encontra desconectado do espaço urbano 

que ocupa: ele entra também em diálogo com a cidade que cresce ao seu redor. Em um 

esforço de ressignificação dos monumentos dentro da simbologia urbana contemporânea, 

Canclini (1997, p. 291) propõe a seguinte questão: “que sentido conservam ou renovam, 

em meio às transformações da cidade, em competição com fenômenos transitórios como 

a publicidade, os grafites e as manifestações políticas?”. Diante dessa reflexão, amplio a 

pergunta e questiono: que sentido conserva ou renova um monumento, ou uma cidade 

como Goiânia, enquanto símbolos de um projeto político moderno dentro da trama urbana 

contemporânea? Quais ruídos são gerados a partir dessa convivência? Esta foto é, para 

mim, indício dessa relação. Ela revela um pouco de como o contexto urbano lida com uma 

tradição moderna que constitui  a  base da cidade de Goiânia.  Canclini  (1997,  p.  291) 

sugere que os monumentos têm seu sentido renovado “ao dialogar com as contradições 

1 Fotografia de Beatriz Perini, 2012.
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presentes” na vida urbana. Sua inserção no contexto contemporâneo, portanto, ocorre a 

cada instante de intervenção e de manifestação popular.

Localizado em um ponto intenso de trânsito de pessoas, carros e mercadorias, o 

Monumento ao Bandeirante pode ser tomado também como metáfora de uma relação 

entre o local e o nacional. Se, ao longo de sua história, Goiás viu a entrada de muitos  

“estrangeiros” que exploravam o território em torno das promessas do progresso oriundas, 

especialmente,  a  partir  da  construção  de  Goiânia,  presenciou  também,  em um dado 

momento, a “travessia do Rio Paranaíba” por parte de seus artistas e agentes em busca 

do reconhecimento de suas produções fora do Estado.  Se hoje,  diante de processos 

avançados  da  globalização  e  dos  deslocamentos  territoriais,  a  ideia  de  uma 

descentralização  da  arte  contemporânea  parece  ser  um  dado  aceito,  em  contextos 

deslocados, como Goiás, o que se compreende desse diálogo é por vezes mais ruído que 

consonância.  São  essas  relações  entre  deslocamento  e  descentralização,  local  e 

nacional, que exploro ao longo desta dissertação. A tentativa de compreender um pouco 

dos ruídos produzidos a partir desses diálogos é o que motivou a minha pesquisa.

Porém, quando iniciei este projeto no mestrado, ainda em 2011, meu “olhar” partia 

de  um  conjunto  de  museus  e  galerias  de  arte  em  Goiás.  Tratava-se  de  instituições 

públicas com foco de atuação na arte moderna e/ou contemporânea. Entretanto, algo que 

se revelou, tão logo iniciada a pesquisa, foi a heterogeneidade que marcava esse grupo 

em termos de trajetórias, acervos e atuação no circuito artístico. Para cada instituição, 

uma variedade de situações se abriam; o que, em determinado momento, começou a 

indicar  diferentes  caminhos  possíveis  para  esta  investigação.  Dentro  desses 

direcionamentos  que  surgiram,  um apontava  com muita  intensidade  para  atuação  de 

alguns agentes a partir desses museus e galerias do circuito artístico goiano. O papel que 

eles desempenham no processo de formulação de um discurso sobre arte  em Goiás 

começou a  revelar-se  em uma série  de  eventos,  exposições,  catálogos e curadorias. 

Neste ponto, decidi que minha pesquisa precisava alterar o seu ponto de vista. Ainda se 

tratava de uma reflexão a respeito do discurso institucional sobre arte na região, mas ao 

invés de partir dos museus e das galerias, o foco passava a ser os agentes envolvidos e  

em trânsito por essas instituições.

Mas o que é necessário para se construir um discurso sobre arte? Em se tratando 

de um contexto específico como Goiás, o que seria fundamental nessa construção? Um 

discurso sobre arte se faz com artistas, mas suas obras são também convocadas nesse 

processo.  Os museus e  galerias  podem ser  pontos  de partida.  Suas exposições são 

relevantes, mas quem são os autores responsáveis por essa construção? Que tipo de 
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autoridade  e  legitimidade  lhes  são  conferidas  para  que  possam  executar  tais 

procedimentos? Ao me deparar com essas e outras questões, comecei  a desenvolver 

esta pesquisa. Tentar compreender como se procede a construção de um (entre tantos 

possíveis) discurso institucional sobre arte em Goiás e quais seriam os responsáveis por 

esse processo foi um dos nortes nesta caminhada.

Esse discurso que pretendo distinguir não é apresentado, necessariamente, de 

forma direta e formalizada. Trata-se, muitas vezes, de um discurso indireto, perceptível a 

partir de indícios identificáveis no conjunto de ações e atuações de agentes, instituições e 

artistas dentro do circuito artístico goiano. Considero que ele é construído a partir desses 

três grupos, de suas contradições, posicionamentos e seleções. Cada um deles aponta 

direcionamentos possíveis de análise, mas o foco estabelecido toma como referência os 

agentes e seus trânsitos pelas instituições e eventos da região através dos quais eles 

operam a seleção e a institucionalização de artistas e obras dentro do Estado.

Para a estruturação da pesquisa fiz um caminho inverso ao proposto pelo recorte  

temporal.  Partindo,  portanto,  de  2012  para  1990,  elenquei  os  artistas  que  estavam 

presentes nos acervos das instituições pesquisadas, os curadores e jurados participantes 

de eventos e de exposições do período e o trânsito tanto de agentes quanto de artistas 

pelo circuito local. Isso permitiu identificar, primeiro, o que estava posto, em 2012, como 

um  discurso  sobre  arte  que  institucionalizava  determinadas  práticas  artísticas 

contemporâneas. A partir desta constatação, tentei compreender como esse discurso foi  

construído e, para tal, foi necessário investigar as trajetórias dos artistas e agentes mais  

atuantes e referenciados em Goiás.

Nesse percurso,  outras instituições e questões,  que não eram perceptíveis de 

início, surgiram e também apontaram outros encaminhamentos para esta investigação. 

Entre eles, está o processo de reformulação de algumas instituições artísticas da região, 

como o da Faculdade de Artes Visuais (FAV), nos anos 90, e alguns posicionamentos 

vinculados a gerações de artistas, como a formação “autodidata” da produção de 90 e seu 

“abandono” de uma marcante tradição pictórica presente no Estado até, pelo menos, o 

final  dos anos 80.  Essas situações implicaram na necessidade de um recuo temporal 

maior que possibilitasse compreender como o circuito institucional artístico em Goiás foi  

construído. E é por esse percurso que cheguei na construção de Goiânia enquanto ponto 

de partida para esta dissertação.

Pode  parecer  um  recuo  muito  longo  para  quem  pretende  discutir  questões 

artísticas  contemporâneas,  mas  entendo  todo  este  processo  relatado  como  um 

desdobramento do projeto político moderno que foi instituído a partir da construção de 
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Goiânia. Sem pretensões de compor um trabalho que desse conta de tamanho recorte 

temporal, meu objetivo foi identificar os momentos de formação das instituições artísticas 

do  Estado,  os  artistas  e  agentes  envolvidos  nesses  processos  e  compreender  a 

composição de um discurso sobre arte pautado por uma tradição pictórica e moderna que 

foi contraposta, durante os anos 90, por uma nova produção que se institucionaliza como 

contemporânea a partir dos anos 2000.

Delimitar  o  recorte  temporal,  portanto,  entre  os  anos  de  1990  a  2012,  é 

consequência dessa análise direta do circuito artístico goiano – a percepção de que, a 

partir da década de 1990, um conjunto de artistas passou a destoar do discurso oficial  

sobre  arte  no  Estado  e  que  uma  de  suas  características  principais  foi  um  intenso 

deslocamento pelo Brasil através de salões, exposições e instituições. Ao longo dos anos 

2000, percebe-se a continuidade dessa movimentação, como também o surgimento mais 

específico  de  alguns  agentes  que  vão  articular  essa  produção  de  90  dentro  das 

instituições artísticas do Estado.

Importante  ressaltar  que  minha  pesquisa  não  procede  a  um  levantamento  e 

mapeamento exaustivo desse período, incluindo seus agentes e suas instituições. Este 

trabalho  demandaria  mais  tempo  para  a  sua  execução,  justamente,  pelo  quadro 

heterogêneo  formado  pelos  vários  aspectos  elencados  anteriormente.  Interessa-me 

identificar  artistas,  agentes  e  instituições  e  estabelecer  os  “mapas”  de  trânsito  dos 

mesmos,  a  fim  de  compreender  o  que  se  apresenta  como  um  discurso  sobre  arte 

contemporânea em Goiás.

Uma  das  demandas  mais  urgentes  que  esse  posicionamento  indicou  era  a 

delimitação a partir alguma chave conceitual do que se compreendia como moderno e 

contemporâneo. Se, para a modernidade, como salientou Annateresa Fabris (1994),  é 

impossível trabalhar com alguma ideia unívoca, a contemporaneidade parece estruturar-

se por características como simultaneidade, diversidade e pluralidade. Ao basear-me na 

ideia de temporalidades distintas convivendo em um mesmo presente, não seria coerente 

aplicar noções temporais aos conceitos de moderno e contemporâneo, pois isso reforçaria 

uma percepção equivocada de atraso.

Uma  das  possibilidades  de  interpretação  das  “experiências  de  modernidade”, 

introduzidas em países como o Brasil,  foi  formulada a partir  da polaridade moderno e 

tradição. A modernidade, enquanto supostamente oposta à tradição, para o historiador 

David  Maciel  (1997),  indica  sua  perspectiva,  ao  mesmo  tempo  transformadora  e 

destruidora, que se opunha à imagem de permanência e rigidez da tradição. Nela, o olhar 

era  direcionado para  o  futuro,  baseado na  ideologia  do  progresso.  Entretanto,  ao  se 
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expandir e se transformar em “experiências de modernidade”, essas polaridades foram 

relativizadas. Na prática, o fenômeno da modernidade formou-se, muito mais, por uma 

situação de  continuidade e  convivência  que,  necessariamente,  de  ruptura  efetiva.  Os 

elementos vinculados à tradição permaneciam com escalas distintas de importância ou,  

então, eram travestidos com novas roupagens, ditas mais modernas.

No Brasil, a modernidade afirmou-se a partir do final do século XIX, com a crise 

do escravismo e a transição para o capitalismo. Entretanto, nem todas as regiões do país 

acompanhavam  esses  passos  em  ritmo  semelhante,  e  nem  mesmo  o  projeto  da 

modernidade  instituído  pelo  Estado  Nacional  estava  livre  da  convivência  com  as 

contradições  desse  processo.  A  modernidade,  no  caso  goiano,  foi  interpretada 

historicamente  como  “progresso  promovido  pelo  Estado”,  um  “progresso  dentro  da 

ordem”. Nele, o moderno combinou-se com o atraso e a autoridade. Goiás contava, então, 

com uma estrutura ainda muito incipiente dentro do que caracterizaria a formação e o 

desenvolvimento do capitalismo e da sociedade burguesa.  O projeto de modernidade, 

nesse Estado, foi conduzido por um grupo misto que reunia do fazendeiro ao profissional  

liberal. Segundo o historiador Nasr Chaul (2010), tratava-se de um grupo político ligado à 

estrutura fundiária, mas que almejava uma maior participação política tanto no Estado, 

quanto no país. A modernidade em Goiás, de acordo ainda com Maciel  (1997, p. 68), 

ocorreu  com  “a  permanência  e  a  reprodução  de  elementos  típicos  do  mundo  pré-

moderno,  como  as  relações  de  trabalho  livre  não  capitalistas,  o  coronelismo,  a 

oligarquização do poder e um elenco variado de relações político-sociais mediado pela 

dependência pessoal,  pelo patrimonialismo e pelo clientelismo”.  A síntese,  a  partir  da 

convivência  entre  estes  elementos  pré-modernos  ou  tradicionais  e  as  características 

introduzidas  pela  modernidade,  como  a  industrialização  e  a  urbanização,  é  o  que 

distingue cada uma dessas “experiências de modernidade”.

No  livro  Culturas  Híbridas (1997),  Néstor  García  Canclini  constrói  sua 

argumentação a partir  da ideia de que o modernismo cultural,  na América Latina, não 

seria  uma  expressão  literal  da  modernização  econômica  e  social.  Essa  situação  de 

desajuste revela que, nas sociedades latino-americanas, a modernização cultural não foi 

um processo de transplante mimético de modelos importados, nem a busca por soluções 

meramente  formais.  Ao  invés,  portanto,  de  adotar  uma  postura  de  ruptura  entre 

modernidade  e  tradição,  Canclini  sugere  compreender  o  processo  de  modernização 

cultural, na América Latina, pela convivência entre aspectos pré-modernos ou tradicionais 

e modernos. As contradições e discrepâncias internas apresentadas nessas “experiências 

de  modernidade”,  e  no  caso  goiano  aqui  pesquisado,  indicam  as  dificuldades  de 
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efetivação  do  projeto  de  modernidade  entre  diferentes  temporalidades  históricas  que 

convivem  em  um  mesmo  presente.  Se  pensarmos  que,  ainda  hoje,  o  projeto  de 

modernidade  é  um  componente  essencial  no  Estado  goiano,  enquanto  fenômeno 

histórico, é possível compreender o que Canclini sugere em relação à América Latina. 

Para Maciel (1997, p. 74-75), a compreensão da relação de ruptura e de continuidade 

entre o projeto de modernidade em Goiás e a modernidade vivenciada hoje é condição 

tanto para vislumbrar outro caminho para esse projeto, quanto para superá-lo enquanto 

fenômeno histórico.

Com base nessa perspectiva, adoto como referencial, em termos de moderno, a 

tese defendida por Alberto Tassinari (2001, p. 10) de que a arte moderna possuiria duas 

fases: uma de formação e outra de desdobramento, sendo que “a arte que habitualmente 

é  considerada  contemporânea  coincidiria  com  a  fase  de  desdobramento  da  arte 

moderna”.  Nesse  sentido,  dentro  do  contexto  artístico,  o  que  se  propõe  como chave 

interpretativa é mais a ideia de continuidade que de ruptura. Apesar de a modernidade 

afirmar-se, no contexto nacional, a partir do novo e da superação, como será apresentado 

no caso de Goiás, percebe-se que esse processo é carregado de contradições e que, em 

muitos momentos, revela-se mais em um discurso teórico que em uma prática artística.

Quanto à compreensão da arte contemporânea enquanto este desdobramento da 

arte  moderna,  trago  algumas  outras  contribuições  teóricas.  Em  texto  publicado 

originalmente no jornal Opinião (03/09/1976), Carlos Zilio, José Resende, Ronaldo Brito e 

Waltercio  Caldas  propõem  um  conceito  operacional  para  arte  contemporânea  que 

considero muito apropriado para os processos relativos à sua constituição em Goiás, a 

partir dos anos 90. Eles entendem que essa definição

[…] estaria centrada não em propriedades estéticas ou em um conjunto de 
procedimentos formais análogos, mas em uma determinada posição frente 
à  arte  compreendida  como  uma  instituição  que  toma  lugar  dentro  do 
campo ideológico […] Está patente que as linguagens emergentes com os 
anos 1970 não pretendem tanto – como as vanguardas do início do século 
XX – promover rupturas formais e sim construir um ponto de vista diferente 
acerca  da  arte  e  sua  inserção  cultural  e  ideológica.  […]  A Produção 
Contemporânea  se  apresentaria  desse  modo  como  um  conjunto  de 
linguagens diversas, trabalhando questões não menos diversas, mas com 
uma atenção comum ao solo institucional onde opera (BRITO et al., 2001, 
p. 191)2.

2 In: BASBAUM, Ricardo (org.). Arte contemporânea brasileira: texturas, dicções, ficções, estratégias. Rio 
de Janeiro: Rios Ambiciosos, 2001.
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Essa percepção de que a arte contemporânea constitui-se muito mais pelo “solo 

institucional onde opera” que apenas pelos conteúdos das obras revela a importância da 

compreensão  desta  através  das  diferentes estratégias  de  reconhecimento, 

institucionalização,  produção e  distribuição que envolvem agentes,  artistas,  museus e 

galerias.

Ao refletir sobre o campo de produção cultural, Pierre Bourdieu (1996, p. 259) 

afirma que “o produtor do valor da obra de arte não é o artista, mas o campo de produção 

enquanto universo de crença que produz o valor da obra de arte como fetiche ao produzir 

a crença no poder criador do artista”.  Por essa lógica, os estudos sobre o campo de 

produção  artística  devem  considerar  tanto  os  “produtores  diretos  da  obra  em  sua 

materialidade”,  os  artistas,  quanto  o  “conjunto  dos  agentes  e  das  instituições  que 

participam da produção do valor da obra” incluindo nesse grupo “críticos, historiadores da 

arte,  editores,  diretores  de  galerias,  marchands,  conservadores  de  museu,  mecenas, 

colecionadores, membros de instâncias de consagração, academias, salões, júris, etc.” 

(1996, p. 259).

O campo, para Bourdieu, é apresentado de forma autônoma com suas posições e 

regras  bem definidas  e,  até  certo  ponto,  estáveis.  Entretanto,  para  as  situações  que 

analiso neste trabalho, essas posições talvez não sejam tão claramente definidas. Nesse 

caso, o conceito de campo artístico, como proposto por Bourdieu, pode não ser o mais 

adequado ou pode revelar uma necessidade de atualização. Para ele, “o campo é uma 

rede de relações objetivas (de dominação ou de subordinação, de complementaridade ou 

de antagonismo etc.) entre posições” (1996, p. 261), as quais são objetivamente definidas 

por sua relação com as outras posições. Ao optar pela ideia de circuito, Néstor García 

Canclini (2012) tenta trabalhar com uma noção mais flexível, que inclui uma gama ampla  

e diversa de agentes atuantes que operam desde posições transitórias e sem regras 

rígidas  estabelecidas,  além  de  considerar  que  esses  campos  não  são  mais  tão 

autônomos  quanto  propunha  Bourdieu.  Assumo,  portanto,  esse  conceito  de  circuito 

artístico  para  compreender  as  relações  de  trânsito  e  negociação  operadas  pelas 

instituições museológicas, pelos agentes e pelos artistas em Goiás. Mais que delimitar, de 

maneira  rígida,  o  que  seriam os  conteúdos  modernos  e  contemporâneos  que  esses 

grupos operam, o interesse localiza-se na situação de contaminação e trânsito entre as 

proposições artísticas e em como as instituições museológicas e os agentes pesquisados 

lidam e negociam essas relações.

Apesar  de  ter  de  dividir  seu  tempo  com múltiplas  funções,  o  artista  também 

consegue  estabelecer  contatos  e  relações  de  interesse  próprio  dentro  dessas  outras 
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atividades como, por exemplo, na direção de um museu, o que gera um acúmulo de 

capital simbólico específico. Essa rede de contatos e relações que cada agente constrói  

ao  seu  redor  é  o  que  possibilita  seu  trânsito  por  distintas  instituições.  As  práticas 

discursivas  formuladas  por  esses  agentes  são,  então,  espalhadas  e  divulgadas  nos 

museus  e  galerias  de  arte  pelos  quais  se  deslocam  e  podem  tornar-se,  em  algum 

momento, práticas discursivas apropriadas pelas próprias instituições museológicas. No 

caso dos curadores independentes, não existe, necessariamente, um vínculo fixo com as 

instituições,  sendo,  justamente,  seus  trânsitos  entre  as  instituições  um  dos  pontos 

analisados em minha pesquisa. Dar-se-á, portanto, preferência aos agentes que mantêm 

uma atuação e circulação dentro de mais de uma instituição museológica selecionada, a 

fim de que se  possa discutir  as  fronteiras  de papéis  e  a  contaminação de discursos 

apresentadas por esses personagens.

Uma das formas de análise da formação de um discurso sobre arte em Goiás 

ocorre através das exposições e dos salões realizados, no período de 1990 a 2010, pelas 

instituições selecionadas. Analiso esses eventos a partir de um possível duplo movimento: 

de um discurso que repercute nas práticas expositivas dessas instituições e de práticas 

expositivas que sustentam a formação e permanência desse discurso.

Ángela García Blanco (1999), ao propor o entendimento da exposição como meio 

de comunicação, indica que a mensagem expositiva desenvolve-se no espaço expositivo. 

Por  essa  compreensão,  proponho  extrapolar  o  que  seria,  propriamente,  o  espaço 

expositivo físico de um museu ou uma galeria, e pensá-lo enquanto espaço histórico e 

social que está constituído por processos políticos e simbólicos e que revela indícios de 

suas  próprias  instituições  de  origem.  “El  museo  construye  su  imagen  a  través  de  la 

exposición”  e,  por  imagem do museu,  compreende-se o  conceito  ou  a representação 

conceitual  que  condensa  a  ideia  central  do  museu,  “su  finalidad  prioritaria  y  más 

globalizadora” (Blanco, 1999, p. 53). A projeção social do museu, obviamente, não está 

restrita às salas de exposição, mas ela continua sendo a manifestação mais significativa e 

relevante do museu quando posto em relação com a sociedade. Por essa consideração, 

proponho as práticas expositivas  enquanto práticas discursivas  das instituições e dos 

agentes analisados. Conforme observa Emerson Dionísio de Oliveira (2009, p. 155),

[...] expor deixou de ser, desde a segunda metade do século passado, uma 
mera  oportunidade  de  visibilidade.  Essa  prática  passou  a  constituir  um 
elemento  tão  fundamental  do  “pensar  museu”  atual,  que  as  recentes 
narrativas‐de‐si  buscaram  selecionar  mostras  cruciais  para  a 
representação  do  lugar  e  do  papel  de  coleções  e  museus  nas 
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comunidades que os administram.

É importante destacar que, para esta pesquisa, parto da percepção de que os 

“museus não são entidades imunes às contingências locais” (Brandão; Sanjad, 2008, p. 

28) políticas e/ou culturais e que sua reprodução e desenvolvimento não seguem um 

modelo uniforme sincrônico. Nesse sentido, assumo que um museu deve ser entendido 

como “uma construção social e um processo histórico” (2008, p. 28), o que inclui desde o 

seu contexto local de criação e desenvolvimento, até os personagens fundamentais em 

sua trajetória.  Um museu seria o lugar de construção de memórias. A dinâmica entre 

lembrança e esquecimento é o que move a formação de um museu. Mário Chagas (1998, 

p.  24)  indica  também  que  a  memória  que  o  museu  busca  propagar  e  preservar  é 

construída  e  representa  apenas  uma, dentre  tantas  visões  possíveis  sobre  um  fato, 

acontecimento, personagem ou processo histórico. A construção dessa memória é uma 

ação histórica e trata-se de um jogo político de poder, no qual se escolhe o que lembrar e 

o que esquecer.

Procedimentos metodológicos

A partir do apresentado até o momento, utilizei dois caminhos metodológicos para 

explorar os indícios de uma prática discursiva institucional:  a pesquisa de campo e o 

paradigma indiciário. Esses procedimentos foram utilizados como suporte metodológico 

para abarcar a variedade de dados coletados.

O historiador  Carlo  Ginzburg,  em seu ensaio  Sinais (1979)3,  apresenta  o que 

seriam as raízes de um dos principais paradigmas utilizados pelas ciências humanas, o 

paradigma  indiciário.  Propondo  apresentar  e  teorizar  esse  modelo  epistemológico, 

Ginzburg sugere a relação entre os métodos utilizados pelo historiador da arte Giovanni  

Morelli, pelo famoso personagem de Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, e por Freud, 

ainda no início da Psicanálise. Nos três métodos apontados, “pistas talvez infinitesimais 

permitem captar uma realidade mais profunda, de outra forma inatingível. Pistas: mais 

precisamente,  sintomas  (no  caso  de  Freud),  indícios  (no  caso  de  Sherlock  Holmes),  

signos pictóricos (no caso de Morelli)” (Ginzburg, 1989, p. 150).

3 GINZBURG, Carlo. Sinais: raízes de um paradigma indiciário (1979). In: ________.  Mitos, emblemas e 
sinais: morfologia e história. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.
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O paradigma indiciário pode ser compreendido como um método interpretativo 

focado nos resíduos,  nos dados marginais  que são,  geralmente,  ignorados,  mas que 

podem ser reveladores de questões fundamentais para a pesquisa nas ciências humanas. 

Os indícios devem ser apontados e analisados, sempre, em relação ao seu contexto em 

um movimento constante de vaivém entre um plano contextual e um plano microscópico.

Uma das mais importantes contribuições propostas por  Ginzburg,  a  partir  não 

apenas  desse  ensaio4,  foi  trazer  para  o  centro  da  narrativa  histórica  fenômenos  e 

personagens  até  então  considerados  periféricos.  Obviamente,  ele  não  foi  o  único 

historiador a propor narrativas desde um olhar descentrado, mas sua colaboração foi,  

também,  fundamental.  Compreendo  a  distância  existente  entre  os  objetos  de  estudo 

discutidos  por  Ginzburg  e  o  circuito  artístico  que  analiso;  a  referência  ao  paradigma 

indiciário,  em  minha  pesquisa,  diz  respeito  ao  tratamento  metodológico  dos  dados 

coletados, e não a uma pretensa aproximação quanto aos tipos de fontes estudadas. Ao 

retomar  esse  ensaio  de  Ginzburg,  trabalho  com  formas  de  analisar  as  práticas 

discursivas,  incluindo  nestas  as  práticas  expositivas  dos  museus  e  das  galerias 

selecionados. Ao tomá-las como ações políticas que reverberam as vozes de diferentes 

agentes, construo um olhar mais específico sobre as contribuições de museus e agentes 

regionais  para  uma  configuração  mais  ampliada  do  circuito  artístico  nacional.  E,  nos 

instantes  de  pausa,  hesitação,  vazios,  lacunas  e  expressões  marcantes,  identifico  os 

indícios de uma prática discursiva sobre arte em Goiás.

Pesquisas sobre o circuito cultural goiano, como as de Armando Coelho, Amaury 

Menezes,  Edna  Goya,  Aguinaldo  Coelho,  Rosane  Carvalho,  Marcela  Borela,  Maria 

Madalena Cabral e Aline Figueiredo, indicam um esforço em construir uma historiografia, 

ainda em formação.  Entretanto,  fenômenos mais  recentes  não são contemplados por 

essas pesquisas, cobrindo, no máximo, o período até a década de 1980, como é o caso 

do trabalho de Armando Coelho, sobre a trajetória do artista Carlos Sena. Questões mais 

recentes  têm  sido  discutidas  através  de  alguns  artigos  apresentados  em  eventos 

acadêmicos como os de Luís Edegar Costa e Nancy de Melo. Estes foram interlocutores  

importantes nesse esforço de compreender eventos e instituições ainda em processo de 

conformação.

Diante da ausência de material bibliográfico mais extenso com o qual dialogar, 

busquei nas próprias instituições algumas das fontes que indicariam caminhos possíveis  

para  esta  pesquisa.  Nesse  ponto,  as  situações  são  extremas:  desde  a  falta  de 

4 Carlo Ginzburg tornou-se amplamente reconhecido com seu livro “O queijo e os vermes – o cotidiano e as 
ideias de um moleiro perseguido pela Inquisição” (São Paulo: Companhia das Letras, 2006), lançado em 
1976.
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documentação  sobre  as  instituições  e  suas  atividades  até  esforços  pessoais  de 

documentação e registro. Devido a essas características e, ao considerar que trato de um 

recorte  temporal  aproximado,  os  agentes5 envolvidos  nessas  instituições  também  se 

tornaram  fontes  a  serem  consultadas.  Foram  realizadas  entrevistas  com  alguns  dos 

agentes mapeados no circuito artístico goiano, dando preferência aos que apresentavam 

um trânsito por mais de uma instituição e por diferentes eventos realizados no Estado. A 

presença de suas falas e ações são justificadas no decorrer do texto.

A partir desse instrumento, buscou-se identificar possíveis relações e conexões 

entre os agentes e as instituições pesquisadas, além de indícios de práticas discursivas 

que não se encontram registradas e/ou documentadas. Sabe-se que a fala dos principais 

representantes das instituições tende a ser “maquiada”, a fim de reforçar um processo de 

construção da imagem, tanto da instituição, quanto do próprio agente responsável pelo 

discurso. Em suas falas, depreendem-se as dinâmicas de reconhecimento e validação de 

valores da arte moderna e contemporânea, reveladoras do processo de canonização que 

levou à  institucionalização  de  artistas  e  de  suas  obras.  Para  Bourdieu  (1996),  esses 

agentes, além de operarem a legitimação de artistas e obras, estão, concomitantemente, 

operando sua própria legitimação dentro do circuito. Trata-se de uma luta contínua para 

definir os limites do grupo e as condições de participação do mesmo.

Dentre as instituições analisadas, encontram-se museus, galerias e escolas de 

arte6. Um dado a destacar é que muitas delas são ainda muito jovens, sendo resultados 

de  um  processo  recente  disparado,  principalmente,  pela  construção  de  Goiânia.  A 

ampliação  também  do  conjunto  institucional  ocorreu  devido  à  percepção  de  que  os 

processos de formação artística eram componentes indispensáveis no entendimento que 

se tem hoje da arte  contemporânea.  Com um número cada vez mais significativo de 

artistas com formação universitária no campo das artes, não poderia ignorar a atuação 

dessas  escolas  dentro  do  circuito  artístico  goiano.  Portanto,  dentro  do  conjunto  de 

instituições  selecionadas7 estão:  Escola  Goiana  de  Belas  Artes  (EGBA)  –  Goiânia, 

Instituto de Belas Artes de Goiás (IBAG) – Goiânia, Museu de Arte de Goiânia (MAG) – 

5 Para os principais  agentes e artistas referenciados no decorrer  do texto foi  construída uma biografia 
resumida que está reunida no Apêndice A.

6 Um levantamento inicial das instituições museológicas da região envolvia outros museus e galerias como a 
Fundação Jaime Câmara (FJC) e as Galerias de arte Frei Confaloni e Sebastião dos Reis, situadas no 
Centro  Cultural  Octo  Marques  (CCOM).  Entretanto,  dificuldades  de  acesso  à  documentação  e  dados 
específicos dessas instituições impediram a presença das mesmas neste trabalho.

7 No Apêndice B, constam imagens e alguns dados informativos gerais sobre algumas dessas instituições 
selecionadas. Deu-se preferência. para composição deste apêndice, aos museus e galerias de arte em 
funcionamento atualmente no circuito artístico goiano.
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Goiânia,  Faculdade de Artes Visuais (FAV)  – Goiânia,  Galeria  da Faculdade de Artes 

Visuais (Galeria da FAV) – Goiânia, Museu de Arte Contemporânea de Jataí (MAC Jataí) – 

Jataí, Galeria de Artes Antônio Sibasolly (Galeria Sibasolly) – Anápolis, Museu de Artes 

Plásticas Loures (MAPL) – Anápolis, Museu de Arte Contemporânea de Goiás (MACGO) 

–  Goiânia,  Centro  Cultural  UFG (CCUFG) –  Goiânia.  A decisão de incluir  instituições 

artísticas de cidades como Anápolis e Jataí  partiu da necessidade de compreender o 

processo  de  descentralização  da  arte  contemporânea  brasileira.  As  instituições 

localizadas nessas cidades têm constituído importantes redes de articulação com agentes 

e artistas de Goiânia,  estendendo suas atuações para  além do circuito  específico da 

capital do Estado.

Optei também por trabalhar apenas com instituições públicas, pois a inclusão de 

museus ou galerias particulares suscitaria  outras questões que não são o foco desta 

pesquisa. Apesar da situação vivenciada nos anos 80 da existência de um grande número 

de galerias e a forte atuação de um mercado de arte, o que se observa a partir dos anos 

90 é um declínio considerável desse quadro. Sem conseguir constituir um mercado de 

arte estruturado, este foi  desfazendo-se diante da redução de vendas e de interesses 

aliados à crise financeira.  Poucas são as galerias particulares que se sustentaram ou 

permanecem, e não existem instituições privadas de grande alcance atuando no Estado 

durante o período analisado. Essa situação revelou, também, como a arte contemporânea 

em Goiás fundou-se e institucionalizou-se através da esfera pública.

O  mapeamento  de  cada  instituição  selecionada  envolveu  uma  série  de 

documentos  como:  relatórios  de  atividades  e  exposições,  catálogos  e  convites  de 

mostras, folders de divulgação e material de ação educativa. Para algumas delas, foram 

selecionadas exposições que contribuíam com a argumentação proposta. Alguns salões 

realizados também em Goiás, a partir dos anos 2000, foram elencados, tais como: Salão 

Nacional  de  Arte  de  Jataí  (MAC  Jataí),  Salão  Anapolino  de  Arte  (Galeria  Sibasolly), 

Prêmio CELG de Artes Plásticas, Salão Nacional de Arte de Goiás – Prêmio Flamboyant e 

Salão de Arte Contemporânea do Centro-Oeste (CCUFG)8. Dessas práticas expositivas, 

pretendo  identificar  os  artistas  recorrentes,  os  agente  institucionais  em  circulação  e 

destaque, o discurso apresentado através de catálogos ou outros materiais textuais, as 

escolhas  de  determinadas  linhas  de  produção  artística  e  o  reforço  de  determinados 

núcleos de artistas.  Os critérios de  seleção,  tanto dos salões quanto das exposições 

vinculadas às instituições pesquisadas, são explicitados ao longo do texto.

8 O Apêndice E está formado pela relação dos principais salões, concursos e prêmios realizados em Goiás 
de 1990 a 2012.
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 A carência de documentação própria sobre (e das) instituições pesquisadas e 

uma escassa bibliografia específica revelaram uma série de lacunas que reforçaram a 

necessidade  de  ampliar  a  pesquisa  quanto  à  tipologia  das  fontes.  A  ausência  de 

documentação que se perdeu ou que, simplesmente, nem sequer existiu, sobre muitos 

eventos realizados dificultaram a concretização do levantamento necessário à pesquisa. 

Levantamento este que, por parte da maioria das instituições selecionadas, ainda está por 

fazer. Nesse esforço por cobrir estas lacunas foram consultados também materiais das 

seguintes  revistas:  Revista  da  UFG,  Revista  Visualidades,  Revista  Goiana  de  Artes,  

Revista Renovação  e Oeste – Revista Mensal. Essas publicações foram, ou ainda são, 

vinculadas a algumas das instituições selecionadas para esta pesquisa. Do material da 

mídia impressa e digital local, foram utilizados os jornais O Popular, Diário da Manhã e O 

Hoje.

Com base, portanto, em toda essa pesquisa de campo realizada com cruzamento 

dos  dados  coletados  e,  valendo-me  do  paradigma  indiciário  como  estratégia 

metodológica,  estruturei  esta  dissertação  em três  capítulos.  No  primeiro,  Goiânia:  do 

desejo por modernidade a uma modernidade tardia, abordo, historicamente, a formação 

do Estado de Goiás e de sua atual capital,  Goiânia. Esses processos históricos foram 

analisados  a  partir  de  três  imagens  que  eram  recorrentes  na  historiografia  goiana:  

decadência,  atraso  e  modernidade.  Essas  imagens  foram  longamente  utilizadas, 

principalmente, em análises políticas e econômicas do Estado. Através dessas relações, 

apresento o que seria o projeto de modernidade com o qual Goiás envolveu-se e de que 

forma este repercutiu na construção de suas primeiras instituições culturais e artísticas, 

incluindo as experiências pedagógicas e museológicas iniciais (EGBA, IBAG e MAG)

O segundo  capítulo,  Pra  lá  do  Rio  Paranaíba  e  de  volta  outra  vez,  trata  do 

processo de deslocamento realizado por muitos artistas atuantes em Goiás a partir dos 

anos  80  e  ao  longo  dos  anos  90.  São  destacados  alguns  artistas  importantes  para 

reflexão  sobre  a  passagem  da  arte  moderna  para  arte  contemporânea,  como  Paulo 

Fogaça e  Siron  Franco.  Através de um esforço  de rastreamento  dessa circulação de 

artistas,  identifiquei  alguns  nomes que  se  tornaram mais  recorrentes  no  discurso  em 

formação  sobre  arte  contemporânea.  Nesse  capítulo,  ainda,  analiso  o  processo  de 

reformulação que algumas instituições do circuito atravessaram durante os anos 90 e 

2000. Em Goiânia, destaco a FAV e sua Galeria; em Jataí, o MAC; e em Anápolis, a  

Galeria Sibasolly e o MAPL. No caso de Jataí e Anápolis, foram analisados dentro desta 

conjuntura os seus respectivos salões.

No  último  capítulo,  A institucionalização  da  arte  contemporânea  em Goiás,  o 
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recorte temporal concentrou-se de 2000 a 2012. Nesse período, identifico a entrada de 

alguns agentes nas instituições artísticas pesquisadas e o processo de incorporação e 

legitimação da produção contemporânea que eles desencadeiam desde este novo lugar  

de  fala.  Entre  eles,  destaco  Carlos  Sena,  Gilmar  Camilo,  Divino  Sobral  e  Aguinaldo 

Coelho.  A situação  de  trânsito  desses  agentes  pelas  instituições  e  pelos  eventos  do 

Estado9 foi analisada utilizando uma chave interpretativa pautada nas ideias de exclusão 

e  improviso-sobrevivência.  Para  concluir,  reflito  sobre  alguns  salões  realizados  nesse 

recorte  temporal,  em  Goiânia,  e,  de  modo  mais  detido,  sobre  algumas  exposições 

realizadas pelo MACGO e o CCUFG.

Assim, está estruturada esta pesquisa, que pretende contribuir com os esforços 

empreendidos  em  compreender  as  bases  que  sustentam  o  circuito  artístico  goiano.  

Assumo muito  dos riscos  em adotar  um recorte  temporal,  ao  mesmo tempo longo e 

recente, o que pode comprometer algumas das análises realizadas no curto período do 

Mestrado. Mas, diante de posicionamentos teóricos que reforçam cada vez mais uma 

realidade descentralizada para a produção artística contemporânea, assumi meu lugar de 

fala  duplamente  deslocado,  em  relação  a  Goiânia  e  Porto  Alegre,  para  tentar  

compreender,  no meio dessas tantas travessias,  os ruídos e consonâncias geradas a 

partir desses processos.

9 Para auxiliar  na visualização desse trânsito  de agentes foi  criado o Apêndice C com a listagem das 
funções e participações dos principais agentes do circuito nos salões analisados.
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1 GOIÂNIA: DO DESEJO POR MODERNIDADE A UMA MODERNIDADE TARDIA

A tradição sobrevive na e pela modernidade

David Maciel

A constituição de um discurso sobre arte em Goiás necessariamente demanda um 

olhar desde sua capital Goiânia. Pensar esta cidade envolve uma consideração em torno 

do projeto de modernidade sobre a qual ela foi pensada, construída, ocupada e divulgada. 

Valendo-se  de  uma  perspectiva  progressista  política  e  econômica,  incentivada  pelo 

governo de Getúlio Vargas, a proposta de construção de uma nova capital para o Estado 

de Goiás ganhou corpo através de seu líder político, Pedro Ludovico Teixeira, nos anos 30 

do século XX. Mas, para justificar este projeto, foi preciso construir uma imagem negativa 

da antiga capital, a Cidade de Goiás, a qual ficou associada, por muito tempo, a noções 

de decadência e atraso. Goiânia foi erguida, assim, como símbolo do projeto moderno, 

como representante do progresso político e econômico pelo qual se pretendia inserir o 

Estado nacionalmente.

A  consolidação  de  Goiânia,  portanto,  após  sua  fundação,  em  1937,  foi  

estabelecida no sentido de reforçar esse caráter moderno em contraposição a elementos 

atrasados e decadentes da “velha capital”. O passado colonial, simbolizado pela Cidade 

de Goiás, perdeu espaço no discurso político do momento. Entretanto, os anos iniciais da 

nova capital foram marcados, de um lado, por um discurso que se pretendia moderno e 

progressista e, de outro, por uma série de estruturas que foram transplantadas da antiga 

capital para a nova e que, em sua base fundante, não se alteraram tão substancialmente 

ou não chegaram a representar uma ruptura com o passado tradicional.

1.1 DECADÊNCIA, ATRASO E MODERNIDADE

A historiografia  goiana  foi  marcada,  por  um longo período,  por  três  conceitos 

fundamentais:  decadência, atraso e modernidade. Durante sua constituição através de 

várias pesquisas, essas ideias foram retomadas, sobrepostas, valorizadas e/ou negadas. 

E mesmo sendo considerados como conceitos datados e revistos, eles apresentam, ainda 

hoje,  repercussões  importantes  na  sociedade  goiana.  O  conceito  de  decadência 

acompanhou a historiografia goiana do século XVIII até parte do século XIX, quando foi 
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sucedido pelo conceito de atraso, que seguiu até o século XX. A ideia de modernidade 

surgiu  enquanto  discurso  e  projeto  político,  em  Goiás,  na  década  de  1930.  Os 

responsáveis pela defesa desse projeto retomaram, então, os conceitos de decadência e 

atraso para justificar, por oposição, o projeto de modernidade. E a construção de Goiânia, 

dentro desse processo, transformou-a em símbolo da cidade moderna, representante de 

um novo tempo e da ideologia do progresso.

Para Nasr Chaul (2010) o conceito de decadência foi construído, principalmente, 

pelos  viajantes  estrangeiros,  entre  1819  e  1823.  A historiografia,  a  partir  dos  relatos 

desses viajantes, adotou esse conceito para pensar a região no período pós-mineratório, 

no século XVIII, e de introdução à agropecuária. “Em síntese, suscitava-se […] uma ideia 

de  isolamento,  de  amargura,  de  tristeza  atávica,  de  letargia  social,  de  marasmo 

econômico,  de dias irremediavelmente  iguais.  Criava-se uma imagem de solidão,  que 

tinha no sertão o cenário ideal, a expressão mais exata, o preço mais caro” (Chaul, 2010, 

p. 69). Pode soar incoerente adotar uma imagem de decadência para uma região que não 

teria experimentado, efetivamente, um apogeu tão significativo no período mineratório. 

Mas, como Chaul (2010) indica, esses viajantes estrangeiros adentraram o país tendo 

como exemplos algumas cidade brasileiras que muito se beneficiaram durante o auge da 

mineração. Para esses viajantes, o cenário encontrado em Goiás era de total isolamento 

e precariedade. A imagem idealizada das cidades do período mineratório, densamente 

povoadas e estruturadas, não condizia com os povoados que encontravam na região.

Figura 1: Goiandira do Couto, Largo do Rosário – Vista da cidade, 1976.

Foi na passagem do Império para a Primeira República que o conceito de atraso 
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ganhou destaque nas interpretações sobre Goiás. A decadência foi reelaborada enquanto 

atraso, porém permaneciam os mesmos valores negativos. Tratava-se tanto de um atraso 

econômico quanto político. Para Chaul (2010), a relação tradicional entre campo e cidade, 

no  caso  goiano,  está  na  base  das  oposições  articuladas  a  partir  do  projeto  da 

modernidade:  agrário  e  urbano,  atraso  e  desenvolvimento,  antigo  e  moderno.  A 

historiografia  goiana,  por  muito  tempo,  privilegiou  essas  oposições,  construindo  uma 

imagem do campo que esteve ligada a uma concepção de “sertão, de roça, de lugar 

deserto,  carente  de  urbanização,  distante,  no  fim  do  mundo,  alheio  ao  tempo  e  à 

prosperidade” (2010, p. 24).

Tanto a ideia de decadência quanto de atraso continuaram, por longo tempo, na 

historiografia goiana, sem maiores questionamentos. Somente a partir dos anos 90 é que 

pesquisadores  começaram  a  apontar  outras  explicações  para  essas  questões.  São 

pesquisas  que  problematizam  esses  conceitos  que,  ao  se  fazerem  tão  presentes, 

condenavam ao esquecimento tudo que se distinguia do projeto de nação em curso, ou 

seja, de uma ideia de modernidade baseada na ideologia do progresso.

Nacionalmente, a articulação e oposição entre modernidade e tradição apareceu 

em  vários  projetos  modernizadores,  ainda  na  década  de  20.  Esses  projetos 

apresentavam-se como “inimigos de tudo o que a tradição representava:  coronelismo, 

oligarquias,  latifúndio,  agro-exportação,  academicismo  artístico,  elitismo  cultural, 

indigência social  dos trabalhadores, brutalidade, etc.” (Maciel,  1997, p. 69). A agitação 

política que se seguiu culminou na Revolução de 30, movimento que tinha em Getúlio 

Vargas e na Aliança Liberal os principais representantes do desejo pelo moderno e pelo 

progresso. Em Goiás, após a fase da mineração, a maioria das oligarquias tradicionais 

constituídas estavam baseadas na pecuária e concentravam-se mais ao norte do Estado, 

próximas da então capital, a Cidade de Goiás. Com o avanço das estradas de ferro 10 e a 

integração à economia nacional das regiões sul e sudoeste do Estado, o descompasso 

econômico e político tornou-se mais intenso.

1.1.1 A Revolução de 30 em Goiás: um projeto de integração nacional

A  estrada  de  ferro  foi  uma  das  principais  responsáveis  pelo  considerável 

10 A criação da Cia. Estrada de Ferro de Goiás data de 1906, mas sua implementação iniciou-se em 1909. O 
objetivo  principal  da ferrovia  era unir  o  Triângulo  Mineiro  à  cidade  de Goiás,  então  capital  do  Estado. 
Entretanto, a ferrovia nunca alcançou seu destino final. Mesmo com a posterior transferência da capital para 
Goiânia, a ferrovia só alcançou esta cidade em 1950.
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desenvolvimento econômico experimentado, no início do século XX, pelas regiões sul e 

sudoeste de Goiás, que foram as primeiras beneficiadas com a abertura dos trilhos. Para 

a pesquisadora Sonia Aparecida Lobo (p. 9)11, a ferrovia, em Goiás, era vista como fator 

de superação do isolamento e da possibilidade de aproximação com o sudeste do Brasil,  

especialmente São Paulo. Um exemplo dessa relação pode ser observado através da 

cidade de Jataí12. Localizada no sudoeste do Estado, foi um dos municípios beneficiados 

pela criação da Cia Estrada de Ferro de Goiás. Na década de 1930, Jataí era tomada 

como referência de cidade moderna. Nesse caso, a modernidade era compreendida como 

progresso, conforto e desenvolvimento econômico.

 Teoricamente, essa região “isolada” do território nacional seria posta em cena 

através  da  ocupação  de  suas  fronteiras  pela  agricultura  e  pelo  reforço  dos  laços 

comerciais com a região sudeste do Brasil. Entretanto, na prática, permitia-se o avanço e 

a incorporação dessa região ao desenvolvimento capitalista cujo centro era São Paulo. 

Pelo trilhos da ferrovia, chegavam ao Estado os desdobramentos da marcha do café, do 

crescimento da urbanização e da industrialização do centro-sul  do país.  Diante deste 

desenvolvimento econômico, a ideia de atraso que permanecia era, predominantemente, 

política.

Este  descompasso  crescente  entra  a  estrutura  política  liderada  pelas 
oligarquias tradicionais e a pujança econômica das regiões sul e sudoeste, 
voltadas para a integração ao mercado nacional e para o desenvolvimento 
agrícola, dá origem a um forte movimento de oposição ao “caiadismo” e 
constitui uma elite progressista/modernizadora que tomará o poder com a 
Revolução de 1930 (MACIEL, 1997, p. 69)13.

Segundo  Boris  Fausto  (1980),  em  1929  foi  criada,  através  de  um  acordo,  a 

Aliança  Liberal  entre  Estados  que  discordavam  dos  interesses  vinculados  à  política 

cafeeira vigente até então. Para o referido autor, a Aliança não era exatamente um partido 

político, mas uma frente de oposição à política de valorização do café e suas implicações 

11 O artigo “A Constituição do eixo Goiânia-Anápolis”, de Sônia Aparecida Lobo, encontra-se disponível no 
site  do Observatório  do Mundo do Trabalho  –  Núcleo Centro-Oeste,  do Instituto  Federal  de Educação 
Ciência  e  Tecnologia  de  Goiás.  No  artigo  e  no  site  não  constam  data.  Disponível  em: 
<http://www.ifg.edu.br/observatorio/index.php/textos-colaboradores>.

12 Sua origem, enquanto povoado, data do século XIX, quando, por volta de 1836, ocorreram as primeiras  
ocupações territoriais da região na busca por novas áreas para agropecuária. Apenas no ano de 1895 Jataí 
alcançou a categoria de cidade, desvinculando-se do município de Rio Verde.

13 O termo “caiadismo”  faz referência  a uma das famílias,  os Caiados,  representantes das tradicionais 
oligarquias atuantes em Goiás no período que antecedeu à Revolução de 1930.
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no Brasil. A Aliança Liberal transformou-se em forte instrumento de pressão por reformas 

políticas  e  sofreu  acirradas  disputas  internas  que  divergiam  quanto  ao  modo  de  se 

alcançar  o  poder.  A ala  mais  radical  defendia  uma  revolução  armada,  enquanto  os 

principais  representantes  da  Aliança  Liberal  aceitavam a  via  eleitoral.  O  princípio  da 

acomodação,  para  Fausto  (1980),  era  elemento  característico  deste  grupo.  Getúlio 

Vargas, em discurso de 1930, afirmava a efetivação do plano de ação governamental sem 

abalos e sacrifícios, sem mortes e gastos desnecessários.

A derrota desse grupo nas eleições de 1930 não representou necessariamente 

uma  incapacidade  de  alcançar  legalmente  o  poder.  Boris  Fausto  (1980)  confere  um 

importante valor à crise mundial de 1929, na crítica que o governo do período sofreu por 

conta de sua política de valorização do café. Essas agitações mundiais, ao mesmo tempo 

em que modelavam o país,  também sofriam adaptações conforme as especificidades 

brasileiras.

Apesar  do  deslocamento  do  poder  sofrido  pela  burguesia  cafeeira,  esta 

permaneceu atuante na economia brasileira. Isso pode ser considerado como um sinal de 

que as movimentações políticas de 1930 não representaram um “choque inconciliável  

entre a facção agrária e a industrial, porém uma composição de equilíbrio entre as várias  

tendências  burguesas”  (Fausto,  1980,  p.  247).  A derrota  da  burguesia  cafeeira  não 

significou  o  fim  desse  grupo,  mas  foi  uma  etapa  fundamental  no  processo  de 

reestruturação política por parte do governo central.

Apesar do objetivo deste trabalho não ser uma análise mais atenta e detalhada 

sobre  os  fenômenos políticos  e  econômicos brasileiros,  e  especificamente  goianos,  a 

discussão  apresentada,  ao  longo  deste  capítulo,  auxilia  na  compreensão  de  como a 

Revolução de 1930 transformou-se em marco histórico, nacional e regional, na defesa do 

projeto de modernidade. E, também, como esse processo está na base da transferência 

da  capital  do  Estado.  Porém,  deve-se  olhar  historicamente  para  esses  momentos 

fundacionais com certa relativização do seu papel e relevância nas sociedades em que 

ocorreram. Como se poderá constatar adiante, o discurso moderno que foi  construído 

historicamente em Goiás careceu, em alguns pontos, de efetivação prática.

Algumas teses enalteceram o caráter revolucionário de 1930, com destaque para 

a participação efetiva das classes médias nos programas de governo e a inauguração do 

processo de modernização e progresso do país.  As próprias noções de modernidade, 

desenvolvimento,  industrialização  e  progresso  foram  amplamente  relacionadas  aos 

governos  brasileiros  instituídos  a  partir  do  século  XX.  Porém,  como  se  observa,  as 

classes  médias  brasileiras  não  apresentavam  esse  grau  de  organização  capaz  de 
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desenvolver projetos políticos universalizantes, estando submetidas aos interesses gerais 

das elites no poder.  Lourdes Sola (1980) considera, ainda, que o golpe posterior,  em 

1937, não representou a vitória de um partido organizado, não teve apoio político das 

massas e sofria de carência de unidade e estrutura ideológica.

Como em 1930,  o  Estado  Novo,  em 1937,  manteve  uma  relação  de  relativo 

equilíbrio  entre  os  interesses  das  oligarquias  rurais  e  da  burguesia  industrial,  sendo 

possível atender aos dois grupos. O Estado, que se reivindicava “nacional”, era capaz de 

dialogar com as diferentes classes, porque não significava a “hegemonia política direta de 

nenhuma classe em particular”  (Sola, 1980, p. 277).  Representando a quase todos, o 

governo teve condições de manter um ideal de integração nacional e, com exceção dos 

trabalhadores do campo,  todos se  sentiam como agentes  da Nação.  O Estado Novo 

combinou,  portanto,  elementos  progressistas,  como  o  impulso  à  industrialização,  e 

conservadores, como a repressão aos movimentos de esquerda.

A  partir  dos  anos  30,  com  toda  essa  movimentação  política  nacional,  a 

modernidade,  em Goiás,  adquiriu  força  histórica  enquanto  projeto  político,  discurso  e 

ideologia  de  integração  social.  Nacionalmente,  o  governo  de  Getúlio  Vargas,  após  a 

Revolução de 30, pautou-se por um esforço industrializante e de ocupação das fronteiras 

através da “Marcha para o Oeste”. Enquanto, regionalmente, a modernidade tornou-se,  

para Goiás, um projeto de integração à nova ordem nacional, à ideologia do progresso e 

ao movimento de expansão do capitalismo, que tinha como marca principal, no período, a 

estrada de ferro.

A  ascensão  econômica  das  regiões  sul  e  sudoeste  do  Estado,  assinalada 

anteriormente,  conduziu  ao  poder,  no  final  dos  anos  20,  o  médico  Pedro  Ludovico 

Teixeira. Ele foi o responsável por liderar o novo grupo político ao poder e tornou-se, após  

a Revolução de 30, o interventor de Goiás. Em seu governo empenhou-se, intensamente, 

no projeto de transferência da capital  e construção de Goiânia como manobra política 

principal,  a  fim de afirmar-se  e  manter-se  no  governo recém-instituído.  O desejo  por 

integração  era  uma demanda tanto  desse grupo político  que  ascendeu ao poder  em 

Goiás,  quanto  do  governo  nacional,  desejoso  por  ampliar  e  ocupar,  efetivamente,  as 

fronteiras do país. Para Chaul (2010, p. 72), a construção da modernidade em Goiás, a 

partir dos movimentos políticos dos anos 30, foi, também, um processo de reconstrução 

do sertão, devido à necessidade de integração nacional e de dar fim à decadência e ao 

atraso.
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1.1.2 O projeto moderno em Goiás e a nova capital

Para justificar o projeto de modernidade a ser instituído em Goiás, o grupo político 

dominante  do  pós-30  resgatou as  ideias  de decadência  e  atraso para,  em oposição, 

construir  a  imagem de um novo tempo,  de  um novo Estado e  de uma nova capital, 

Goiânia, sintetizadora da modernidade. O historiador Maciel (1997, p. 72-73) apresenta o 

que seriam os três elementos básicos e definidores do projeto de modernidade em Goiás,  

os quais revelam um projeto focado, especialmente, em questões políticas e econômicas:  

1)  Integração  da  economia  goiana  no  mercado  nacional  e  no  circuito  da  expansão 

capitalista  no  Brasil;  2)  Intervenção  econômico-social  do  Estado  como  agente 

fundamental do processo de modernização; e 3) Configuração da ideologia do progresso 

enquanto legitimação do novo Estado e da ordem moderna.

A transferência e construção da nova capital, Goiânia, fez parte desse projeto de 

modernidade  em Goiás.  A cidade moderna,  regida  por  uma vida  moderna,  surgiu  no 

discurso político do interventor do Estado, Pedro Ludovico, como a solução para todos os 

males que a antiga capital carregava. Com um discurso baseado na ciência, na razão 

moderna e no saber médico14, Pedro Ludovico retomou as ideias de atraso e decadência 

para justificar a urgência por uma nova capital. Goiânia foi idealizada, portanto, como a 

oposição completa à tradição e às velhas oligarquias, e como símbolo da modernidade e 

do progresso.

Na esfera artística e intelectual, desenvolveu-se também um discurso nacionalista 

de criação e valorização de uma cultura própria. Apesar de não se vincular diretamente 

aos eventos políticos do período,  a  Semana de Arte  Moderna de 1922 foi  articulada,  

posteriormente,  dentro  de  um projeto  nacional  mais  amplo.  Na  busca  por  elementos 

culturais  próprios,  os  modernistas  representariam  o  resgate  das  características 

tradicionais brasileiras. Nesse caso, os artistas, através da representação dos elementos 

sociais até então excluídos, como o negro, o operário e o próprio indígena, atuaram na 

composição de uma ideia de identidade nacional a partir da noção de mestiçagem.

14 Chaul indica que um imaginário salvacionista foi construído para apoiar o projeto político em torno da 
nova  capital.  “Na  proposta  de  mudança  da  capital,  os  argumentos  para  esta  transferência  foram 
embasados, sobretudo, no saber médico. Ao valer-se do saber médico como forma de controle político do 
Estado, Pedro Ludovico incorporou a problemática da higiene pública” (CHAUL, 2010, p. 212).
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Figura 2: Alfredo Volpi, Sem título, 59/100, s/d, serigrafia, Acervo UFG.

Alguns autores apontam a Semana de Arte Moderna, de 1922, como o marco 

oficial do ingresso das vanguardas no Brasil. Organizado por Graça Aranha, o projeto da 

Semana evocava o “espírito moderno”. Para a historiadora Maria Helena Rolim Capelato 

(2005),  a  realização  do  evento  em  São  Paulo  não  foi  por  acaso.  O  significativo  

desenvolvimento  cafeeiro  na  região,  na  passagem do  século  XIX  para  o  século  XX, 

incentivou o progresso material do Estado que favoreceu, mesmo que de modo indireto, 

sua industrialização e urbanização.

Além de São Paulo, o próprio Brasil se modernizava e esse processo gerou novas 

interpretações acerca dos problemas, limites e soluções para o país. Nesse contexto, foi 

possível a realização da Semana de Arte Moderna, mas isso não significou uma completa 

adesão por parte das elites letradas do período. A historiadora Maria Ligia Coelho Prado 

afirma que o evento realizou-se timidamente no Teatro Municipal de São Paulo e que 

apenas “posteriormente, a Semana alcançaria plena consagração e seria tomada como a 

introdutora  no  país  do  modernismo  nas  artes,  e  transformada  em marco  positivo  de 

ruptura da cultura brasileira” (Prado, mímeo, p. 34).

Na prática, era urgente demonstrar toda modernidade e progresso que os novos 

tempos  tão  intensamente  defendiam.  Em Goiás,  a  ideia  era  apresentar,  na  realidade 

arquitetônica  da  nova  capital,  as  mudanças  políticas  que  o  Estado  atravessava. 

Contratou-se,  para  projetar  a  nova  capital,  o  urbanista  Atílio  Correia  Lima,  que, 

posteriormente,  foi  substituído  por  Armando  de  Godói.  As  edificações  projetadas  por 

ambos  estão  impregnadas  de  características  próprias  da  Art  Déco.  Esse  estilo 

arquitetônico serviu de referência para muitas construções do período, tanto os edifícios 
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públicos e comerciais, quanto as primeiras residências da cidade, principalmente as casas 

das famílias de maior poder aquisitivo. O Art Déco tornou-se um dos estilos arquitetônicos 

mais recorrentes durante o governo de Getúlio Vargas, sintetizador dos novos tempos. 

Era o discurso modernizante atingindo, também, a produção arquitetônica e urbanística.

Figura 3: Fotografia do Cine Teatro Goiânia, 1942.

A nova capital  representaria  a  vitória  dos novos grupos políticos  e  era  assim 

imaginada:  “A  modernidade  de  uma  nova  cidade,  com  amplas  avenidas,  edifícios 

modernos, espaços que permitissem a visão de distância, de largos horizontes, o que em 

hipótese alguma combinava com a situação geográfica em que se encontrava a Cidade 

de Goiás” (Coelho, G., 1997, p. 42), cravada entre morros e distante das regiões sul e 

sudoeste do Estado    regiões, até então, economicamente mais ativas. Apesar dos vários̶  

motivos  elencados  a  favor  da  implantação  da  nova  capital  e  transferência  do  centro 

administrativo, foram as disputas políticas e o desejo por afirmação da nova condição 

desse poder, com apoio do Estado Nacional, que tornaram viável esse projeto. Em 23 de 

março de 1937, Pedro Ludovico assinou o decreto de transferência da capital, mas sua 

inauguração oficial ocorreu apenas em julho de 1942.
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Figura 4: Fotografia da Praça Cívica de Goiânia, 1942.

Figura 5: Fotografia do Palácio das Esmeraldas, Goiânia, 1937, Acervo MISGO

Apesar  de  todo  discurso  e  projeto  modernizante,  Goiânia  representou, 

justamente, a reunião do tradicional com o moderno, do urbano com o rural, do fazendeiro 

com o  profissional  liberal.  “A própria  vida  cultural  das  oligarquias  goianas [...]  estava 

inserida  num  contexto  que  ia  do  francês  à  ópera,  da  fazenda  ao  diploma  de  curso 

superior,  do  berrante  ao  apito  do  trem”  (Chaul,  2010,  p.  163).  Tratava-se  do 
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desenvolvimento de uma mentalidade urbana dentro de uma sociedade fixada em solo 

rural. Segundo Eguimar Felício Chaveiro15, “Goiânia jamais seria uma ilha moderna no 

continente da tradição goiana. Tanto os signos da tradição quanto os signos modernos do 

plano participariam da estruturação espacial da cidade” (Chaveiro, 2001, apud Lobo, p. 

13).  E essa mistura pode ser  notada,  ainda hoje,  em vários aspectos da cidade que 

Goiânia se tornou.

Após esses anos iniciais da nova capital, o Estado de Goiás vai se envolver com 

um  desdobramento  do  projeto  moderno  nacional  através  do  governo  de  Juscelino 

Kubitschek e da construção de Brasília. Em um primeiro momento, o Estado experienciou 

o moderno instituído com a construção de Goiânia por processo diretamente vinculado ao 

governo  de  Getúlio  Vargas.  E,  em um segundo  momento,  através  da  construção  de 

Brasília  e  da  política  desenvolvimentista  de  Kubitschek,  viveu-se  um  desdobramento 

desse projeto de modernidade. Portanto, o moderno que se instituiu historicamente em 

Goiás é consequência direta desses dois processos históricos fundamentais e fundantes. 

Mas é, principalmente, uma síntese produzida a partir desses dois fenômenos    e uma̶  

síntese  que  revela  indícios  presentes,  ainda  hoje,  no  Estado,  em  suas  instituições 

políticas e culturais.

Nas décadas de 1950 e 1960 aprofundaram-se as políticas de interiorização e 

incorporação da região centro-oeste com a abertura de grandes rodovias, como a Belém-

Brasília,  e  com  a  transferência  da  capital  federal,  em  1961,  além  da  ampliação  da 

infraestrutura econômica nos setores de comunicação, transporte e energia. Através do 

lema “50 anos em 5”, Juscelino Kubitschek deu continuidade à programas iniciados no 

governo de Getúlio Vargas por meio de projetos econômicos e da ocupação efetiva das 

fronteiras nacionais16.

Uma das marcas de Kubitschek foi  a  adoção do modernismo,  nas figuras  de 

Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, enquanto estilo arquitetônico estatal, primeiramente como 

prefeito de Belo Horizonte e governador de Minas Gerais, e depois como presidente do 

Brasil. “Poucos políticos superpuseram, com tanta intensidade, os objetivos de renovação 

política  e  arquitetônica:  a  construção de uma nova  estética  simbolizaria  a  autonomia 

técnica brasileira, a sua gestão e um caminho exemplar para o desenvolvimento posterior 

do país” (Cavalcanti, 2006, p. 21). O projeto moderno implementado em seu governo e 

materializado  com  a  construção  da  nova  capital  federal,  Brasília,  mantinha  o  olhar 

15 CHAVEIRO, Eguimar Felício. Goiânia, uma metrópole em travessia. Tese de doutoramento. São Paulo, 
USP, 2001.

16 O “Plano de Metas” proposto por Kubitschek previa um investimento intenso na indústria de base, na 
construção de estradas e hidrelétricas, na ampliação da extração de petróleo, entre outras iniciativas.
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direcionado para o futuro. A modernidade ainda era sinônimo de progresso através do 

desenvolvimento econômico e da ocupação política e territorial do país.

Figura 6: Planta geral de urbanização de Goiânia, 1947

O  início  da  década  de  1950  foi  marcada,  em  Goiânia,  pela  construção  dos 

primeiros edifícios modernos.  Os arquitetos responsáveis pelos projetos das primeiras 

residências modernas em Goiânia passaram por formação em outros Estados, até mesmo 

fora do país, trazendo forte influência de Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, Atílio Correia Lima 

e Vilanova Artigas. Os bairros que mais apresentaram esse tipo de arquitetura eram os 

centrais, lugares de moradia das classes com mais recursos econômicos. Os primeiros 

edifícios  modernos  em Goiás  foram construções significativas  pela  linguagem nova  e 

diferenciada na região, além de indicar o processo de difusão e expansão processado no 

interior do país pelo governo nacional. Contudo, esses prédios podem ser compreendidos, 

nesse  momento,  como  obras  pontuais,  assim  como  o  processo  de  estruturação  das 

primeiras instituições artísticas em Goiânia a partir do final da década de 1940.

O projeto da modernidade em Goiás, em termos econômicos e políticos, segundo 

Chaul (2010, p. 82), constituiu-se por um duplo olhar: um que buscava rever e negar o 
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passado, e outro que projetava para o futuro todos os benefícios que o progresso poderia 

promover,  baseado nas experiências dos países ditos modernos e desenvolvidos. Por 

essa ideologia, o presente era vivenciado “em função de um futuro sempre mais vasto e 

iluminado pelo progresso científico e tecnológico” (Falcon, 1993 apud Maciel, 1997, p. 60). 

Porém,  não se  deve deixar  de  destacar  que,  mesmo com toda expansão econômica 

experimentada  pelo  Estado  e  sua  incorporação  ao  mercado  nacional,  sua  condição 

periférica  não  desapareceu.  A  modernização  do  país  manteve  o  desenvolvimento 

geograficamente  desequilibrado    para  grande  parte  do  Brasil,  a  região  centro-oeste̶  

passou a existir, efetivamente, com a construção de Brasília, como aponta Lobo (p. 19): “a 

construção da nova capital, além de colocar Goiás no mapa com a constituição do Distrito 

Federal em seu território, movimentou capitais, deslocou o eixo político e moveu imensos 

contingentes de população para a região”.  Por  essa condição,  a  perspectiva dualista, 

conforme sugere Chaul (2010, p. 177), apontada pelas diferenças nacionais e regionais 

(atraso-periferia e moderno-centro), não foi superada.

1.2 A FORMAÇÃO DE UM CIRCUITO INSTITUCIONAL ARTÍSTICO: ESCOLAS E MU-

SEUS

As instituições artísticas da região estão inseridas em um contexto cultural que 

traz em sua base o projeto de modernidade esboçado anteriormente. Esse projeto parte 

da ideia de moderno que, baseada na ideologia do progresso e do novo, constrói-se em 

oposição à tradição e com o olhar direcionado para o futuro.

Figura 7: Octo Marques, Boiada Branca em chão 
vermelho, 1986, óleo sobre tela, Acervo MAG.
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Ao  analisar  o  tipo  de  produção  artística  desenvolvida  em  Goiânia,  desde  a 

inauguração da cidade até a década de 1970, Armando Coelho (2009) observa que a 

maior parte dos trabalhos se desenvolvia dentro da ideologia do otimismo progressista 

propagada pelo Governo Federal de Getúlio Vargas. Ele assim resume o período de 1942 

a 1970:

Começando pela produção artesanal e decorativa, vemos que a reverência 
às formas e aos elementos regionais era predominante. Já na alçada do 
circuito das exposições existiam os artistas que se pautavam na teoria da 
história  da  arte  e  nas  informações  vindas  de  grandes  centros, 
demonstrando  assim a  existência  de  uma intelectualidade  local  que  se 
mostrava  atenta  aos  novos  caminhos  do  pensamento  estético.  Alguns 
utilizavam dos novos conceitos e permeavam as novas tendências com o 
imaginário do campo, com constantes citações às belezas do cerrado, à 
arquitetura colonial e à produção agrícola e pecuária (COELHO, Armando, 
2009, p. 87).

A política do governo Vargas,  incentivadora da perspectiva de modernidade e 

progresso,  promoveu  parte  dos  planos  de  urbanização  do  interior  do  Brasil  e,  para 

Armando  Coelho  (2009),  esse  processo  refletiu  diretamente  na  produção  cultural  do 

Estado de Goiás, que tinha São Paulo e Rio de Janeiro como modelo de desenvolvimento 

a ser alcançado. Além disso, acreditou-se, por um tempo, que a produção cultural  de 

Goiás seria capaz de reproduzir uma imagem de sucesso através da recém-inaugurada 

capital do Estado.

Porém,  como  foi  observado,  a  própria  formação  de  sua  capital,  Goiânia,  é 

reveladora da permanência e convivência entre uma suposta modernidade e a tradição.  

Como atesta Gustavo Coelho (1997,  p.  14),  a  passagem do rural  para o urbano,  do 

agrário para o industrial ou, ainda, do “arcaico” para o “moderno”, não foi um processo 

rápido ou mesmo acabado. Em alguns aspectos, essa transição se estende até hoje e 

indica  elementos  tanto  de  ruptura/negação  quanto  de  continuidade/rearranjo. 

Compreendo,  assim, que a criação das instituições artísticas,  em Goiás, e  do próprio 

circuito cultural da região ocorreu, e ainda ocorre, pelo embate e convivência entre estas  

oposições.

Um aspecto a ser observado na história de Goiás é como sua capital, Goiânia, 

transformou-se  no  marco  moderno  por  excelência  através  de  um  discurso  político, 

econômico e cultural que foi construído desde sua fundação. Por esta perspectiva, no que 
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tange ao campo cultural, Goiânia também será compreendida como indicativa de novos 

tempos. A preponderância de Goiânia no cenário artístico do Estado vai ser corroborada 

por diferentes análises que tomam este marco como ponto de partida para se pensar o 

moderno na região.  Marcela Borela (2010,  p.  31),  em sua dissertação de Mestrado 17, 

corrobora essa perspectiva  ao apresentar  um depoimento  do artista  e curador  Divino 

Sobral, no qual ele afirma que “teria havido de fato um 'vazio de artistas' em Goiás, com 

exceção de Veiga Valle, na Cidade de Goiás, entre o final do século XIX e meados do 

século XX. Tal vazio só seria preenchido com a construção de Goiânia”.

Apesar  de  a  minha  pesquisa  também  assumir  como  referência  esse  evento, 

gostaria de frisar que, para um entendimento de procedimentos artísticos anteriores ao 

que se denomina por moderno, seria indispensável retomar artistas e eventos da antiga  

capital. Da Cidade de Goiás, os poucos nomes que permaneceram como antecedentes 

pontuais são, no século XIX, o escultor José Joaquim da Veiga Valle 18 (1806-1874) e, no 

século XX, a pintora Goiandira do Couto (1915-2011) e o pintor Octo Marques (1915-

1988). Entretanto, mesmo nesses casos, talvez com exceção de Veiga Valle, não existe 

um trabalho que os conecte com os eventos posteriores desenrolados em Goiânia. E, por 

suas biografias, é possível perceber que os mesmos chegaram a participar de exposições 

individuais e coletivas nessa cidade.

17 A pesquisa de Borela gerou tanto sua dissertação de Mestrado “Experiência moderna nas artes plásticas 
em Goiás:  fronteira,  identidade, história  (1942-1962)”,  quanto o documentário “Mudernage”.  Em ambos, 
Borela realizou entrevistas com vários artistas atuantes em Goiás e registrou muitas obras realizadas no 
recorte estudado, servindo de importante fonte para as questões em torno do moderno em Goiás.

18 Aline Figueiredo (1979, p. 95) aponta que antes de ser “resgatado” pelos artistas fundadores da EGBA e 
exposto, em 1954, durante o I Congresso Nacional de Intelectuais, em Goiânia, o escultor Veiga Valle “tinha 
sido  'descoberto'  em 1940,  pelo  pintor  João  José  Rescala,  quando  passando  pela  Cidade  de  Goiás,  
gozando prêmio de viagem oferecido pelo Salão Nacional de Belas Artes. Rescala, impressionado, enviou 
relatório ao Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e organizou, na ocasião, juntamente com Edilberto da 
Veiga Jardim, neto do artista e prefeito da cidade, uma exposição dos trabalhos do escultor”.
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Figura 8: José Joaquim da Veiga Valle, 
São  Miguel  arcanjo,  detalhe  de 
escultura  em  cedro,  policromada  e 
dourada,  Acervo Museu de Arte Sacra 
da Boa Morte, Goiás.

Da  forma  como  essa  história  foi  narrada,  propagou-se  uma  ideia  de  que  os 

principais e mais duradouros eventos, artistas e instituições culturais surgiram a partir da,  

e devido à, construção de Goiânia. Essa perspectiva estava de acordo com o ideal político 

moderno, que associou a antiga capital  a aqueles conceitos discutidos inicialmente de 

atraso e decadência. Mas não se pode ignorar, como Borela (2010, p. 59) enfatiza, que “o  

modernismo  artístico  em  Goiás  está  necessariamente  vinculado  à  dinâmica  das 

mudanças culturais pelas quais passava a nova capital nas primeiras décadas após sua 

construção”,  período  marcado  tanto  por  um  crescimento  demográfico  quanto  pela 

afirmação de uma identidade urbana.

Nas  décadas  de  1940  e  1950,  portanto,  alguns  processos  culturais, 

principalmente no campo da música e da literatura, começaram a tomar forma na nova 

capital. Para além de uma parte da população do Estado que migrou para esta cidade,  

pessoas de outras regiões do país e mesmo estrangeiros foram para Goiânia diante das 

promessas do discurso progressista. Goiânia como símbolo do moderno concentrou em 

seu  espaço  urbano  esses  artistas  e  essas  iniciativas.  Atrelado  ao  discurso  político  e 

econômico  do  período,  o  pesquisador  Luís  Edegar  Costa  (2006,  p.  39) sustenta  que 

existia nesse momento “a identificação de Goiânia com o progresso, com um processo de 

superação  da  estagnação  e  do  isolamento  da  região”.  Esse  sentido  de  superação  e 

renovação, para o autor, é “um indicativo do que distingue movimentos do modernismo 
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brasileiro” (2006, p. 39) e esteve também na base do discurso moderno construído em 

Goiânia.

A inauguração oficial de Goiânia foi marcada pelo Batismo Cultural da cidade, que 

aconteceu em 5 de julho de 1942, estendendo as festas, discursos, sessões solenes, 

bailes e inúmeras inaugurações de obras públicas até o dia 11 de julho. Esse evento não 

envolveu nenhum tipo de exposição artística19 e desse fato decorre, talvez, o seu pouco 

destaque no discurso sobre arte em Goiás.

Porém, durante o Batismo Cultural ocorreu o lançamento do primeiro número da 

Oeste -  Revista  Mensal20 que,  criada com objetivo claro de propagar  o Estado Novo, 

inicialmente  possuía  também  um  espaço  reservado  para  textos  literários  dos  jovens 

escritores goianos. Em levantamento realizado por Maria Elizia Borges (2006), identificou-

se que, além de textos históricos, políticos e literários, algumas edições da referida revista 

incluíam reproduções de obras artísticas, fotografias dos principais políticos do período e 

vistas  da  cidade  de  Goiânia.  As  obras  artísticas  veiculadas  nesse  “primeiro  meio  de 

comunicação  cultural”,  segundo  Borges  (2006,  p.  132),  indicam  “um  ideário  estético  

acadêmico vinculado a uma produção artística realizada, em sua maioria, por alunos e/ou 

professores da Academia de Belas Artes do Rio de Janeiro”21. Interessante notar como um 

meio de comunicação a serviço do Estado Novo e de um discurso progressista e moderno 

estabeleceu  como  referência  visual  “um  ideário  estético  acadêmico”.  Apesar  do  uso 

dessas obras na revista não se prestar a análises artísticas e sim a uma “reprodução 

como objeto de ilustração histórica” (2006, p. 132), gostaria de, ainda assim, destacar 

essa aproximação, que será retomada mais adiante no texto, entre um discurso moderno 

e outro acadêmico.

19 Entre os eventos realizados durante o Batismo cultural de Goiânia constam: “a reunião dos Conselhos 
Nacionais de Geografia e Estatística, a Exposição Feira de animais, a Semana Ruralista e o 8º Congresso 
Brasileiro de Educação” (MENEZES, 2002, p. 38).

20 A Oeste - Revista mensal circulou de 5 de julho de 1942 até 1945, e contou em seu corpo editorial com 
figuras como Bernardo Élis, Garibaldi  Teixeira, Hélio Lobo, Paulo Figueiredo e José Décio Filho .  “Com 
periodicidade mensal,  a revista tinha um perfil  literário e nasceu com o objetivo de destacar os valores 
intelectuais regionais e, ao mesmo tempo, tornar-se veículo da efervescência sócio-cultural de Goiânia, a 
nova capital, que florescia no cerrado” (AGEPEL, 2001)

21 “Dentro do levantamento coletado das capas [dessa revista] destacamos: -  Independência ou morte de 
Pedro Américo de Figueiredo e Melo (n.  8,  setembro,  1943);  -  Proclamação da República de Henrique 
Bernardelli (n. 10, novembro de 1943); - Primeira Missa no Brasil de Vitor Meireles de Lima, 1861, M.N.B.A. 
(n. 16, maio, 1944). No corpo da revista costumava-se ilustrar alguns textos com reproduções de obras, a  
saber: - Os Inconfidentes do professor Carlos Oswald (n. 15, abril, 1944); - Retrato de D. Pedro I de Manoel 
de Araújo Porto-Alegre (n. 19, agosto, 1944); - Sessão do Conselho de Estado de Georgina de Albuquerque, 
1922 (n. 20, setembro de 1944); - Os primeiros sons do Hino da Independência de Augusto Bracet (n. 20, 
setembro de 1944); - A partida da monção de José Ferraz de Almeida Júnior (n. 20, setembro de 1944); - 
Bandeirantes  em  pleno  sertão de  Henrique  Bernardelli  (n.  20,  setembro  de  1944);  -  Monumento  ao 
Bandeirante de Armando Zago (n. 6, julho, 1943) sendo a única obra instalada na cidade de Goiânia na 
Avenida Anhanguera. ” (BORGES, 2006, p. 131).
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O próximo grande evento que envolveu a cidade, em termos culturais e artísticos, 

ocorreu apenas em 1954. Mas, até lá, a sociedade goianiense conheceu a arte produzida 

pelos artistas goianos ou por aqueles que residiam naquela região através das primeiras 

exposições  de  arte  da  cidade  promovidas  pela  Sociedade  Pró-Arte  de  Goiás. 

Provenientes da antiga capital e associados já naquele momento a iniciativas culturais e 

educativas, Antônio Henrique Péclat,  José Edilberto  da Veiga e Jorge Félix de Souza 

mudaram-se para Goiânia quando de sua fundação.  Juntamente com o engenheiro e 

arquiteto paulista José Amaral  Neddermeyer,  que se radicou também na nova capital,  

fundaram, em 22 de outubro de 1945, a Sociedade Pró-Arte de Goiás (SPAG) 22.  Essa 

associação funcionou de 1945 a 1948 e, apesar de seu foco principal ser a música, as 

primeiras  exposições que se  tem notícia  em Goiânia  foram organizadas por  eles.  As 

coletivas  “Exposição  de  pintura,  escultura  e  arquitetura”23 foram  realizadas  em  três 

edições,  na  inauguração  da  SPAG  e,  depois,  durante  as  comemorações  de  seu 

aniversário, em 1946 e 1947, respectivamente24.

Figura 9: Peclát, Natureza morta, s/d, Reprodução de obra 
publicada na Revista Renovação (1955)

Sobre  essas  experiências  expositivas  iniciais,  Aline  Figueiredo  (1979)  resgata 

22 “Entre os associados estavam Octo Marques, Goiandira do Couto, Antônio Henrique Péclat, Jorge Félix 
de Souza, Regina Lacerda, Edilberto da Veiga, Brasil Grassini, Amália Hermano, Professor Crunwald Costa  
(Costinha) e Érick Pipper, regente da orquestra” (GOYA, 2010, p.2022).

23 Amaury Menezes (2002) aponta diferente nomenclatura para essas mostras organizadas anualmente pela 
SPAG: Exposição de Artes Plásticas e Arquitetura. Em nota publicada no jornal A Noite, de 18 de novembro 
de 1946, o nome utilizado foi o mesmo apontado por Aline Figueiredo (1979), motivo pelo qual optei utilizar 
a denominação “Exposição de pintura, escultura e arquitetura”.

24 Segundo  Aline  Figueiredo,  a  primeira  coletiva  do  SPAG  reuniu  apenas  10  trabalhos.  “Na  segunda 
exposição,  17  participantes  apresentavam  67  trabalhos  e,  na  terceira,  25  participantes  reuniam  145 
trabalhos, dos quais 74 [trabalhos] (de 7 artistas) provinham da antiga capital” (1979, p. 93).
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uma matéria publicada no jornal Folha de Goiaz (04/11/1945), que relata uma percepção 

sobre a exposição inaugural da SPAG:

De início podemos dizer que a exposição não foi grande coisa. Aliás, não 
esperávamos mesmo que a Pró-Arte, em sua inauguração, apresentasse 
obras primas. […] Percebia-se perfeitamente, que os autores expostos não 
se filiam, de modo algum, ao sadio esforço modernista de nossa pintura e 
demais artes plásticas (Folha de Goiaz, 04/11/1945 apud FIGUEIREDO, 
1979, p. 102).

Como sugere Costa (2006),  o advento do modernismo nas artes plásticas em 

Goiás não coincidiu com as primeiras iniciativas culturais em Goiânia. Propostas como da 

SPAG e mesmo da Escola Goiana de Belas Artes (EGBA), em seus anos iniciais, estavam 

mais focadas em criar  “espaços que privilegiassem a produção e exposição de artes 

plásticas”  que  “propriamente  desenvolver  ações  com  o  objetivo  de  atualização  ou 

renovação estéticas” (2006, p. 39).

Entre 1948 e  1949,  com o declínio  da SPAG, seus fundadores Neddermeyer, 

Jorge Félix e Edilberto da Veiga mobilizaram alguns alunos para a criação de uma escola  

informal  de  arte,  que  funcionava  ao  ar  livre,  na  Praça  Cívica,  em  Goiânia.  A essa 

movimentação  somaram-se,  posteriormente,  outros  artistas  para  fundar,  na  década 

seguinte, a primeira escola oficial de arte de Goiás, a EGBA.

1.2.1 Primeiras escolas

A história da arte em Goiânia, nesse ponto, é narrada a partir da chegada de três 

artistas  à  nova  capital:  o  goiano  Luiz  Curado,  o  alemão  Gustav  Ritter  e  o  italiano 

Nazareno Confaloni.  Eles se mudaram para Goiânia nas décadas de 1940 e 1950 e,  

juntamente com o grupo fundador da SPAG, fomentaram a criação da EGBA. Marcela 

Borela (2010), num esforço por demarcar a origem da experiência moderna nas artes 

plásticas em Goiás, sugere que esta apenas foi possível a partir da reunião e atuação 

desses artistas em Goiânia.  Mas isso não significa,  para autora,  que a primeira obra 

moderna  tenha  coincidido  com  esse  momento.  Amparada  por  depoimento  de  Divino 

Sobral, Borela (2010, p. 86) indica que os afrescos da Igreja do Rosário, na Cidade de 

Goiás, pintados por Confaloni, antes de sua mudança para Goiânia, seriam os primeiros 
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exemplares  de  uma obra  moderna nas  artes  plásticas  goianas.  Para  a  autora,  antes 

desses trabalhos “a produção artística que existia  em Goiás se ligava à arte  popular  

naturalista ou ao academicismo neoclássico” (2010, p. 86)

Figura 10: Nazareno Confaloni, detalhe do Afresco 12, Ascensão do Nosso Senhor Jesus ao céu, 
1953.

A fundação da EGBA, em 195225 foi parte do processo de formação de um circuito 

institucional artístico na região. Porém, essa escola só iniciou de fato suas atividades no 

ano seguinte, com um curso preparatório para admissão dos alunos e uma exposição 

coletiva inaugural com obras dos artistas professores e algumas peças de Veiga Valle26.

Edna  Goya  (2010,  p.  2023)  identifica  que  a  EGBA “tinha  como  preocupação 

promover a cultura e o exercício da arte tendo como fundamento o desenho”. Conforme 

se observa, a partir de seu regimento interno, a orientação seguida foi da Escola Nacional 

de Belas Artes, com sede no Rio de Janeiro27. Por ocasião de sua inauguração oficial, em 

25 Entre os que assinaram a ata de fundação da Escola Goiana de Belas Artes, em 1º de dezembro de 1952, 
e tornaram-se professores-fundadores,  constam: “Nazareno Confaloni,  Luiz  Curado, Gustav Ritter,  José 
Edilberto da Veiga, Jorge Félix de Souza, Antonio Henrique Péclat, o médico Luis da Glória Mendes (para  
lecionar anatomia) e o professor de história da arte, José Lopes Rodrigues” (FIGUEIREDO, 1979, p. 94).

26 A EGBA teve um papel fundamental na valorização da obra de Veiga Valle. Amaury Menezes (2002) 
chama atenção para artigo escrito por Luiz Curado e publicado na Revista Renovação, em 1954, no qual 
Veiga Valle  é  comparado a Aleijadinho.  “Pode-se perfeitamente,  estabelecer  um paralelo  entre  os dois  
escultores. […] ao passo que cada um, a seu modo, conseguiu imprimir algo de novo no amontoado de 
curvas  e  contracurvas  do  barroco  português,  produzindo  peças  que  são  inconfundíveis  por  traços 
personalísticos” (CURADO, 1954 apud MENEZES, 2002, p. 28).

27 Segundo Goya (2010, p. 2025) “constava, em sua grade curricular, à semelhança da ENBA, o curso  de 
Belas Artes dividido em Pintura e Escultura, com duração de cinco anos. Constituía-se como novidade o 
Curso de Desenho Aplicado, também com duração de cinco anos, e a introdução de Gravura e Fotografia, 
como requisitos para todos os alunos do curso”. Ainda segundo a autora “Os professores e as disciplinas 
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30 de março de 1953, o pintor Jordão de Oliveira, então professor da ENBA, “apresentou 

um  levantamento  panorâmico  da  arte  brasileira,  falando  sobre  seus  movimentos  e 

tendências” (2010, p. 2023), além de incluir,  em sua fala, a produção artística goiana, 

especialmente as obras de Confaloni, Ritter e Curado.

Assim como se observa em outros  Estados brasileiros,  a  história  da  arte  em 

Goiás,  tendo como centro  irradiador  Goiânia,  fundou-se com base em alguns artistas 

pioneiros. Mas, desse grupo, curiosamente, o único goiano, Luiz Curado, é o que menos 

será  referenciado  em  termos  artísticos28.  Seu  nome  foi  diretamente  associado  às 

atividades educativas e administrativas da EGBA, sendo que seu papel enquanto artista 

assumiu uma posição secundária. Os nomes que de fato ganharam destaque, tanto como 

artistas quanto professores, são os dos “estrangeiros”. Desde os efetivamente imigrantes, 

Ritter e Confaloni, até os brasileiros de outros Estados, Cleber Gouvêa e D.J. Oliveira, 

que chegaram depois a Goiânia e que foram incorporados pelas escolas de arte dessa 

cidade  como professores.  Nessa  seleção,  compreende-se  como a  afirmação  de  uma 

modernidade na arte em Goiás dependia de uma bagagem externa que esses artistas 

traziam consigo. Eles eram os representantes de movimentos de vanguarda que, no caso 

de Goiânia, na metade do século XX, ainda não haviam se estruturado.

Figura 11: Luiz Curado, Composição, 1954.

eram:  Péclat:  Pintura  (2ª  Cadeira)  e  Composição  Decorativa;  Henning  Gustav  Ritter:  Escultura  e 
Modelagem;  Jorge  Félix  de  Souza:  Geometria  Descritiva,  Perspectiva,  Sombra  e  Estereotomia,  e 
Ornamento e Elementos de Arquitetura; José Edilberto da Veiga: Desenho de Modelo Vivo e Fotografia; 
José Lopes Rodrigues: História da Arte; Luiz Curado: Composições Artísticas e Arte, e Arte da Publicidade e 
do Livro  (Gravura);  Luiz  da Glória  Mendes:  Anatomia e Fisiologias Artísticas;  Frei  Nazareno Confaloni: 
Pintura (1ª Cadeira) e Desenho Artístico” (ibid. p. 2031).

28 Sobre essa situação Edna Goya esclarece que “Desde a extinção da EGBA, o artista, ressentido com a 
destruição da escola e com sua exclusão do quadro de docentes da Faculdade de Arquitetura da UCG, 
recluiu-se na ETFG, voltando-se para o magistério secundarista completamente esquecido no meio cultural 
e artístico” (GOYA, 1998 apud BORELA, 2010, p. 82).
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Os anos iniciais da década de 1950 foram marcados, portanto, pela afirmação 

institucional da EGBA dentro de Goiânia. O ano de 1954 será marcante para escola, pois  

sua abertura efetiva ao público, após o primeiro exame de habilitação específico, coincidiu 

com um evento de grande proporção que ocorreu em Goiânia. O marco cultural através 

do qual a EGBA buscou se afirmar foi o I Congresso Nacional de Intelectuais, realizado 

entre 14 e 21 de fevereiro de 1954. Organizado pela Associação Brasileira de Escritores 

(ABDE/GO) e com o patrocínio do Governo do Estado de Goiás, esse evento reuniu, na 

capital,  intelectuais,  artistas,  músicos,  arquitetos,  escritores  e  críticos  de  distintos 

segmentos da cultura29.

Figura 12: Reprodução de fotografia da abertura solene do I Congresso Nacional de Intelectuais, 
Goiânia, 1954, Acervo MAG.

O  tema  do  evento  que  marcou  todas  as  discussões  era  a  “preservação  da 

característica  nacional  da  cultura  brasileira”.  De  acordo  com  a  pesquisadora  Maria 

Madalena Cabral  (2011,  p.  5),  três pontos  principais  das discussões são citados pelo 

jornal Folha de Goiaz (17/02/1954, p. 3): o primeiro tratava da defesa da cultura brasileira 

com estímulo  ao seu desenvolvimento  e  a preocupação com a preservação de suas 

características nacionais; o segundo ponto discutia a importância do intercâmbio cultural e 

a liberdade de expressão; e o terceiro tópico tratava dos interesses éticos e profissionais  

dos intelectuais. O artista plástico Amaury Menezes (2002, p. 43) afirma que, diante do 

29 Apesar de ser um evento nacional,  o Congresso teve um alcance internacional,  com a presença de  
representantes de vários países (Chile, Paraguai, Portugal, Haiti, Itália, Argentina, Costa Rica e Uruguai), 
entre  eles,  os poetas  Pablo  Neruda,  René Depestre,  Elvio  Romero e Volodia  Teitelboim,  os  escritores 
Baltazar Castro, Héctor Agosti, Bernardo Kordon, Joaquim Gutierrez, Fernando Correia da Silva, Ferreira de 
Castro e Maria Lamas, a cantora Margot Loyola, o cineasta Sergio Amidel, o teatrólogo Nestor Arzadum, os 
compositores Hermínio Gimenez e José Asunción Flores e os artistas Carlos Garcete e Maria Carmem 
Sosa.
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clima de renascimento e renovação da nova capital, o Congresso organizou-se com dois 

objetivos principais: conhecer o que era produzido fora do Estado e apresentar a face 

contemporânea de Goiás.

Responsáveis pela organização da Exposição Comemorativa do Congresso, os 

artistas professores Luiz Curado, Nazareno Confaloni e Gustav Ritter promoveram uma 

exposição que pretendia, ao mesmo tempo, asseverar uma produção artística específica 

da  região,  incluindo  suas  próprias  obras,  e  demarcar  a  importância  da  EGBA nesse 

cenário cultural em formação. Através dessa mostra, os artistas professores envolvidos 

com a EGBA puderam se afirmar no cenário cultural da nova capital, justificando suas 

iniciativas  naquele  momento.  Essa  exposição  pode  ser  interpretada,  portanto,  como 

representativa  de  um  discurso  institucional  sobre  arte  em  Goiás,  quiçá  um  primeiro 

exemplo desse discurso que vai se reforçar ao longo dos anos com diferentes artistas e 

instituições.

Figura 13: Nazareno Confaloni, Sem título, 1969, óleo sobre 
tela, Acervo Inaugural do MAG.

A Exposição Comemorativa do Congresso30 foi a primeira coletiva, em Goiânia, a 

expor  obras  de  artistas  nacionais.  O  evento  incluiu,  além  da  mostra  de  artes,  uma 

conferência com o crítico de arte Mário Barata.  Com o objetivo definido de intercâmbio 

cultural,  um grupo considerável  de  artistas  nacionais  foi  convidado a  participar  dessa 

exposição31.  O  que  ela  propunha,  ademais  da  exibição  dos  trabalhos  dos  artistas 

30 O  Apêndice  D  é  constituído  por  reproduções  fotográficas  desta  exposição.  Estas  fotografias  foram 
publicadas na Revista Renovação (1955).

31 Entre eles destacam-se: Abelardo da Hora, Bruno Giorgi, Carlos Scliar, Cícero Dias, Clovis Graciano, 
Danúbio  Villamil  Gonçalves,  Darel  Valença  Lins,  Djanira,  Georgina  Alburquerque,  Geraldo  de  Barros, 
Gomide, Guido Viaro, Inimá de Paula, José Antônio da Silva, Marcelo Grassman, Maria Helena Vieira da 
Silva, Mario Gruber, Mario Zanini, Mestre Vitalino, Newton Rezende, Orlando Teruz, Osvaldo Goeldi, Quirino 
Campofiorito, Rebolo, Renina Katz, Samico, Sergio Millet, Vasco Prado, Volpi, W. Virgolino, Zé Caboclo e Zé 
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professores e dos convidados externos, era expor uma quantidade significativa de arte  

popular e indígena da região. Enquanto Luiz Curado e Confaloni viajaram pelas cidades 

do  Estado  a  fim  de  coletar  esses  exemplares  da  produção  regional,  Gustav  Ritter  

permaneceu em Goiânia articulando detalhes e o cartaz da exposição.

Figura 15: Capa de catálogo da Exposição 
Comemorativa do I Congresso Nacional de 

Intelectuais, EGBA, 1954. Fonte: Acervo MAG.

Figura 14: Detalhe do convite da Exposição 
Comemorativa do I Congresso Nacional de 
Intelectuais, EGBA, 1954. Fonte: Acervo 
MAG.

Se observarmos as diretrizes que pautaram o Congresso, depreende-se como 

essa  exposição  esteve  vinculada  a  uma  concepção  de  modernidade  que  defendia  a 

“preservação da característica nacional”. A comissão organizadora da exposição afirmava 

que “para a preservação da arte nacional é indispensável o conhecimento da expressão 

artística popular”  (Lacerda,  1955,  p.  23).  Por  esta perspectiva,  compreender a cultura 

nacional  envolveria a sua defesa dentro de um cenário mais amplo e a retomada de  

elementos culturais anteriores e que, no fenômeno de modernização do país, haviam sido  

Rodrigues.  Entre  os  representantes de Goiás pode-se citar  os artistas Antônio  H.  Peclát,  José Amaral 
Neddermeyer, José Edilberto Veiga, Jorge Félix,  Henning Gustav Ritter,  Frei Nazareno Confaloni  e Luiz 
Curado, entre outros.
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renegados. O pesquisador Luís Edegar Costa (2006, p. 41) sugere que o modernismo 

constituído a partir da arte goiana assimilou, também, essas contradições presentes no 

projeto do modernismo da arte brasileira propagado, principalmente, pelo eixo Rio-São 

Paulo. Para o pesquisador, ao mesmo tempo que os artistas envolvidos nesse processo 

buscavam  atualizar-se  em  relação  a  manifestações  artísticas  de  outros  ambientes 

culturais,  eles também se viam compromissados em (re)conhecer  a realidade cultural 

brasileira. “Transpondo para Goiás, essa atualização, a superação de um conformismo 

cultural,  estaria  acompanhada do envolvimento,  de um compromisso com a realidade 

regional” (2006, p. 41). Ao trazer para o espaço da exposição trabalhos de arte popular e  

indígena, esses artistas professores somavam esforços nesse resgate cultural.  Regina 

Lacerda (1955, p. 23) afirma que, dentro desse propósito, a comissão de organização da 

exposição  coletou  e  expôs:  peças  de  cerâmica  popular,  figuras  de  santos,  peças  de 

presépio, ex-votos e cerâmicas indígena dos karajás. Desse conjunto, destacam-se 17 

imagens do escultor Veiga Valle.

Um dos grandes méritos, tanto do Congresso, quanto da exposição organizada 

pelos  professores  da  EGBA,  foi  a  introdução  de  um debate  mais  específico  sobre  o 

modernismo nas artes plásticas em Goiás. Porém, o que se observa é que esse moderno 

estava presente muito mais no discurso que na prática artística destes pioneiros, situação 

não muito distinta da verificada pelo próprio modernismo propagado desde o eixo Rio-São 

Paulo.  Nesse  ponto,  pode-se  compreender  como  a  instituição  de  um discurso  sobre 

modernidade em Goiás é realizado a partir de um processo contraditório    condição esta̶  

que se afirma em diversos exemplos vinculados à afirmação da modernidade no país. A 

contradição  do  convívio  entre  elementos  tradicionais  e  modernos  torna-se  a  base 

fundante dos modernismos que se constituem ao longo da primeira metade do século XX 

no Brasil. A modernidade em Goiás e, mais especificamente, em Goiânia, foi afirmada, de 

um lado, por um discurso político progressista que apagava o passado colonial em prol da 

nova capital e, supostamente, das novas proposições políticas, e, de outro, culturalmente, 

afirmando-se como um resgate de uma cultura popular e indígena a partir da qual deveria 

se  fundar.  Essa  situação,  que  será  retomada  em  outros  momentos  ao  longo  desse 

trabalho, demonstra as dificuldades que esses artistas enfrentaram ao tentar operar uma 

prática artística moderna.

A passagem dos anos 50 para os 60 marcou um momento de cisão na EGBA. 

Conforme relata Figueiredo (1979, p. 95),
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Um  grupo  dissidente  de  professores  e  alunos,  pleiteando  maiores 
aberturas no ensino, organizou-se para criar um Instituto de Belas Artes. O 
grupo visava uma escola federalizada, já que em 1960 implantava-se em 
Goiás  a  Universidade  Federal.  Ainda  foram  motivados  pelo  fato  de 
entenderem  que  a  EGBA  já  não  correspondia  à  liderança  da 
movimentação  artística  e  por  serem  seus  cursos  onerosos.  Criticavam 
também o preconceito (talvez dos padres) quanto ao pintar ou esculpir o 
nu32.

A iniciativa de fundação de outra escola partiu principalmente de Antonio Henrique 

Péclat, que foi, depois, seu primeiro diretor, e Gustav Ritter. O Instituto de Belas Artes de  

Goiás começou a funcionar a partir  de 1961, mas sua incorporação pela UFG deu-se 

apenas em 1963. Nesse período de constituição, conseguiu mais adesões entre artistas 

professores e alguns alunos recém-formados como José Edilberto da Veiga, José Lopes 

Rodrigues, Maria Guilhermina, Brasil Grassini, Adelmo Café e Zofia Ligeza.

Figura 16: Maria Guilhermina, Granum, 1969, escultura em 
pedra sabão, acervo MAM/SP

Em 1961, para recompor o quadro docente da EGBA, D.J. Oliveira, artista paulista 

já com alguma trajetória na cidade de Goiânia, foi contratado para ocupar a disciplina de 

pintura e, em 1962, chegou a Goiânia o artista mineiro Cleber Gouvêa para juntar-se ao 

corpo docente do recém-inaugurado IBAG. A atuação dos dois, tanto como artistas quanto 

professores,  em Goiânia,  foi  tão marcante que o discurso sobre arte  incorporou seus 

nomes ao grupo dos pioneiros das artes plásticas em Goiás. Desse modo, IBAG, atual 

32 A pesquisadora Edna de Jesus Goya (2010) questiona parte das motivações dessa dissidência. Para ela 
existiriam motivos políticos de disputa de poder dentro da EGBA na base desta cisão. “De um lado estavam 
Gustav Ritter e Maria Guilhermina, liderados por Antonio Péclat, opondo-se à direção de Luiz Curado, que 
tinha o apoio de Confaloni e Edilberto da Veiga” (2010, p. 2029). E sobre as alegações de falta da liberdade  
de expressão, Goya atenta para sua contradição, pois o líder do grupo dissidente, Antonio Péclat, seria  
defensor de uma linha artística mais conservadora oposta a outros membros desse mesmo grupo como 
Ritter e Maria Guilhermina.
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FAV33, e EGBA tornaram-se, durante a década de 1960, os principais polos de formação 

artística da região e, também, os responsáveis pela introdução oficial do modernismo nas 

artes plásticas em Goiás.

O final dessa década foi marcado, ainda, pela fundação da Escola de Belas Artes 

de Anápolis34e por uma série de mudanças administrativas na EGBA. Se, por um lado, 

observa-se  a  repercussão  das  atividades  artísticas  e  culturais  de  Goiânia  em 

desdobramentos  nas  cidades  vizinhas  como  Anápolis,  por  outro,  identifica-se  o 

esgotamento de um projeto pioneiro na capital.

As  motivações para  a  extinção  da  EGBA,  em 1972,  vão  desde a  criação  da 

Faculdade de Arquitetura, pela UCG (atual Pontifícia Universidade Católica de Goiás) 35, 

quanto a possíveis disputas entre os cursos das duas escolas de arte existentes até o 

momento.  A Faculdade  de  Arquitetura  surgiu  dentro  da  EGBA,  durante  a  gestão  de 

Confaloni (1966-1968), mas, segundo relato de Figueiredo (1979, p. 96), a partir de 1968, 

as atenções concentraram-se no curso novo e consideravelmente mais rentável.  Essa 

situação, somada a dificuldades financeiras para manutenção dos dois cursos, levou à 

extinção da EGBA por parte da reitoria da UCG. A partir dos anos 70, portanto, o ensino 

de  artes  oficial  em  Goiânia  concentrou-se  no  IBAG,  que  oferecia  o  curso  de  forma 

gratuita.

Fora da capital, outras iniciativas começaram a ganhar corpo, como foi o caso da 

Escola de Belas Artes de Anápolis. Município goiano situado entre Goiânia e Brasília, sua 

condição  geográfica,  entre  as  duas  capitais,  pode  ser  tomada  como  referência  para 

compreensão de sua história.  A década de 1930 foi  particularmente intensa para este 

município:  envolta  com  toda  a  movimentação  política  e  econômica  gerada  pela 

construção da nova capital  do Estado, Anápolis viu também a chegada dos trilhos da 

ferrovia, em 193536. Esses eventos promoveram a expansão urbana do município, com 

aumento  populacional  e  intenso  desenvolvimento  econômico,  principalmente  no  setor 

33 Em  1967,  adotou  a  nomenclatura  de  Faculdade  de  Artes  da  UFG  e,  em  1968,  ao  agregar-se  o 
Conservatório  de Música,  passou a se chamar Instituto de Artes da UFG. A última mudança de nome 
ocorreu com uma reforma administrativa, em 1996, quando se formou duas unidades autônomas, sendo 
uma delas a atual Faculdade de Artes Visuais.

34 A origem de Anápolis remonta ao século XIX, sendo que sua elevação à categoria de cidade ocorreu em 
1907.

35 “A incorporação da EGBA à UCG, que se deu em 23 de agosto de 1969, significou a mudança do nome 
da instituição para Escola de Belas Artes da Universidade de Goiás e a perda gradativa de sua autonomia,  
redundando  finalmente  em  sua  extinção”  (GOYA,  2010,  p.  2031).  Em  1972,  adotou-se  o  nome  de 
Departamento de Artes e Arquitetura  da UCG, marcando o encerramento de suas atividades enquanto 
faculdade autônoma; porém, muitos de seus professores permaneceram vinculados ao novo curso.

36 A estrada de ferro funcionou até 1976 em Anápolis  quando foi  desativada diante do crescimento da  
cidade, cedendo espaço para as novas rodovias.
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agropecuário e de serviços.

Influenciada  pelo  estilo  arquitetônico  implementado  na  nova  capital,  Anápolis 

também  passou  por  uma  reestruturação  arquitetônica.  Algumas  construções  foram 

reforçadas e novos edifícios construídos seguindo o estilo  Art Déco. A necessidade de 

apresentar, visualmente, as mudanças políticas e econômicas em andamento no Estado, 

através da arquitetura, também se fez sentir em Anápolis. Essas alterações retratam o 

desejo de transformação de uma cidade interiorana, “pacata”, para uma cidade moderna, 

em acordo com os projetos do Estado representados em sua nova capital, Goiânia.

Figura 17: Prédio do Correios em Anápolis, década de 1960.

A esses projetos somou-se, no final da década de 60, a criação da sua escola 

oficial de arte. Criada em 1968, a Escola de Belas Artes de Anápolis, atual Escola de Artes 

Oswaldo Verano, tinha como proposta inicial um ensino de arte acadêmica, apresentando 

como disciplinas desenho e pintura à óleo. Ao longo dos anos, sua atuação foi ampliada e  

outros cursos foram desenvolvidos37.  Com a criação, também em Anápolis, da Galeria 

Antônio Sibasolly e do Museu de Artes Plásticas Loures, durante a década de 1980, o 

papel dessa escola foi reforçado e muitas exposições foram realizadas em parceria com 

estas instituições38.

37 A Escola de Artes Oswaldo Verano segue atuante desde sua fundação e foi responsável pela formação 
inicial  de  alguns  artistas  atuantes  em  Goiás  como  Selma  Parreira  e  Paulo  Henrique.  Em entrevistas 
concedidas por eles, para esta pesquisa, ambos destacam um certo conservadorismo por parte do ensino  
desta escola. Apesar da reconhecida importância da instituição, tanto Selma quanto Paulo, indicam que se  
trata de um sistema de ensino  “copista” com base em modelos a serem reproduzidos e que ainda não 
conseguiu se atualizar diante das questões artísticas contemporâneas.

38 No capítulo 2 será discutido com mais detalhe a atuação dessas duas instituições em Anápolis.
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1.2.2 Entre museus, galerias e salões: experiências iniciais

As décadas de 1960 e 1970 distinguiram-se pela expansão do circuito artístico em 

Goiânia com a consolidação do ensino acadêmico de arte e o início de uma atuação 

museológica. Verifica-se, também, um conjunto de artistas que passam a ser destaque 

dentro desse cenário. Ademais, dos artistas pioneiros-professores, uma geração de outros 

artistas  foi  formada  nesse  período,  sendo  que  alguns  se  tornaram,  posteriormente, 

professores  também  nessas  escolas.  Nesse  conjunto  existiam  desde  artistas  que 

cursaram a EGBA ou o IBAG, até outros que se beneficiaram desse ambiente de forma 

indireta, através de cursos e ateliês livres39.

A movimentação artística promovida pelas escolas de arte estimulou as primeiras 

iniciativas em relação a espaços expositivos na cidade de Goiânia. Se inicialmente tinha-

se uma série de locais alternativos que cediam espaço para as exposições, ao longo dos 

anos 60 e 70 surgiram as primeiras galerias da cidade. Armando Coelho (2009) retoma 

uma entrevista concedida pelo artista D.J. Oliveira, em 1980, na qual ele relata um pouco 

do ambiente artístico da cidade de Goiânia nesse período anterior:

Por volta de 1964, para se fazer uma exposição de quadros tinha-se de 
utilizar o saguão de um edifício recém-construído, e ainda não habitado, ou 
alugar salas, a alto custos e curto período. Não havia quem escrevesse um 
artigo sobre o trabalho, ainda que razoáveis como agora [1980]. O público 
era sempre os mesmos, 'gatos pingados' e não se vendia nada (O Popular, 
Caderno 2, 05/01/1980 apud COELHO, Armando, 2009, p. 92).

A  Galeria  Alba,  ou  Galeria  Azul  como  seria  denominada  posteriormente, 

inaugurada em 1963, foi a primeira galeria de arte de Goiânia. Criada a partir da iniciativa 

da  artista  Maria  Guilhermina,  a  galeria  funcionou  até  1973.  Aline  Figueiredo  (1979) 

observou  que  as  primeiras  galerias  criadas  nessa  cidade  partiram  de  projetos  dos 

próprios artistas. Em 1971, foi  a vez de D.J.  Oliveira e Siron Franco abrirem juntos a  

Galeria  Vila  Boa,  a  fim  de  mostrar  seus  trabalhos  e  de  outros  artistas  através  de 

exposições individuais e coletivas. Conforme levantamento realizado por Armando Coelho 

(2009), durante a década de 1970 outras galerias surgiram, como a Arte Goiana Galeria  

proposta pelo artista Washington Honorato, em 1975, seguida da LBP Galeria, da Paulo 

39 Entre eles estavam Maria Guilhermina, Iza Costa, Ana Maria Pacheco, Washington Honorato, Heleno 
Godoy, Vanda Pinheiro, Siron Franco, entre tantos outros.
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Araújo Galeria e da Casa Grande Galeria de Arte40. Essas três últimas partiram de projetos 

de colecionadores, jornalistas e empresários, sendo a Casa Grande uma das principais 

galerias a atuar no cenário local durante os anos 80.

Em  relação  aos  museus,  a  atuação  da  EGBA,  ao  longo  dos  anos  50,  foi 

fundamental para suas primeiras experiências em Goiânia. Figueiredo (1979, p. 95) chega 

a creditar a inauguração do Museu de Arte Moderna de Goiânia, em 1959, a uma rápida 

influência da EGBA junto à opinião pública. Iniciativa do governo estadual, o MAM de 

Goiânia teve vida curta, funcionando apenas até 1961. Ainda segundo Figueiredo (1979, 

p. 95),  ele “funcionou no Lago das Rosas, em prédio construído especificamente para 

esse  fim,  chegando  a  promover  dois  concursos  anuais  de  arte,  além  de  algumas 

individuais”41. Seu prédio foi posteriormente ocupado pelo IBAG quando de sua fundação, 

em 1961.

Figura 18: Fotografia do Museu de Arte Moderna de Goiânia, Lago das Rosas.

No final desta década, em 28 de agosto de 1969, foi criado o Museu de Arte de 

Goiânia  (MAG),  dessa  vez  por  iniciativa  do  governo  municipal42.  Ele  foi  integrado, 

40 A Casa  Grande  Galeria  de  Arte  foi  criada,  em 1972,  pela  marchand  Célia  Câmara.  Em  1995,  foi 
incorporada a FJC, vinculada ao complexo empresarial da Organização Jaime Câmara (hoje, o principal 
complexo de comunicação do centro-norte do país,  sendo responsável por afiliadas da Rede Globo  na 
região).  Em  1976,  Célia  criou  o  Salão  Novos  Valores  que  existiu  até  2009,  passando  depois  a  ser  
responsabilidade da FJC. A sede da FJC deixou de existir em 2011, mas a Fundação não foi abolida, apesar 
não possuir mais um espaço para exposições nem uma coordenação específica dessa antiga frente de 
atuação.

41 De acordo com cópia de ofício (Arquivo MAG) da II Anual de Arte promovida pelo MAM de Goiânia, de 7 
de dezembro de 1960,  foram premiados os seguintes artistas na categoria  pintura:  D.J.  Oliveira,  Alma 
Marinoni e Demétrio Farmacopoulos; na categoria desenho: Teresinha Valadares, Ranulfo Bonfim e Maria 
Guilhermina; na categoria arte decorativa: Maria Guilhermina; e na categoria gravura: Teresinha Valadares.

42 Segundo vários documentos do MAG ele seria a “primeira instituição pública municipal de artes plásticas 
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inicialmente, ao Departamento de Cultura, Turismo e Recreação, vinculado à Secretaria 

de Educação e Cultura de Goiânia. Sua inauguração realizou-se, oficialmente, em 20 de 

outubro de 1970, por iniciativa de seu primeiro diretor, o artista plástico Amaury Menezes. 

De 1970 a 1981,  o  MAG funcionou no Palácio  da Cultura,  no  centro da  atual  Praça 

Universitária, sendo transferido para sua sede oficial, no Bosque dos Buritis, apenas em 

1981.

Figura 19: Fotografia da inauguração do MAG, Palácio da Cultura, Goiânia, 1970.

Figura 20: Fotografia da inauguração do MAG, Palácio da Cultura, Goiânia, 1970.

da região do Centro-Oeste”.
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A criação do MAG também pode ser associada à atuação da EGBA. Seu primeiro 

diretor, o artista Amaury Menezes, era professor dessa escola desde 1961 e seguiu ligado 

a essa instituição até 1986, através da Faculdade de Arquitetura. Além desse vínculo, a 

exposição inaugural do MAG revela uma aproximação direta com o discurso promovido 

pela EGBA nesse período. Essa exposição foi  realizada a partir  de seu acervo inicial,  

constituído,  então,  por  48  peças que  participaram da mostra  original  do  I  Congresso 

Nacional de Intelectuais, em 1954. As obras foram doadas pelo padre Cristóvão Álvares, 

então  Reitor  da  UCG,  pelo  colecionador  Aloysio  de  Sá  Peixoto  e  por  outros  artistas 

goianos. Dentre as peças que fizeram parte dessa exposição inaugural estavam: desenho 

de Ionaldo Cavalcantti, gravuras de Carlos Scliar, Glauco Rodrigues, Glênio Bianchetti, 

Guido Viaro, Mário Gruber, Paulo Werneck e Renina Katz, pintura de Inimá Paula, entre 

outros.

Figura 21: Amaury Menezes, Paisagem I, 1977, aquarela sobre 
papel, acervo MAG.

Além dessa movimentação de museus e galerias, dois eventos, de abrangência 

nacional,  são  considerados  também relevantes  durante  os  anos  70  em Goiânia.  Um 

deles, ainda no início desta década, foi a I Bienal de Artes Plásticas de Goiás, evento  

associado à Pré-Bienal de São Paulo. O segundo foi um salão criado, em 1974 43, pelo 

governo estadual, o Concurso Nacional de Artes Plásticas da Caixa Econômica de Goiás 

(CAIXEGO),  e  que  apresentou  quatro  edições.  Mais  que  gerar  uma  visibilidade  da 

produção artística goiana dentro de um panorama nacional esses eventos propiciaram um 

destaque mais pontual em relação a um grupo de artistas do período como Siron Franco,  

43 Em 1973,  o  governo  estadual  criou  o  Concurso  Estadual  de  Artes  Plásticas,  mas no  ano  seguinte 
resolveu mudar a abrangência do concurso para nacional. Entre 1974 e 1977, portanto, foram realizadas as 
quatro edições do  Concurso Nacional de Artes Plásticas da Caixa Econômica de Goiás, mais conhecido 
pela nomenclatura Salão da CAIXEGO.
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Maria Guilhermina, D.J. Oliveira e Cleber Gouvêa44 .

Em 1970,  de  acordo  com Figueiredo  (1979,  p.  96),  o  crítico  Hugo  Auler,  de 

Brasília, foi encarregado pela Bienal de São Paulo para organizar uma seleção de artistas 

e trabalhos de Goiás  para compor  a primeira  Pré-Bienal.  Com patrocínio  do  governo 

estadual foi organizada a exposição “I Bienal de Artes Plásticas de Goiás” e parte dos 

artistas envolvidos nessa mostra foram selecionados, posteriormente, para representar o 

Brasil  na XI  Bienal  Internacional  de São Paulo,  em 1971.  Entre os selecionados que 

viajaram no ano seguinte para São Paulo estavam Cleber Gouvêa, Gustav Ritter, Liselotte 

Magalhães e Ana Maria Pacheco45.

Figura 22: Ana Maria Pacheco,  Escultura 4, 1970, 
madeira, Acervo MAG.

Figura 23: Gustav Ritter, Composição de 4 

peças, 1971, caviúna, Acervo particular. Obra 

que participou da XI Bienal de São Paulo, em 

1971.

44 Na década de 70, para além dos eventos já mencionados, destaca-se: 1974 – D.J. Oliveira participa do 
Panorama de Arte Atual Brasileira, no MAM/SP, e Siron Franco participa do 23º Salão Nacional de Arte 
Moderna, no MAM/RJ; 1975 – Siron Franco participa do 24º Salão Nacional de Arte Moderna, no MAM/RJ e 
da XIII Bienal Internacional de São Paulo, Maria Guilhermina e Cleber Gouvêa participam da mostra “Sala  
Brasília” promovida por esta edição da Bienal de São Paulo, e Cleber Gouvêa participa do Panorama de  
Arte Atual Brasileira, no MAM/SP; 1976 - Siron Franco participa do 8º Panorama de Arte Atual Brasileira, no 
MAM/SP; 1978 – D.J. Oliveira ganha prêmio aquisição do Panorama de Arte Atual Brasileira, no MAM/SP;  
1979 – Cleber Gouvêa participa do  Panorama de Arte Atual Brasileira, no MAM/SP; 1979 – Siron Franco 
participa da 15ª Bienal Internacional de São Paulo.

45 Anterior a esta incursão “goiana” na Bienal,  a artista Maria Guilhermina esteve presente na V Bienal  
Internacional de São Paulo,  em 1959. Neste mesmo ano, participou de exposição individual no Rio de 
Janeiro, na Sala Goeldi, alcançando boa aceitação por parte da crítica, segundo Figueiredo (1979, p. 98).
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Esse período marcaria, na perspectiva da historiadora Aline Figueiredo (op. cit.),  

um primeiro despontar de Goiás no cenário artístico nacional, “posição que se consolidou 

com o aparecimento dos Concursos Nacionais de Artes Plásticas da Caixa Econômica de 

Goiás, a partir de 1974, e as premiações do pintor Siron Franco, em 1975”46. Obviamente, 

vale  ressaltar  que nem todos artistas  atuantes nesse período,  em Goiás,  alcançaram 

destaque  nacional.  Mesmo  alguns  dos  artistas  pioneiros  estabeleceram  um 

reconhecimento muito mais a nível regional, estando restrito aos seus pares e amigos.  

São os casos, por exemplo de Confaloni, Ritter e Luiz Curado. A respeito dessa situação,  

Siron Franco publicou um texto, na revista  Goiana de Artes (1982), sobre Confaloni, no 

qual afirma que a falta de destaque nacional não diminui o papel importante que este 

representou para o cenário local. Segundo Siron (1982, p. 81) “sua chegada [a Goiânia]  

foi  muito importante porque, na realidade, ele foi  o primeiro pintor de nível que Goiás 

teve”.

Figura 24:  Siron Franco,  Hum retrato, 1979, 
óleo sobre tela, acervo MAM/SP.

Porém, para os que atuavam nesse cenário, os Salões da CAIXEGO promoveram 

um importante intercâmbio artístico e cultural  com artistas de outros Estados,  mesmo 

46 Durante a década de 1970, Siron Franco recebeu alguns dos principais prêmios existentes no período no 
Brasil. De acordo com dados do próprio site do artista: 1973 - Prêmio Viagem ao México no I Salão Global 
da Primavera,  Brasília;  1974 - Prêmio Melhor Pintor  Brasileiro na XII  Bienal  Nacional de São Paulo,  e  
Prêmio de Isenção de Júri no XXIII  Salão Nacional de Arte Moderna do Rio de  Janeiro; 1975 - Prêmio 
Internacional de Arte na XII Bienal Internacional de São Paulo, e Prêmio Viagem ao Exterior no XXIV Salão 
Nacional de Arte Moderna, Rio de Janeiro, Brasil.
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sendo  estes  em  menor  número.  Esse  salão,  aberto  a  residentes  em  todo  território 

nacional,  foi  realizado durante quatro anos,  de 1974 a 1977,  e  o conjunto das obras 

premiadas e adquiridas faz parte, hoje, do acervo do Museu de Arte Contemporânea de 

Goiás  (MACGO).  Um dos  aspectos  positivos  do Salão,  na  perspectiva  de  Figueiredo 

(1979, p. 101), foi a participação de críticos de arte no corpo de jurados 47, o que colaborou 

com essa  maior  visibilidade  da  produção  artística  goiana.  Entretanto,  apesar  de  sua 

considerável  importância regional,  Figueiredo (1979, p.  87),  ao avaliar  em perspectiva  

esse evento, pondera que

[…] devemos dizer que o salão da CAIXEGO não chegou a ser brilhante e 
pouco  significou  na  balança  artística  nacional.  Trazia  um  regulamento 
amadorístico que impunha regras ultrapassadas e, por isso mesmo, não foi 
um abridor de caminhos e nem lançou propostas de estudo em torno da 
região. Sua contribuição foi apenas no âmbito estadual.

Armando Coelho (2009, p. 93-94), no entanto, avalia que o evento “para o estado 

de Goiás,  foi  importante na constituição de uma cena artística,  criando motivação na 

produção, gerando novos artistas e despertando um interesse de futuros negociadores de 

arte”. Uma das falhas do Salão da CAIXEGO, para os dois autores, estaria no fato de 

excluir grande parte da pesquisa artística experimental que estava sendo produzida em 

âmbito  nacional  desde  os  anos  60.  As  modalidades  aceitas  para  inscrição  incluíam 

apenas pintura, gravura e desenho. Aguinaldo Coelho (2012, p. 278), pesquisador dos 

Salões  da  CAIXEGO,  indica  que  apenas  categorias  bidimensionais  eram aceitas  por 

questões de espaço e de custos, porém, a fotografia permaneceu ausente do edital do 

salão, mesmo encaixando-se nesses critérios. Mas, por outra perspectiva, esse salão foi  

importante  por  estimular  um “confronto  da produção local  com a de outros  Estados”, 

especialmente  no  campo da  pintura  que,  durante  os  anos  80,  em Goiânia,  alcançou 

bastante prestígio e contribuiu para criação, na capital, de um considerável mercado de 

arte.

47 “Hugo Auler,  Jacob  Klintowitz,  Jayme Maurício,  José  Roberto  Teixeira  Leite,  Márcio  Sampaio,  Paulo 
Mendes de Almeida, Ramiro Martins Pereira, Roberto Marinho de Azevedo, Roberto Pontual, Walmir Ayala” 
(FIGUEIREDO, 1979, p. 101). Ainda sobre o corpo de jurados, Aguinaldo Coelho (2012, p. 272) identifica 
que muitos deles estiveram envolvidos nas edições da Bienal  Internacional de São Paulo colaborando, 
portanto, com esta visibilidade e trânsito de artistas. “Com efeito, boa parte dos jurados convidados para os 
Salões da Caixego foram, na mesma época, jurados das XII e XIII Bienais de São Paulo, em 1973 e 1975.  
Na XII participaram Jaime Maurício, Jacob Klintowtz, Hugo Auler e Walmir Ayala e na XIII, Walmir Ayala, 
José Roberto Teixeira Leite (etapa nacional) e Paulo Mendes de Almeida (etapa internacional)” (2012, p. 
272).
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Figueiredo também teceu críticas específicas à improvisação que marcou estas 

iniciativas culturais. O Salão da CAIXEGO, para autora,

[…]  deixou  muito  a  desejar  [n]a  forma  como  as  exposições  foram 
apresentadas  ao  público,  carecendo  dos  mais  simples  recursos  de 
montagem e de satisfação visual, que revelava um clima de improvisação 
desprofissionalizante  a  refletir  contra  o  próprio  movimento  de  arte.  O 
aproveitamento  didático,  por  exemplo,  foi  pequeno.  Faltou  um catálogo 
mais didático para registrar melhor o evento (FIGUEIREDO, 1979, p. 101).

E estendendo  a  crítica  às  exposições,  individuais  ou  coletivas,  de  Goiânia  e 

Brasília, concluiu que essas “são muito mal servidas quanto à maneira de apresentar os 

catálogos.  Quando  existem,  são  mal  feitos  e  carecidos  de  dados  fundamentais” 

(Figueiredo, 1979, p. 101). Essa improvisação, em relação à expografia das exposições e 

à produção de catálogos, marcou por muito tempo o cenário artístico goiano. Inclusive 

tornou-se, mais recentemente, em dado de destaque por parte dos agentes envolvidos 

nas instituições museológicas da região. Alcançar uma profissionalização nessas áreas 

tornou-se objetivo fundamental para muitos artistas, museus e galerias do Estado, como 

será pontuado mais adiante neste trabalho.

1.3 ENTRE PROJETOS DE MODERNIDADE: UMA SÍNTESE PROVÁVEL

Em um esforço, que se prove talvez impraticável, gostaria de propor uma síntese 

provável  dentro  desse panorama apresentado,  até  o  momento,  sobre  o  moderno em 

Goiás.  Retomarei  alguns pontos levantados previamente para compor um quadro que 

permita compreender, no capítulo seguinte, os desdobramentos desse discurso sobre o 

moderno e os caminhos que este seguiu rumo a um enunciado sobre o contemporâneo 

no circuito artístico institucional goiano.

Um primeiro ponto a ser retomado é justamente Goiânia. Como foi descrito ao 

longo deste capítulo, essa cidade absorveu uma imagem muito marcante do processo 

político e econômico que o Estado atravessou na primeira metade do século XX. Através 

de um desejo  político  de celebrar  a  ruptura  e  o  novo,  Goiânia  foi  interpretada como 

metáfora da cidade moderna. Obviamente, na prática urbana e cotidiana dessa cidade 

nem tudo  era  novo,  moderno  e  progressista.  Porém,  o  que  esta  perspectiva  permite 
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compreender é o processo de concentração de uma série de atividades na nova capital.  

Tanto pelo poder aquisitivo que ela vai acumular, quanto pelo fato mesmo de concentrar  

as principais instâncias políticas do Estado, Goiânia tornou-se um centro irradiador. E, no 

campo  cultural,  esse  aspecto  é  muito  perceptível  pela  criação  das  primeiras  escolas 

oficiais de arte, museus e galerias nessa cidade.

Entretanto, dentro de um esforço descentralizador, busquei incluir nesta pesquisa 

algumas instituições artísticas presentes fora da capital do Estado. Apesar de a maior 

parte das instituições selecionadas se concentrarem em Goiânia,  duas outras cidades 

goianas, Anápolis e Jataí, apresentam-se em destaque, atualmente, no cenário cultural da 

região pela presença de museus e galerias vinculados a propostas artísticas modernas 

e/ou contemporâneas.  O Museu de Artes Plásticas Loures (MAPL),  a Galeria de Arte 

Antônio Sibasolly e o Museu de Arte Contemporânea de Jataí são indicativas de uma 

proposta descentralizadora da produção artística que ganhou força no Brasil, a partir dos 

anos 90. Mas, no caso de Goiás, esse processo se estruturou melhor a partir dos anos 

2000, com a criação, ou retomada, de alguns salões por parte dessas instituições. E, a 

despeito dessa suposta descentralização institucional, Goiânia permanece, até o presente 

momento,  como  a  principal  cidade  do  Estado  em  termos  de  produção,  exposição, 

circulação e discussão artística. Nos capítulos seguintes irei explorar mais essa questão a 

partir de uma análise comparativa entre essas instituições e eventos.

A  nova  capital  do  Estado  também  indica  diferenças,  por  vezes  sutis,  mas 

importantes entre um discurso político e um outro, artístico, em torno do moderno. Para a 

pesquisadora Edna Goya (2010, p. 2031), o modernismo que se instalou está diretamente 

vinculado a “necessidade de elevar Goiás a condição de Estado moderno”, motivo pelo 

qual a compreensão desse processo, para o circuito artístico, demandou uma análise do 

projeto político da construção de Goiânia e da transferência da capital no final da década 

de 1930. Como indiquei, essa situação histórica tentou apagar, politicamente, qualquer 

vínculo à tradição que fosse associada a Cidade de Goiás, antiga capital do Estado. Para 

se construir uma ideologia política moderna era necessário instituir o novo, mas o novo 

tomou corpo, artisticamente, através de um discurso contraditório a esta ideologia política. 

Ao mesmo tempo que os artistas vão buscar uma renovação estética, esta é realizada 

através da retomada da cultura popular e indígena da região. Ao contrário, portanto, de se 

negar uma série de referências antecedentes, ocorreu uma valorização de elementos de 

alguma forma vinculados a tal tradição.

O  projeto  político  de  “superação  da  estagnação  e  do  isolamento  da  região” 

encontrou eco no desejo de artistas atuantes na região por “atualização ou renovação 
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estéticas” (Costa, 2006, p.  39) e por uma profissionalização de sua área de atuação.  

Como se observa em alguns documentos,  esse desejo envolvia  a “formação do bom 

gosto  e  consciência  artísticos,  combatendo  o  ecletismo,  a  cópia  desonesta  e  o 

diletantismo desorientado”48. Edna Goya (2010, p. 2023) sugere, ainda, que “[...] a partir 

dos  anos  50 […]  introduzem-se os  primeiros  conceitos  de modernidade,  provocando, 

desde então,  o  rompimento  com o academicismo provinciano  que  imperava desde a 

década de 1940”. Provavelmente, essa afirmação refere-se às ações iniciais da SPAG, 

mas se  pode questionar,  até  que ponto  existiu,  nesses  anos  iniciais  de  Goiânia,  um 

“academicismo provinciano” tão marcante. Entretanto, na defesa de um discurso moderno 

esse tipo de afirmação, tão taxativa, torna-se compreensível.

Sobre o I Congresso Nacional de Intelectuais e sua Exposição Comemorativa é 

notável  como a  maioria  dos  autores  trabalhados ao longo desse  capítulo  reforçam o 

destaque conferido a esses eventos como importante marco cultural nas artes plásticas 

do Estado. Em alguns momentos eles chegam a ser comparados com a Semana de 1922, 

realizada em São Paulo, trinta anos antes, como equivalente local em termos de impacto  

cultural49. Como pontuei, antes, mais que a introdução de práticas artísticas modernas, 

esse  momento  sinalizou  a  inserção,  até  então  inédita,  “de  um  debate  que  coloca  a 

necessidade dessas inovações [formais], de se perseguir uma arte que pode ser definida 

como modernista” (Costa, 2006, p. 41). Debate este que se revelou em um desejo por  

ruptura, por inovação, por uma modernidade, ainda que tardia.

48 Conforme 2º artigo do Regimento Interno da EGBA (EGBA. Revista Renovação.  Goiânia, ano III, n. 1, 
jan. 1955).

49 “Não acreditamos que esse Congresso tenha sido tão efêmero, como querem alguns exegetas de nossa 
cultura, pois, transcorridos três anos de sua realização, o saudoso Bernardo Élis ainda reafirmava, entre 
outras considerações marcadas pela sua verve: 'O Encontro de Goiânia, uma espécie de Semana de Arte 
Moderna  (1922),  mas  de  feição  mais  autenticamente  nacional  irmanando  a  intelectualidade,  sem 
discriminações tão profundas, como as existentes, ensejando oportunidades que o comadrismo dos grandes 
centros ensejam” (ÉLIS, 1957 apud MENEZES, 1998, p. 45).
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Figura 25: Reprodução da capa da Revista 
Renovação, EGBA, 1955. A obra 

reproduzida nesta capa é um afresco de 
Nazareno Confaloni.

A própria revista publicada pela EGBA em janeiro de 1955, Renovação, é indício 

importante  desse  discurso  que  se  pretendia  moderno.  Boa  parte  dessa  edição  foi 

reservada para tratar do I Congresso Nacional de Intelectuais e, mais especificamente, da  

Exposição Comemorativa organizada pela EGBA.  Uma série  de artigos,  de diferentes 

jornais  da época,  foi  destacada nessa publicação,  a  fim de dimensionar  o  impacto  e 

importância  dos  eventos  mencionados.  Desse  modo,  a  EGBA operava  sua  própria 

legitimação dentro de um panorama territorial mais amplo, apesar de se poder questionar,  

também, qual teria sido a repercussão efetiva desse evento em outras regiões do país e 

se  a  mesma  teria  resultado  em  um reconhecimento  da  produção  goiana  no  cenário 

nacional.

Um conjunto significativo de autores e pesquisas indicam que é inviável pensar o 

modernismo brasileiro de forma unívoca,  optando-se,  portanto,  a pensá-lo de maneira 

plural.  Contudo,  certas  características  são  perceptíveis  nas  várias  “experiências  de 

modernidade” que se estruturaram em diferentes cidades e regiões do país, ao longo do 

século XX. Uma delas é a contradição indicada acima. Nesse desejo de “atualização ou 

renovação  estéticas”,  Costa  (2006,  p.  41)  observa  que  uma  assimilação  do  que  era 

produzido  e  proposto  em  outros  centros  culturais  não  deveria  ser  sinônimo  de  uma 

“submissão excessiva” que comprometeria “projetos de identidade”. Porém, dentro dessa 

perspectiva apresentada pelo autor, a renovação foi acompanhada pela fundação de uma 

tradição.

Mas o problema está em que esse duplo movimento, de incorporação da 
renovação  e  assimilação  do  particular,  significou  em vários  estratos  do 
modernismo brasileiro o comprometimento da compreensão do que seria a 
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ruptura estética promovida pela arte moderna.  O que era superação de 
uma tradição se metamorfoseia e assume em âmbito local a necessidade 
de fundação de uma tradição (op. cit.).

Essa nova tradição, no caso de Goiás, foi  formada a partir,  principalmente, da 

atuação dos artistas pioneiros e, em alguns casos, estrangeiros50:  Nazareno Confaloni, 

Gustav  Ritter,  Luiz  Curado,  D.J.  Oliveira  e  Cleber  Gouvêa.  Como  foi  sugerido,  Luiz 

Curado  é  isolado  nesse  grupo  por  sua  contribuição  mais  localizada  no  ensino  e  na 

administração da EGBA.  Cabe,  portanto,  aos demais  uma importância  em termos de 

formação artística a partir  de suas próprias produções. A maneira como esse grupo é 

destacado a partir de documentos, pesquisas e acervos das instituições selecionadas é 

um indício de como a arte em Goiás se construiu por uma constante referência externa. 

Nesse  momento  “inaugural”,  essa  referência  será  dada  pela  suas  contribuições  que 

giravam em torno das experiências que eles trouxeram consigo de acordo com seu local  

de formação.

[…] Henning Gustav Hitter (Alemanha), traz sua formação de seu país de 
origem, Frei Nazareno Confaloni, da Itália. Luis Augusto do Carmo Curado, 
idealizador do “movimento” e principal líder da criação da escola, recebe 
suas  orientações  por  meio  de  convivência  com  os  artistas  da  Escola 
Nacional de Belas Artes (ENBA), do Rio de Janeiro, de onde traz o modelo 
de curso para a formação de artistas goianos.  D.  J.  Oliveira (Bragança 
Paulista  -  São Paulo)  é egresso do Grupo Santa Helena (SP),  não do 
grupo  fundador,  mas  dos  artistas  subsequentes  que  encontram  abrigo 
artístico nesta casa (GOYA, 2010, p. 2031).

50 Como também foi sugerido, apesar de apenas Ritter e Confaloni serem efetivamente estrangeiros, essa 
denominação pode ser válida para Cleber Gouvêa e D.J. Oliveira, na medida em que são referenciados  
pelas experiências que tiveram fora de Goiás e antes de mudarem-se para Goiânia.
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Figura  26:  Nazareno  Confaloni, 
Maternidade,  1970,  óleo  sobre  tela, 
Acervo MAG.

Figura 27: D.J. Oliveira, Barraca de 
Goiás, 1967, óleo sobre linho, Acervo 

MACGO.

E quanto a  Cleber Gouvêa, sua referência é dada, principalmente, pelo período 

em que frequentou a Escola Guinard, em Belo Horizonte. Em relação a ele, é curioso 

observar  sua percepção do cenário  artístico  de Goiânia  quando se  mudou para  esta 

cidade,  em  1962:  “chocou-se  com  o  meio  plástico  local,  onde  a  pintura  era  'muito 

selvagem',  com o uso carregado das tintas, a mesmice de certos temas e uma visão 

passadista como manifestação artística” (Magalhães, 1981, p. 82).  Segundo o mesmo 

relato, essa situação fez Gouvêa, “pela necessidade de enturmar-se, sair de uma pintura 

mais fluida e delicada, para uma orientação mais agressiva e mais pessoal” (1981, p. 82).

Os artistas imigrantes Ritter e Confaloni, por suas formações europeias, quando 

chegaram a Goiânia, em 1949 e 1950, respectivamente, seriam os mais aptos a introduzir  

e  batalhar  por  uma  “atualização  ou  renovação  estéticas”.  Em  seguida,  viriam  os 

brasileiros de outros Estados que traziam os sopros dos movimentos mais recentes em 

território nacional: D.J. Oliveira, que chegou na nova capital em 1956, e Cleber Gouvêa,  

na década de 1960. A biografia de cada um desses artistas demonstra que os mesmos 

tiveram contato, nas décadas de 50 e 60, com debates e produções modernas no Brasil.  

Em artigo publicado na revista  Renovação, em 195551, Confaloni traz, por exemplo, sua 

51 É válido ressaltar que, nesse período, a discussão em torno da arte abstrata, no Brasil, já estava bem 
demarcada tendo a I Bienal de São Paulo, em 1951, como um marco neste debate.
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percepção em torno do debate sobre a arte abstrata:

Afinal, a arte deve como sempre fez no passado representar alguma coisa. 
Esta ideia  de arte puramente abstrata,  que nada quer  representar,  que 
nada quer dizer, finalizando-se exclusivamente num cromatismo colorístico 
e linear, parece-me contrassenso ou verdadeira tolice. Por felicidade, nesta 
Exposição,  na qual  prevaleceu o  elemento  juvenil,  o  abstracionismo foi 
quase desconhecido,  fazendo por isso bem estar pela sorte da arte no 
próximo futuro (CONFALONI, 1955, p. 29).

Figura 28: Gustav Ritter, 
Tronco com sarrafos, s/d, 
madeira, Acervo MACGO.

Apesar de ser possível identificar na produção de Gustav Ritter e Cleber Gouvêa 

as primeiras experiências abstracionistas em Goiás, nenhum deles entendia ou afirmava 

sua prática dentro dessa perspectiva. O que se observa, em alguns casos, é que essas 

possíveis relações são utilizadas para construção de um discurso expositivo e curatorial  

que tenta legitimar e conferir autoridade à produção artística realizada em Goiás. O artista 

e  curador  Divino  Sobral  é  o  responsável  por  dois  textos  que  trazem  indícios  dessa 

percepção. Sobre Ritter, ele afirma que

[…] sua escultura se dirige para a eliminação dos elementos excessivos e 
descritivos, busca a assepsia da forma, a essência do volume. Desde suas 
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obras figurativas busca reduzir a imagem à sua natureza intrínseca. Nela, 
ocorre  um  processo  de  depuramento  e  síntese  concomitante  com  a 
vigorosa  expressividade  das  formas  orgânicas  e  que  encaminha  sua 
trajetória no sentido da abstração biomórfica (SOBRAL, 1996).

Em catálogo de recente exposição monográfica  de Cleber  Gouvêa,  o  curador 

Divino Sobral (2012, p. 8) indica que “em Goiás, foi o primeiro artista que operou com o 

abstracionismo,  unindo  aspectos  das  duas  tendências  de  abstração:  informal  e 

geométrica”. De acordo ainda com Sobral, o primeiro trabalho de Gouvêa nessa linha teria 

sido realizado em 1967.

Um outro indício desse debate entre figuração e abstração pode ser entendido a 

partir da histórica cisão dentro da EGBA e consequente criação do IBAG. Trata-se de uma 

hipótese tecida a partir da forma como alguns artistas, vinculados a cada uma dessas 

instituições, são referenciados     e não, necessariamente, por suas práticas artísticas̶  

efetivas. No caso, cada escola formou um núcleo mais representativo, sendo na EGBA 

Confaloni,  D.J.  Oliveira  e  Luiz  Curado,  enquanto  no  IBAG destacou-se  Ritter,  Cleber 

Gouvêa e Maria Guilhermina. Por essa divisão, a EGBA teria desenvolvido uma linha mais 

figurativa e expressionista, enquanto o IBAG teria realizado algumas pesquisas em torno 

da abstração.  Obviamente que não pretendo,  com isso,  reduzir  as produções desses 

artistas e escolas a tendências e estilos fechados, mas é sintomático notar como essas 

aproximações podem ser observadas, ainda que de modo sutil, a partir das referências 

criadas para cada um deles. 

Outro exemplo de como essa relação entre as produções de Ritter e Confaloni 

são referenciadas foi a exposição realizada no MAG,  Arte e Hibridismo em Goiás, em 

2002.  De acordo com a jornalista  Nádia  Timm (O Popular,  Magazine,  22/11/2002)  “a 

proposta [era] discutir sob uma perspectiva histórica, a partir de trabalhos significativos do 

acervo,  duas  vertentes  do  modernismo  em  Goiás”.  Um  deles  era  representado  por 

Confaloni; o outro, por Ritter. Nesse caso, observo uma operação curatorial semelhante a 

mencionada anteriormente numa tentativa de localizar e identificar a produção desses 

artistas dentro do debate da arte moderna no Brasil.
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Figura 29: Cleber Gouvêa, sem título, 1970, nitrocelulose e 
acrílica sobre papel e juta, Acervo inaugural do MAG.

Um  último  elemento  importante  a  ser  pontuado  nessa  síntese  é  como  a 

modernidade em Goiânia, no circuito artístico, foi instituída a partir da academia. A EGBA 

foi  criada tendo como modelo a Escola Nacional  de Belas Artes,  instituição esta que 

representava o modelo acadêmico de ensino oficial de arte no país. Ao fundar-se com 

base nesse sistema, a modernidade ganhou ares acadêmicos em Goiás. Dentro de um 

processo histórico contraditório, a modernidade nas artes plásticas goianas afirmou-se a 

partir  da  instituição  que  supostamente  seria  receptora  de  parte  da  crítica  moderna. 

Mesmo  com  a  dissolução  posterior  da  EGBA,  o  IBAG  absorveu  essa  produção  que 

poderíamos denominar de moderno-acadêmica.

No caso de Goiás, essa contradição não parece tão absurda de ser afirmada pela 

ausência  de  uma  tradição  mais  significativa,  a  partir  da  qual  o  movimento  moderno 

constituiria algum tipo de oposição. Dentro de fenômenos históricos muito recentes, seria 

inviável considerar algum tipo de crítica acadêmica, se essa academia ainda não havia 

sido  formada.  Nesse  sentido,  torna-se  compreensível  essa  aproximação  entre  um 

discurso  acadêmico  e  outro  moderno.  E  foi  através  deste  tipo  de  ensino  que  duas 

gerações de artistas formaram-se em Goiás. Até o final dos anos 80, grande parte dos 

artistas atuantes em Goiás estabeleceram algum tipo de relação com a EGBA e o IBAG, 

seja diretamente,  como alunos e depois professores,  ou  indiretamente,  no  convívio  e 

divisão de ateliês. A preponderância da academia entra em discussão na região apenas a 

partir dos anos 90, quando se observa um grupo considerável de artistas que não vai 

buscar sua formação através desse modelo.
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Todavia,  é  preciso  ressaltar  que  a  criação  da  EGBA não  significará  a 
organização  de  um  ideário  modernista  sistematizado  em  Goiânia.  Pelo 
contrário,  observa-se  que  a  fragmentada  e  individualizada  trajetória 
artística dos artistas formadores da cena modernista precursora que por ali 
passam,  a  heterogeneidade  dos  programas  estéticos,  a  pulverizada 
discussão em torno dos conflitos e rupturas da arte moderna, assim como 
a permanência em cena de artistas impressionistas e naturalistas, mostram 
que  a  experiência  modernista  na  fronteira  é  marcada  pela  contradição 
(BORELA, 2010, p. 92)

Essas relações apresentadas demonstram o quanto as diferenças nacionais e 

regionais persistem, de algum modo, no discurso sobre arte que é construído em cada 

cidade  e  Estado.  As  dicotomias  atraso-periferia  e  moderno-centro  permanecem 

subjacentes,  mesmo  que  relativizadas  diante  de  propostas  de  uma  suposta 

descentralização da produção artística em tempos mais recentes. Esse modelo baseado 

na referência externa passou por algumas alterações, mas resiste, ainda hoje, nos modos 

de se compreender a legitimação dos artistas atuantes em Goiás. Trata-se de uma lógica 

que estimula,  primeiro,  um reconhecimento externo ao Estado,  para, em um segundo 

momento,  absorver  essa  produção  incorporando-a  nas  instituições  museológicas  da 

região. Os artistas devem, portanto, alcançar um destaque “nacional” ou fora do Estado, 

para em seguida, serem reconhecidos pelas instituições e agentes locais.  É sob essa 

lógica  que  um  discurso  em  torno  da  arte  contemporânea  formar-se-á  em  Goiás, 

especialmente a partir da década de 1990, tópico que será discutido no capítulo seguinte.
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2 PRA LÁ DO RIO PARANAÍBA E DE VOLTA OUTRA VEZ

A movimentação  gerada  pelas  primeiras  galerias  de  Goiânia  e  os  Salões  da 

CAIXEGO, durante os anos 70,  são indícios,  para Armando Coelho (2009,  p.  93),  da 

“explosão mercadológica” que a arte local experimentaria na década seguinte. A cidade, 

nos anos 80,  com pouco mais de 800 mil  habitantes,  apresentou 24 galerias de arte  

atuantes no cenário cultural. E, ainda segundo o autor, mesmo abrigando esse número 

considerável  de  galerias,  a  produção  artística  demandava  por  mais  espaços  onde 

pudesse escoar. Diante de uma oferta e procura tão intensa, muitos artistas souberam 

aproveitar do período propício e engajaram-se em uma produção que foi  amplamente 

consumida, ao menos dentro desse circuito local.

Nesse ponto,  poder-se-ia afirmar que,  em Goiânia,  existia  uma movimentação 

mercadológica e, consequentemente, artística, sintonizada, porém, não necessariamente 

equiparada com a situação histórica vivenciada em cidades como Rio de Janeiro, São 

Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre. Na esteira de uma “Geração 80”, a pintura ganhou 

terreno apoiada por uma condição econômica e política favorável. Mas é curioso observar  

como,  em  Goiânia,  não  é  possível  defender  um  “retorno  da  pintura”,  pois  esta 

supostamente não havia desaparecido ou mesmo reduzido sua força no período anterior.  

Como sugere Nancy de Melo (2008, p. 5),

[…] a pintura em Goiânia, a partir de seu desenvolvimento na década de 
50, nunca deixou de estar em voga, fortaleceu-se seguindo padrões que já 
na época estavam sendo desconstruídos na arte internacional,  ou seja, 
não passou por um período de hibernação antes do seu retorno nos anos 
80.

A pesquisadora confirma, não obstante, que nas décadas anteriores a cidade não 

havia experienciado produções de performances,  happenings, instalações, novas mídias 

ou proposições em uma linha mais conceitual. Ao se pensar, portanto, em uma possível 

“passagem”  da  arte  moderna  para  contemporânea,  em  Goiás,  salienta-se  a 

preponderância de uma tradição pictórica. A afirmação de Agnaldo Farias (2007, p. 33) a 

respeito da “Geração 80” é válida para a situação goiana: “percebe-se que o principal 

ponto  comum  entre  eles  era,  mais  uma  vez,  o  fato  de  praticarem  a  pintura,  e  não 

exatamente  o  tipo  de  pintura  que  praticavam”.  Mais  que  tendências  expressionistas, 
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figurativas ou abstratas, o que se verifica, até pelo menos final dos anos 80, em Goiânia,  

é o fortalecimento dessa tradição em torno da pintura.

Figura  30:  Cleber  Gouvêa,  sem  título,  1987,  técnica  mista 
sobre tela sobre madeira, Acervo UFG.

Porém, mesmo dentro um quadro supostamente homogêneo em torno da pintura, 

alguns  artistas  destacam-se  nessa  passagem  para  uma  produção  contemporânea 

enquanto vozes destoantes, como foram os casos de Paulo Fogaça (1936) e Siron Franco 

(1947).  Assim  como  foi  apresentado  no  capítulo  anterior,  a  trajetória  desses  artistas 

também foi marcada pelo fator externo atuando como elemento legitimador e atualizador.

Figura 31: Paulo Fogaça, Hieróglifo, 1974, desenho.

No  caso  de  Paulo  Fogaça,  apesar  de  ter  nascido  em  Goiás,  sua  formação 
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artística ocorreu no Rio de Janeiro,  no início  dos anos 70.  Nesse momento,  ele teve  

contato direto com uma série ações e situações desenvolvidas nessa cidade, incluindo a 

atuação de Frederico  Morais  junto  ao MAM/RJ e  os  Domingos de Criação52, do  qual 

Fogaça participou. A pesquisadora Rosane Andrade de Carvalho, que apresentou uma 

dissertação sobre esse artista, destaca o ano de 1973 em sua trajetória:

[Este ano] foi um dos mais produtivos na trajetória do artista, em termos de 
inserção no circuito de arte nacional e internacional. Participou da  Expo- 
projeção 73, mostra de trabalhos no campo do audiovisual, filme super-8, 
16mm e pesquisas sonoras, organizada pela crítica de arte brasileira Aracy 
Amaral  e  realizada  em  São  Paulo.  Lá  apresentou  os  audiovisuais 
Ferrofogo e Bichomorto, já premiados no V Salão de Verão no mesmo ano. 
Integrou,  ainda,  a  XII  Bienal  de São Paulo com o audiovisual  Cabeça-
Tronco-Membros e  a  já  citada  VIII  Bienal  dos  Jovens  de  Paris 
(CARVALHO, 2008, p. 26).

Figura 32: Paulo Fogaça, sem 
título,  série  Hieróglifo,  1977, 
serigrafia.

Seu retorno a Goiânia, em 1975, foi  marcado por uma tentativa de reinserção 

nesse cenário artístico, algo que se estruturou melhor a partir de 1979, quando participou 

de exposições e foi incorporado ao corpo docente da então Faculdade de Arquitetura da 

UCG. Desse período,  Carvalho (2008,  p.  34) destaca “a mostra individual  Hieróglifos, 

realizada na Casa Grande Galeria de Arte, ocorrida no início do segundo semestre de 

1977 e, no mesmo ano, o IV Salão Nacional de Artes Plásticas da CAIXEGO”. Nessas 

52 Evento proposto por Frederico Morais, quando foi diretor dessa instituição, e que aconteceu em sete  
edições, no último domingo de cada mês entre janeiro e julho de 1971.
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ocasiões,  Fogaça  apresentou  tanto  objetos  e  serigrafias  quanto  sua  produção  em 

audiovisual do período. Dentro do espaço da UCG o artista introduziu um debate em torno 

de novas mídias, além de criar e coordenar o Museu Experimental de Artes Visuais53. Na 

década de 80, foi para França realizar pós-graduação em torno dessas questões, com a 

apresentação do trabalho “As imagens informáticas:  questões estéticas para um novo 

sistema visual”. E, em 1986, retornou ao Brasil tendo uma passagem, inicialmente, como 

professor da UFG e depois da UnB.

Fogaça é o caso de um artista praticamente isolado dentro da história da arte de 

Goiás e que ainda carece de uma melhor compreensão e consideração por parte desse 

circuito  artístico54.  Como aponta  Figueiredo  (1979,  p.  99),  no  final  da  década  de  70, 

“Fogaça é o único artista, em Goiás, a desenvolver propostas experimentais”. E, para 

Costa (2006, p. 41), a produção de Fogaça é marcada pela “pesquisa de uma linguagem 

estética experimental” que, se não significou um “afastamento dos meios tradicionais”,  

apresentou “uma vontade de experimentar  novas técnicas e meios”.  Sua atuação em 

Goiás, portanto, antecipou algumas discussões que, posteriormente, seriam incorporadas 

nas produções de outros artistas locais.

Figura  33:  Siron  Franco,  Série  césio 
137, 1987, escultura em cimento, couro, 
ferro e borracha, Acervo MAM/SP.

53 O Museu Experimental de Artes Visuais, criado dentro da UCG, funcionou de 1979 a 1983. Sobre esse 
projeto, Carvalho (2008, p. 36) afirma que “o Museu foi um centro de atividades artísticas, cujo objetivo geral  
foi constituir-se como um espaço livre para a criação no campo artístico. Os frequentadores e participantes 
das atividades daquele Museu eram predominantemente os alunos e ex-alunos da Universidade”.

54 Um destaque especial fica para esta pesquisa desenvolvida por Rosane Andrade de Carvalho, dentro do 
Programa de  Pós-Graduação em Arte  e  Cultura  Visual  (FAV –  UFG),  que  resultou  na  dissertação  de 
Mestrado “Paulo Fogaça: o artista e seu tempo”.
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Adotando a década de 70 ainda como referência, pode-se observar também como 

Siron  Franco ganhou destaque no cenário  nacional  enquanto  jovem.  Bertazzo (2009) 

afirma que, aos treze anos, Siron teria frequentado os ateliês de D.J. Oliveira e Cleber  

Gouvêa, além de participar, nessa mesma época, das aulas de desenho na EGBA como 

aluno ouvinte. Como afirma Walmir Ayala (1981, p. 3), em revista publicada pelo Instituto  

de Artes da UFG, Siron “viveu no exato percurso da década, a fisionomia integral de um 

artista surgido e amadurecido naqueles anos, tendo cumprido uma das mais rápidas e 

bem sucedidas carreiras dentro da arte contemporânea brasileira”. Para Bertazzo (2009, 

p. 30), nesse período,

[…]  ao  mesmo  tempo  em  que  tornava  um  artista  reconhecido  pela 
sociedade a qual vendia pinturas sacras e retratos, produzia uma séria de 
obras como “Megalópoles” (1974) e “Deus fez o homem a sua imagem e 
semelhança”  (1974)  onde  há  claramente  uma  crítica  à  ordem social  e 
política brasileira.

No capítulo anterior destaquei como nessa década Siron ganhou uma série de 

prêmios importantes fora do Estado e, ao longo dos anos 80, sua carreira consolidou-se 

ainda mais com sua participação, por exemplo, em edições da  Bienal Internacional de  

São Paulo e do Panorama da Arte Atual Brasileira do MAM/SP.

Um dos aspectos principais que é sugerido dentro das produções desses dois 

artistas  é  o  modo  como  operavam  com  noções  de  identidade  e  regionalismo.  Em 

considerações de diferentes autores sobre suas produções esse dado é enfatizado. Sobre 

Siron Franco, Figueiredo (1979, p. 98) afirma que,

[…]  a  tendência  para  o  temário  social  expressionista,  que vinha  sendo 
almejada durante quase vinte anos, foi apreendida pelo artista num prisma 
globalizante.  Usando uma linguagem universal  sem conotação imediata 
com o regional, Siron, no entanto, soube evocar os mistérios do interior 
goiano.

No caso de Fogaça, Luís Edegar Costa,  ao analisar  um de seus trabalhos,  o 

audiovisual Bicho morto (1973), compreende que
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[…]  esse  aspecto  transitório  que  podemos  ressaltar  nesse  trabalho,  o 
modo como ele não particulariza o lugar, nos permite dizer que ele não se 
restringe ao Centro-Oeste,  a  Goiás.  Não é  uma arte  regionalista e,  ao 
mesmo tempo, não abre mão de um experimentalismo em nome de uma 
concepção de identidade (COSTA, 2006, p. 43).

Julgo  interessante  notar  como a  ideia  de  um regionalismo mais  acentuado  é 

interpretado,  por  alguns  pesquisadores,  com  uma  conotação  negativa  em  relação  a 

produção artística contemporânea goiana. Espera-se, desses artistas, que eles busquem 

e desenvolvam seus trabalhos dentro de uma linguagem que não particulariza lugares, 

mas que, ao mesmo tempo, abre-se para uma discussão em torno de possíveis questões 

identitárias. Essa observação indica um direcionamento para um tipo de produção cujo 

desejo de inserir-se não apaga por completo sua origem, mas não torna, por outro lado, 

uma possível perspectiva local como referencial principal para obra. Será dentro desse 

panorama  que  um  produção  artística  contemporânea  afirmar-se-á  tanto  em  uma 

dimensão nacional quanto local.

É por esse panorama também que se entende os processos de legitimação e 

valoração que os trabalhos de Fogaça e Siron atravessaram. Ambos criaram algum tipo 

de  trânsito  com um circuito  artístico  mais  amplo  ou,  se  preferir,  nacional,  através da 

participação em exposições e salões de grande repercussão. Mas a situação que eles 

experimentaram dentro do Estado foi  diferente: enquanto Siron será referenciado pelo 

circuito goiano como exemplo principal  de um artista com destaque nacional  em uma 

produção  contemporânea,  Fogaça  não  alcançou  o  mesmo  nível  de  reconhecimento, 

talvez  por  discutir  questões  experimentais  que  ainda  não  estavam amadurecidas,  ou 

mesmo desenvolvidas na região, ou porventura por não se deter em uma prática pictórica 

que  encontrava  mais  adeptos  e  interessados  em Goiás.  A produção de  Siron,  nesse 

sentido,  ao  menos  nessas  décadas  iniciais,  estava  muito  mais  próxima  desse  fazer 

pictórico, ainda que destoasse em vários aspectos da tradição defendida e ensinada em 

Goiás. Contudo, essa proximidade pode ser um dos motivos que justifiquem o destaque 

nacional    e local    que Siron alcançou.̶ ̶

E mesmo com essas diferenças em termos de reconhecimento local, Fogaça e 

Siron  são  figuras  fundamentais  para  compreensão  dessa  passagem  de  um  discurso 

moderno  sobre  arte  para  outro,  pautado  por  uma  perspectiva  contemporânea.  Suas 

produções são sintomáticas de indícios que vão ganhar corpo ao longo dos anos 90 e que 

se institucionalizarão na região, principalmente, a partir dos anos 2000.
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2.1 TRAVESSIAS POSSÍVEIS

Armando Coelho (2009) realizou, em sua pesquisa de Mestrado55,  um trabalho 

exaustivo e muito profícuo, de mapeamento dos anos 80 em Goiânia. Com foco especial  

nos arquivos dos jornais de grande circulação, Coelho identificou,  para o período em 

questão, o conjunto de exposições individuais e coletivas de artistas goianos, as galerias  

e espaços culturais atuantes,  os salões de arte,  além da presença,  nessa cidade,  de 

críticos, artistas e marchands de outras localidades. Um material riquíssimo e que ampliou 

a compreensão que se tinha dos anos 80 naquela região.

Desse  mapeamento  gostaria  de  frisar  três  pontos  identificados  por  Armando 

Coelho. O primeiro, que já foi citado, é o grande número de galerias particulares atuantes 

nesse período; o segundo foi o predomínio da pintura como meio expressivo no conjunto 

de  exposições  individuais  e  coletivas  mapeadas;  o  terceiro,  que  trata  dos  salões 

realizados nos anos 80, aponta para um enfoque muito mais regional, tanto em relação 

aos artistas selecionados quanto aos jurados56. O autor avalia essa situação da seguinte 

maneira:

Em poucas ocasiões vieram críticos de outros centros artísticos. Isso muito 
se deu pela necessidade de afirmação de uma arte local,  que vinha se 
deparando com um crescimento no setor. Essa particularidade gerou uma 
tendência a determinados estilos de composição assim como criou grupos 
de proteção por parte de alguns artistas, excluindo novos valores da arte 
local em eventos institucionais (COELHO, Armando, 2009, p. 122).

O destaque desses pontos pretende reforçar a hipótese da existência de uma 

tradição pictórica no contexto goiano e de como a mesma ganhou força ao longo dos 

anos 80 através de uma expansão mercadológica. Será em relação a esse panorama que 

um grupo de artistas formar-se-á a partir dos anos 90, como veremos adiante. Quanto a 

uma  perspectiva  localista  que  caracterizaria  os  salões  desse  período,  indicada  por  

55 COELHO, Armando de A. G. Carlos Sena: a trajetória de um artista inserido na arte goiana (1980-1989). 
2009.  Dissertação  (Mestrado  em  Cultura  Visual)  –  Programa  de  Pós-graduação  em  Cultura  Visual, 
Universidade Federal de Goiás – UFG, Goiânia, GO, 2009.

56 No caso, com exceção do I Salão Regional de Arte (1981 – Alberto Beuttenmüller,  Aline Figueiredo, 
Frederico Morais, João Evangelista de Andrade Filho), do II Salão Nacional de Artes de Goiânia (1985 – 
Radha Abramo, Tancredo Araújo) e da I Bienal de Artes de Goiás (1988 – Frederico Morais, Stella Barros), 
os demais salões apresentavam o predomínio de um júri local. (Dados extraídos de COELHO, Armando 
2009)



79

Coelho, pretendo retomá-la mais adiante na análise de alguns dos salões realizados a 

partir dos anos 2000, em Goiás. Por enquanto, deixo apenas o destaque a esses pontos,  

que  são  importantes  para  compreensão  dos  desdobramentos  do  circuito  artístico  na 

região.

“Uma moda de consumo de pinturas de artistas locais” é como Armando Coelho 

(2009, p. 126) caracterizou a promoção do mercado de arte em Goiânia. Acompanhando 

essa moda, um conjunto de “trabalhos produzidos com intuito mercantilista se proliferaram 

e se constituíram na grande maioria das obras produzidas no período” (2009, p. 126). 

Mas, na década de 1990, observa-se uma clara redução nas atividades desse mercado 

de arte. Diante de uma reviravolta econômica, muitas galerias fecharam e, atualmente,  

nota-se  a  atuação  de  poucas  instituições  desse  tipo  em  Goiânia57.  Em  entrevista 

concedida a Salvio Juliano Farias58, o artista Carlos Sena assim descreve essa passagem 

dos anos 80 para os 90:

Então, quando passou essa efervescência dos anos 80, quando minguou 
isso,  poucos  desses  artistas  sobreviveram,  ou  muitos  artistas 
desapareceram. Se nós lembrarmos anteriormente aos anos 70,  toda a 
América Latina, por exemplo, já tinha assimilado a arte conceitual. E nos 
anos 90, quando a economia dá para trás, quando os artistas não estão 
conseguindo colocar suas produções num mercado não tão efervescente 
[quanto] o dos anos 80, eles retomarão a sua pesquisa de uma liberdade 
maior no trato com as linguagens, com os materiais, e a porta de incursão 
de suas propostas serão os salões de arte, as curadorias, o que faz com 
que  os  anos  80  tenha  sido  um  fenômeno  realmente  efêmero,  festivo. 
(SENA in FARIAS, 2005, p. 212)

Essa virada,  portanto,  da  década de 1980 para  a  de 1990,  é  significativa  no 

processo de construção de um discurso artístico contemporâneo em Goiás. Este seria 

pautado por três características principais: 1) a retração do mercado de arte diante de 

uma situação econômica desfavorável; 2) uma suposta liberdade de pesquisa e produção 

conferida  aos  artistas  por  esta  situação;  e  3)  a  incorporação  de  novas  linguagens  e  

materiais em suas produções diante desta “libertação” das demandas mercadológicas. 

Esse discurso está de acordo com uma perspectiva que entende a arte contemporânea 

57 Entre estas, poderíamos citar a Potrich Galeria de Arte Contemporânea, a Galeria Arte Plena, a Plus 
Galeria, a Época Galeria de Arte e a Marcus Caiado Galeria de Arte, sendo que esta última não existe mais. 
Desse conjunto, apenas a Potrich atua desde os anos 80.

58 FARIAS, Salvio Juliano Peixoto.  Galeria aberta: uma história por múltiplos atores. 2005. Dissertação 
(Mestrado em Cultura Visual) – Programa de Pós-graduação em Cultura Visual, Universidade Federal de 
Goiás – UFG, Goiânia, GO, 2005.
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associada a uma “superação das categorias tradicionais, como a pintura e a escultura, o  

que as  impediria  de  serem tratadas como um campo fechado e  referenciado no que 

seriam suas especificidades” (Costa, 2007, p. 392). O pesquisador Luís Edegar Costa 

indica  como  essa  lógica  está  presente  no  discurso  artístico  contemporâneo  que  se 

consolida, em Goiânia, a partir dos anos 2000.

O sentido  de  superação,  ou de  inadequação,  ganha definição  adjetiva, 
passa  a  ser  valor.  Isto  é,  ao  permitir  ser  situado  no  âmbito  dessa 
superação, o trabalho aponta para uma definição crítica, ganharia lugar, 
reverberaria uma narrativa,  a da arte contemporânea (COSTA, 2007,  p. 
392).

A produção que surge, por conseguinte, para Armando Coelho (2009, p. 132), 

tentou se afirmar em oposição à geração anterior,  questionando a estética dominante 

durante os anos 80 marcada pela força da pintura. Nancy de Melo vai seguir uma linha 

semelhante  de  compreensão  desse  período,  ao  propor  uma  reflexão  que  parte  da 

premissa  de  que  a  presença  da  arte  contemporânea,  em  Goiânia,  não  possui,  

aparentemente, um vínculo com a tradição artística local. Compreendendo essa produção 

contemporânea na região como fruto de iniciativas pessoais e sem uma relação direta 

com a  Faculdade  de  Artes  Visuais,  principal  instituição  de  formação  na  área,  Nancy 

discute  a  partir  de  uma  relação  entre  ruptura  e  continuidade.  Apoiando  essas 

interpretações, tem-se depoimentos de artistas envolvidos nesse período, como é o caso 

de Carlos Sena. Em entrevista registrada em vídeo, ele descreve a “geração” 90:

E uma nova geração vai  emergir  não necessariamente  compromissada 
com  um  mercado  de  arte,  mas  com  a  criatividade  pura,  com  o 
experimentalismo livre,  com a sua necessidade de afirmar-se como ser 
artista.  E o  lugar  então que ele encontrava para  decolar  sua produção 
eram os salões de arte, as grandes curadorias, os museus, as mostras 
culturais. Embora não fosse assimilado pelo público, essas produções não 
irão fazer parte das lojas de decoração dos anos 90. Mas é nesse período 
que esses artistas renovam o repertório das artes plásticas. Eles trazem 
para  cena  artística  as  instalações,  os  objetos,  a  livre  especulação  de 
linguagens,  de  novos  materiais.  Então  uma  arte  muito  mais 
compromissada com uma poesia particular,  com a subjetividade autoral. 
Esta geração vai romper com um ciclo que começa com Siron Franco na 
década de 70 ainda (informação verbal)59.

59 Informação coletada de entrevista, registrada em vídeo (2008), e concedida ao Núcleo de Pesquisa da 
Pró-Reitoria  de  Extensão  e  Cultura  da  UEG.  Disponível  em:  <http://www.youtube.com/watch?
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Essa declaração de Carlos Sena mostra afinidade com uma perspectiva muito 

difundida a partir do eixo Rio-São Paulo e que associa liberdade de produção artística a 

uma ausência ou incipiente atuação mercadológica. “Um olhar ingênuo poderia considerar  

positivo que a produção de arte no Brasil se faça mais ou menos longe das interferências 

do mercado. Desfrutaríamos assim de uma liberdade que os artistas dos grandes centros 

desconhecem” (Brito, et al,  2001, p.  189). Essa ideia de que a não existência de um 

mercado de arte estruturado em Goiás permitiria aos artistas uma maior liberdade em 

relação  às  suas  pesquisas  artísticas  é  amplamente  difundida  e  repetida  por  muitos 

artistas e agentes da região. Entretanto, poderia ser questionado se essa “liberdade de 

produção” advém realmente dessa ausência de mercado, ou se essa carência transforma 

a relação dos artistas com o mercado em algo secundário ou, quando não, ignorado. 

Considero que existe sim um interesse, por parte desses artistas, de “sobreviver” de sua 

produção  sem a necessidade  de assumir  múltiplos  trabalhos e  funções  para  garantir  

mínimas condições financeiras de sustentar tal “liberdade de produção”. Ao adotar essa 

outra  compreensão  desse  fenômeno,  pode-se  assumir  que  o  tipo  de  depoimento 

apresentado por Carlos Sena é uma maneira de legitimar uma produção artística que se 

realizaria, portanto, “livre de pressões mercadológicas” e pautada, “exclusivamente”, em 

uma  pesquisa  compromissada  com  as  questões  contemporâneas.  Essa  é  mais  uma 

maneira  de  como  os  agentes  locais  vão  construir  um  discurso  em  torno  da  arte 

contemporânea em Goiás a fim de lhe conferir autoridade e legitimidade diante de um 

panorama nacional.

Figura 34: Edney Antunes e Nonato Coelho, Grupo Pincel Atômico, 
nos anos 80 em Goiânia. Foto de Edney Antunes

feature=player_embedded&v=EZh5FwDhzl0>. Acesso em: 24 abril 2013.
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Gostaria de destacar,  agora, quatro situações realizadas nessa passagem dos 

anos  80  para  os  90  e  que  podem ser  compreendidas  como  indícios  das  mudanças 

apontadas  anteriormente.  Pelo  mapeamento  realizado  por  Armando  Coelho  (2009), 

localizam-se,  no  final  dos  anos  80,  algumas  exposições  de  arte,  além  de  eventos 

incluindo questões do vídeo e do grafite. Em 1987, os artistas Edney Antunes 60 e Nonato 

Coelho  formaram o grupo Pincel Atômico, que ficou conhecido pela realização de uma 

série  de  grafites  nas ruas  de  Goiânia  e  em algumas galerias,  como a  Casa Grande 

Galeria de Arte. E, em 1989, foi realizada uma palestra sobre os conceitos de vídeo-arte 

com o artista e professor norte-americano Robert Kaputof. Apesar de não ser apresentado 

o local ou a instituição promotora desse último evento, ele é indício da entrada de um 

debate sobre novas mídias na região.

No ano de 1990, tem-se dois casos de exposições significativas na cidade. Uma 

foi a exposição comemorativa do dia do artista plástico organizada por Carlos Sena, no 

então Instituto de Artes da UFG (08 maio 1990)61 e a outra foi a exposição Piquenique no 

front,  realizada  na  Sala  de  Exposição  do  Palácio  da  Cultura  (04  jun.  1990),  espaço 

vinculado ao governo municipal. Sobre a primeira, o artista e curador Carlos Sena, então  

recém-incorporado àquela faculdade como professor substituto, assim relata:

O que se viu nessa mostra foi, primeiramente, uma enorme sala (o foyer 
do teatro)  para discutir  a  Antropofagia;  uma outra (a galeria)  reservada 
para a obra de um artista incomum, o Moacir de Alto Paraíso; em vários 
pontos do prédio viam-se instalações de jovens artistas; intervenções nas 
rampas e esculturas nos jardins do pátio interno; nos corredores montei 
galerias com quadros: o primeiro com a história da casa de ensino trazia 
desde os pioneiros Ritter,  Confaloni,  D.J. Oliveira,  Péclat,  passando por 
todos que vieram depois deles, até eu mesmo; uma outra galeria estava 
montada com obras cedidas em empréstimo por galerias profissionais da 
cidade e exibia desde Siron Franco, Cleber Gouvêa, Omar Souto, até a 
então  recente  geração  80;  ainda  outra  galeria  mostrava  o  Clube  de 
Fotografia de Goiânia e foi curada por Rosary Esteves; uma outra mais, 
exibia a pintura goiana emergente; e por fim, uma última, que exibia um 

60 O artista e  curador Divino Sobral destacou, em visita guiada (17/01/2013) à exposição “A cidade é o 
lugar”,  no MACGO, que Edney foi  o responsável pela execução do primeiro grafite em Goiânia.  Sobral 
afirmou, ainda, que apesar de Siron Franco ter realizado algumas experiências nesta área, em seu caso 
tratava-se de um deslocamento de sua pintura para o suporte do muro, enquanto para Edney o grafite era  
pensado dentro de sua própria lógica de estruturação. Para esta exposição, o curador convidou Edney a 
realizar um trabalho em uma das paredes do espaço expositivo resgatando algumas das imagens com as 
quais ele começou a trabalhar, dentro dessa linguagem, nos anos 80.

61 Em matéria publicada no jornal  O Popular  (18/05/1990), Karla Jaime relata essa exposição conforme 
descrição apresentada pelo artista Carlos Sena. Retomarei  essa exposição mais adiante, quando tratar 
especificamente da FAV e de sua Galeria.
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extrato significante da arte produzida naquela escola (SENA in ABREU, 
2008, p. 43).

Figura 35: Moacir, sem 
título, detalhe de coleção de 
desenhos, lápis de cor sobre 
papel, Acervo UFG.

A  segunda  exposição,  Piquenique  no  front,  foi  composta  por  “instalações 

performáticas” dos artistas Daniel Santos (Leo), Paulo Veiga, Pitágoras, Divino Sobral, 

Gilmar Camilo e Rôber Côrtes, além da participação do grupo “Rinoserante” de pesquisas 

teatrais62.  Em  matéria  publicada  no  jornal  O  Popular,  a  jornalista  Margareth  Gomes 

(03/06/1990) explicou a proposta da exposição: “conjugar a arte em quadros vivos, numa 

ambientação teatral que une objetos, textos e representações na forma de instalações 

performáticas”.  O texto jornalístico segue pontuando cada um dos trabalhos expostos 

reunindo  características  como impacto  estético,  regionalismo e  antropofagismo.  Ainda 

nessa  matéria,  o  artista  Paulo  Veiga,  que  posteriormente  seria  incorporado  ao  corpo 

docente  do  Instituto  de  Artes  da  UFG,  afirmou  que  “esse  tipo  de  trabalho  é  recém-

descoberto  pelo  meio  artístico,  e  lhe  permite  explorar  uma  nova  linguagem,  mais 

participativa, principalmente pelo seu aspecto tridimensional” (Gomes, 1990).

62 No convite da exposição, o nome de Paulo Veiga não aparece, mas na matéria publicada pelo jornal O 
Popular  (03/06/1990), o mesmo aparece na fotografia e no texto como um dos artistas participantes. No 
lugar de seu nome, no convite, aparece listado Pitágoras que, segundo a mesma matéria, teria participado  
do evento com apresentação de poesias.
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Figura 36: fotografia publicada no jornal O Popular (03/06/1990) com artistas participantes da 
exposição Piquenique no front.

Os artistas envolvidos nessas exposições enfatizam que elas foram as primeiras a 

exibir trabalhos de instalação na cidade de Goiânia. Mais que destacar esse dado de 

ineditismo,  creio  que  elas  são  índices  fundamentais  do  processo  de  atualização  que 

marcará a década de 1990 com a presença mais intensa de objetos e instalações. Apesar 

de  outros  artistas  do  período  também  confirmarem  a  afirmação  de  uma  renovação 

acompanhada pelo “abandono da pintura” e adesão a novas linguagens, não se pode 

perder a dimensão de que esse posicionamento revela uma estratégia de autoafirmação.  

Tratava-se  de  um  grupo  de  artistas  que,  claramente,  intencionava  afirmar-se  nesse 

circuito artístico local e, para tal, precisava apoiar-se em um discurso que justificasse suas 

ações e escolhas. E, para corroborar esse discurso, eles retomam a lógica de legitimação 

externa que era predominante nas décadas anteriores.

A despeito desses desejos de autoafirmação, entendo esse momento mais como 

um  esgotamento  das  práticas  artísticas  preponderantes  nesse  circuito  até  a  década 

anterior: nem tanto uma ruptura ou oposição em relação a uma tradição pictórica, mas a 

percepção  de  quão  desconectadas  essas  práticas  estavam  em  relação  a  questões 

artísticas mais atuais. Concordo também que, nesse período, um grupo de artistas vai se 

constituir  de forma diferente, mas não considero que suas ações desdobraram-se em 

rupturas com as práticas artísticas postas até aquele período. São situações que passam 

a conviver em paralelo, sendo que uma colabora no processo de atualização da outra. 

Mais que romper com uma tradição pictórica, creio que esses artistas ampliam o escopo 

da mesma ao incorporar novos suportes e questões. Nesse sentido, considero-me mais 
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próxima da reflexão proposta  por  Alberto  Tassinari  (2001)  sobre  a  passagem da arte 

moderna para arte contemporânea pensada como um desdobramento.

Esse grupo que atua nos anos 90, portanto, é fundamental para compreensão de 

como se estrutura esse circuito artístico local em termos contemporâneos. A carência de 

instituições mais consistentes em Goiás,  ao longo dos anos 80 e 90,  e vinculadas a 

propostas contemporâneas, foi motivo, de algum modo, para uma busca por eventos e 

instituições fora  do Estado.  Tratava-se  de  uma situação muito  precária  marcada pela 

ausência  de  espaços  expositivos  preparados  tanto  arquitetonicamente  quanto 

institucionalmente  para  abrigar  mostras  de  produções  contemporâneas,  pela  falta  de 

funcionários  com  formação  específica  e  pela  carência  de  uma  instituição  de  ensino 

atualizada com o que se produzia em âmbito nacional e internacional. Se considerarmos 

também que Siron Franco, considerado como um dos artistas mais atuantes dentro de 

uma  dimensão  contemporânea  para  Goiás,  estava  transitando  fora  do  Estado  nesse 

momento, é possível entender porque essa produção de 1990 vai buscar externamente 

tanto espaços expositivos quanto algum tipo de reconhecimento.

Será  a  partir  dessa  relação  entre  legitimação  local  e  nacional  que  conduzirei 

minha  análise  das  escolhas,  artistas  e  agentes  envolvidos  com um discurso  artístico 

contemporâneo em Goiás. Desde um olhar a partir dos museus e galerias através de suas 

exposições e salões, até uma perspectiva dos próprios agentes em trânsito dentro desse 

circuito em processo de construção e autoafirmação.

2.1.1 Artistas em trânsito

Se, politicamente, fomos conformados por projetos de modernidade fundados na 

ideia de integração nacional, artisticamente, algumas instituições museológicas e artistas, 

fora do eixo Rio-São Paulo, construíram um projeto semelhante. O desejo por fazer parte 

de um cenário artístico nacional,  e mesmo internacional,  é facilmente identificado nos 

discursos,  tanto dos artistas quanto das instituições museológicas.  E não se  trata  de 

qualquer tipo de pertencimento, pois há um desejo de ser reconhecido como um igual, 

com uma produção equiparada e atualizada com o que se produz e discute no eixo. Sobre 

a realidade das instituições museológicas brasileiras a partir  dos anos 2000,  Agnaldo 

Farias e Moacir dos Anjos (2007, p. 40) propõem uma interessante reflexão com base nas 

ideias de atraso e tardio. Para os autores, a situação dessas instituições sugere
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[…] que o Brasil chegou a contemporaneidade  tardiamente. […] Não há, 
entretanto, como atualizar um sistema de artes tardio de modo gradual, o 
que o torna conceitualmente distinto de um sistema  atrasado.  Em uma 
época de internacionalização do capital  econômico e simbólico,  não há 
progressão qualquer a ser feita, pois a simultaneidade é a regra (ANJOS; 
FARIAS 2007, p. 40).

Essa passagem corrobora  a  perspectiva  adotada  nesta  pesquisa  de múltiplas 

temporalidades convivendo num mesmo espaço e auxilia também na compreensão das 

décadas de 1990 e de 2000 em Goiás. A partir da “travessia do Rio Paranaíba”, os artistas 

passam  a  circular,  expor  e  legitimar-se  fora  do  Estado.  Com  a  conquista  dessa 

legitimidade,  cabe  ao  circuito  local  incorporar  esse  nome  e  a  produção  balizada 

previamente. Essa metáfora em torno do Rio Paranaíba é utilizada por vários artistas de 

Goiás, principalmente, por aqueles que despontaram nos anos 90. Esse rio demarca a 

fronteira entre os Estados de Minas Gerais e Goiás, sendo o caminho até São Paulo 

marcado por essa travessia.  No caso, a metáfora expande-se para uma dimensão de 

inserção artística nacional. “Atravessar o Paranaíba” é integrar-se no panorama artístico 

contemporâneo brasileiro.

Se  pensarmos  na  lógica  atual  de  reconhecimento  pelo  mercado  e  pelas 

instituições,  os artistas contemporâneos gastam menos tempo neste processo que os 

artistas  modernos  do  início  do  século  XX.  Diante  de  uma  circulação  e  consumo  de 

informações e mercadorias muito mais rápida, a própria incorporação do artista e de sua 

produção  nessa  trama também é  acelerada.  A participação  em salões,  exposições  e 

outros eventos realizados fora do Estado começou, assim, a consolidar alguns nomes na 

região durante os anos 90. Esse processo de legitimação, que se estruturou desde os 

anos 60 em Goiás, torna-se marcante novamente, e uma hipótese possível para esse 

reforço talvez seja identificada em uma contraposição à força com a qual um mercado de 

arte  local  estabeleceu-se durante  os anos 80,  e  cujo foco principal  eram os próprios 

artistas  da região.  Na década seguinte,  por  sua vez,  o  desejo  por  atualização e  por 

integração nacional será reforçado diante do esgotamento da capacidade de absorção 

desse circuito local e de uma busca por espaços externos ao Estado.

Nesse  ponto,  gostaria  de  destacar  alguns  artistas  e  eventos  representativos 

dentro do recorte temporal discutido. Obviamente que procedo a uma seleção dentro de 

um conjunto maior e que, por conseguinte, implica ausências e escolhas determinadas. 

Para esta seleção interessa-me considerar uma associação entre os artistas que realizam 

esse trânsito e o fenômeno posterior de institucionalização da arte contemporânea em 
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Goiás. Esse processo é, aqui, compreendido através da incorporação de artistas e obras 

aos acervos das instituições museológicas pesquisadas e a inserção de alguns desses 

artistas como agentes atuantes dentro do circuito artístico local. Essa atuação envolverá 

uma  multiplicidade  de  funções  tais  como  curadoria,  expografia,  montagem,  produção 

cultural,  gestão  de  espaços  museológicos,  docência,  pesquisa,  entre  outros.  Essa 

institucionalização da arte contemporânea ganhou força a partir dos anos 2000, mas ela é 

um desdobramento claro da circulação desses artistas de Goiás durante, principalmente, 

os anos 90.

Considero  importante  esclarecer  que não é  pretensão desta  pesquisa  realizar 

uma análise detalhada de cada um dos eventos que serão mencionados a seguir. Como 

se poderá notar, eles são muitos e com particularidades muito diversas. O esforço em 

mapear suas características principais visa compreender esse panorama mais amplo, no 

qual  uma  produção  artística  realizada  em  Goiás  buscou  inserir-se.  O  conjunto 

apresentado  envolve  desde  prêmios  e  salões  (nacionais  ou  regionais),  panoramas  e 

bienais, algumas megaexposições, até projetos de mapeamento da produção nacional. E 

inclui  eventos  realizados  principalmente  nas  cidades  de  Brasília,  São  Paulo,  Rio  de 

Janeiro, Salvador, Belém e Porto Alegre.

Durante os anos 80, Brasília concentrou alguns eventos marcadamente regionais 

como:  Documento de Arte Contemporânea do Centro-Oeste,  Mostra de Arte da Região  

Centro-Oeste (MARCO) e o Levante Centro-Oeste (1987). Essas exposições tinham em 

comum o esforço de destacar uma produção artística dos Estados de Goiás, Mato Grosso 

e Mato Grosso do Sul, além do Distrito Federal. Observa-se que iniciativas desse tipo 

começam a ser retomadas a partir da segunda metade da década de 2000. Porém, entre  

os anos 80 e este momento elas serão praticamente inexistentes.  Por ocasião do  1º 

Salão  de  Arte  Contemporânea  do  Centro-Oeste,  realizado  pelo  CCUFG,  em 2011,  o 

curador  responsável,  Carlos  Sena,  ressaltou  a  importância  desse  tipo  de  evento  na 

região.

No contexto das artes plásticas as iniciativas ficaram restritas ao passado. 
Em  1979  a  crítica  matogrossense  Aline  Figueiredo  publicou  o  único 
mapeamento da produção do Centro-Oeste existente até hoje. A influência 
deste  levantamento  desencadeou  outras  ações  que  atravessaram  a 
década seguinte: Salão de Arte do Centro-Oeste, realizado em Goiânia em 
1981; as edições da Mostra de Arte do Centro-Oeste – MARCO – e do 
Levante do Centro-Oeste, todos realizados em Brasília durante os anos 80. 
Mais recentemente, já nos anos 2000 o Festival de Bonito, realizado na 
cidade  homônima  do  Mato  Grosso  do  Sul,  realizou  as  Mostras  Brasil 
Central,  mas  com  porte  bastante  pequeno.  Fora  desses  projetos,  que 
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foram encerrados com algumas edições, formou-se uma grande lacuna, 
que implica na falta de interlocução entre as produções dos três Estados e 
do Distrito Federal (SENA, 2011)63.

Nas II  e IV edições do  Documento identifico a presença, respectivamente, dos 

artistas Fernando Costa Filho e Zé César. Em relação ao MARCO alguns dos artistas que 

participaram foram Carlos  Sena,  Omar  Souto,  Iza  Costa,  Yashira,  Gomes de  Souza, 

Cleber Gouvêa, Célio Braga,  Siron Franco, Vânia Ferro e Dinéia Dutra. E, quanto ao 

Levante, o conjunto de participantes envolveu Enauro de Castro, Fernando Costa Filho e 

Siron  Franco,  além  de  contar  com  Amaury  Menezes  como  artista  convidado.  Com 

exceção de Fernando Costa Filho, que realizou formação na Escola de Artes Visuais do 

Parque Lage (Rio de Janeiro), os demais artistas citados passaram pelas escolas de arte 

oficiais do Estado, seja como aluno efetivo ou apenas ouvinte.

Já nos anos 90, em Brasília, o destaque ficou a cargo do  Projeto Prima Obra, 

organizado pela Funarte na sua Galeria Fayga Ostrower, e o  Prêmio Brasília de Artes 

Visuais, promovido pelo Museu de Arte de Brasília. De acordo com Relatório de atividades 

da  Funarte  (2000,  p.  42),  “o  Prima  Obra  tinha  como  objetivo  oferecer  uma  visão 

panorâmica da produção artística contemporânea e divulgar novos talentos”. Foi criado 

em 1995 com suas primeiras edições restritas ao Centro-Oeste, mas a partir da quinta 

edição, em 1999, ampliou sua abrangência para as regiões Norte e Nordeste.

As edições desse projeto contavam, geralmente, com um grupo de três jurados, 

sendo dois,  em sua maioria,  vinculados a UnB,  como Sérgio  Rizo,  Élder  Rocha,  Bia 

Medeiros, Suzete Venturelli, Gê Orthof, Nelson Maravalhas e Grace Freitas. De fora do 

Distrito Federal participaram alguns jurados como Lígia Canongia (2000), Paulo Venancio 

(2001),  Viviane Matesco (2003-2004)  e Agnaldo Farias (2002-2003).  Entre alguns dos 

artistas de Goiás que participaram desse projeto,  constam: Luiz Mauro (1996),  Edney 

Antunes (1996 e 1998), Zé César (1997), Pitágoras (1999), Rodrigo Godá (1999), Patrícia 

Mesquita (2000) e José Carlos Lima (2001)64.

Sobre o Prêmio Brasília de Artes Visuais, Emerson Dionísio de Oliveira (2009, p. 

127) analisou, particularmente, suas primeiras edições, em 1990 e 1991. Ele afirma que 

esse  salão  foi  caracterizado  por  uma  abrangência  nacional  e  contava,  no  corpo  de 

63 SENA, Carlos. 1º Salão de Arte Contemporânea do Centro-Oeste. Goiânia, 04 maio 2011. Disponível 
em: <http://carlossenapassos.blogspot.com.br>. Acesso em: 16 nov. 2011. Blog: CarloSSena.

64 Alguns  artistas  vinculados  ao  cenário  artístico  de  Brasília,  mas  que  nasceram em  Goiás,  também 
estiveram envolvidos em vários destes eventos citados como, por exemplo, Elyeser Szturm e Elder Rocha. 
Entretanto, como suas atuações estão diretamente vinculadas a esta cidade optei  por não incluí-los na 
análise dos artistas atuantes em Goiás.
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jurados,  com importantes  nomes do  circuito  artístico  brasileiro.  Dividido  entre  artistas 

convidados e artistas selecionados, o Prêmio Brasília foi responsável por apresentar, na 

capital federal, nomes de destaque da arte contemporânea nacional, principalmente no 

que  tange  ao  eixo  Rio-São  Paulo   diferente,  portanto,  das  iniciativas  apresentadas̶  

anteriormente.

Em matéria publicada no jornal  O Popular  (19/10/1998), a 2ª etapa do  Prêmio 

Brasília, de 1998, foi destacada. Nessa edição, observa-se três tipos de participação no 

evento: artista selecionado, convidado ou premiado com bolsa para pesquisa. O corpo de 

jurados dessa edição foi composto por Icleia Cattani, Lígia Canongia e Gê Orthof. Juliano 

Moraes foi selecionado junto com os goianos atuantes em Brasília Elyeser Szturm e Elder  

Rocha Filho. Marcelo Solá, selecionado na edição de 1997 do mesmo prêmio, ganhou 

bolsa de pesquisa na edição seguinte, o que lhe garantiu a participação na mostra como 

convidado. A bolsa65, financiada através de convênio entre o Museu de Arte de Brasília e o 

Ministério da Cultura, garantia aos artistas a quantia de R$1 mil mensais, durante um ano, 

como suporte para o desenvolvimento de seus trabalhos.

Outra exposição realizada em Brasília, mas em 2002, é sintomática de uma parte 

dos artistas de Goiás que seriam incorporados a um discurso sobre arte contemporânea.  

Com curadoria do também artista Divino Sobral, a exposição Olhar Multiplicado ocorreu 

no  Espaço  Cultural  Contemporâneo  (ECCO).  A proposta  de  apresentar  a  “nova  arte 

contemporânea de Goiás” reuniu trabalhos de 12 artistas: Carlos Sena, Divino Sobral, 

Edney Antunes, Elyeser Szturm, Enauro de Castro, Juliano Moraes, Luiz Mauro, Marcelo 

Solá,  Paulo  Veiga  Jordão,  Rodrigo  Godá,  Sandro  Gomide  e  Telma  Alves.  Em  texto 

assinado pelo curador é enfatizado que “o conjunto de obras dessa exposição,  deixa 

patente […] trabalhos capazes de ser incorporados pelo debate artístico brasileiro”, isso 

porque eles indicariam o desenvolvimento, por parte desses produtores, de “uma atitude 

negativa diante dos códigos da tradição plástica regionalista” (Sobral, 2002). Como foi  

discutido para os artistas Paulo Fogaça e Siron Franco, a permanência de um elemento 

regional é entendido, dentro de um discurso artístico contemporâneo, de modo negativo. 

É ao afastar-se desses códigos que se desenvolveria uma produção conectada com um 

panorama nacional. Ainda no mesmo texto, Sobral define a ambição dessa exposição: 

“revelar,  simultaneamente,  um  corpo  da  arte  goiana  atual  e  uma  visão  dos 

desdobramentos da prática artística contemporânea pelo interior do país” (2002). Essas 

declarações são indícios do modo como a arte contemporânea em Goiás buscará ser 

65 Os outros artistas que ganharam essa bolsa na edição de 1998 foram Élida Tessler,  Chico Amaral,  
Frederik Sidou e Walter Menon.
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incorporada  ao  circuito  nacional.  Retomarei  essa  exposição  mais  adiante,  durante  a 

reflexão sobre a inserção desses artistas pelas instituições pesquisadas em Goiás. Por 

ora, gostaria de destacar esse grupo e chamar atenção para como seus nomes estarão 

presentes nos eventos citados abaixo.

Quanto  à  participação  dos  artistas  de  Goiás  em  eventos  de  São  Paulo  os 

principais  destaques  ficam,  quase  que  exclusivamente,  para  as  edições  da  Bienal  

Internacional  de  São  Paulo e  do  Panorama  de  Arte  Atual  Brasileira.  Deste  último, 

promovido  pelo  MAM/SP,  os  seguintes  artistas  participaram:  Cleber  Gouvêa  (1983), 

Antônio Poteiro (1983 e 1985), Siron Franco (1983 e 1989), Fernando Costa Filho (1984),  

Pitágoras (2005 e 2008)  e Grupo EmpreZa (2005).  E da  Bienal  de São Paulo, Siron 

Franco compareceu às edições de 1985 (18ª), 1989 (20ª) e 1991 (21ª); Antônio Poteiro 

participou em 1981 (16ª) e 1991 (21ª); e Marcelo Solá foi um dos artistas da 25ª edição,  

em 1999.

Figura 37: Antônio Poteiro, Índio, 1980, óleo sobre tela, 
Acervo MAG.

Em outros eventos da capital  paulista é possível também localizar a presença 

goiana.  É o caso,  por exemplo,  da  Temporada de Projetos promovida pelo Paço das 

Artes. O artista Edney Antunes foi selecionado nas 2ª (1999) e 3ª (2002) temporadas, 

enquanto Juliano Moraes participou das 3ª (2001) e 5ª (2006) edições 66. E outras quatro 

exposições também merecem ressalvas, sendo duas delas apresentadas no formato de 

Prêmio. Uma foi a megaexposição Brasil + 500 Mostra do Redescobrimento, realizada na 

Fundação Bienal São Paulo, em 2000, e que teve a participação do artista de renome 

nacional  da  arte  contemporânea  goiana,  Siron  Franco.  A segunda  mostra,  em 2006, 

66 Dados coletados em: Enciclopédia temporada de projetos: 1997-2009. São Paulo: Imprensa Oficial do 
Estado de São Paulo: Paço das Artes, 2010.
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Geração da virada 10 + 1: os anos recentes da arte, realizada pelo Instituto Tomie Ohtake, 

teve participação de Marcelo Solá. Como indica publicação específica da mostra:

Os artistas que surgiram no cenário brasileiro no período de 1995 a 2005 – 
10 anos+1, por conta da atividade acontecer em 2006 -, em número de 
60+15 (60 no Instituto Tomie Ohtake e 15 na Bienal), compõem a Geração 
da Virada, escolhidos por Agnaldo Farias e Moacir dos Anjos para uma 
exposição  simultânea  à  27ª  Bienal  de  São  Paulo  (ANJOS;  FARIAS, 
2007).

Figura 38: Edney Antunes, MARIANICETELMAFÁTIMAROSA, 
2000, Instalação, tecido, bordados, serigrafias, máquinas de 
costura e impressões. Trabalho apresentado em 2002 na 
Temporada de Projetos do Paço das Artes – SP e exibida, 
anteriormente, na 3ª Bienal do Mercosul (2001).

Em 1996 ocorreu, também paralelo a 23ª edição da Bienal Internacional de São 

Paulo, o  Prêmio Antarctica Artes com a Folha.  Esse evento contou com curadoria de 

Nelson Brissac Peixoto, Tadeu Jungle, Lisette Lagnado, Stella Teixeira Barros e Lorenzo 

Mammi. A comissão de premiação foi composta por Dan Cameron, Lisa Phillips e Paulo 

Herkenhoff. Entre os selecionados configuravam Divino Sobral e Marcelo Solá, sendo que 

o  primeiro  foi  eleito  pelo  público  da  mostra  como um dos  dez  melhores  artistas  em 

exposição.

Essas mostras, que são promovidas simultaneamente às edições da Bienal de 

São  Paulo,  são  representativas  do  processo  de  visibilidade  e  circulação  da  arte 

contemporânea,  incluindo  nesse  fenômeno  artistas,  curadores,  jurados  e  instituições. 

Aproveitando  toda  movimentação  e  atenção  gerada  pela  Bienal,  galerias,  museus  e 
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outras instituições tendem a convocar curadores, críticos e artistas para criarem projetos 

específicos e temporários. E em alguns casos, essas “mostras paralelas” ganham mais 

atenção  que  a  própria  Bienal,  provocando,  por  vezes,  toda  uma  rede  de  disputas  e 

debates  dentro  do  circuito  artístico  nacional  e,  nesse  caso  também,  internacional.  A 

participação de alguns artistas de Goiás nesses eventos,  tanto na Bienal  quanto nas 

“paralelas”, promove momentos de significativa visibilidade em suas trajetórias, além de 

propiciar a criação de relações mais próximas entre artistas locais e curadores, críticos, 

colecionadores e outros agentes atuantes no circuito nacional.

Figura 39: Grupo EmpreZa, MALEDUCAÇÃO, registro de performance 
realizada em Belém – PA, 2012.

A segunda exposição no formato de prêmio, realizada em São Paulo, foi o Prêmio 

FIAT Mostra Brasil67, de 2006, que selecionou o Grupo EmpreZa com a videoinstalação 

Salve,  salve!.  Este  evento  foi  um concurso de artes  visuais68 que premiou 30 artistas 

brasileiros com um montante total de R$ 360 mil, considerado, então, o maior prêmio já 

oferecido no país por um projeto envolvendo as artes plásticas. O  Prêmio incluiu ainda 

uma  exposição  em  São  Paulo,  a  produção  de  um  documentário  sobre  arte 

67 Segundo o site da Fiat: “O Fiat Mostra Brasil fez parte das comemorações dos 30 anos da empresa no  
país e esteve integrado à política da Casa Fiat de Cultura, braço cultural da Fiat no Brasil. [...] O evento 
contou  com os  benefícios  da  Lei  Federal  de  Incentivo  à  Cultura  e  o  apoio  da  TV  Cultura,  uma  das 
realizadoras  do  projeto”.  Disponível  em:  <http://www.fiat.com.br/mundo-fiat/sustentabilidade/cultura/fiat-
mostra-brasil.jsp>. Acesso em: 26 jun. 2013.

68 Entre as categorias aceitas pelo concurso estavam: desenho, colagem, gravura, pintura, escultura, objeto, 
fotografia, arte digital, vídeo-arte, web-arte, arte wireless (com ou para celulares), body-arte, performance,  
plotters, instalação áudio e vídeo, site specifics, instalação e intervenção urbana.
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contemporânea brasileira e a confecção de um catálogo. A curadoria foi  realizada por 

Eduardo  de  Jesus,  Giselle  Beiguelman,  Járed  Domício,  Marcos  Hill,  Maria  Ivone  dos 

Santos, Marisa Mokarzel e Stéphane Huchet.

Em  artigo  publicado  através  do  Canal  Contemporâneo69,  João  Domingues 

destacava que a comissão de seleção do  Prêmio Fiat  buscou escolher “trabalhos que 

acenam  com  novas  estratégias  para  pensar  a  contemporaneidade,  de  criadores 

brasileiros que ainda não foram absorvidos pelo circuito das artes”. O Grupo EmpreZa,  

criado em 2001, na cidade de Goiânia, é um exemplo dessa maior velocidade de inserção 

e circulação da arte contemporânea. Com poucos anos de trajetória o grupo, atuante 

principalmente no campo da performance, já havia participado do Panorama de Arte Atual  

Brasileira  (2005)  e  seria  mapeado  pela  edição  2008/2009  do  Programa  Rumos  Itaú 

Cultural Artes Visuais.

No Rio de Janeiro, durante os anos 80, alguns artistas de Goiás participaram de 

edições  do  Salão  Nacional  de  Belas  Artes e  do  Salão  Nacional  de  Artes  Plásticas, 

promovido  pelo  MAM/RJ,  entre  eles,  Fernando  Costa  Filho  e  Gomes  de  Souza.  Na 

década de 1990, a FUNARTE promoveu, nessa cidade ainda, o projeto Macunaíma, com 

realização de exposições individuais de artistas como Luiz Mauro e Edney Antunes, em 

1993,  Marcelo  Solá,  em  1997,  e  novamente  Edney,  em  1998.  Entre  as  exposições 

coletivas destaco três: Goiás pintura emergente (1991) e Coleção Gilberto Chateaubriand  

(2003 e 2006). Esta, em 2003, contou com trabalho de Pitágoras e, na sua versão de 

2006, com curadoria de Fernando Cocchiarale e Franz Manata, trouxe obra de Rodrigo 

Godá. As duas foram realizadas no MAM/RJ e a edição de 2006 teve caráter itinerante, 

passando também pelas cidades de Salvador, Curitiba e São Paulo. A exposição Goiás 

pintura emergente fez parte do projeto Pintura emergente brasileira e incluiu trabalhos dos 

artistas Dek, Luiz Mauro, Nonato, Juliano Moraes e Aguinaldo Coelho. Foi uma promoção 

do Instituto Brasileiro de Arte e Cultura e realizou-se na Galeria Rodrigo Melo Franco de 

Andrade. Ainda em 1991, essa mostra foi apresentada no MACGO, em Goiânia.

Em  2002,  no  Paraná,  ocorreu  um  evento  de  grandes  proporções  que  ficou 

conhecido como Faxinal das Artes. Tratava-se de um projeto de residências artísticas que 

ocorreu em Faxinal do Céu, Paraná, sob curadoria de Agnaldo Farias. Entre os artistas 

convidados  a  participar  estavam Divino  Sobral,  Marcelo  Solá  e  Elyeser  Szturm,  este 

último como representante do Distrito Federal.

De  Salvador  sobressai  o  Salão  da  Bahia,  promovido  pelo  MAM/BA.  Entre 

69 DOMINGUES,  João.  Selecionados  Fiat  Mostra  Brasil.  [S.I.]  22/09/2006.  Disponível  em: 
<http://www.canalcontemporaneo.art.br/saloesepremios/archives/000903.html>.  Acesso  em:  26  jun.  2013. 
Texto postado no portal Canal Contemporâneo.
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selecionados e premiados constam Edney Antunes (2º, 3º, 4º, 5º e 7º), Marcelo Solá (3º),  

Rodrigo Godá (9º, 11º e 13º) e Pitágoras (11º e 13º). Em Porto Alegre, alguns artistas 

goianos  participaram das edições  da  Bienal  do  Mercosul.  Siron Franco  esteve na  1ª 

edição dessa mostra, em 1997. Na edição seguinte, em 1999, foi a vez de Divino Sobral.  

E a última incursão goiana ocorreu na 3ª Bienal com Luiz Mauro, Juliano Moraes e Edney 

Antunes, na Cidade dos Contêineres. O Salão Arte Pará, em Belém, também apresentou 

artistas goianos. Na edição de 2006, o trabalho de Marcus Freitas foi selecionado, e na 

edição de 2011, Paul Setúbal ganhou prêmio aquisição em desenho. A 31ª edição, de 

2012, além de selecionar a artista Yara Pina, concedeu o grande prêmio do salão ao 

Grupo EmpreZa.

Este panorama de eventos citados buscou dimensionar, ao menos em partes, a 

amplitude  da  circulação  dos  artistas  atuantes  em Goiás  dentro  do  território  nacional. 

Como afirmei, previamente, não pretendi compor um mapeamento detalhado dos diversos 

eventos realizados no Brasil, nem um levantamento exaustivo da participação de todos 

artistas goianos neste panorama. Essa tarefa demandaria muito mais tempo e poderia 

direcionar minha pesquisa para outros caminhos. O meu desejo configurou-se muito mais 

no sentido de rastrear indícios desse deslocamento de artistas que, se não era novidade 

para o contexto goiano, tornou-se mais intenso a partir dos anos 90, diante de uma rede 

de comunicação e transportes mais acessível.

Figura 40: Juliano Moraes, trabalho apresentado na 3ª Bienal do Mercosul, Porto Alegre, 2001.

Nesse  ponto,  cabe  também  uma  observação  sobre  como  cheguei  a  esses 
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eventos.  Traçando  um  caminho  inverso,  do  final  para  o  início  do  recorte  temporal  

proposto,  identifiquei,  primeiro,  um conjunto de artistas que se apresentam com mais 

frequência dentro das instituições museológicas selecionadas, seja através do acervo ou 

da  participação  em exposições  individuais  e  coletivas.  A partir  desse  grupo,  busquei 

dentro de suas trajetórias os eventos sinalizados com mais destaque. Nesse processo de 

pesquisa,  outras exposições e salões surgiram, assim como outros nomes de artistas 

goianos  também apareceram.  Essa  metodologia  adotada  pode  receber  determinadas 

críticas ao se pautar, exatamente, nos nomes atualmente reconhecidos dentro do circuito 

institucional goiano, excluindo vários outros artistas que poderiam também configurar em 

uma  análise  sobre  a  arte  contemporânea  no  Estado.  Em  defesa  dessa  opção 

metodológica, enfatizo que meu interesse é compreender como se estrutura um discurso 

artístico  institucional em Goiás e,  por  conseguinte,  é impraticável  ignorar  as escolhas 

definidas pelas instituições selecionadas. Não pretendo, com isso, afirmar serem essas as 

melhores, ou mais coerentes, seleções de artistas e obras, mas reconhecer que é através 

destas  instituições  que  um discurso  público  e  oficial sobre  arte  contemporânea  está 

afirmando-se no Estado.

Os  agentes  locais  (curadores,  diretores  de  instituição  e/ou  professores 

acadêmicos)  acabam  reforçando,  desse  modo,  escolhas  que  são  realizadas 

externamente. Mais que construir um circuito com base em escolhas próprias, forma-se 

um discurso pautado por seleções alheias às próprias instituições locais. Contudo, não se 

trata de apenas reproduzir escolhas externas, pois existe um processo de construção de 

um discurso local, seja ele apresentado verbalmente, na forma escrita, ou ainda de modo 

expográfico e curatorial. E, através desses procedimentos, esses agentes tentam justificar 

um conjunto de seleções aparentemente diversas e aleatórias.

Até hoje essa lógica de reconhecimento e visibilidade funciona como base para 

seleção e exposição dos artistas na região.  Primeiramente,  se alcança algum tipo de 

legitimidade externa ao Estado através de salões, prêmios e outras exposições. A partir 

do momento que o nome de determinado artista passa a circular e se fazer mais presente, 

ele  começa a ser  convocado por  parte  dos agentes  locais,  iniciando,  desse modo,  o 

processo de reconhecimento interno. Nele, o artista passa a ser convidado a participar de 

exposições e a realizar doações de obras para os acervos das instituições públicas.

Se nos anos 50 e 60 alguns artistas atravessaram o “Paranaíba” rumo a Goiás, 

depois  o  movimento  mais  marcante  foi  esse  trânsito  de  Goiás  para  fora.  Mas  se, 

anteriormente,  era  prática  comum  os  artistas  saírem  de  suas  cidades  de  origem  e 

estabelecerem-se em outras cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, o que se observa, 
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desde os anos 90,  ao  menos,  é  a permanência desses artistas  em suas residências 

originais   daí incluir nessa metáfora da travessia do Rio Paranaíba o retorno dos artistas̶  

para Goiás.

2.1.2 Do descentramento ao deslocamento

Uma maior  intensidade  em termos  de  deslocamento  de  artistas  e  obras  pelo 

território nacional não é característica específica e exclusiva do contexto goiano. Trata-se 

de um fenômeno mais amplo e que se desenvolveu dentro de toda uma discussão em 

torno da globalização e do multiculturalismo. Alguns pesquisadores brasileiros, a maioria 

críticos e curadores, têm se debruçado sobre esse deslocamento do eixo de interpretação 

do circuito artístico nacional, como Moacir dos Anjos, Emerson Dionísio de Oliveira, Paulo 

Herkenhoff  e Fernando Cocchiarale.  Para este último, no início dos anos 2000 já era 

possível observar uma “descentralização da produção visual contemporânea” em relação 

ao tradicional eixo Rio-São Paulo. Cocchiarale (2000, p. 501) atesta que:

Cidades como Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Porto 
Alegre,  Recife e Salvador, apenas para citar  algumas das capitais mais 
populosas, viram nascer, muitas vezes ao lado de posições regionalistas 
fortemente  entranhadas,  núcleos  de  artistas  cujas  obras,  embora 
singulares,  buscam  a  contemporaneidade  tal  qual  aqueles  do  Rio  de 
Janeiro e São Paulo.

Assim como Ocidente e Oriente são construções fictícias, sendo relativizadas a 

partir de perspectivas geográficas distintas, as noções de centro e periferia, nacional e 

regional, global e local também podem ser desconstruídas. “Global e local são termos, 

portanto,  relacionais  […]  e  não  descrições  de  territórios  físicos  ou  simbólicos  bem 

definidos e isolados”  (Anjos,  2005,  p.  14-15).  O Estado de Goiás  pode assumir  uma 

posição regional em relação ao Brasil, um posição central em relação ao Centro-Oeste 

ou,  ainda,  pode ser  analisado dentro  de  um contexto  periférico,  ao  ser  comparado a 

Estados como São Paulo ou Rio de Janeiro. Ou seja, a variedade de possibilidades de 

adoção dessas categorias demonstra quão ambivalentes e relativas elas podem ser. Se 

no contexto nacional elas podem ser revistas, o mesmo vale para dentro do Estado de 

Goiás. Nessa situação, as dicotomias também ressurgem, por exemplo, na relação entre 
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a capital, Goiânia, e as cidades do interior, como Jataí e Anápolis, que reivindicam sua 

parcela de atuação no circuito artístico.

Uma  outra  visão  polarizante  que  foi  questionada  a  partir  desse  processo  de 

descentralização é aquela que dividiria esses contextos em desenvolvidos e atrasados.  

Como destaquei, anteriormente, existe uma distinção possível de ser feita entre as ideias 

de atraso e tardio. Ella Shohat e Robert Stam (2006) sugerem a “teoria do sistema global”  

para  evitar  esse  tipo  de  equívoco.  Nela,  o  Primeiro  e  o  Terceiro  mundos  são 

compreendidos como vivendo o mesmo momento histórico, dentro de um quadro pautado 

pela simultaneidade, apesar de cada um vivê-lo sob pontos de vista distintos. Por essa 

teoria, o Terceiro mundo, ou, aqui,  o circuito artístico goiano, não assume uma posição 

atrasada em relação a um centro idealizado e padronizado. Os autores sugerem pensar o 

tempo enquanto uma categoria mista e palimpséstica na qual “o pré-moderno, o moderno, 

o pós-moderno e o paramoderno coexistem globalmente” (Shohat; Stam, 2006, p. 409). 

Portanto, teríamos temporalidades distintas convivendo dentro de um mesmo território e 

momento histórico. Ao partir desse pressuposto, polaridades como nacional e regional, 

centro e periferia, moderno e contemporâneo não deixam de existir, mas tendem a ser 

relativizadas.  Interessa-me compreender como essas oposições funcionam dentro de um 

mesmo circuito  artístico  e  como  se  operam as  relações  entre  elas  em prol  de  uma 

convivência negociada.

A escolha de um contexto artístico específico, como o caso de Goiás, envolve a 

seleção  de  instituições,  artistas  e  agentes  que,  muitas  vezes,  estão  fora  do  circuito 

instituído pelo eixo Rio-São Paulo. Refletindo a partir dos Museus de Arte Contemporânea 

espalhados pelo território nacional, Emerson Dionísio de Oliveira (2009, p. 3) aponta que  

se tratam de “instituições que não organizam ou acolhem megaexposições, simpósios e 

bienais de alcance internacional”. Como pontua ainda, essa seleção não implica que tais 

questões  contemporâneas,  que  envolvem  as  grandes  instituições  museológicas,  não 

estejam presentes nesses contextos regionais. Entretanto, o que move esses museus não 

está pautado, prioritariamente, nessas problemáticas atuais.

A  arte  espetáculo  também  matiza  as  escolhas  dessas  instituições 
regionais. Contudo, sua prevalência é menor, às vezes amadora, quando 
não despreocupada, deixando espaço para o exercício menos “comercial” 
das  práticas  culturais  e  para  um circuito  de  arte  mais  regional,  o  que 
impele os administradores a pensar, prioritariamente, a produção artística 
numa geografia mais circunscrita, indicando um interesse mais acentuado, 
porém  não-excludente,  pelo  local  em  detrimento  do  nacional-global 
(OLIVEIRA, 2009, p. 4).
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A despeito  da  considerável  relevância  que  esta  perspectiva  descentralizadora 

alcançou nas últimas décadas, não se deve adotar um olhar inocente que acreditaria que 

os  processos  desencadeados  a  partir  da  globalização  e  do  multiculturalismo  teriam 

abolido estas fronteiras, ainda que imaginárias. O que se tornou fato foi uma maior, e mais 

facilitada,  possibilidade  de  deslocamento  e  trânsito  de  artistas,  agentes,  obras, 

informações e mercadorias. E é nesse espaço movente que se estruturam, atualmente, as 

diferentes culturas. Essa nova postura não se pauta mais na ideia de região como algo 

fixo e imutável, mas pela compreensão de suas fronteiras como espaços de troca e de 

trânsito. É dentro dessas discussões, portanto, que compreendo esta pesquisa. Apesar do 

circuito artístico em Goiás, com seu centro irradiador em Goiânia, estar constituído por 

instituições e processos ainda muito recentes, ele funciona em uma relação de diálogo 

com diferentes contextos e polos de criação, produção e circulação de arte.

Mais que falar em  descentramento considero, portanto, mais coerente tratar de 

deslocamento, diante do observado em Goiás. Moacir dos Anjos (2005) informa que, até 

muito recentemente, existia uma ideia de Brasil cuja base de fundamentação localizava-

se na região Sudeste do país, especialmente no eixo Rio-São Paulo. Se hoje a situação é  

de um transbordamento de vozes em relação às várias regiões do país,  não se pode 

negar que os centros principais ainda persistem e que, para alguns circuitos deslocados, 

eles permanecem como importante referência artística. Claro está que esse eixo Rio-São 

Paulo não é mais a única opção desses modelos, vide exemplo a Bienal do Mercosul e a 

Fundação Iberê  Camargo,  em Porto  Alegre  (RS),  o  Instituto  Inhotim,  em Brumadinho 

(MG), o Salão Arte Pará, em Belém (PA), o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, em 

Fortaleza (CE) e os vários outros eventos citados anteriormente e que escapam a esse 

eixo principal.

Pelo panorama apresentado existe, de fato, uma descentralização de eventos e 

um  deslocamento  mais  intenso  de  artistas;  porém,  muitos  discursos  e  escolhas 

legitimadoras ainda provêm de agentes  do eixo  Rio-São Paulo.  Por  essa situação,  e 

dentro da mencionada perspectiva globalizante e multiculturalista, é possível entender a  

criação de programas de mapeamento da produção artística brasileira como o  Rumos 

Itaú  Cultural  Artes  Visuais ou  projetos  como o  Rede Goiânia  Funarte  Artes  Visuais70, 

coordenado por Fernando Lindote. Neles se apresentam, desde um olhar externo, uma 

70 O Projeto foi contemplado pelo Programa Rede Nacional Funarte Artes Visuais – 8ª edição, em 2012, e 
teve como objetivo a realização de uma oficina com duração de 60 horas, a confecção de um catálogo com 
imagens de obras dos artistas participantes e o lançamento desta publicação com realização de debate. O 
curso consistiu em conversas entre os artistas da região e o curador do projeto, Fernando Lindote, sobre  
questões  relacionadas à  linguagem visual,  tendo  como referência  os  trabalhos  já  desenvolvidos  pelos 
participantes. O lançamento do catálogo e a oficina foram realizados no espaço do CCUFG, em 2012.
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possível  mirada  para  produções  locais.  São  projetos  que  geralmente  se  fazem 

acompanhar  também de palestras,  oficinas,  debates  e  exposições,  por  entenderem a 

existência de uma carência de espaços de reflexão dentro desses contextos deslocados. 

Como objetivos do projeto Rede Goiânia Funarte Artes Visuais, Fernando Lindote (2012) 

afirma que este pretendia “avançar em duas direções simultaneamente: para dentro do 

trabalho e do contexto local que o cerca e para um contexto mais universalizado das 

linguagens em acelerada circulação”.

O programa  Rumos,  atualmente em sua 5ª edição (2011-2013),  foi  criado em 

1999 com objetivo de mapear, nacionalmente, a produção artística emergente 71. Uma das 

características mais reforçadas desse programa é o seu esforço descentralizador que se 

configura na formação de uma equipe de curadores adjuntos responsáveis pelo contato 

direto com os artistas e suas produções. Para compor essa equipe, em cada edição a 

curadoria geral escolhe agentes que são residentes das regiões pelas quais ficam, então, 

encarregados pelo mapeamento. No catálogo da 1ª edição (1999/2000), é destacado que 

essa mecânica do programa visa “relativizar os conceitos irradiados pelo eixo Rio-São 

Paulo e estabelecer diálogos atentos às diversidades culturais de cada região” (2000, p.  

8)72.  Dessa situação algo no mínimo instigante é perceptível em relação a Goiás. Em 

nenhuma  das  edições  realizadas,  até  o  momento,  os  curadores  selecionados  para 

atender a esse levantamento mais localizado tinham origem no próprio Estado, sendo que 

a maioria  desconhecia boa parte  da realidade artística goiana.  Somado a esse dado, 

encontra-se um problema também quanto à extensão da região mapeada que envolve 

Goiás. Na primeira edição desse programa, o Estado goiano foi incorporado a um grupo 

de  seis  Estados  brasileiros,  mais  o  Distrito  Federal.  A partir  da  2ª  edição,  Goiás  foi  

mapeado dentro da região Centro-Oeste que envolve Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 

além do Distrito Federal. Como se observa, trata-se de uma região muito extensa e com 

particularidades  muito  diversas  em  relação  ao  circuito  artístico  formado  em  cada 

localidade. Obviamente que isso se torna mais um fator complicador para os responsáveis 

pelo mapeamento e demonstra também o quão difícil é, por exemplo, sustentar a ideia de 

região para o Centro-Oeste.

É curioso, também, notar como esse mapeamento de Goiás foi realizado ao longo 

de cada edição e as observações que são apresentadas pelos curadores sobre a região.  

71 Para o programa, esta é caracterizada por artistas cuja trajetória profissional começou a partir dos anos 
90.  Diante do recorte temporal  apresentado por minha pesquisa,  considero os dados levantados pelas 
edições do Rumos como indícios importantes da relação entre o local e o nacional.

72 Mapeamento Nacional da Produção Emergente: Rumos Itaú Cultural Artes Visuais 1999/2000. São Paulo: 
Itaú Cultural, Imprensa Oficial do Estado, Ed. Unesp, 2000.
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Na 1ª edição (1999/2000), Goiás foi mapeado por um grupo de curadores73 responsáveis 

pelos Estados do Pará, Amapá, Tocantins, Minas Gerais, Bahia, São Paulo e o Distrito 

Federal. Do Estado, apenas a cidade de Goiânia é citada, e destacam, ainda, que existem 

poucas galerias de arte e instituições, sendo utilizados, basicamente, os espaços da UFG 

e do MACGO. A “paisagem do cerrado” é enfatizada como determinante na produção de 

muitos artistas,  além do predomínio de uma arte acadêmica. A arte contemporânea é 

muito recente, mas se observa “uma movimentação potencial latente” (2000, p. 16). Essa 

latência de uma arte contemporânea vai ser retomada por outras edições do programa ao 

tratar do Estado goiano.

Na 2ª edição (2001/2003), Goiás estava no recorte Centro-Oeste e Nordeste e a 

curadora Marília Panitz assumiu esse mapeamento. Novamente, foi destacado o papel de 

Goiânia como “espaço privilegiado de formação e exposição” e as mesmas instituições 

foram citadas (MACGO e UFG). A curadora enfatizou o predomínio de instalações, porém 

a ausência de espaços que abriguem propostas mais experimentais. Ela menciona outras 

instituições e eventos como o MAG, a FJC (e seu  Concurso Novos Valores) e o  Salão 

Nacional de Arte de Goiás – Prêmio Flamboyant.

O mapeamento para 3ª edição (2005/2006) foi  efetuado pelo comitê curatorial  

formado por Aracy Amaral, Lisette Lagnado, Luisa Duarte, Marisa Mokarzel e Cristiana 

Tejo, e contou com uma exposição itinerante dos selecionados dessa edição no MACGO, 

em 2006. Inserido na região Centro-Oeste, o início do relato sobre o Estado resume muito 

bem o olhar que o caracteriza nos mapeamentos realizados pelo programa até o presente 

momento: “cena artística ainda incipiente, mas em expansão. Goiânia ainda pavimenta 

seu campo institucional para acompanhar a produção artística emergente”74 (2006, p. 82). 

A ausência de artistas goianos selecionados, nessa edição, foi justificada pela falta de 

confronto entre uma produção local e outra nacional, e pela “carência de discussões mais 

direcionadas para  as  questões da arte  contemporânea”  (2006,  p.  82).  Novamente  se 

observa a ideia da latência associada a uma produção que pode ter chances de ser  

selecionada  na  próxima  edição.  O  desenho,  a  fotografia  e  as  instalações  são 

predominantes, além da atuação de artistas das gerações 80 e 90 como curadores e 

críticos. Entre os espaços institucionais são citados o MACGO, a FJC e a FAV – UFG.

73 A curadora-coordenadora deste recorte foi Daniela Bousso e os curadores adjuntos eram Cláudio de La 
Roque, Marcos Hill e Carla Zaccagnini.

74 Rumos Artes Visuais Itaú Cultural 2005-2006. São Paulo: Itaú Cultural, 2006.
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Do último Rumos que se tem informações publicadas75 (2008/2009)76, consta que 

o mapeamento do Centro-Oeste foi efetuado por Veronica Moreira Neto. Ela confirma os 

relatos  anteriores  ao  afirmar  que  “o  circuito  de  arte  contemporânea  ainda  é  pouco 

difundido” (2009, p. 85)77 na região, muito em detrimento de sua história e geografia. Para 

essa edição,  Veronica indicou que buscaram alcançar cidades goianas até então não 

visitadas, como a Cidade de Goiás, Anápolis e Alto Paraíso. Essa iniciativa, como sugere 

o texto, propunha-se a “lançar uma semente para a busca de transpor as barreiras que 

limitam as  experiências  artísticas  às  suas  localidades  e  para  a  especulação  da  arte 

contemporânea” (2009, p. 86). Dos espaços institucionais citados estão Galeria da Escola 

de Artes Visuais,  a Galeria Frei  Confaloni,  a Galeria da FAV, o MACGO, o MAG e o  

CCUFG, que naquele momento ainda estava em construção.

Os  artistas  goianos  selecionados  durante  estas  edições  do  programa  Rumos 

foram: Edney Antunes, Enauro de Castro e Paulo Veiga (1999/2000),  Divino Sobral  e 

Rodrigo  Godá (2001/2003),  Grupo EmpreZa (2008/2009)  e  Dalton  Paula  (2011/2013). 

Com  exceção  do  último,  os  demais  artistas  apareceram  nos  eventos  listados 

anteriormente. Um misto de centro “colonizador” e desbravador da arte contemporânea, 

diante de localidades onde esta é praticamente incipiente, pode ser depreendido a partir 

de algumas das afirmações apresentadas nesses relatos do programa. Mas um ponto 

importante desse projeto a ser enfatizado é como, a partir dos mapeamentos de cada 

edição,  foram identificadas carências específicas de cada região,  o  que possibilitou o 

desdobramento do mesmo através da organização de palestras e workshops de acordo 

com esses  dados  coletados.  Identifica-se,  desse  modo,  um esforço  em colaborar  na 

formação e estruturação de circuitos artísticos deslocados do eixo Rio-São Paulo.

Moacir dos Anjos (2005) aponta que, na mudança do lugar de enunciação dos 

discursos  críticos  e  curatoriais,  observa-se  também  o  deslocamento  gradual  de  sua 

origem  para  outros  territórios,  incluindo  formulações  feitas  desde  uma  perspectiva 

75 A  última  edição  do  Rumos  (2011-2013)  ainda  não  publicou  os  resultados  do  mapeamento  que, 
comumente, é apresentado ao final de cada edição através de catálogo. Sobre a 5ª edição, as informações 
sobre  Goiás  que  foram acessadas  são  do  mapeamento  da  região  Centro-Oeste,  realizado  por  Matias 
Monteiro e que, entre as cidades visitadas, incluiu pela primeira vez Jataí.

76 Nessa edição, além dos artistas selecionados, constam também no catálogo os artistas mapeados. De 
Goiânia: Luiz Mauro, Marco Alessandro, Sandro Gomide, Camila Valle, Edney Antunes, Pitágoras, Anna 
Behatriz Azevedo, Juliano Moraes, Hortência Moreira, Telma Alves, Yara Pina, Kátia Jacarandá, Nancy de 
Melo, Mitsuo, Mario Cavalcante, Marcelo Henrique, Grupo EmpreZa, Alana Moraes, Rochane Torres, Liah, 
Helga Stein e Izaltino Guimarães. De Anápolis: Adelaide Fontoura, Antônio Carlos Elias, Jakelline Pacheco, 
Paulo  Henrique,  Frederico  Ladd,  Nonato  Coelho,  Silvio  Morais,  Tiago  Alarcão,  Tiago  Duarte,  Valdson 
Ramos, Maria Fernandes, Dinajara Kalupniek, Napefi, Erasmo Mageri  e ZéuGusto Neves. Alguns destes 
artistas participaram dos salões que serão analisados no próximo capítulo.

77 Trilhas do desejo: a arte visual brasileira. São Paulo: Senac São Paulo, Itaú Cultural, 2009.
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efetivamente  descentrada.  Dentro  dessa lógica,  poder-se-ia  situar  alguns  esforços  de 

mapeamento realizados antes dos mencionados acima e com um olhar que partia da 

própria  região,  como  foram  os  propostos  por  Aline  Figueiredo,  PX  Silveira,  Betúlia 

Machado e Amaury Menezes78. Nos trabalhos resultantes dessas pesquisas, observa-se 

uma tentativa de sistematizar a produção artística de Goiás, seja por listagem de artistas 

atuantes, histórico de eventos marcantes, análises de obras e dados cronológicos.

Se  hoje  não  se  busca  mais  adotar  uma  postura  e  um  discurso  nacional 

homogeneizante,  permanece,  por  outro  lado,  um  desejo  de  muitos  artistas  de 

pertencimento a um panorama mais amplo, e porque não nacional, mas a partir de sua 

própria  perspectiva  local.  Como  foi  enfatizado,  um  deslocamento  mais  facilitado  de 

pessoas e informações gerou um contexto no qual os artista de Goiás podem permanecer 

produzindo  em  suas  cidades  de  origem.  Esta  situação  reverbera  no  próprio  circuito 

artístico local pois, com a permanência desses artistas, novas demandas são criadas para 

os museus, as galerias e as escolas da região. É dentro dessa perspectiva, portanto, que 

algumas instituições artísticas atravessaram um processo de reestruturação a partir de 

meados dos anos 90 e ao longo dos anos 2000.

2.2 O CIRCUITO INSTITUCIONAL ARTÍSTICO REFORMULADO

Se temos,  portanto,  um trânsito  mais  intenso  da parte  de  alguns artistas  por 

outras regiões e instituições a fim de atualizar  e inserir  sua produção,  nota-se que o  

circuito artístico em Goiás também passou por mudanças a partir desse período. O “ir e 

vir”  desses  artistas  contribuiu  para  circulação  de  diferentes  questões,  proposições 

artísticas e experiências museológicas. Essa movimentação não foi ignorada dentro do 

Estado, e observa-se tanto a criação de museus e galerias comprometidos com propostas 

contemporâneas, quanto a reformulação de instituições mais antigas. No primeiro caso 

encontram-se a Galeria da Faculdade de Artes Visuais (UFG), criada em 2002, e o Museu 

de Arte Contemporânea de Jataí, inaugurado em 1995. A segunda situação foi vivenciada 

pela  própria  FAV  e  pela  Galeria  Antônio  Sibasolly,  em Anápolis.  A reestruturação  do 

78 O primeiro e mais emblemático trabalho neste sentido foi realizado por Aline Figueiredo e publicado em 
1979, Artes Plásticas no Centro-Oeste. PX Silveira e Betúlia Machado, em 1987, organizaram e publicaram 
o livro Arte hoje – o processo em Goiás visto por dentro. E em 1998, Amaury Menezes lançou Da caverna 
ao museu:  dicionário  das artes plásticas em Goiás.  Para as pesquisas que se propõem aventurar  em 
território goiano, esses trabalhos são referências fundamentais.
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circuito  institucional  artístico,  em  Goiás,  é  incompreensível  sem  esse  deslocamento 

experimentado pelos artistas da região.

 Apesar da existência prévia de instituições artísticas em Goiás, como o MAG, 

constata-se que foi muito pequena a presença de museus e galerias públicas no Estado 

até pelo  menos o  final  dos anos 80.  Um dado a  ser  pontuado de antemão é que a 

concentração das atividades artísticas em âmbito institucional público, a partir de meados 

dos anos 90, foi favorecida, em parte, pela ausência de um número expressivo de galerias 

particulares em funcionamento. Mas, mesmo diante deste novo quadro de preponderância 

de instituições públicas, nem todas conseguiram desenvolver uma atuação significativa 

desde o início de suas trajetórias. O MACGO, inaugurado em 1988, conseguiu estruturar-

se de modo mais expressivo a partir do final dos anos 90. O MAC Jataí, criado em 1995, 

destacou-se nesse circuito contemporâneo a partir do  Salão Nacional de Arte de Jataí, 

especialmente depois da sua 4ª edição, em 2005. A Galeria da FAV e o CCUFG foram 

criados em 2002 e 2010, respectivamente. E a Galeria da FAV pode ser compreendida 

como desdobramento do processo de atualização realizado pela própria Faculdade e dos 

novos  objetivos  de  ensino  estabelecidos  a  partir  de  meados  dos  anos  90.  A Galeria  

Sibasolly, mesmo existindo desde 1982, ganhou repercussão novamente ao retomar o 

projeto do Salão Anapolino de Artes, em 2005, e dentro de uma proposta mais ampla de 

reinserção de Anápolis nesse circuito artístico goiano.

Pelo  fato  de  estar  estruturado  em  uma  base  institucional  pública,  o  circuito 

artístico em Goiás ainda sobrevive à mercê dos interesses políticos. A despeito de todo 

esse  processo  de  constituição  e  afirmação  de  uma  contemporaneidade  nas  artes,  a 

máquina burocrática parece não ter acompanhado tais esforços. E, também, o fato de um 

dos principais eventos dessa passagem para o contemporâneo ter sido uma iniciativa 

particular79 reflete em um não comprometimento nessa área por parte das instâncias de 

poder público municipal  e estadual.  E como muitos artistas e agentes locais afirmam, 

talvez se viva, hoje, um dos períodos mais decadentes em termos de investimento público 

nos museus e galerias do Estado.

79 Refiro-me ao Salão Nacional de Arte de Goiás – Prêmio Flamboyant, realizado em seis edições, de 2001 
a 2006. Este evento será analisado mais detidamente no próximo capítulo.
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2.2.1 A Faculdade e sua galeria

O fato de a modernidade em Goiás estruturar-se a partir da Academia, ou das 

Academias, reverberou na constituição do cenário cultural  e artístico deste contexto e 

gerou, durante os anos 90, um posicionamento paralelo a esta instituição por parte dos 

artistas. As possibilidades que a globalização trouxe em termos de contatos e de outras 

produções apresentaram para os mesmos pesquisas e situações artísticas diferentes das 

que eram ensinadas dentro da Academia. Como foi sugerido por Nancy de Melo (2008), a 

maioria dos artistas de Goiás, identificados com uma prática contemporânea, não realizou 

sua formação principal na FAV. Para autora, um dos motivos dessa constatação seria por, 

até bem pouco tempo, a  faculdade não se apresentar “suficientemente atualizada em 

relação aos movimentos artísticos contemporâneos” (2008, p. 1).

Quando se observa esse grupo de artistas, percebe-se também que muitos se 

afirmam como “autodidatas”.  Essa ideia,  no  entanto,  precisa  ser  destrinchada.  O que 

caracteriza  a  formação  deles  é,  na  verdade,  uma  não  vinculação  direta  aos  cursos 

universitários da região, que no caso eram oferecidos pelo então Instituto de Artes da 

UFG e pelo Departamento de Artes e Arquitetura da UCG. Apesar de não se vincularem a 

essas instituições, muitos artistas participaram de cursos livres em Goiânia 80 ou nas outras 

cidades por onde circularam, além de práticas e experiências em ateliês compartilhados. 

Adotar  esse discurso de autodidatismo foi  a  maneira como eles encontraram para se 

distanciar do modelo de ensino considerado, naquele momento, como defasado.  Esses 

artistas não necessariamente se posicionaram como contrários à Academia, ou mesmo 

exerceram algum tipo de crítica institucional. Eles simplesmente optaram por não realizar  

suas formações nessas instituições pelo entendimento de que outras questões faziam-se 

mais proeminentes no circuito artístico nacional.

80 Dentre as possibilidades de formação sem este caráter acadêmico, em Goiânia, a partir dos anos 90  
destaco,  pelo  município,  os  cursos  oferecidos  no  Centro  Livre  de  Artes  e  no  MAG.  Pelo  Estado,  as 
instituições que ofereciam esse tipo formação eram o MACGO, a Escola  de Artes Visuais,  e o Centro  
Cultural Gustav Ritter.
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Figura 41: Dulcimira Capisani, Sem Título, 2002, imagem digital 
em lightbox, acervo UFG.

Por esses processos ocorrerem, em Goiás, de modo paralelo, é possível entender 

como  o  posicionamento  artístico  dessa  produção  de  90  colaborou  na  atualização 

universitária. Se parte dessa grupo de “autodidatas” contribuiu com o circuito apontando 

novas questões a partir de seus trabalhos, outra parcela destes adentrou o espaço da 

universidade, principalmente como professores, e inseriu tais situações contemporâneas 

no  modelo  de  ensino  acadêmico.  Como eram estes  que  estavam envolvidos em um 

diálogo  mais  intenso  com os  procedimentos  artísticos  contemporâneos,  são  deles  as 

principais colaborações no sentido de uma reformulação dos cursos universitários.

Como foi  discutido,  no  capítulo  anterior,  a  partir  de  1972,  com a extinção da 

EGBA,  o  Instituto  de  Artes  da  UFG  concentrou  o  processo  de  formação  artística 

acadêmica. Durante os anos 70 e 80 ele realizou alguns concursos e festivais 81, além de 

publicar a Revista Goiana de Artes82 a partir de 1980. Sobre essa publicação, Maria Elízia 

Borges  (2006,  p.  132)  aponta  que  seu  propósito  era  servir  como  “um  veículo  de 

divulgação do ensino e da pesquisa nas diversas áreas artísticas, para publicação da 

produção acadêmica dos professores da UFG e demais universidades, como também de 

especiais  colaboradores”83.  Contudo,  o  levantamento  dos  16  números  publicados  da 

revista, realizado por Borges, revelou a presença de apenas quinze artigos específicos 

sobre  artes  plásticas.  Os  principais  temas  abordados  por  essa  publicação  eram 

81 Entre os eventos promovidos por esta instituição neste período, Amaury Menezes (1998) listou: Concurso 
Estudantil de Artes da UFG, Festival de Música e Artes Plásticas da UFG e Encontro Cultural Universitário 
de Goiás.

82 Segundo  Borges  (2006,  p.  132)  “problemas  financeiros  interferiram  na  periodicidade  da  revista, 
inicialmente semestral (1980- 1984), passando a anual (1985- 1987) e por último bienal (1988- 1992)”.

83 Essas informações foram publicadas na última edição da revista da qual se tem registro (vol. 12/13, n. 1,  
jan/dez, 1991/1992).
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vinculados à música e à literatura, e os que envolviam a área de artes versavam “sobre a 

produção artística goiana e [eram] escritos por professores da Universidade Federal de 

Goiás,  artistas,  críticos  e  intelectuais  da  cidade de Goiânia”  (2006,  p.  132).  Em uma 

análise da importância da Revista Goiana de Artes Borges entende que ela foi, dentro da 

UFG, um

[…] espaço de comunicação cultural da década de 1980 […] legitimando e 
difundindo certos artistas como se fossem produtores artísticos de uma 
identidade goiana. Ela centralizou em alguns artistas que já estavam sendo 
reconhecidos nacionalmente por meio de suas participações nas Bienais 
de São Paulo, como Henning Gustav Ritter e Siron Franco. Preocupou-se 
também  em  reconstruir  um  imaginário  artístico  popular  ao  mitificar  a 
importância dos santeiros (BORGES, 2006, p. 134).

Nesse artigo escrito por Borges (2006) constam também alguns dados sobre o 

processo de reformas curriculares do Instituto de Artes. Até 1983, os alunos formavam-se 

como  bacharéis  em  Artes  Plásticas,  mas,  depois  de  uma  reformulação,  em  1984, 

passaram a funcionar os cursos de bacharelado em Artes Plásticas (com habilitações em 

Escultura, Pintura e Gravura), Decoração, Comunicação Visual e Educação Artística (com 

habilitações em Desenho, Artes Plásticas e Música).

Interessa-me destacar as mudanças estruturais que ocorreram, especialmente, a 

partir dos anos 90. Segundo dados históricos da FAV, “a reforma administrativa promovida 

pela UFG em 1996, ao extinguir o Instituto de Artes, formou duas Unidades autônomas, 

sendo uma delas a Faculdade de Artes Visuais (FAV)”, 84 o que ampliou a visibilidade da 

mesma, além de favorecer a implantação de novos cursos. Quanto aos relacionados às 

artes plásticas, houve a reformulação de suas bases curriculares em 1996 (Bacharelado 

em Artes Visuais) e em 1999 (Licenciatura em Artes Visuais). Foi nesse período, também, 

que houve uma significativa mudança do corpo docente dessa escola.  A maioria  dos 

professores que vinham desde sua fundação iniciaram processos de aposentadorias e 

uma nova leva de artistas adentrou esse espaço como, por exemplo, Carlos Sena (1998), 

Selma Parreira (1993), Paulo Veiga (1994), Aguinaldo Coelho (1993), Anahy Jorge (1993),  

Marcos  Soares  (1991)  e  Rosa  Berardo  (1997)85.  Um  dado  confirmado,  a  partir  de 

84 Atualmente a FAV oferece os seguintes cursos de Graduação: Bacharelado em Artes Visuais (habilitações 
em Artes Plásticas e Design Gráfico), Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo, Bacharelado em Design de 
Ambientes,  Bacharelado  em Design  de  Moda e  Licenciatura  em Artes  Visuais.  Dados disponíveis  em: 
<http://www.fav.ufg.br/>. Acesso em: 03 jul 2013.

85 As datas indicam o início de seus vínculos como professores da UFG. Esses dados foram coletados dos 
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entrevista concedida por Carlos Sena (Goiânia, maio de 2013) para essa pesquisa, foi 

que a maioria dos professores da fase inicial da faculdade não possuía uma formação 

qualificada  através  de  especializações  ou  pós-graduações.  Alguns  eram  graduados, 

enquanto outros possuíam formação mais técnica. Esse quadro é frequente em muitas 

instituições universitárias do país quando de sua fundação, mas, como se observa, na 

própria trajetória da FAV, a tendência foi  a gradativa substituição desse tipo de corpo 

docente.

Figura 42: Capa da Revista UFG com 
trabalho de Paulo Fogaça, junho de 2006.

Na  década  de  2000,  esse  processo  de  reformulação  da  faculdade  foi 

complementado  através  da  criação  da  Galeria  da  FAV (2002),  do  programa  de  Pós-

graduação em Arte e Cultura Visual (2003) e da introdução de novas disciplinas no campo 

da  história  e  teoria  da  arte86.  A partir  deste  período  também,  surgiram  outras  duas 

publicações que auxiliam na difusão de pesquisas, textos críticos, artigos e ensaios da 

área: a Revista da UFG (2006) e a Revista Visualidades (2003). Uma das consequências 

respectivos currículos lattes de cada artista. Zé César é outro artista que também é incluído neste grupo 
porém, de acordo com seu lattes, ele iniciou a atuar como docente na UFG em 1980, por isso optei por não  
inseri-lo nessa listagem.

86 No ano 2000, foram acrescentados conteúdos específicos como Historia da Arte Brasileira I e II, Teorias 
da  Arte  Contemporânea,  Poéticas  Visuais  Contemporâneas  e  Aspectos  Socioculturais  da  Imagem 
(BORGES, 2006, p. 135).
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visíveis  destes  desdobramentos  foi  o  surgimento  de  importantes  pesquisas  sobre  a 

história da arte em Goiás. Para Borges (2006, p. 137),

O estudo da arte goiana, mesmo dentro de uma carga [horária] irrisória, já 
pode  ser  considerado  como  um  avanço  advindo  do  resultado  das 
pesquisas iniciadas no Curso de Mestrado em Cultura Visual, implantando 
em 2003. Deu-se início a uma legitimação da arte goiana embasada dentro 
de  um  modelo  de  uma  pesquisa  acadêmica.  O  conteúdo  de  Arte 
Contemporânea  tornou-se  a  grande  expectativa  e  ao  mesmo  tempo  a 
grande frustração do alunado que conta com pouca vivência artística.

Dentro desse comentário, chama atenção sua parte final, pois esta tornou-se uma 

questão  recorrente  em  avaliações  sobre  a  FAV  depois  de  todo  este  processo  de 

reformulação. A distância estabelecida entre uma formação teórica e demandas práticas 

do circuito artístico é enfatizada por muitos agentes de maneira crítica em relação aos 

recém-formados  nesta  instituição.  Na  mesma  entrevista  mencionada  anteriormente,  o 

artista Carlos Sena teceu comentários sobre as diferentes fases da FAV.

Se você  comparasse  a  nossa  escola  com uma de  São  Paulo,  Rio  de 
Janeiro ou de Minas Gerais,  percebia que a nossa era mais tradicional, 
mas  ela  tinha  uma  vocação  mais  artística.  E  a  de  hoje,  ela  tem  uma 
dubiedade que é dominante naturalmente no setor das artes visuais que é 
o ensino de arte. Ela tem uma vocação mais premente para o ensino de 
arte em si que para a arte propriamente dita (SENA, 2013).

Neste ponto Carlos Sena considera que a FAV teria  um papel  muito  mais de 

fomentadora que de formadora de artistas. Ele considera que, em sua fase inicial, poucos 

artistas que passaram pela escola destacaram-se, e isso começou a mudar a partir da 

sua própria geração, apesar de ainda tratar de casos pontuais como, por exemplo, Selma 

Parreira e Zé César. Outros artistas e agentes que possuíram, ou ainda possuem, algum 

tipo de vínculo com essa escola reforçam essa perspectiva da carência em termos de 

uma formação mais prática; mas o que se pode notar, em linhas gerais, é que essa tem 

sido uma tendência recorrente, dentro do país, em muitos cursos de graduação na área.

Nos relatos das edições do programa  Rumos, que foram citados anteriormente, 

algumas considerações são apresentadas sobre a FAV. Neles também se observa este 

processo de atualização da faculdade ao longo do transcorrer do programa, de 1999 a 
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2013. Se na 2ª edição (2001/2003) é enfatizado que muitos artistas não são vinculados à 

FAV,  apesar  dela  ser  a  principal  instituição  formadora  no  Estado,  já  na  3ª  edição  

(2005/2006) uma nova situação é indicada. “É notável que muitos artistas passam pelos 

cursos  da  UFGO,  que  vem  incrementando  sua  atuação  com  uma  pós-graduação 

(mestrado)  em  cultura  visual  desde  2003  e  a  atualização  de  sua  estrutura  e  corpo 

docente” (2006, p. 82)87. Nesse relato é destacado um dos papéis que esta instituição 

passou  a  desempenhar  depois  da  criação  da  Galeria  da  FAV:  “a  instituição  [...]  é 

responsável por um grande intercâmbio, ao articular mostras de artistas locais, artistas 

que são professores da universidade e artistas de atuação nacional” (2006, p. 83) em 

exposições que incluem catálogos e discussões. Para além desses relatos, recentemente, 

também, é possível observar uma resposta em relação a essa reformulação da faculdade 

com  o  surgimento  de  mais  artistas  com  formação  acadêmica,  a  entrada  de  novos 

professores formados a partir dos anos 200088 e, também, uma circulação da produção 

desses artistas tanto local quanto nacionalmente.

Um articulador que ganhou destaque dentro desse contexto da FAV foi  Carlos 

Sena. Em 1998 ele foi convidado a substituir Cleber Gouvêa, que então se afastava da 

faculdade,  e  depois,  em  2000,  tornou-se  professor  efetivo  da  instituição  através  de 

concurso público. Com uma trajetória artística consolidada ao longo dos anos 80, sua 

atuação inicial  na FAV, além da docência, envolveu a organização de exposições nas 

dependências  físicas  desta  escola.  Essa  movimentação  foi  importante  para  o 

desenvolvimento de um projeto visando a criação da galeria de arte da faculdade, objetivo 

alcançado em 2002. Através dessas primeiras exposições, anteriores portanto à Galeria,  

Sena começou um trabalho de articulação entre uma produção local e artistas, críticos e 

curadores nacionais. Com um bom trânsito por galerias e instituições museológicas, tanto 

de Goiânia quanto de cidades de outros Estados, ele criou uma rede de relações com 

artistas e agentes que é fundamental para o entendimento da relevância de seu papel no 

circuito artístico goiano.

Antes de 2002, pelo menos duas exposições organizadas por Carlos Sena nesta 

escola  merecem  destaque.  A  primeira,  citada  anteriormente,  foi  a  exposição 

comemorativa do dia do artista plástico, prevista para durar apenas o dia 08 de maio de  

1990, mas que acabou estendendo-se por quinze dias. Ela marcou a ocupação do então 

87 Rumos Artes Visuais Itaú Cultural 2005-2006. São Paulo: Itaú Cultural, 2006.

88 Dessa  segunda  leva  de  artistas-professores  incluem Juliano  Moraes,  Anna Behatriz,  Edgar  Franco, 
Glayson Arcanjo, Odinaldo Costa, Manoela Afonso, Rubens Pilegi, entre outros. Nesse grupo observa-se 
que muitos vêm de outros estados, incluindo formações em outras instituições.
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novo  prédio  da  faculdade,  no  Campus  Samambaia,  e,  de  acordo  com  Sena,  ficou 

registrada na imprensa local como “uma espécie de batismo cultural da nova escola”.

A segunda exposição foi denominada  Ato All (21/09 a 13/10/1995). Em matéria 

publicada  pelo  jornal  O  Popular  (21/09/1995),  Teresa  Cristina  Costa  informa  que  a 

exposição foi  coordenada pelos professores Carlos Sena e Paulo Veiga, pelo aluno e 

artista  Enauro  de  Castro  e  pelo  artista  e  pesquisador  convidado  Divino  Sobral.  O 

destaque  principal  do  evento  foi  a  exposição  de  trabalhos  de  Lygia  Pape  e  sua 

participação  em  debate  promovido  no  Instituto  de  Artes.  Também  foi  publicado  um 

catálogo no formato de jornal89 com textos dos artistas participantes, entrevista de Divino 

Sobral com Pape e artigo com a história do fax nas artes plásticas.

A  exposição  Ato  All foi  dividida  em  cinco  núcleos:  Solidez90 -  que  discutia 

problemas referentes ao sujeito e ao objeto executado de maneira abrangente; Longe e 

ao mesmo tempo91 – discutia o fax como meio para a arte e teve curadoria de Sobral; 

Salas especiais – uma com exposição sobre papel artesanal de Lygia Pape, e outra sala 

reunindo  120  documentos  e  fotografias  sobre  a  trajetória  de  Gustav  Ritter;  Corpos 

informáticos – com 12 trabalhos em videoarte organizados por Bia Medeiros; e Objetos 92 - 

uma mostra dos alunos do Instituto de Artes com curadoria de Paulo Veiga.

Apesar da amplitude e impacto das duas mostra citadas, Carlos Sena considera 

que  “embora  pudesse  parecer  que  o  processo  estava  consolidado,  a  galeria  mal 

engendrada continuava a mesma e com sua obsoleta programação. […] Passaram-se 

ainda  dez  anos  de  tentativas  para  se  conseguir  criar  um espaço  adequado  para  as 

exposições” (SENA in ABREU, 2008, p. 44).

A Galeria da FAV, Espaço Antônio Henrique Peclát, foi então inaugurada em 21 de 

maio  de 2002 com exposição individual  de  Selma Parreira,  Velar  e  Revelar.  Em seu 

regulamento, é caracterizada como “um núcleo artístico cultural, vinculado à Faculdade de 

Artes  Visuais  da  Universidade  Federal  de  Goiás,  com  a  finalidade  de  promover 

manifestações contemporâneas das artes visuais” (Galeria da Faculdade de Artes Visuais, 

89 Não  foi  possível  o  acesso  ao  catálogo  original,  mas  um dos textos  publicados  foi  incluído  no  livro 
organizado por Ricardo Basbaum, Arte Contemporânea Brasileira: texturas, dicções, ficções, estratégias, de 
2001. A entrevista de Sobral com Lygia Pape foi republicada pela Revista Visualidades (v. 2, n. 1, 2004). No 
caso desses dois textos, nenhum fazia referência direta à exposição apresentada na faculdade.

90 Participação  de  dez  artistas:  Carlos  Sena,  Enauro de Castro,  Divino  Sobral, Ciça Fittipaldi,  Fabrícia 
Falcão, Miriam Pires, Paulo Veiga, Selma Parreira, Rita Bonfim e Andréia Dates.

91 Artistas expositores: Nádia Timm, Paulo Bruscky, Daniel Santiago, Angélica Franca, Eliezer Szturm, Luiz 
Hermano, Xico Chaves, Ricardo Basbaum, Shirley Paes Leme, Hial Sami Hilal, Gaudêncio Fidélis, Gilberto 
Prado e Antônio Dias.

92Ângela Rosa, Claudete Bueno, Fernanda Coelho, João Carlos Dutra e Kleber D’Abreu.
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2007, p. 2). Esteve sob direção de Carlos Sena, de 2002 a 2006, quando esse saiu para 

assumir a gestão do, então, futuro CCUFG. A direção da Galeria, em seguida, foi ocupada 

por Selma Parreira (2006 a 2011) e, atualmente, é coordenada por Ciça Fittipaldi.

A Galeria está situada no Campus Samambaia da UFG, distante do centro da 

cidade, o que acarreta um problema de acesso ao grande público e torna a visitação e 

circulação restrita, principalmente, aos frequentadores do campus universitário93. Apesar 

dessa  dificuldade  de  acesso  e  das  limitações  orçamentárias  para  divulgação  das 

exposições, o vínculo da Galeria da FAV com uma instituição pública de ensino possibilita  

o desenvolvimento de projetos e pesquisas específicos e que são viáveis, exatamente, 

por essa relação entre galeria e universidade. Em entrevista concedida a Carla de Abreu 

(Goiânia,  março  de  2008),  o  ex-diretor  da  Galeria  da  FAV,  Carlos  Sena,  destacou  a 

importância desse tipo de espaço no circuito cultural e formativo:

Uma galeria de arte instaurada numa faculdade reivindica para si outras 
funções didáticas e pedagógicas que são diferentes das funções de outras 
galerias institucionais,  ligadas aos museus ou aos espaços culturais  de 
diversas ordens. O que norteia a universidade pública também norteia o 
desempenho da galeria para o exercício de formação cultural com que está 
compromissada (SENA in ABREU, 2008, p. 46).

A relação entre ensino, pesquisa e extensão, que está na base da universidade, 

ganha espaço de atuação dentro da galeria. Um exemplo é a própria ampliação do acervo 

da Faculdade de Artes  Visuais através de um projeto de  extensão proposto  pelo ex-

diretor.  Esse  conjunto  de  obras,  que  estava  sob  os  cuidados  da  Galeria  da  FAV,  foi  

transferido para o CCUFG, cuja direção atual está a cargo de Carlos Sena. Essa nova 

instituição  é,  hoje,  a  responsável  pela  guarda,  catalogação  e  conservação  das  obras 

integrantes do acervo artístico da UFG.

93 Apesar da localização não ser um elemento neutro, a visitação restrita pode ser compreendida também 
pela falta de investimentos de divulgação através de marketing institucional por parte da Galeria.
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Figura 43: Obra de Ludmila Steckelberg.

No  caso  da  Galeria  da  FAV,  seu  público-alvo  principal  é  sua  comunidade 

acadêmica. Ela visa, portanto, desde uma capacitação mais prática em torno das várias 

dimensões que envolvem a Galeria, até a possibilidade de proporcionar um contato mais  

frequente dos alunos com exposições de obras contemporâneas. “A galeria nasceu para 

suprir a carência de um grupo significativo de alunos que se formavam ano após outro, 

sem nunca terem tido o mínimo contato com exposições profissionais de arte” (SENA in 

ABREU, 2008, p. 45).

Apesar desse papel importante de formação que a Galeria exerce, um de seus 

aspectos  mais  polêmicos  trata  do  espaço  que  ela  destina  aos  alunos  da  faculdade 

enquanto ambiente expositivo. Desde sua criação, Carlos Sena deixou explícito que o 

objetivo da galeria era atuar de maneira profissional e que isso implicava um olhar mais 

amplo que não se restringiria aos trabalhos dos alunos e dos professores. Dessa postura, 

compreende-se  o  rechaço  a  qualquer  prática  que  poderia  soar  paternalista  ou 

favorecedora de uma produção “recém-saída do forno”. Isso não excluiu por completo a 

participação dos alunos, mas estes deveriam responder a alguns critérios para serem 

incluídos nas exposições.  Desses novos artistas seria  exigido galgar  algumas vitórias 

além do Paranaíba para depois colher glórias no sertão. Em seus dez anos de existência, 

de um total de 45 mostras realizadas94, entre individuais e coletivas, apenas 6 foram de 

projetos  envolvendo  alunos  ou  egressos  da  FAV95.  Carlos  Sena  chegou  a  criar  dois 

94 Nessa contagem não se incluiu  as exposições temporárias montadas em decorrência de bancas de 
defesa do Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual da FAV.

95 Dessas 6 exposições, quatro foram compostas apenas por alunos e ex-alunos, e duas eram divid idas 
entre alunos e professores da FAV.
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programas de exposição para contemplar esta produção: Diálogos possíveis (12/12/2002 

a 14/02/2003 e 22/04 a 19/05/2004) e Raio X (29/09 a 21/10/2005)96.

No primeiro,  chamado  “Diálogos  possíveis”,  os  alunos  eram cooptados 
através de referências dos seus professores sobre a excelência das suas 
produções, e posteriormente dividiam espaço expositivo com docentes da 
FAV,  possibilitando  assim  múltiplos  diálogos  entre  duas  gerações, 
destituindo  barreiras  de  reconhecimento  público,  nivelando-os  pelas 
produções; outro programa, “Raio X”, traçava um diagnóstico da produção 
emergente da FAV no circuito profissional, quer seja local ou nacional. Para 
esse último o aluno, na verdade, tinha que ter emergido de alguma forma, 
seja  selecionado  por  salões  de  arte,  ou  recebido  convites  da  crítica 
especializada, ou participado de boas mostras, enfim já ter recebido algum 
reconhecimento  por  empreitadas  individuais.  Assim,  por  seus  próprios 
méritos,  o  elenco  de  convidados  organizava-se  naturalmente  (SENA in 
ABREU, 2008, p. 48).

Durante a gestão de Selma Parreira estes programas não tiveram continuidade, 

mas três exposições foram realizadas com alunos e ex-alunos: Umas ideias  (30/10 a 

4/12/2007),  Temas e  processos  (24/08 a 15/09/2009)  e  FAV.nova inacabada (09/11 a 

02/12/2011)97. Vê-se reproduzida, na fala de Sena, a lógica de legitimação que está sendo 

discutida ao longo deste capítulo. Ponderando que, atualmente, uma parte considerável 

dos artistas da região apresentam uma formação acadêmica, depreende-se como este 

modo de legitimar artistas e obras contemporâneas perpetua-se. Apesar de compreender 

a postura defendida pelos professores-gestores da Galeria, cabe indagar o papel que a 

faculdade desempenha nessa demanda, que é muito presente por parte dos alunos em 

formação, em torno da experimentação dentro do espaço expositivo98.

96 Diálogos  possíveis contou  com  duas  edições.  Na  primeira  participaram:  Cayo  Honorato,  Dulcimira 
Capisani, Grupo Empreza, José Carlos Lima, I MATEI EVOEAVAKA, Marcos Soares, Shirley Gundim e Zé 
César. A segunda edição foi composta por: Anahy Jorge, Camila Valle, Cíntia Guimarães, Eliane  Chaud, 
Julio Ghiorzi, Leo Romano, Marcus Freitas, Paulo Veiga Jordão, Rosa Berardo e Selma Parreira.  Raio X:  
jovem  arte  contemporânea  de  Goiás foi  realizada  apenas  uma  vez:  Adriana  Mendonça,  Bia  Miranda, 
Fernando  Peixoto,  Frederico  Ladd,  Keith  Richard,  Silvio  Morais,  Marcus  Freitas,  Ludmila  Steckelberg, 
Camila Valle, Giovanna Virgonalto, Vinícius de Castro e Babidu.

97 Da primeira participaram: Alexandre Pereira, Anna Behatriz, Guilherme Fontes, Hortência Moreira, Junior 
de Paiva, Jakelline Pacheco, Lia Leon, Lídia Leal, Maria Fernandes, Mário Mendes, Paulo Henrique, Sejana 
Pina,  Vanessa  Zago,  Vinícuis  Figueiredo.  Da  segunda  exposição:  Alana  Borges,  Bruno  Melo,  Danilo 
Rezende, Fernanda Vitorina, Marcelo Vale, Mirela de Aquino, Mitsuo, Raúl Yépez Collantes, Ronne Dias,  
Rafael Abdala e Terumi Kanda, e Yara Pina. E a terceira foi composta por: Aline Bueno, Bárbara Lopes,  
Dalton Paula, Flavio Takeshi, Helô Sanvoy, Paul Setúbal e Rava, Thaís Oliveira e Yara Pina.

98 Aqui cabe uma observação que, diante da construção e ocupação de um novo prédio exclusivo para FAV, 
esse “espaço de experimentação” foi reivindicado por alunos e professores mais recentes da casa. Como 
uma primeira conquista neste sentido uma sala, ainda que pequena e com alguns problemas de ordem 
estrutural, foi garantida como “Galeria de Arte e Práticas de Exposição”. Dentro desse novo prédio está  
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As gestões de Carlos Sena e Selma Parreira,  apesar de manterem o foco na 

produção  artística  contemporânea,  apresentaram  modos  de  operar  muito  diferentes. 

Carlos Sena optou pela realização de exposições, em sua maioria, coletivas e com forte  

preocupação na formação do acervo da UFG. Boa parte delas eram produzidas e curadas 

por  ele  e,  em  alguns  casos,  envolveu  também  parcerias  com  outras  instituições  e 

curadores externos.  Na gestão seguinte,  de Selma Parreira,  a atuação da Galeria  foi  

marcada  por  exposições  temporárias  escolhidas  via  edital  por  Conselho  Curatorial 

formado para cada seleção99.

Enquanto  diretor  da  Galeria  da  FAV  (2002  a  2006),  Carlos  Sena  priorizou  a 

formação  de  um  acervo  com  a  chancela  da  UFG  e  cujo  foco  principal  era  arte 

contemporânea. Sua atuação, mais recente, a frente do CCUFG, deu continuidade a este 

projeto que ganhou mais amplitude e visibilidade no circuito artístico. Mesmo com este 

foco na arte contemporânea, Sena não se esquece da dimensão histórica que este acervo 

deve atender, incluindo algumas obras vinculadas ao modernismo em Goiás, mesmo que, 

neste caso, esse núcleo ainda seja muito lacunar. Como ele assinala, ainda, em várias 

entrevistas, no projeto inicial da Galeria já estava previsto a sua futura transformação em 

museu.  A  partir,  portanto,  das  necessidades  e  demandas  criadas  pelo  acervo  em 

formação,  Carlos  Sena  foi  capaz  de,  politicamente,  ganhar  terreno  e  relevância 

institucional dentro da Universidade e do circuito artístico local. O primeiro desdobramento 

dessa atuação foi  a  inauguração do CCUFG no final  de 2010.  Dentro de um projeto 

previsto para ser realizado em vinte anos, Carlos Sena não esconde sua pretensão de 

criar um museu de artes para UFG.

Das  20  mostras  realizadas  em  sua  gestão,  apenas  duas  foram  individuais 100, 

enquanto as coletivas podem ser  divididas em: exposições de acervo,  exposições de 

alunos e/ou professores, projetos curatoriais com acervos diversos, além de mostras com 

curadorias externas. Para os propósitos desta pesquisa, é interessante avaliar como esse 

acervo foi construído, incluindo os artistas atuantes em Goiás e as exposições em que 

estas situações ganham visibilidade pública. Como, atualmente,  esse acervo está sob 

previsto um espaço mais adequado também para Galeria da FAV, mas não se sabe, ainda, qual destino 
terão as instalações atuais da mesma.

99 No edital 2008/2009, o conselho foi formado por Eliane Chaud, Irene Tourinho, Leonam Fleury, Selma 
Parreira e Bené Fonteles.  Em 2010/2011, Irene Tourinho,  Selma Parreira, Ciça Fittipaldi  e Elder Rocha 
selecionaram as exposições. E na última edição do edital, 2012/2013, a seleção ficou a cargo de Maria 
Ivone dos Santos, Selma Parreira e Ciça Fittipaldi.

100 A exposição inaugural da Galeria da FAV foi uma individual da artista e professora Selma Parreira, Velar 
e revelar,  com curadoria de Divino Sobral. A segunda mostra individual foi do artista cubano Julio Ruslán 
Torres, L. CONDUCT-A-RT – Sección documentos técnicos, sob curadoria de Carlos Sena.
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responsabilidade  do  CCUFG,  e  por  compreender  este  novo  espaço  como  um 

desdobramento  dessa  política  de  formação  de  acervo  iniciada  na  Galeria,  opto  por 

conduzir a análise mais detida desses pontos no próximo capítulo.

As exposições Corpus101,  Heureka!,102 Para ver de(s)perto103 e  As aparências não 

enganam104 são exemplos do trânsito que Carlos Sena cultiva entre museus e galerias 

locais e de outros Estados. As quatro mostras tiveram curadoria dele e incluíam obras de 

acervos  diversos  como,  por  exemplo,  do  MACGO.  Essa  instituição  é  uma  parceira 

importante dentro da trajetória de Carlos Sena e em vários momentos observa-se esta 

circulação dos acervos do MACGO e da UFG entre seus respectivos espaços expositivos. 

Outro dado a destacar é que vários dos artistas que participaram dessas mostras doaram 

obras para o acervo da UFG. Esse contato com artistas e agentes de outros circuitos 

colaborou com a política de doações que Carlos Sena instituiu a partir da Galeria da FAV.

Mais  um aspecto  que gostaria  de  ressaltar  é  a parceria  entre  Carlos  Sena e 

Divino  Sobral.  Esta  relação ficou mais  visível  a  partir  da  criação da Galeria  da  FAV; 

porém,  ela  antecede  a  mesma,  através  de  exposições  e  outros  eventos  desde,  pelo 

menos, o início dos anos 90. Os dois são os principais representantes do processo de 

institucionalização da arte contemporânea em Goiás e da atuação de artistas enquanto 

agentes  dentro  do  circuito  artístico  local.  Ambos  estão envolvidos  com uma série  de 

projetos,  instituições  e  exposições,  seja  através  de  produção  cultural,  curadoria, 

expografia,  montagem, ação educativa, conservação e seleções de salões e prêmios. 

Com  um  trânsito,  portanto,  entre  os  museus  e  galerias  do  Estado,  os  dois  têm 

desenvolvido  pesquisas  no  campo  da  curadoria  com enfoques  tanto  na  arte  goiana, 

quanto na arte brasileira.

101 Coletiva com 8 artistas goianos: Anahy Jorge, Christiane Brandão, Edney Antunes, Enauro de Castro, 
Paulo Veiga Jordão, Rogério Mesquita, Siron Franco e Divino Sobral (30/07 a 16/08/2002).

102 Coletiva com 22 artistas entre goianos, brasileiros e estrangeiros: Cildo Meireles, Paulo Bruscky, Wilson 
Piran,  Alex  Cabral,  Daniel  Santiago,  Oriana  Duarte,  Eli  Sudbrack,  Lia  Chaia,  Cínthia  e  Marilá,  Tatiana 
Grinberg, Corpos Informáticos, Ciça Fittipaldi, Jaime Ávila, Richard Venlet, Carolina del’Lãno, Sinval Garcia,  
Ruslán Torres, Ricardo Basbaum, Alex Hamburger, José Miguel Diaz e Roberto Moreira (01 a 08/11/2002).

103 Coletiva  com os  artistas  brasileiros:  Caio  Reisewitz  (SP),  Calos  Sena  (GO),  Cayo  Honorato  (GO),  
Fabiano Gonper (PB), Fábio Carvalho (RJ), Gabriele Gomes (PR), Jorge Menna Barreto (RS), José Rufino 
(PB), Marcelo Moscheta (SP), Marcelo Sola (GO), Márcio Pannunzio (SP), Marcone Moreira (PA), Marinaldo 
Santos (PA), Marta Neves (MG), Martinho Patrício (PB), Mônica Rubinho (SP), Murilo Maia (CE), Nazareno 
(DF),  Orlando Maneschy (PA),  Rosindo Torres (ES),  Sidney Philocreon (SP),  Stela  Barbieri  (SP) e Yuri 
Firmeza (CE) (02/09 a 1º/10/2004).

104 Coletiva  com artistas  brasileiros:  Rosindo  Torres,  Kátia  Jacarandá,  Mônica  Schoenacker,  Dyógenes 
Chaves, Fabiano Gonper, Lia Chaia, Murilo Maia,  Nelson Leirner, Patrícia Bagniewsky e Sidney Azevedo 
(16/06 a 19/08/2005).
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Figura 44: Carlos Sena, "Muito prazer, Goiânia!", 2003,  Flyers, cartões, imãs de geladeira, etc. em 
molduras de gesso, Acervo UFG.

Na Galeria da FAV a parceria Sena-Sobral pode ser identificada em exposição 

com curadoria conjunta como ABC – Arte brasiliense contemporânea105, e em mostras sob 

curadoria  de Divino Sobral  como  Velar  e  revelar, Fotografia  goiana contemporânea106,  

Ver=Ler107 e  Heterodoxia108 (esta última junto com o curador Walton Hoffmann). Curioso 

observar, também, que o discurso curatorial de ambos apresenta uma tendência em auto 

legitimar suas próprias produções artísticas. Obras de Carlos Sena e Divino Sobral, quase 

sempre,  estão  presentes  nos  recortes  curatoriais  propostos  por  esses  agentes.  Não 

pretendo discutir, nesta pesquisa, características específicas das obras desses artistas, 

mas  considero  indispensável  destacar  esse  tipo  de  prática  realizada  por  ambos, 

independente da qualidade de suas obras. Essa prática revela, fundamentalmente, um 

modo de operar dentro do circuito artístico local e de legitimar tanto obras, a partir de um 

discurso  curatorial,  quanto  sua  própria  presença  e  atuação  enquanto  agente  nesse 

circuito.

105 Coletiva com obras de 14 artistas: Ana Miguel, Chico Amaral, Elder Rocha, Elyeser Szturm, Gê Orthof,  
Marcelo Feijó, Marta Penner, Milton Marques, Nazareno, Ralph Gehre, Rodrigo Rosa, Valéria Pena-Costa e 
a dupla Suyan de Mattos e Mário Jardim (08/06 a 02/07/2004).

106 Coletiva  com 6 artistas goianos:  Anahy Jorge,  Bruno  Bernardi,  Dulcimira  Capisani,  Edney Antunes, 
Marcus Freitas e Selma Parreira (17/11 a 14/12/2005).

107 Coletiva com 12 artistas: Adolfo Montejo Navas (Espanha/RJ), André Burian (MG), Alexandre Monteiro 
(RJ), José Rufino (PB), Juliano de Moraes (GO), Leila Danziger (RJ), Leya Mira Brander (SP), LHWolf (DF), 
Marcelo  Solá  (GO),  Mônica Schoenacker (SP),  Nazareno (SP),  Patrícia  Osses (Argentina/SP)  (09/03 a 
20/04/2006).

108 A edição de Goiânia contou com os artistas: Renata Pedrosa (SP), Ralph Gehre (DF), Fabiano Gonper 
(PB), José Rufino (PB), Chang Chi Chai (chinesa radicada no RJ), Elder Rocha (DF), Walton Hoffmann (RJ),  
Daisy Xavier (RJ), Beth Moysés (SP), Enrica Bernardelli (RJ), Lucas Bambozzi (SP), José Patrício (PE),  
Eduardo Frota, Eliane Prolik (PR), Fabiano Marques (SP), Roosivelt Pinheiro (RJ), Divino Sobral (GO), Luiz 
Hermano (SP) (09/10 a 07/11/2003).
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Uma das preocupações que sempre é ressaltada pelo discurso de Carlos Sena é 

a necessidade de profissionalização do circuito artístico local. Diante de uma formação 

acadêmica  que  se  tornou  muito  teórica  e  de  instituições  museológicas  ainda  muito 

precárias em termos de estrutura física e humana, Sena enfatiza o papel que a Galeria da 

FAV e seu desdobramento,  o CCUFG, desempenha nesse circuito ao instituir  “modos 

contemporâneos e profissionais” de exposição. Esses “modos” envolvem desde questões 

de  iluminação,  arquitetura,  expografia,  montagem  até  proposições  conceituais  e 

curatoriais. Esse discurso construído por Sena também pode ser entendido como uma 

autoafirmação da qualidade e relevância de sua atuação como gestor e curador nesses 

dois espaços.  Como será discutido no próximo capítulo,  a carência de profissionais e 

instituições  capacitadas  na  região  gerou  a  necessidade  de  uma  formação  prática 

ampliada por parte de vários artistas atuantes no Estado. São esses artistas que, através 

do  processo  de  institucionalização  da  arte  contemporânea,  adentram  os  museus  e 

galerias de Goiás e assumem múltiplas funções nesses espaços.

A gestão de Selma Parreira (2006 a 2011) marcou uma mudança significativa no 

modo de operar desta instituição. Marcada pela transferência do acervo da UFG para 

tutela do CCUFG, a Galeria assumiu uma postura mais autônoma, distanciando-se do 

projeto  de  constituição  desse  acervo.  Essa  mudança  demarca,  também,  uma 

diferenciação entre as atuações dessas instituições artísticas da UFG. De um total de 25  

exposições  realizadas  neste  período,  18  foram  individuais  e  7  coletivas,  sendo  que 

destas,  ao  menos 15 foram selecionadas via  edital  de exposições temporárias.  Entre 

algumas individuais destacam-se as dos professores Zé César (Ocupação, com curadoria 

de Irene Tourinho)  e  Anahy Jorge (Além do olhar)  com propostas de instalações que 

dialogavam diretamente com o espaço físico da Galeria.

Em  três  momentos  da  gestão  de  Selma  Parreira  foi  possível  identificar  uma 

relação  entre  a  exposição  apresentada  e  o  acervo  da  UFG:  Fragmentos  do  corpo109, 

Galeria da FAV: percursos e reflexões110 e Tempo de rever – Cleber Gouvêa. Com exceção 

da  segunda,  que  foi  realizada  em  julho  de  2008  pelo  lançamento  do  livro  de  título  

109 Coletiva com Anahy Jorge (GO), Célio Braga (GO), Ciça Fittipaldi (GO), Divino Sobral (GO), Elder Rocha 
(DF), Eliane Chaud (GO), Fernando Lucchesi (MG), Marcelo Moscheta (SP), Keith Richard (GO), Suelita 
Costa (GO) (19/07 a 13/08/2007).

110 O livro  Galeria da FAV: percursos e reflexões  (2008), organizado por Carla de Abreu, foi um projeto 
contemplado pelo Programa Petrobras Cultural. Com objetivo de divulgar a trajetória da Galeria e de seu 
acervo, o livro foi composto por textos de professores da FAV, entrevista com Carlos Sena e cd-rom com 
dados extras. Nessa publicação o acervo é apresentado através de um recorte com obras de 25 artistas: 
Siron Franco, Elyeser Szturm, Elder Rocha, Telma Alves, Rodrigo Godá, Célio Braga, Carlos Sena, Ciça 
Fittipaldi,  Anahy Jorge,  Julio Ghiorzi,  Pitágoras,  Helga Stein,  Sandro Gomide, Dulcimira Capisani,  Rosa 
Berardo, Luiz Mauro, Marcelo Solá, Divino Sobral, Marcus Freitas, Zé César, Paulo Veiga Jordão, Selma 
Parreira, Edney Antunes, Juliano Moraes e Enauro de Castro.
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homônimo e sob curadoria de Carlos Sena e Carla de Abreu, as duas outras mostras 

foram  curadas  por  Selma  Parreira.  A exposição  individual  de  Cleber  Gouvêa  (09  a 

30/06/2009) foi um projeto que visava a apresentação retrospectiva de parte das obras 

desse artista. Esse esforço de homenagem e resgate envolveu os acervos da UFG, do 

MAG,  do  MACGO  e  de  colecionadores  particulares.  A mostra  resultou  também  na 

produção de um catálogo com textos de Selma Parreira, Raimundo Martins, Zé César e 

Carlos Sena, além de reproduções das obras expostas. Esforços desse tipo, que buscam 

resgatar  as  obras  dos  artistas  pioneiros  do  Estado,  não  são  frequentes.  A próxima 

exposição dentro desse perfil foi identificada no final de 2012, quando o então diretor do 

MACGO, Divino Sobral, reinaugurou esta instituição com três mostras sendo duas delas 

retrospectivas sobre os artistas Cleber Gouvêa e D.J. Oliveira111.

2.2.2 Instituições fora do centro

Outras instituições que passaram por processos de reformulação foram o MAC 

Jataí  e  a  Galeria  Sibasolly,  em Anápolis.  A despeito  de  apresentarem diferenças  em 

termos de trajetória, o que marcou a reestruturação dessas instituições foram os salões 

promovidos por cada uma delas. Mas antes de alcançarem esse momento, em seus anos 

iniciais, tanto o MAC Jataí quanto a Galeria Sibasolly não se envolveram com uma política 

de atuação direcionada para arte contemporânea, inclusive em termos de formação de 

acervo.  A maioria  das obras que datam de suas fundações e os eventos promovidos 

inicialmente caracterizam-se por um enfoque diverso em torno de questões artísticas por 

vezes tradicionais.

Nesse  ponto,  poder-se-ia  fazer  uma  dupla  ressalva  em  relação  à  Galeria 

Sibasolly. Primeiro, por ter sido criada anteriormente (1982), ela estaria vinculada a outras 

propostas artísticas que não necessariamente contemporâneas.  E o outro ponto seria 

que, por se tratar de uma galeria, ela não teria um compromisso com a formação de um 

acervo.  Mas como será demonstrado a seguir,  quando essa instituição foi  criada,  ela 

assumiu  a  responsabilidade  sob  o  Salão  Anapolino  de  Artes, que  envolvia  em  sua 

estrutura  prêmios  aquisitivos.  Esse  acervo  que  se  formou  a  partir  do  Salão,  em 

determinado momento,  demandou um espaço apropriado para sua salvaguarda,  e  foi 

quando criaram o MAPL que é, até hoje, o responsável por esse acervo.

111 Estas exposições serão tratadas no capítulo seguinte.
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Essas duas instituições, como foi pontuado no capítulo anterior, representam um 

esforço de descentralização da produção artística contemporânea.  Suas existências e 

permanências refletem a necessidade de compreender

[…] os limites para a instalação de uma contemporaneidade no âmbito de 
um museu local-regional e as estratégias artísticas e institucionais que são 
tecidas para este acontecer, valorizando especialmente, a tensão entre as 
narrativas locais e narrativas do mundo-sistema das artes na sua definição 
de […] arte contemporânea (CARDOSO, 2010).

Essas  “estratégias  artísticas  e  institucionais”  que  o  MAC  Jataí  e  a  Galeria 

Sibasolly criaram estão diretamente relacionadas às mudanças verificadas a partir dos 

salões que elas passaram a realizar  na década de 2000.  A inserção,  portanto,  desta 

reflexão  tem  o  propósito  de  entender  como,  por  um  processo  de  reformulação 

institucional, ambas direcionaram-se para uma política de atuação mais contemporânea. 

Ou ao menos, em uma intenção clara de se aproximar mais dessas práticas.

Compreendo  os  salões  como  uma  modalidade  de  exposição  que,  apesar  de 

datada,  ganhou força  novamente  nas últimas décadas e é  utilizada como ferramenta 

fundamental no processo de formação de acervos e circulação de artistas. Pela ausência 

ou  carência  de  iniciativas  públicas  de aquisição pela  compra  de obras,  esse  modelo 

institui-se, no circuito nacional, como meio de atualização de acervos museológicos. E, 

consequentemente, tornou-se também alternativa para entrada de “jovens” produções nos 

circuitos institucionais.

Um cruzamento possível de dados indica uma relação com a FAV por parte dos 

agentes envolvidos nestes processos de reformulação institucional, Clara Lima em Jataí e 

Paulo Henrique em Anápolis112. Ambos formaram-se nessa instituição durante os anos 90 

e,  em suas falas,  observa-se  a  referência  que os mesmos conferem a artistas como 

Carlos Sena e Divino Sobral. Ambos são tomados como importantes consultores nesse 

processo de reformulação e afirmação de seus projetos institucionais a partir dos salões 

de arte.

112 Paulo Henrique foi diretor da Galeria Sibasolly de 2004 a 2008 e a retomada do  Salão Anapolino de 
Artes ocorreu em 2005. Clara Lima entrou como funcionária do MAC Jataí em 2004 e assumiu sua direção 
em 2009. As principais mudanças dentro do Salão Nacional de Arte de Jataí começaram a ocorrer a partir 
de 2005. A diretora naquele momento era Neila Carvalho de Lima, que é formada em artes plásticas, porém 
não foi possível identificar a qual instituição universitária ela esteve vinculada. Hoje, ela é a atual Secretária  
de Cultura e Turismo do município de Serranópolis, que fica próximo a Jataí.
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Outro dado que convém ser registrado é que os casos que serão discutidos são 

responsáveis pela constituição de acervos para o MAC Jataí e para o MAPL, através da 

aquisição das obras premiadas. Por configurarem-se como uma estratégia de inserção e 

circulação, os salões também reforçam determinadas escolhas de agentes presentes no 

circuito  artístico  goiano  e  auxiliam  na  compreensão  da  institucionalização  da  arte 

contemporânea operada a partir dos anos 2000.

Porém, deve-se também avaliar  esse processo de construção de um discurso 

sobre arte contemporânea tendo por base o modelo dos salões de arte. Em um artigo de  

1986, Aracy Amaral já tecia críticas a esse sistema. Ao observar o circuito artístico em 

diferentes Estados e cidades brasileiras, nota-se a permanência e preponderância que 

esse tipo de evento continua apresentando. Uma das ressalvas feitas por Amaral (2006, 

p. 222) é que esse tipo de prática endossava um “papel passivo das direções dos museus 

nas conceituações das linhas de formação de seus acervos”. Entretanto, proponho refletir  

sobre os salões enquanto estratégias e políticas ativas de aquisição de acervo, ainda que 

sujeitas  às  variações estipuladas pelo  corpo de jurados e  pelo  conjunto  de trabalhos 

inscritos. A própria participação de muitos dos seus diretores nas comissões de seleção e 

premiação indica a presença de um olhar institucional sob esse processo.

Outra situação que se estrutura a partir  desse destaque dado aos salões é a  

criação de uma certa  “ansiedade” por parte  da “nova” produção artística em ser  logo 

incorporada aos acervos museológicos. Amaral (2006, p.223) também aponta para essa 

situação, ainda nos anos 80, ao observar que “o salão se converteu, nos últimos vinte 

anos, ou mais, em um processo de afirmação, ou de acesso ao meio artístico (genuíno ou 

falso), por parte de artistas jovens”. Como foi apontado, anteriormente, a maior rapidez no 

processo de circulação e inserção,  pelo  mercado e pelas  instituições,  das produções 

contemporâneas colabora com essa percepção mais generalizada. Somada a isso, uma 

crítica em torno da “falta de espaços” onde expor sua produção permite compreender 

porque muitos artistas buscam esse modelo de institucionalização e legitimidade.

Contudo,  a  composição,  a  partir  dos  salões,  de  acervos  heterogêneos  e 

desconexos, é uma situação muito presente na maioria dos museus brasileiros. Não se 

espera, desse modo, que esses acervos sejam conformados por algum tipo de coerência 

e lógica interna dada previamente. Esse processo de construção de sentidos realiza-se na 

prática cotidiana da instituição. Cabe a elas um olhar atento aos seus acervos, mesmo 

que fundamentalmente informes113.

113 Em sua agenda anual, o MAC Jataí reserva sempre o mês de fevereiro para realização da exposição de  
seu acervo. Geralmente, são exposições compostas pelas obras premiadas ao longo das edições do salão 
e, em alguns casos, verificou-se um esforço de propor recortes conceituais dentro do acervo. No caso do 
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Como se verifica,  ainda,  muitas  instituições museológicas passaram a ganhar 

destaque, quase que exclusivamente, em decorrência dos salões, como é o caso do MAC 

Jataí  e  da  Galeria  Sibasolly.  A despeito  de  apresentarem  uma  agenda  com  outras 

exposições e  eventos,  a  projeção das mesmas,  regional  ou  nacional,  é  vinculada ao 

período de realização dos seus salões. Sobre esses momentos, portanto, conduzirei em 

seguida uma análise destas em instituições.

Museu de Arte Contemporânea de Jataí

Este museu foi criado em 1995 na cidade de Jataí, região sudoeste do Estado. 

Localizado no centro da cidade, em um edifício do século XIX (1893) construído pelo 

libanês  Alexandre  Gabriel  Alfaix,  trata-se  do  único  museu  de  arte  contemporânea  do 

interior do Estado de Goiás. Como foi explicitado, a despeito de sua fundação, ainda nos 

anos  90,  o  MAC  Jataí  começou  a  destacar-se  a  depois  da  criação  de  seu  salão. 

Atualmente em sua 12ª edição (2013), o  Salão Nacional de Arte de Jataí iniciou suas 

atividades em 2001114.

Nas suas primeiras edições, o Salão foi denominado de “Concurso de artistas 

jataienses  e  da  região”  ou  “Concurso  de  Artes  Plásticas  e  Fotografia”,  situação  que 

indicava seu caráter regional. Foi a partir da 4ª edição (2005) que o salão assumiu um 

caráter  nacional  e  buscou  olhar  também para  além de  uma  produção  artística  mais 

localizada. A história do salão, portanto, é reveladora desse processo de reformulação 

institucional que envolveu o museu. Seu edital, ao longo dos anos, foi revisto e atualizado, 

indicando  tanto  um  amadurecimento  da  instituição  quanto  um  posicionamento  mais 

efetivo rumo a arte contemporânea que baliza seu nome. A opção de manter a contagem 

das  edições  do  salão  desde  o  primeiro  concurso,  em  2001,  indica  que  este  é 

compreendido, pela instituição, como um processo em desenvolvimento.

Se, na 4ª edição, primeira em caráter nacional, suas categorias, desenho, pintura,  

escultura, gravura, fotografia e objeto, não contemplavam a gama diversa das práticas 

artísticas do período, a partir da edição seguinte, esse quadro modificou-se. Na 5ª edição 

MAPL, identifiquei algumas exposições nas quais o acervo é apresentado, sendo algumas vinculadas a 
datas comemorativas (aniversário  da cidade de Anápolis  ou da própria  instituição).  Com um foco mais 
direcionado para uma produção artística local, observa-se que mesmo nesses recortes a presença mais 
marcante são dos artistas anapolinos.

114 No ano de 2004 não aconteceu edição do Salão, que foi retomado no ano seguinte (4º Concurso de 
Artes Visuais de Jataí – Go).
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(2006), foi acrescentada a categoria instalação; na 8ª edição (2009), a de videoarte; e, na 

10ª (2011). passaram a aceitar performances. A incorporação dessas categorias pode ser 

entendida  como  um  esforço,  por  parte  do  MAC  Jataí,  de  melhor  adequar-se  às 

proposições artísticas atuais e, ainda, como uma estratégia para lidar com as limitações 

de seu espaço expositivo115. Essa situação em torno das categorias aceitas pelo Salão de 

Jataí reforça  também  a  perspectiva  de  que  o  “Brasil  chegou  a  contemporaneidade 

tardiamente”  e  que,  simultaneamente,  vive-se  diferentes  situações  em relação  à  arte 

contemporânea. Torna-se sintomática, portanto, uma discussão sobre a incorporação de 

categorias como instalação, videoarte e performance em um modelo de salão, em pleno 

século XXI, no interior do país.

Com uma preocupação com o registro escrito e visual do salão, o MAC Jataí tem 

produzido e lançado catálogos de suas edições. Com exceção da 6ª edição, que não 

possui ainda material publicado, os demais constam de publicação que, claramente, tem 

aprimorado-se em termos que qualidade de imagens e diagramação, apesar dos poucos 

recursos disponíveis. Alguns catálogos reúnem mais de uma edição do salão e constam 

com textos dos representantes políticos do governo municipal, da diretoria da instituição 

e, em alguns casos, dos membros das comissões de seleção e premiação. Nesses textos, 

enfatiza-se  a  projeção  que  o  salão  tem alcançado,  tanto  em âmbito  regional  quanto 

nacional, com afirmação de sua identidade institucional contemporânea através do acervo 

constituído. Outro ponto enfatizado é a qualidade de uma produção local que, passando 

pelo crivo dos jurados, consegue fazer-se presente nas edições do salão.

Pelos  números registrados no museu116,  percebe-se que,  aos poucos,  o  salão 

ganhou projeção e a quantidade de inscritos indica, em partes, a relevância desse evento 

no circuito artístico nacional. De menos de 50 inscrições em sua primeira realização, sua 

11ª  edição  (2012)  contou  com  um  total  de  409  artistas  inscritos,  dos  quais  foram 

selecionados dezessete117. A diretora atual da instituição, Clara Lima, entende que essa 

projeção  é  muito  favorecida  pela  rede  de  divulgação  que  está  disponível  através  da 

internet e que permitiu a participação de artistas de Estados como São Paulo, Rio Grande 

do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais e do Distrito Federal. A própria continuidade 

115 Por estar localizado em edifício tombado pelo Patrimônio Histórico Municipal, o MAC Jataí apresenta 
uma série de restrições quanto a reformas e ampliações. No Apêndice B é possível ter uma dimensão de 
seu espaço interno e das adaptações que são realizadas para exposição de arte contemporânea no local.

116 O museu realiza um trabalho muito importante de registro dos diversos dados que envolvem os eventos  
realizados dentro da instituição, seja os salões ou demais exposições.

117 Os números de artistas selecionados, em cada edição, varia conforme critérios estabelecidos por cada 
comissão de seleção. 1ª ed.: 35; 2ª ed.: 25; 3ª ed.: 23; 4ª ed.: 17; 5ª ed.: 18; 6ª ed.: 35; 7ª ed.: 21; 8ª ed.: 26; 
9ª ed.: 25; 10ª ed.: 17; 11ª ed.: 29 selecionados.
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e permanência do salão também confere uma certa visibilidade estável para o evento, 

além, é claro do montante garantido aos premiados que, da 8ª edição (2009) em diante 

permaneceu no valor de R$ 4 mil para cada colocado.

Entre os jurados que participaram das edições do Salão de Jataí118, figuram tanto 

artistas e agentes da região como produtores culturais, curadores e diretores de outras 

instituições  museológicas,  quanto  alguns  casos  de  agentes  de  fora  do  Estado,  como 

professores  da  Universidade  Federal  de  Uberlândia,  na  6ª  edição  (2007).  Observo, 

também, alguns nomes frequentes de agentes locais, como os de Carlos Sena, Divino 

Sobral,  Gilmar  Camilo,  Aguinaldo  Coelho  e  Selma  Parreira.  Esses  cinco  agentes 

mencionados são vinculados, ou estiveram vinculados em algum momento, às instituições 

museológicas  goianas  e  procedem  a  um  tipo  de  revezamento  entre  esses  museus, 

galerias e salões119.

Figura 45: Paulo Nazareth, Aeromoça, 2005, arame oxidado e maçã, Acervo MAC Jataí.

Quanto aos artistas selecionados e premiados, identifica-se desde artistas mais 

jovens, tanto em idade quanto em produção, artistas de Jataí e de cidades próximas, até  

artistas já reconhecidos no circuito local. Dos artistas de outros Estados que circularam 

118 Jurados da 2ª ed.: Rogério Marcolino, Mariza Magalhães, Andréa Carvalho, Dulceni Maria de Lima e Élio 
Amorim Lima; 3ª ed.: Rogério Marcolino, Luia Henrique, Vanderley Vilela, Neila Carvalho de Lima, Dulceni  
Maria de Lima e Edvaldo Assis Melo; 4ª ed.: Onésimo Carvalho, Rita Fantini e Adriano Tomitão; 5ª ed.:  
Divino Sobral e Carlos Sena; 6ª ed.: Thomaz Willian Mendonza-Harell, Paola Azevedo e Rodrigo Moretti; 7ª  
ed.: Aguinaldo Coelho, Renata Motta e Selma Parreira; 8ª ed.: Divino Sobral, Marcio Pizarro, Neila Carvalho 
e Suely Lima; 9ª ed.: Divino Sobral, Gilmar Camilo e Clara Lima; 10ª ed.: Rogério Flori, Henrique Lima e  
Luciana Martini; 11ª ed.: Edney Antunes, Gilmar Camilo, Luiz Mauro e Clara Lima.

119 No Apêndice C é apresentado este trânsito de agentes locais (e alguns externos) pelos salões, prêmios e 
concursos realizados no Estado de acordo com os papéis desempenhados em cada evento.
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por edições do salão destaco:  Daniel  Escobar,  André Venzon,  Paulo Nazareth,  Sinval 

Garcia,  Adriane  Hernandez,  Glayson  Arcanjo,  Paula  Almozara,  Kátia  Costa,  Leandro 

Pereira,  Evandro  Padro,  Flávio  Cerqueira,  Leonardo Fanzelau,  Loise  Rodrigues,  João 

Angelini, Alex Hornest, Augusto Lima, Fábio Baroli, Fernando Aquino, Dirnei Prates, Flávia 

Junqueira, Laura Gorski e Virgílio Neto.

Figura  46:  Weimer  Carvalho,  Cabeça  de  vento,  
2010, fotografia. Acervo MAC Jataí.

Segundo dados recém coletados na instituição, de um acervo composto por 301 

obras, um total de 140 tem como procedência o  Salão de Jataí.  E, desse conjunto, 33 

foram prêmios aquisitivos e 107 doações de artistas selecionados. O discurso da própria 

instituição, através dos catálogos dos salões, afirma que seu acervo tem atualizado-se 

principalmente  através  desse  evento.  Talvez  uma  das  tendências  possíveis  de  ser 

identificada nesse acervo seja a capacidade de formar “um panorama limitado, embora 

importante,  do  início  da  carreira  de  artistas  que  [farão],  anos  depois,  parte  da  cena 

nacional das artes visuais” (Oliveira, 2009, p. 91). Essa observação, feita por Oliveira em 

relação a salões mais antigos, pode vir a ser uma realidade para MAC Jataí daqui alguns 

anos. Casos desse tipo podem ser observados com obras pertencentes ao acervo dos 

artistas  Dalton  Paula,  Flávia  Junqueira,  Adriane Hernandez,  Flávio  Cerqueira  e  Paulo 

Nazareth.  Este  último,  nascido  em  Governador  Valadares  (MG),  em  1977,  ganhou 
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bastante  atenção  depois  de  realizar  a  performance  “Notícias  de  América”  na  qual 

caminhou de Minas Gerais até Miami, onde participou da feira Art Basel Miami Beach. No 

ano de 2013 foi  convidado a participar da Bienal de Veneza e da Bienal de Lyon. Os 

objetos de Paulo Nazareth presentes no MAC Jataí são de 2004 e 2005, distantes desses 

trabalhos mais recentes do artista. Entretanto, elas podem vir a tornar-se registro de uma 

trajetória a partir do diálogo com outras instituições que também possuam suas obras 

desse período em acervo. Claro está que esse tipo de prática é de grande risco, pois a  

velocidade de absorção e circulação dos artistas atuais não é garantia da durabilidade de 

suas trajetórias, sendo comum, em acervos como o do MAC Jataí, a presença de artistas 

que não atuam mais na área.

Sem a existência de cursos universitários específicos,  o diálogo que o museu 

estabelece com a comunidade ocorre principalmente através das formações em História e 

Pedagogia, oferecidas pelo campus da UFG em Jataí. Um trabalho continuado de ação 

educativa com escolas da cidade através de oficinas de arte dirigidas ao público infantil é, 

também,  uma  das  prioridades  da  instituição  que  mantém  essa  iniciativa  desde  sua 

fundação. Quanto a uma cena local, o principal destaque é no campo da fotografia. A 

atuação do MAC Jataí, nesta região do Estado, incentivou muito a produção de alguns 

fotógrafos  cuja  presença  nos salões  é  recorrente,  o  que permite,  inclusive,  averiguar 

alguns desdobramentos dessas produções. Entre esses artistas, destaco Roosevelt Vilela 

(3ª, 7ª, 9ª e 11ª ed.), Izaltino Guimarães (1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª e 11ª ed.) e Weimer 

Carvalho (8ª,  9ª e 11ª ed.).  Na 11ª edição desse evento os três artistas receberam a 

homenagem do júri pela contribuição cultural e artística para o Salão Nacional de Arte.

Dos artistas atuantes em Goiás que já participaram de edições do salão ressalto: 

Camila  Valle,  Ludmila  Steckelberg,  Kátia  Jacarandá,  Sylvana  Lobo,  Keith  Richard, 

Rogério Flori, Nonato Coelho, Tiago Duarte, Sandro Tôrres, Paul Setúbal, Helô Sanvoy, 

Yara Pina, Marcela Campos e Dalton Paula. Em sua maioria são artistas vinculados a 

uma  produção  muito  recente  e  oriundos  da  região  metropolitana  de  Goiânia.  Desse 

conjunto,  o trabalho de Marcela Campos,  Cala a boca já  morreu,  performance de 15 

minutos, recebeu um dos prêmios aquisitivos na 11ª edição (2012) do Salão. Esse dado 

foi  destacado  pela  diretora  da  instituição,  Clara  Lima,  indicando  o  ineditismo  desse 

prêmio. A recente inclusão dessa categoria no edital do salão e sua premiação em sua 11ª  

edição apontam para a criação de um espaço de reflexão sobre arte contemporânea na 

região e no museu, a despeito de seu caráter tardio. Outro exemplo desse processo está  

na realização de palestras e oficinas com os jurados que compõem as comissões de 

seleção  e  premiação.  Quando  da  7ª  edição  (2008),  foi  apresentada  a  palestra  “Arte 
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contemporânea  e  novas  mídias”,  que  já  visava  criar  um  ambiente  receptivo  à 

incorporação da categoria videoarte na edição seguinte do salão, em 2009.

Como afirmou o jurado Divino Sobral, no catálogo do 8º Salão (2009), o trabalho 

realizado pelo museu “rompeu fronteiras e ampliou o repertório artístico disponível a Jataí 

e às cidades circunvizinhas”. Além disso, o MAC Jataí “desenvolveu relevante operação 

de descentralização do circuito de artes plásticas de Goiás […] oferecendo ao público da 

região  do  sudoeste  goiano  a  oportunidade  de  conhecer  os  caminhos  trilhados  pela 

produção emergente de artistas contemporâneos” (Sobral,  2009).  Essa observação de 

Sobral  colabora  na  percepção  de  que,  para  o  caso  do  MAC  Jataí,  existe  mais  um 

movimento de “fora para dentro” que o contrário, ou seja, são os artistas e agentes de fora 

da  cidade  de  Jataí  que  passam  a  prestigiar  e  comparecer  ao  Salão  com  mais 

preponderância. Não se observa a participação dos agentes da cidade, como por exemplo 

Clara Lima, na composição de comissões de seleção de salões ou exposições de outras 

instituições  do  Estado.  E  são  poucos  artistas  de  Jataí  e  cidades  vizinhas  que  têm 

ganhado  destaque  fora  dessa  região.  Apesar  de  criar  essa  possibilidade  de  dar 

visibilidade para uma produção local em relação aos agentes de fora da cidade, o salão 

tem se direcionado para uma prática que é pontuada por Oliveira (2009, p. 140) como 

inclinada “a escolher nomes de fora para apresentá-los à cidade. Situação que torna  mais 

forte  a  tese  de  que  o  salão,  admitido  no  circuito  nacional,  presta-se a conferir 

legitimidade a novas carreiras desde então”. É nesse sentido que cabe pensar mais a 

partir  da  ideia  de  deslocamento  que  propriamente  descentralização.  Diante  de  uma 

fragilidade dos circuitos periféricos, da ausência de especialistas e de instituições mais 

consolidadas, os salões nacionais, em contextos regionais, tendem a se direcionar para 

esse tipo de prática.

Galeria de Artes Antônio Sibasolly

Na década de 1980,  novas instituições museológicas foram criadas,  tanto  em 

Goiânia quanto em Anápolis. Nesta última ocorreu a inauguração da Galeria Sibasolly, em 

27 de julho de 1982, e, posteriormente, do Museu de Artes Plásticas Loures (MAPL), em 

18 de setembro de 1989. Anápolis, então, já contava com a existência da Escola de Artes 

Oswaldo  Verano,  como  foi  observado  no  primeiro  capítulo,  mas  essas  duas  novas 

instituições assumiram um importante papel enquanto articuladoras da produção artística 

na  cidade.  Entretanto,  nesse  início  elas  ainda  estavam  muito  presas  aos  padrões 
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estéticos  estabelecidos  por  esta  Escola  que,  inclusive,  era  responsável  por  várias 

exposições realizadas tanto na Galeria Sibasolly quanto no MAPL.

Inicialmente, a Galeria funcionava no prédio do Centro Administrativo de Anápolis.  

Já  o  MAPL funcionou,  primeiro,  na  Praça  Americano  do  Brasil  e,  hoje,  encontra-se 

instalado na sede da Secretaria Municipal de Cultura, na Praça Bom Jesus, no centro de  

Anápolis, junto a Galeria Sibasolly. Do fato de compartilharem o mesmo espaço físico,  

verifica-se o desenvolvimento de projetos conjuntos, mas também, uma certa desordem 

quanto aos seus papéis e limites de atuação. Em seus documentos oficiais e nos  web 

sites do  governo  de  Anápolis,  ambas  instituições  são  indicadas  de  forma  distinta; 

entretanto, ao pesquisar a relação de exposições por elas organizadas, observa-se certa 

confusão, por exemplo, quanto a uma definição mais exata de quais seriam as exposições 

realizadas por cada instituição.

Além do espaço físico, portanto, a história e a atuação dessas duas instituições 

confundem-se em muitos  pontos.  A Galeria  Sibasolly,  assim que foi  criada,  tornou-se 

responsável pelo  Salão Anapolino de Artes,  existente desde 1979. Com o acúmulo de 

obras provenientes dos prêmios aquisitivos, surgiu a necessidade de uma outra instituição 

que atuaria especificamente em relação a esse acervo. Foi então que, em 1989, criaram o 

MAPL. No caso desse museu fica evidente o seu papel como “um mero depositário de 

prêmios”. Mesmo contando com direção e agenda de exposições autônomas em relação 

a galeria, nota-se que ele pouco se destaca no circuito artístico goiano. Da relação de 

exposições do MAPL que foi possível verificar, a maioria são individuais ou coletivas de 

artistas anapolinos, e algumas parcerias com outras instituições do Estado como o MAG e 

a FJC. Nota-se, por essas exposições, que seu foco raramente é o acervo referente ao 

salão120.

E  quando  os  museus  não  se  identificam  com  o  legado   patrimonial 
deixado  pelos salões, independentemente de natureza, a instituição acaba 
por desinteressar‐se pela coleção. O resultado é perceptível: não realiza 
exposições com as obras, não  publica as obras e não se preocupa em 
produzir arquivos sobre os eventos; enfim, não se narra por meio deles. 
Quando o contrário ocorre, as obras adquiridas pelos salões passam a ser 
celebradas pela rememoração do evento (OLIVEIRA, 2009, p. 153).

120 Entre  as exposições de acervo  identificadas como produzidas  pelo  MAPL constam:  Acervos,  2005; 
Figura e Paisagem,  2006;  Acervo de papéis,  2007;  Na parede da memória,  2011. Algumas delas eram 
compostas por obras premiadas e selecionadas em edições do salão. Das quatro exposições mencionadas, 
apenas a última consta de catálogo e indica um recorte de obras premiadas na primeira fase do salão. A 
falta de registros mais completos das atividades tanto da Galeria Sibasolly quanto do MAPL dificultaram 
uma melhor identificação dessas questões.
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Apesar dessa relação um tanto desconectada entre o MAPL e o acervo formado 

pelo Salão Anapolino de Artes, esse museu participa como apoiador da Galeria Sibasolly 

na  sua  organização.  Além  dos  espaços  expositivos  que  são  compartilhados  nas 

exposições de cada edição do salão, os funcionários do MAPL auxiliam na estruturação 

do mesmo.

A história do salão pode ser dividida em dois momentos: de 1979 a 1992 (1ª a 13ª 

edições)  e  a  partir  de  2005  (14ª  edição).  Entre  esses  dois  períodos  ele  esteve 

paralisado121, sendo retomado em 2005, durante a gestão da Galeria por Paulo Henrique. 

O salão, nessa primeira fase, apresentou diferentes denominações, principalmente pela 

alteração de seu caráter, regional ou nacional, conforme cada edição. Até sua 8ª edição 

(1987),  possuía  caráter  regional,  mas  a  partir  da  9ª  edição  (1988)  adotou  uma 

abrangência nacional que perdurou até a 13ª edição, em 1992. Em sua segunda fase 

também se observa esse tipo de variação, mas ele tem se direcionado cada vez mais 

para um foco regional. A periodicidade do salão, também, não foi uma constante quando 

de  sua  retomada  em  2005,  mas  desde  2010  (16ª  ed.)  o  salão  tem  se  realizado 

anualmente.

Em  sua  primeira  fase,  o  salão  tinha  um  foco  principalmente  nos  artistas 

anapolinos e, apesar de ter contado com algumas edições nacionais, sua abrangência 

não chegou a  ser  tão  ampla  como pretendiam seus primeiros  coordenadores.  Nesse 

período observava-se, também, a lógica de reconhecimento e legitimação dos artistas 

através dos salões, pois, conforme sugerem alguns funcionários mais antigos da casa,  

era preciso “ter currículo para expor na galeria [Sibasolly]”122 e esse “status” era conferido 

pela participação nas edições do salão.

Mas, a despeito da existência desse salão, desde 1979, interessa-me analisá-lo a 

partir de sua retomada em 2005 pois, nesse contexto, ele pode ser compreendido como 

um  desdobramento  do  projeto  de  reformulação  da  Galeria  Sibasolly.  Em  entrevista 

concedida a esta pesquisa, Paulo Henrique situa as condições que possibilitaram esse 

projeto.

No início de 2004 eu recebi o convite pra assumir a direção da Galeria 
Antônio Sibasolly. Isto foi na gestão da professora Marisa Espíndola, que 

121 Foram 13 anos sem a ocorrência do salão. De 1979 a 1992 ocorreram 13 edições e, de 2005 até sua 
mais recente edição em 2013, foram mais seis realizações.

122 Informação coletada durante uma visita à instituição para pesquisa de campo, em 2012. Apesar de seu 
caráter informal estes registros apontam indícios interessantes para análise do salão em questão.
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era Secretária de Cultura. Na época ela queria alguém que conseguisse 
ressignificar e reinserir  a cidade de Anápolis no mapa. Porque a cidade 
tinha sido marginalizada,  não se tinha participação de artistas, nem em 
âmbito  regional,  nem  para  Goiás.  Não  existia  mais  nada  de  relevante 
produzido na cidade. E era uma cidade que, até 1992, tinha o único salão 
do Centro-oeste com treze edições consecutivas (HENRIQUE, 2013).

Como se depreende por essa fala, a retomada do salão carrega um sentido de 

renovação e visibilidade para a cidade de Anápolis e para os agentes envolvidos. No caso 

de Paulo Henrique, observa-se como ele constrói um discurso carregado por um sentido 

impactante de “reinvenção” da Galeria, sendo ele o responsável por essa recriação. Esse 

processo  envolveu,  também,  a  atualização  da  instituição  junto  aos  códigos  artísticos 

contemporâneos.

Figura 47: Loise Rodrigues, sem título (1-8), óleo sobre tela, Acervo MAC Jataí.

Um dos elementos, sugeridos por Paulo Henrique, como relacionado a um estado 

de “paralisia” que a cidade de Anápolis vivia, era o modelo de ensino copista instituído 

pela  Escola  de  Artes  Oswaldo  Verano.  Como  ela  era  a  principal  responsável  pela 

formação dos artistas que ocupavam tanto a Galeria Sibasolly quanto o MAPL, a sua 

desatualização  aumentou  essa  defasagem  em  relação  à  arte  contemporânea.  “Eram 

pessoas  que  tinham habilidade  técnica,  mas  que  não  se  envolviam com o  processo 

criativo  estético  e  conceitual  da  produção  de  arte  contemporânea”  (2013).  Por  esta 
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perspectiva,  é  compreensível  a  relevância  que  a  retomada  do  salão  adquiriu  nesse 

discurso da Galeria Sibasolly, da cidade de Anápolis e do agente Paulo Henrique.

Dentre  as  mudanças  que  o  Salão  Anapolino  de  Artes incorporou,  estavam a 

atualização de seu formato com aceite de categorias mais diversas, seleção de um menor 

número de artistas, inscrição por projetos e novos valores para os prêmios. Com exceção 

do 16º salão, que não apresentou envolvimento de Paulo Henrique em sua organização e 

realizou algumas modificações quanto a esse novo edital, as demais edições aceitaram 

trabalhos  em desenho,  escultura,  fotografia,  gravura,  instalação,  objeto,  performance, 

pintura e videoarte. Quanto ao número de selecionados, dentro de um caráter regional, 

este tem variado de 15 a 20 artistas. E sobre os prêmios, em sua edição de 2005 (14º) 

foram três prêmios aquisitivos no valor de R$ 7 mil cada e, a partir da edição seguinte em 

2007 (15º), foram premiados três trabalhos no valor de R$ 5 mil cada. Outra preocupação 

nesse retorno do salão foi com um esforço de atualização em termos de expografia e 

publicação. Paulo Henrique criou um padrão de catálogo que tem se mantido incluindo 

reprodução das obras selecionadas e premiadas, além da inclusão de textos da curadoria, 

de  jurados  e  representantes  do  governo  de  Anápolis.  A atenção  conferida  a  esses 

aspectos do sistema expositivo é muito consequência do trabalho que alguns agentes tem 

realizado a partir das instituições de Goiânia estabelecendo “modos contemporâneos e 

profissionais” de exposição.

Depois  de  sua  retomada,  apenas  duas  edições  fugiram  desse  novo  padrão 

estabelecido para o salão. O 15º salão foi também denominado de Salão de Arte “Retrato 

de  sua história”.  Dentro  das comemorações do centenário  da  cidade de Anápolis,  foi  

negociado junto ao curador e organizador do salão, Paulo Henrique, que essa edição 

fosse exclusiva para artistas nascidos ou residentes nessa cidade há mais de seis meses. 

Dentro desse recorte foram selecionados 15 artistas que auxiliaram na afirmação de uma 

“geração” mais afinada com os propósitos contemporâneos da Galeria Sibasolly. A edição 

seguinte (16º), em 2010, marcou o afastamento temporário de Paulo Henrique do salão,  

por questões políticas, e algumas mudanças no seu perfil. Essa situação ocorreu apenas 

nessa edição e demonstra o quanto  o projeto atualizado do salão está estreitamente 

imbricado  com  seu  propositor  Paulo  Henrique.  Nessa  edição  foram  aceitos  artistas 

residentes em todo território nacional, mas se limitou às categorias previstas por edital 

(desenho, escultura, fotografia, instalação, objeto e pintura) e propôs-se uma premiação 

vinculada às mesmas (6 prêmios no valor de R$ 3mil cada por categoria). Paulo Henrique 

avalia essa edição como um retrocesso diante do trabalho que ele iniciou com sua gestão 

da galeria em 2004.
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A seleção de alguns artistas cuja produção destacou-se nos anos 90, como Edney 

Antunes,  Eliane Chaud,  Luiz  Mauro,  Marcelo Solá,  Marcus Freitas,  Pitágoras,  Sandro 

Gomide, Telma Alves e Zé César, no 14º Salão Anapolino de Artes (2005) conferiu ainda 

mais  relevância  para  o  retorno  deste  projeto.  São  artistas  que,  como  foi  analisado,  

ganharam bastante visibilidade ao longo dos anos 90 através de eventos fora do Estado e 

que,  a  partir  dos  anos  2000  participam  do  processo  de  institucionalização  da  arte 

contemporânea  em Goiás.  Outro  elemento  que  conferiu  legitimidade  ao  projeto  foi  a 

escolha de agentes locais que já apresentavam uma trajetória e presença marcante no 

circuito do Estado para atuarem como jurados. Paulo Henrique confirma que convidou 

nomes que pudessem atrair  o  interesse dos artistas  em passar  por  suas avaliações. 

Alguns  dos  jurados  das  edições  realizadas  entre  2005  e  2012  foram:  Carlos  Sena,  

Aguinaldo Coelho, Leonam Fleury, Divino Sobral, Gilmar Camilo, além do próprio Paulo 

Henrique. O trânsito desses agentes pelos salões realizados em Anápolis e Jataí indicam 

como um discurso em torno da arte contemporânea é disseminado a partir de Goiânia 

para outras cidades goianas.

O papel que a Galeria Sibasolly assumiu dentro do circuito institucional goiano 

também foi alterado pelo projeto do salão. A circulação dos artistas mencionados acima, 

em edições do salão, geraram um quadro de maior visibilidade para Galeria.  Sintoma 

disso é uma série de exposições que acontecem a partir de 2004 nesse espaço. Algumas 

apresentavam acervos contemporâneos de instituições diversas123,  outras  focavam em 

exposições individuais de artistas atuantes nos anos 90124 e, mais recentemente, algumas 

abriram  espaço  para  experimentações  de  alunos  da  FAV125.  Paulo  Henrique  também 

assinou a produção e curadoria de algumas exposições como Olhar Reflexivo  (2005) e 

123 A exposição  de  reinauguração  da  Galeria,  em 2004,  quando passou a  ocupar  sua  sede  atual,  foi  
realizada  com obras  do  acervo  MACGO premiadas  em edições  do  Salão  Nacional  de  Arte  –  Prêmio 
Flamboyant (Adams Carvalho, Alexandre Monteiro, Edouard Fraipont, Marcelo Moscheta, Marcos Abreu e 
Pitágoras). Outra exposição foi a coletiva Recortes, em 2005, com obras de premiados e selecionados na 1ª 
e  2ª  edições  do  Prêmio  CELG  de  Artes  Plásticas  (Babidu,  Edney  Antunes,  François  Calil,  Fernando 
Thomen, Leonam Fleury, Liah, Luiz Mauro, Marcos Soares, Marcus Freitas, Paulo Henrique, Paulo Veiga, 
Pitágoras, Rodrigo Flávio, Selma Parreira e Telma Alves). Uma terceira exposição que poderia ser citada é 
Visível  – Legível  de 2005. Esta coletiva com curadoria de Divino Sobral foi  depois reapresentada, com 
algumas modificações, na Galeria da FAV, em 2006, sob o nome de VER = LER. Na versão em Anápolis 
apresentou trabalhos de Jorge Menna Barreto, Fabiano Gonper, Alexandre Monteiro, Edney Antunes, Leila 
Danziger, André Burian, Murilo Maia, Juliano Moraes, Marcelo Solá, Divino Sobral, José Rufino, Leya Mira  
Brander e Walton Hoffmann.

124 Artistas como Telma Alves, Nonato Coelho, Simone Marçal, Zé César, Eliane Chaud, Antônio Carlos Elias 
e Kátia Jacarandá realizaram exposições individuais na Galeria Sibasolly a partir de 2004.

125 Em parceria com o MAPL, as exposições Novos indícios (2010) e Abrigo Lateral (2011) apresentaram a 
produção de  alunos  da FAV sob  coordenação da  professora  Manoela  Afonso.  Essas  duas instituições 
posicionam-se, portanto, como parceiras da faculdade, ao mesmo tempo em que suprem, em partes, uma 
demanda que a FAV deveria atender por laboratórios expositivos de curadoria e expografia para os alunos.
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Grandes nomes da arte goiana: Siron Franco e Antônio Poteiro (2007). A primeira foi uma 

coletiva de arte anapolina incluindo artistas autodidatas, artistas oriundos da Escola de 

Arte Oswaldo Verano e outros com formação acadêmica. A segunda mostra é apontada 

por Paulo Henrique como sua primeira proposta curatorial efetiva para além do salão. A 

exposição  apresentava  um  recorte  da  produção  dos  anos  70  e  80  de  dois  nomes 

reconhecidos da arte goiana. Nota-se como essas suas primeiras experiências curatoriais 

evitam riscos e apostam em uma arte já balizada.

Figura 48: Telma Alves, Viagem Noturna, 2007, Díptico, Acrílica s/ tela, Acervo UFG.

Essa atração que a Galeria  passou a gerar  dentro do circuito  artístico goiano 

aponta para uma situação que, como observei, Jataí talvez não tenha alcançado ainda. 

Toda movimentação promovida a partir da Galeria Sibasolly reverbera de um modo mais 

intenso no contexto da cidade de Goiânia, incluindo nos museus, nas galerias e na própria 

FAV. Fator diferencial dessa relação é a maior proximidade entre Anápolis e Goiânia 126, o 

que  facilita  o  deslocamento  por  essas  duas  cidades,  incluindo  o  de  muitos  alunos 

anapolinos presentes na FAV. A existência também de uma escola de arte, em Anápolis,  

mesmo que  dentro  de  padrões  defasados,  colaborou  para  a  criação de  um contexto 

artístico  ainda  que  local.  Como  pontuei,  para  Jataí  essa  situação  é  muito  diferente. 

Distante  da  capital  do  Estado  e  sem  uma  faculdade  de  arte,  o  MAC  Jataí  assumiu 

praticamente sozinho a responsabilidade em criar e manter tal contexto. É dentro dessa 

perspectiva que se compreende o destaque que, mais recentemente, alguns artistas de 

Anápolis estão alcançado nas instituições de Goiânia.

126 Enquanto Jataí encontra-se a 321 km de Goiânia, Anápolis está a 59 km da capital do Estado.
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Uma característica forte que o projeto novo do Salão Anapolino de Artes possui, e 

que  influencia  diretamente  o  fenômeno que  acabei  de  analisar,  é  o  foco  nos  jovens  

artistas.  Desde a edição de 2005 nota-se  uma presença significativa  de artistas  com 

trajetórias mais recentes como: João Angelini, Luciana Paiva, Ludmila Steckelberg, Tiago 

Alarcão, Rondinelli Linhares, Adelaide Fontoura, Valdson Ramos, Tiago Duarte, Frederico 

Ladd,  Evandro Prado,  Loise Rodrigues,  Dalton Paula,  Paul  Setúbal,  Santhiago Selon,  

Virgílio Neto, Helô Sanvoy, Fernando Aquino, Diogo Miranda, Joardo Filho, Sylvana Lobo, 

Vula Toubas e Grupo EmpreZa. Esse perfil de produção é reflexo do foco de atuação de 

Paulo Henrique. Diante de sua percepção pessoal de que “os jovens artistas ainda estão 

órfãos de instituições e de alguém que possa refletir e escrever sobre suas produções” 

(op. cit),  esse agente do circuito artístico goiano assumiu esta causa como sua frente 

principal de atuação. Um exemplo de como ele vem se inserindo neste nicho de “jovens 

artistas”  foi  a  exposição  itinerante  Dialetos127, realizada  em 2012. No  catálogo  dessa 

exposição,  que  contou  com  alguns  dos  artistas  citados  acima128,  Paulo  Henrique 

apresentou sua proposta curatorial da seguinte forma:

A exposição visa trazer à tona a produção variada de talentos emergentes 
ao  longo  da  primeira  década  do  século  e  que  tiveram  seus  trabalhos 
apresentados  recentemente  em  salões  regionais  e  em  projetos 
acadêmicos e, ainda, os mapeados e selecionados no projeto “Rumos” do 
Instituto Cultural Itaú – edição 2011/2013 (HENRIQUE, 2012).

Apesar do risco de assumir como objetivo disseminar uma arte contemporânea 

jovem do Centro-oeste129,  percebe-se,  novamente,  como Paulo  Henrique se  apoia  em 

seleções e mapeamentos prévios, sendo alguns casos externos a Goiás. Reproduzindo a 

lógica de legitimação presente no Estado, ele aposta em um grupo de artistas que estão 

presentes em salões locais, incluindo o Salão de Arte Contemporânea do Centro-oeste, o 

Salão  Nacional  de  Arte  de  Jataí  e  o  Salão  Anapolino  de  Artes.  Nesse  sentido,  sua 

experiência à frente desse projeto foi  fundamental para seu posicionamento dentro do 

127 A exposição passou pelo MARCO – Museu de Arte Contemporânea de Mato Grosso do Sul (Campo 
Grande), pela Galeria de Arte Frei Confaloni (Goiânia) e pela Galeria Antônio Sibasolly (Anápolis).

128 Participaram da exposição:  Ana Ruas, Adelaide Fontoura, Camila Soato,  Dalton Paula, Daniel Reino, 
Diogo Miranda, Evandro Prado, Fernando Aquino,  Helô Sanvoy,  Joardo Filho,  Loise Rodrigues,  Nilvana 
Mujico, Marília Saenger, Priscilla Pessoa, Rondinelli Linhares, Tiago Duarte, Thaís Galbiati, Thiago Barros,  
Valdson Ramos e Virgílio Neto.

129 A exposição incluiu artistas de Goiás, Mato Grosso do Sul e do Distrito Federal.
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circuito artístico local enquanto curador e articulador da jovem produção goiana.

Na entrevista concedida por Paulo Henrique130, ele destaca como, a partir de sua 

gestão, começou a se formar um grupo de artistas mais sintonizados com uma produção 

contemporânea131. Ele diferencia esse grupo a partir de um vínculo que a maioria desses 

artistas possuem com a FAV e que caracterizaria suas formações e produções. Segundo 

Paulo, são estes artistas que apoiaram o seu projeto de reformulação da Galeria Sibasolly 

e que passaram a ocupá-la  enquanto um espaço de experimentação contemporânea. 

Nesse ponto, ele associa a existência desse grupo de artistas com a realização do 15º 

salão, composto apenas por artistas residentes em Anápolis e que apresentou, para ele, 

uma “cara de salão contemporâneo”. Observa-se também como a FAV passou a ter uma 

presença mais significativa na formação de uma nova geração de artistas em Goiás

Um último aspecto que gostaria  de ressaltar  em relação ao projeto  do  Salão 

Anapolino de Arte trata de seu caráter regional. Em sua edição de 2005 ele foi aberto aos 

artistas de Goiás e do Distrito Federal. Nas edições seguintes, essa noção de região foi 

ampliada, incluindo ao primeiro conjunto os Estados do Mato Grosso, Mato Grosso do 

Sul, Minas Gerais e Tocantins. E, em 2011, na sua 18ª edição, acrescentou-se o Estado 

da  Bahia  a  esse  grupo.  Ao  mesmo  tempo,  portanto,  que  este  salão  insere-se  num 

conjunto de iniciativas que tentam rearticular as artes visuais na região do Centro-oeste 132, 

ele também se diferencia ao partir do pressuposto de que Goiás faz parte de um espaço 

territorial mais amplo que o previsto politicamente. A inclusão dos Estados do Tocantins, 

da Bahia e de Minas Gerais (com destaque para o Triângulo Mineiro) é indício dessa 

compreensão.

Para  Paulo  Henrique  (2013),  essa  perspectiva  regional  “[...]  é  uma  forma  de 

democratização. Quando você cria uma política regional, não é uma política ufanista ou 

bairrista, mas é uma forma de democratizar o acesso a prêmios, de consolidar e fortalecer 

uma produção local”. A discussão que permeia esta pesquisa em torno da relação entre  

regional  e  nacional  em termos  de  legitimação  artística  é  localizada  nesse  panorama 

apresentado pelos salões do MAC Jataí e da Galeria Sibasolly. Se, por um lado, reafirma-

130 Entrevista concedida em Goiânia, 28/01/2013.

131 Ele  chega  a  mencionar  alguns  nomes,  mas  por  fim  fez  referência  ao  mapeamento  realizado  pelo  
programa Rumos (2008/2009) que listou em seu catálogo os seguintes artistas: Adelaide Fontoura, Antônio 
Carlos  Elias,  Jakelline  Pacheco,  Paulo  Henrique,  Frederico  Ladd,  Nonato  Coelho,  Silvio  Morais,  Tiago 
Alarcão, Tiago Duarte,  Valdson Ramos, Maria Fernandes,  Dinajara Kalupniek,  Napefi,  Erasmo Mageri  e 
ZéuGusto Neves.

132 Outras iniciativas neste direcionamento foram, em 2011, o I Salão de Arte Contemporânea do Centro-
oeste promovido pelo CCUFG, e,  em 2012,  a exposição  Dialetos com curadoria  de Paulo  Henrique,  o 
Prêmio Jovem Arte Mato-grossense e o Salão de Arte de Mato Grosso do Sul promovido pelo MARCO.
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se um desejo por ser inserido num contexto mais amplo e nacional, por outro, não se 

perde por completo uma certa dimensão regional, ainda que esta esteja pautada dentro  

de fronteiras moventes e que qualquer pretensão a uma arte contemporânea regionalista 

seja vista com ressalvas. É com base nessa relação, em certa medida contraditória, que a 

arte contemporânea está sendo institucionalizada em Goiás, principalmente a partir dos 

anos 2000. E é sobre este processo que o próximo capítulo irá versar.
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3 A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA ARTE CONTEMPORÂNEA EM GOIÁS

Parece não haver alternativa senão a de se legitimar na  

própria prática, no terreno informal do empírico, de modo 

desorganizado e selvagem.

Carlos Zilio, José Resende, 

Ronaldo Brito, Waltercio Caldas

Nessa pesquisa, ao adotar a perspectiva que afirma a existência de diferentes 

temporalidades históricas convivendo simultaneamente, opto por compreender o circuito 

artístico goiano mais pela ideia de desdobramento que de ruptura. Desde um desejo por 

modernidade  enquanto  fenômeno  histórico,  passando  pela  permanência  do  moderno 

através de uma tradição instalada pelas academias, a um desejo pelo contemporâneo 

expresso através de uma produção artística em deslocamento e sua institucionalização 

mais recente.

Se no capítulo anterior a análise de alguns eventos ocorreu pelo enfoque nos 

artistas  em  trânsito dentro  da  circulação  da  produção  contemporânea  em  território 

nacional, neste momento enfatizo os  agentes em deslocamento entre museus, galerias, 

faculdades e salões do Estado. É através deles que se constrói um discurso em torno da  

arte contemporânea em Goiás. A institucionalização da produção de 90 ocorre, portanto,  

desde um local de fala que parte das próprias instituições artísticas.

A construção desse discurso é resultado de um duplo processo. A primeira faceta 

dele foi discutido, anteriormente, e envolve o intenso deslocamento de artistas a partir dos 

anos 90, e que segue durante os anos 2000. Seu segundo aspecto trata da entrada de 

agentes nas instituições artísticas da região. A maioria deles são artistas que participaram 

desse deslocamento e que, no momento seguinte, passam a assumir outras funções nos 

museus, galerias e faculdades do Estado.

Dentro de estruturas institucionais precárias em termos de investimento público, 

arquitetura adequada,  corpo de funcionários capacitados,  entre outros,  esses agentes 

absorvem uma variedade de funções que atravessam as áreas da curadoria,  gestão, 

expografia,  montagem,  ação  educativa,  formação  acadêmica,  produção  cultural  e 

pesquisa. Esse fenômeno é marcado por experiências práticas efetuadas diretamente na 

rotina museológica e institucional. Com essa atuação em múltiplas frentes de trabalho, os 

agentes do circuito artístico goiano passam também a responder pela construção de um 
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discurso  sobre  arte  que,  nesse  caso,  adquire  uma  perspectiva  institucional,  oficial  e 

pública133.  

Como  foi  proposto,  no  decorrer  dos  demais  capítulos,  a  composição  deste 

discurso assumiu determinadas particularidades de acordo com a formação do circuito 

artístico local. A partir da construção de Goiânia, viu-se como ele esteve vinculado a toda 

movimentação  gerada  pelas  escolas  de  arte  nessa  cidade.  Com base  no  projeto  de 

modernidade que reverberava ainda nos anos 50 e 60, os artistas-professores dessas 

escolas foram os principais responsáveis pela criação e manutenção de um discurso que, 

de algum modo, instituiu uma “tradição pictórica” na região. Durante os anos 80, essa 

tradição ganhou destaque através do crescimento de um mercado de arte voraz com foco 

numa produção local.

A retração desse fenômeno econômico, a partir da década de 1990, aliada a um 

contexto local de ensino defasado, direcionou o posicionamento paralelo de outro grupo 

de artistas. Ao adotarem uma postura autodidata e de “abandono da pintura” em favor de 

novas linguagens e questões, eles começaram a reconfigurar o circuito artístico local. Por 

falta de opções e estímulos no Estado, eles buscaram, em outros circuitos, modos de 

expor e legitimar-se. E mesmo com a manutenção de sua base de produção em Goiás, 

esse grupo promoveu um intenso deslocamento  por  instituições,  exposições e  salões 

diversos espalhados pelo país. As demandas ao circuito artístico local que surgem dessa 

nova produção auxiliaram no processo de atualização ou, em alguns casos, criação de 

instituições e eventos cujo escopo era arte  contemporânea.  E a incorporação desses 

artistas e de suas obras aos acervos das instituições pesquisadas revelam indícios do 

discurso sobre arte em Goiás, a partir dos anos 2000.

Há de se observar que existe uma produção artística contemporânea pontual, em 

Goiás, anterior aos anos 90, mas ela não era acompanhada por uma rede de estruturas 

institucionais que a abrigasse e a incorporasse de modo apropriado. Como foi destacado, 

o circuito local possui exemplos de uma produção contemporânea desde os anos 70 e 80, 

mas esse quadro estruturou-se com mais propriedade a partir da década de 2000. Seja 

pela criação e, em alguns casos, uma reformulação de instituições museológicas como foi  

apresentado, por exemplo, em relação à FAV e sua galeria, ao MAC Jataí e à Galeria 

Sibasolly. Ou seja, por outras situações que envolvem salões realizados em Goiânia e a 

atuação mais específica de algumas instituições como o MACGO e, mais recentemente, o 

CCUFG.

133 A minha opção de trabalhar apenas com este recorte foi explicitada previamente e parte da percepção da 
preponderância de um discurso institucional público sobre arte em Goiás a partir da década de 1990.
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Diante de várias análises que versavam sobre uma suposta descentralização da 

arte contemporânea, esforcei-me em levar esta situação para dentro do Estado de Goiás. 

A inclusão das instituições de Jataí e Anápolis seguiram esse direcionamento. Se iniciei o 

primeiro capítulo tratando de Goiânia, para este encerramento retorno a ela. Depois de 

um deslocamento por Jataí e Anápolis, volto para o contexto específico dessa cidade, 

como aquele artista  que permanece em sua cidade de origem. Desde sua fundação,  

Goiânia tem concentrado instituições, artistas, faculdades, exposições e outros eventos 

relativos  ao  circuito  artístico.  Essa  percepção  tornou-se  mais  clara  conforme  essa 

pesquisa tomou corpo. A sua preponderância no processo de institucionalização da arte  

contemporânea aponta, por um aspecto, para uma pluralidade de outras vozes atuantes, 

hoje, dentro da arte produzida no Brasil. Mas indica, também, a permanência de alguns 

centros e mesmo a criação de outros deslocados, como pode ser o caso de Goiânia em 

relação a Jataí e Anápolis.

Essa situação, no entanto, não implica uma absorção e atuação passiva por parte 

das instituições do interior do Estado. Elas, em graus distintos de intensidade, também se 

fazem sentir  na capital.  Se é a partir  de Goiânia que ecoa e escoa artistas,  obras e 

agentes do circuito, os mesmos dependem das instituições e eventos em Jataí e Anápolis 

como modo de reforçar sua legitimidade e autoridade dentro desse contexto.

É a partir desse panorama, portanto, que identifico os agentes recorrentes nesse 

circuito e os eventos mais significativos dentro de suas trajetórias, entre premiações e 

exposições,  até alcançarem as diretorias, curadorias e outras funções nas instituições 

selecionadas.  O  modo como eles  transitam entre  os  diferentes  salões  pesquisados 134 

também  colabora  na  percepção  de  como  um  discurso  institucional  sobre  arte  é 

conformado por escolhas e negociações específicas. Do conjunto de agentes envolvidos 

com essas instituições destaco quatro nomes: Carlos Sena, Divino Sobral, Gilmar Camilo 

e Aguinaldo Coelho135. Os critérios utilizados para esta seleção envolvem: os diferentes 

papéis que estes agentes desempenham dentro do circuito artístico goiano e a relevância 

de  suas  atuações  no  processo  de  institucionalização  da  arte  contemporânea.  Eles 

134 Ver Apêndice C.

135 Um quinto nome poderia ser sugerido que é o de Paulo Henrique. Ele tem desempenhado um papel 
importante  a  partir  da  retomada  do  Salão  Anapolino  de  Artes,  pela  Galeria  Antônio  Sibasolly,  e  mais 
recentemente, através de projetos curatoriais envolvendo uma jovem arte contemporânea do Centro-Oeste. 
A análise de sua atuação concentrou-se no capítulo anterior por dois motivos principais. O recorte proposto 
para este último capítulo é a partir da cidade de Goiânia incluindo seus eventos e instituições. Como a base 
de toda sua atuação, dentro do circuito artístico goiano, parte da Galeria Antônio Sibasolly, inclui-lo aqui  
poderia gerar um certo isolamento. O segundo motivo é que sua postura em relação aos jovens artistas 
apresentou como primeiro desdobramento a exposição Dialetos, que foi realizada em 2012, período final do 
recorte temporal  desta pesquisa.  Por tratar-se de um modo de operar  muito  recente e que está ainda 
ganhando corpo, julguei precipitado inseri-lo nas análises que serão desenvolvidas.
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apresentam uma relação direta  com alguns dos eventos  que proponho como índices 

dessa  etapa,  além  de  serem  diretamente  responsáveis  pela  criação  de  uma  rede 

articulada com agentes, artistas e instituições fora de Goiânia.

Quanto às diferentes situações que envolvem estes agentes, a partir  de 2000, 

ressalto algumas exposições de museus e galerias locais e salões realizados em Goiânia.  

O Salão Nacional de Arte de Goiás – Prêmio Flamboyant (2001-2006), o Prêmio CELG de 

Artes Plásticas (2003-2005) e o I Salão de Arte Contemporânea do Centro-Oeste (2011) 

foram realizados dentro desse recorte e são entendidos como momentos fundamentais da 

construção de uma visibilidade para arte contemporânea na região. As exposições partem 

de um olhar desde o MACGO e o CCUFG e são formadas, fundamentalmente, por obras  

dos  acervos  dessas  instituições.  No  caso  do  CCUFG,  incluo  algumas  exposições 

realizadas na Galeria da FAV, durante a gestão de Carlos Sena, e que apresentavam o 

início  da  constituição  do  acervo  da  UFG.  Apesar  de  selecionar,  para  essa  análise, 

exposições com acervo, o foco não recai tanto nas obras e coleções em si, mas no modo 

como estas são apresentadas através de práticas expositivas e do que permeia estas 

práticas  envolvendo  catálogos,  textos  curatoriais,  seleções  de  artistas  e  projetos 

expográficos.

Enquanto práticas discursivas, as exposições, incluindo a modalidade salão, são 

utilizadas, nesta pesquisa, por serem elementos fundamentais no processo de construção 

da imagem, tanto do museu ou galeria de arte, a partir  de seu acervo, quanto de um 

discurso sobre arte em Goiás que extrapola a dimensão espacial  expositiva. Elas são 

indicativas,  também,  das  escolhas  dos  agentes  enquanto  curadores  e  diretores  nos 

processos  de  legitimação  artística.  Através  dessas  práticas  expositivas,  observa-se, 

portanto, exemplos da institucionalização da arte contemporânea em Goiás.

 Se considerarmos ainda a  proeminência  das exposições e  dos catálogos no 

contexto  mais  amplo  da  arte  contemporânea,  compreende-se  porque  determinados 

agentes têm ganhado cada vez mais destaque dentro desse circuito. A percepção deles 

de como este  é estruturado e da importância  dos registros  textuais  e  imagéticos em 

relação  a  produção  artística  orienta,  atualmente,  a  confecção  de  catálogos  e  textos 

curatoriais.  Esses agentes tornam-se, desse modo,  porta-vozes de um discurso sobre 

arte.  E,  novamente,  pelo acesso garantido a eles,  ao longo da década de 2000,  nos 

espaços  públicos  museológicos,  esse  discurso  reveste-se  de  uma  perspectiva 

institucional oficial. E será esse discurso, também, que tentará dar conta do legado dos 

artistas pioneiros e de gerações de artistas que se sucederam e são compreendidos por  

esses “novos” agentes como base fundante desse circuito artístico.
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3.1 EXCLUSÃO E IMPROVISO-SOBREVIVÊNCIA

Valendo-me das ideias de exclusão e improviso-sobrevivência, pretendo criar uma 

possível chave de compreensão da atuação dos agentes mencionados através de seus 

deslocamentos  por  entre  museus,  galerias  e  salões.  Interessa-me  observar  os  seus 

modos de operar dentro do circuito artístico e de construir um discurso sobre arte a partir 

dessa chave interpretativa. Por esta escolha metodológica opto por não proceder a uma 

análise detalhada dos acervos das instituições pesquisadas. O foco do meu interesse está 

nas operações realizadas pelos  agentes  dentro  do  circuito  artístico  goiano e  que,  de 

algum modo, reverberam nas composições dos acervos museológicos.

A ideia de exclusão é utilizada em dois sentidos. Por um primeiro significado,  

reflito sobre a ideia de uma suposta “exclusão” em relação a um circuito artístico mais 

abrangente, que revelaria uma condição “periférica” de atuação institucional. Como se 

operam os diálogos dentro  desse circuito  mais abrangente? E entre outros  contextos 

regionais  periféricos?  O  que  esta  condição  traz  como  limitante,  condicionante  e/ou 

ativador?

Essa condição periférica é pensada a partir  do tradicional eixo Rio-São Paulo, 

apesar  das  inúmeras  iniciativas  que  reforçam  o  descentramento  em  relação  a  este 

“centro”  produtor.  Entretanto,  assumindo  meu local  de  fala,  não  se  pode adotar  uma 

postura ingênua que desconsidera que, ainda hoje, esse eixo é tomado como referência e 

é de onde surgem muitos modelos de práticas artísticas e museológicas. Ao discutir essa 

ideia de exclusão para se pensar as atuações dos agentes dentro de museus e galerias 

de arte em Goiás, não afirmo que essas divisões e polaridades deixaram de existir, mas 

acredito que elas podem ser relativizadas ou mesmo questionadas. Ao invés de adotar um 

discurso de vitimização diante de uma suposta condição periférica, cabe indagar como 

operar a partir deste deslocamento e valer-me de tal em uma pesquisa mais consciente 

de seu local de fala.

A exclusão também pode ser trabalhada, por um segundo enfoque, dentro da 

própria lógica de atuação da instituição que seleciona determinados artistas e obras para 

formular um discurso institucional sobre arte e que, dentro desse processo, exclui outros 

artistas e falas. O ato de legitimar implica um duplo processo de validação dentro do 

circuito  artístico.  A  legitimação  é  apresentada  tanto  como  o  processo  pelo  qual  a 

instituição museológica e seus agentes posicionam-se e selecionam determinados artistas 

e obras como legítimos, quanto como o processo da própria instituição e dos agentes que 
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se legitimam através dessas escolhas. Esses agentes, segundo Bourdieu, lidam com um 

capital advindo do “prestígio” ou da “autoridade”, daí a necessidade de manterem este 

duplo  processo  de  legitimação.  A única  acumulação  legítima  aos  agentes  do  circuito 

cultural,  como  marchand,  curador,  diretor  de  museu,  seria  a  aquisição  de  um  nome 

reconhecido e conhecido, “capital de consagração que implica um poder de consagrar,  

além de objetos  [...]  ou  pessoas [...],  portanto,  de  dar  valor  e  obter  benefícios  desta 

operação” (Bourdieu, 2008, p. 20).

No caso do circuito artístico, essa legitimidade é efetivada a partir da seleção de 

determinados artistas e obras para construção de um discurso sobre arte. Através desse 

discurso institucional, e que se pretende também histórico, tenta-se identificar e canonizar 

os artistas modernos (e, no caso goiano, pioneiros) e os contemporâneos. Cria-se, por  

conseguinte, uma “história das artes” oficial da região que defende determinados artistas, 

obras e linhas de atuação. Por esse  processo de legitimação, exclui-se outros artistas, 

agentes e, inclusive, instituições. Não pretendo assumir, aqui, o discurso das “vítimas”, ou 

dos excluídos do circuito, mas desejo argumentar sobre o que se aponta como discurso 

oficial e entender as escolhas e negociações que foram tecidas, incluindo algumas de 

suas motivações.

A ideia de improviso-sobrevivência surge, em circuitos culturais regionais como 

Goiás, como estratégia de permanência diante de situações de precariedade estrutural  

econômica, cultural e/ou política. As instituições a partir de seus agentes tendem a criar 

mecanismos de improviso para conseguir corresponder às demandas culturais da região 

e das proposições artísticas atuais. E, a partir destes mecanismos, os museus e galerias  

de arte conseguem sobreviver e permanecer de alguma forma atuantes dentro do circuito 

artístico goiano.

A sobrevivência  dá-se,  nesse  caso,  em  um  contexto  precário  em  termos  de 

estrutura,  apoio  político,  desenvolvimento  de  mercado  cultural  específico  e  rede 

institucional organizada e atuante. A ausência de agentes como críticos de arte ou a falta  

de um mercado de arte são condições com as quais esses agentes, museus, galerias e 

os artistas que insistem em permanecer em seu local de origem têm de lidar diariamente.

As  situações  de  improviso,  como  serão  apontadas  em  seguida,  podem  ser 

observadas tanto por parte das instituições pesquisadas, quanto pelos artistas e agentes 

envolvidos neste circuito. Ao longo dos anos 90, muitos artistas passaram a atuar em 

outras funções pela carência ou ausência de um circuito estruturado e com profissionais 

capacitados. Atuando em áreas que vão da  expografia, curadoria, montagem, produção 

até ação educativa, muitos agentes começaram a desenvolver um trabalho fundamental  
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dentro  de  circuitos  artísticos  deslocados,  através,  principalmente,  de  uma  formação 

prática e, por vezes, improvisada.

O quadro apresentado, até o momento, obviamente cria empecilhos às atuações 

institucionais e, muitas vezes, são características motivadoras para saída de artistas e 

agentes do circuito em questão. Mas não são situações de completo impedimento de 

ação.  A prova  está  na  própria  permanência  e  insistência  por  parte  das  instituições 

museológicas pesquisadas. Ao considerar que o circuito artístico nacional está composto 

por diferentes pontos de ação, produção e circulação de arte e que todos são atuantes em 

distintas escalas, não se pode padronizar os problemas vivenciados pelas instituições 

museológicas  goianas,  as  suas  condições  de  sobrevivência  e  nem  as  soluções  de 

improviso adotadas por seus agentes.

Proponho,  em seguida,  partindo dos exemplos identificados e analisados pela 

atuação de Carlos Sena,  Divino Sobral,  Gilmar Camilo  e Aguinaldo Coelho dentro do 

circuito artístico goiano, abordar o processo de institucionalização da arte contemporânea 

através desta relação de exclusão e improviso-sobrevivência.

3.2 AGENTES EM TRÂNSITO

Do conjunto de salões selecionados o Salão Nacional de Arte de Goiás - Prêmio  

Flamboyant136 é compreendido pela  maioria  dos artistas  e  agentes  da  região  como o 

evento que demarca uma nova postura em relação a arte contemporânea em Goiás e que 

está intimamente vinculado a institucionalização da mesma. Realizado em seis edições, 

de 2001 a 2006, no decorrer de sua existência ganhou considerável destaque nacional e 

envolveu, em diferentes momentos, os quatro agentes analisados em funções diversas. A 

relevância  que  é  conferida  a  esse  evento  tem  muita  relação  com  o  processo  de 

visibilidade que a arte contemporânea nacional e regional alcançou, nesse período, dentro 

do Estado.

Criado como uma iniciativa  particular  do Shopping Flamboyant,  de Goiânia,  o 

salão, desde o início, apresentou-se com um caráter nacional e com o propósito de entrar 

no circuito brasileiro de concursos de arte. Um dos idealizadores do projeto foi  Waldir 

Barreto, curador independente e ex-diretor do Museu Bispo do Rosário 137 (RJ). O salão 

136 Os dados referentes a este salão foram retirados principalmente dos catálogos publicados em cada uma 
de suas edições, além de matérias publicadas pela imprensa e divulgadas em jornais e sites.

137 Apesar de não ser confirmado, por um cruzamento de dados, suponho que foi a partir de sua gestão a 
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teve  apoio  também  dos  governos  estadual,  municipal  e  federal,  e  todas  as  obras 

premiadas formaram a Coleção Lourival Louza138 de Arte, a qual foi integrada ao acervo do 

MACGO.

Por tratar-se de um salão particular, promovido por um shopping center, o evento 

era pautado por um discurso de marketing e consumo cultural além de um forte apelo 

sócio-educativo.  Essa  perspectiva  por  parte  de  seus  promotores  e  patrocinadores 

reforçava o ineditismo da proposta apoiada numa escala de arte-espetáculo. Luís Edegar 

Costa  (2007,  p.  388)  considera  que  se  o  projeto  do  salão  poderia  sugerir  um 

deslocamento da arte de seu espaço tradicional de legitimação e exposição, o museu, 

rumo ao espaço do shopping, na prática o que se observou foi a estrutura do museu 

sendo instalada neste espaço comercial,  “o que representa uma particularidade desse 

salão”  reforçada  em  quase  todas  edições.  Como  é  afirmado,  pelo  representante  do 

shopping Gregorio Stillo, no catálogo da 1ª edição, “[...] é vital para a arte estar onde o 

povo está” (Stillo,  2001,  p.  5) e  se este não se encontra dentro do museu, então se 

desloca toda sua estrutura a fim de “garantir uma maior repercussão para a exposição” 

(Costa, 2007, p. 388). O público-alvo para os organizadores do Prêmio Flamboyant “não 

[era] o público especializado, ou não apenas este, mas o público em geral, que [teve] a 

oportunidade de ver o que [havia] de mais atual e pertinente na produção de arte” (ibid., p. 

339) do período.  Além de projetos de ação educativa,  o salão também promoveu, ao 

longo  de  suas  edições  seminários,  oficinas  e  palestras  com os  curadores  e  jurados 

convidados. Esse projeto assumiu, por conseguinte, um papel fundamental no processo 

de atualização e formação de artistas e agentes da região. Quanto ao público mais amplo, 

apesar  dos  número  expressivos  de  visitação,  não  se  pode  afirmar  que  houve  a  sua 

consolidação  dentro  do  contexto  goiano.  Sem  um  trabalho,  também,  de  formação 

contínua  por  parte  das  instituições  pesquisadas  tornou-se  impraticável  a  presença  e 

manutenção deste público que esteve presente nas edições do salão.

O  Prêmio  Flamboyant foi  também  responsável  por  um  dos  momentos  mais 

intensos de intercâmbio entre agentes regionais e nacionais. Esse salão ocupou, neste 

frente do Museu Bispo do Rosário, entre 1998 e 2000, que Waldir Barreto entrou em contato com o circuito  
artístico goiano. Em 1999, o MACGO, então dirigido por Gilmar Camilo, foi reinaugurado após uma série de 
reformas  que  visavam  readequar  arquitetonicamente  seu  espaço  expositivo  para  acomodar  melhor  
trabalhos de arte contemporânea. A exposição de reinauguração foi uma mostra individual de Arthur Bispo 
do Rosário, com curadoria de Waldir Barreto.

138 Empresário  responsável  pela  criação  deste  shopping  e  proprietário  de  muitos  terrenos  na  região 
sudoeste da cidade de Goiânia, onde localiza-se o Flamboyant. É nessa região também que foi construído o 
Centro Cultural  Oscar Niemeyer que, hoje,  abriga a  sede oficial  do MACGO. A inauguração do CCON 
ocorreu em 2006, mas desde então  passa por uma série de entraves políticos diante de irregularidades 
identificadas nas contas da obra e em sua estrutura física, o que impede o seu funcionamento efetivo e 
compromete as ações do MACGO.
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período, segundo Emerson Dionísio de Oliveira (2009, p. 146), uma lacuna diante das 

ausências de iniciativas por parte do poder público. Pode-se considerar que, apesar de 

não ter apresentado continuidade, ele foi um marco na relação do circuito artístico goiano 

com toda uma rede de produção e discussão artística contemporânea nacional através da 

possibilidade de contato com renomados críticos, jornalistas, colecionadores e curadores 

brasileiros. Outro diálogo, entre a FAV e a estrutura do  Prêmio Flamboyant, também  é 

índice  de  reverberações  importantes  nesse  circuito.  A  participação  de  alunos  nos 

programas de ação educativa através da atuação como mediadores e o envolvimento de 

professores da faculdade como curadores ou jurados levou para o âmbito acadêmico 

discussões atuais do campo da arte. O destaque de uma produção artística local através 

do Salão também foi elemento aglutinador e incentivador de uma produção mais recente 

que passou, como foi visto, a reestruturar-se em torno da FAV.

Figura 49: Henrique Oliveira, Tapumes, 2005, 
madeira, 490 x 460 cm. Trabalho selecionado e 

exposto no 5º Prêmio Flamboyant (2005)

Pela primeira vez em Goiás, foi construída uma estrutura profissional em torno da 

exposição de arte contemporânea. Apesar de ser realizado no estacionamento de um 

shopping139, o Salão primava pelo trabalho de montagem, possibilitando a apresentação 

139 Este salão era montado em uma área externa coberta do shopping, originalmente construída como um 
estacionamento. Para cada edição do salão era construído um amplo espaço expositivo de acordo com 
proposta curatorial e expográfica. Além do espaço expositivo, também eram criados ambientes para ação 
educativa e palestras.
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de trabalhos em grandes dimensões, além de estruturas que discutiam novas mídias. Por 

mais que possa soar ingênuo afirmar nesse processo a constituição de algum tipo de 

contemporaneidade, deve-se ter em consideração que, até esse momento, não existia, no 

Estado,  nenhuma instituição, pública ou privada,  que apresentasse minimamente uma 

estrutura para abrigar obras de grandes dimensões ou mesmo em condições de criar 

ambientes propícios para apresentação de trabalhos vinculados às novas mídias 140. Por 

essa  perspectiva,  o  Salão  Flamboyant  tornou-se  uma escola  prática  de  montagem e 

expografia.  E  por  ser  formado  sempre  com  equipes  locais,  tanto  nos  processos  de 

montagem,  ação  educativa,  curadoria  e  produção  cultural,  esse  evento  auxiliou  na 

formação de parte dos agentes e artistas da região.

Figuras 50 e 51: Dois momentos da 
montagem do trabalho de César Fujimoto no 
6º Prêmio Flamboyant (2006). Ao fundo é 
possível ver o estacionamento que servia de 
base para o salão.

Além  do  esmero  com  a  expografia  das  mostras,  outra  preocupação  dos 

organizadores envolvia  as publicações de catálogos e da ação educativa relativas ao 

salão. Os catálogos, geralmente, vinham acompanhados por textos de alguns jurados, do 

140 Um exemplo dessa situação pode ser verificado por um depoimento de Siron Franco ao jornal O Popular,  
quando da abertura de sua exposição  Segredos (2011), no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia: 
"Mas desde os anos 1980 não faço uma exposição de pinturas em Goiânia. Na verdade, nunca fiz uma 
grande mostra até porque os espaços disponíveis não permitiam. Meus trabalhos sempre foram de grandes 
formatos. Sempre quis mostrar minha obra na cidade". (O Popular, Magazine, 02/01/2011)
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curador,  além de textos institucionais da parte  do shopping e do governo estadual.  E 

também eram compostos por registros de todas obras selecionadas e premiadas. A ação 

educativa  foi  diretamente  vinculada  a  FAV   em  todas  edições  foi  coordenada  por̶  

professores dessa instituição com envolvimento dos alunos como mediadores. Por três 

vezes (2ª, 5ª e 6ª edições) Carlos Sena141 assumiu esta frente de trabalho colaborando no 

processo de visibilidade de sua atuação para além da FAV. E, não tão coincidentemente 

assim, duas dessas participações ocorreram quando Divino Sobral142 assumiu a curadoria 

do Prêmio Flamboyant  (5ª e 6ª ed.). Como foi destacado, esse tipo de parceria é muito 

comum entre estes dois agentes e contribui para reforçar, ainda mais, suas presenças e  

autoridades no circuito artístico goiano e nacional.

Figura 52: Vista do espaço expositivo do 6º Prêmio Flamboyant (2006).

Assim como a expografia foi uma escola prática para os agentes e artistas da 

região, essas ações que envolviam o sistema expositivo como catálogos, ação educativa 

e  conceitos  curatoriais,  foram  experiências  que  estabeleceram  modos  de  expor  e 

trabalhar a arte contemporânea dentro do Estado143. Esses modos são desenvolvidos e 

reforçados através dos agentes locais com suas proposições curatoriais e expositivas. 

Apesar  de  nem  todas  instituições  atuantes  na  região,  hoje,  apresentarem  condições 

141 Carlos Sena também participou da Comissão de Premiação do 2º Prêmio Flamboyant.

142 Divino Sobral esteve envolvido também com a expografia das 4ª, 5ª e 6ª edições do Prêmio Flamboyant, 
além de participar das Comissões de Seleção na 4ª e 6ª edição.

143 Um exemplo desse modo de expor é identificado no texto de Aguinaldo Coelho (2004, p. 6) para o  
catálogo do 4º Prêmio Flamboyant: “o salão é realizado num espaço especialmente construído, com quase 
1000 metros quadrados,  mais  de 5  metros de pé direito,  em condições museais  corretas,  o que,  com 
estudada montagem e com o apoio de monitores em competente ação educativa realizada por professor e  
alunos da Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás, permite a leitura adequada das 
obras”.
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estruturais,  arquitetônicas e humanas para realizar  plenamente esse modo de operar,  

percebe-se que ele tornou-se um padrão a ser seguido.

Apesar de todas essas referências serem construídas a partir de salões de arte,  

esse modelo não ficou livre de questionamentos em quase todos catálogos das edições 

do  Prêmio  Flamboyant.  Esse  posicionamento  aparece  tanto  nos  textos  dos  agentes 

convidados a participar das comissões de seleção e premiação, quanto dos curadores. 

Mas, de modo geral, não passam de apontamentos superficiais sobre esse modelo, sem 

proposições que repensem sua estrutura. Já seu compromisso com a diversidade e o 

“pluralismo das vertentes contemporâneas” são características utilizadas para justificar a 

permanência  desse modelo  de inserção e  circulação artística.  Talvez um dos poucos 

exemplos de uma crítica mais pontual ao modelo do Prêmio Flamboyant, e que consta em 

catálogo, seja o texto de Felipe Chaimovich na 6ª edição (2006). Pelo fato também do 

salão já ter percorrido algum caminho, em termos de trajetória, Chaimovich pôde pontuar  

um  aspecto  que  ele  ainda  não  contemplava  diante  de  uma  conjuntura  claramente 

favorável a arte contemporânea em Goiânia. Para este membro da Comissão de Seleção,

[…] o experimentalismo propiciado por essa conjuntura poderia ser levado 
a  estágios  mais  consequentes  com a  ampliação  dos  limites  das  obras 
aceitas, de modo a poderem se expandir para os espaços do Flamboyant, 
criando situações de apresentação que aproveitassem o potencial singular 
de  um  salão  nacional  de  arte  contemporânea  instalado  num  shopping 
(CHAIMOVICH, 2006, p. 11).

Interessante notar como, nessa mesma edição, o curador Divino Sobral afirmava, 

em texto também publicado no catálogo, que o Prêmio Flamboyant firmava-se no cenário 

artístico  nacional  sem  “acomodar-se  a  um  único  formato.  É  uma  ação  elástica,  em 

movimento,  que  busca  aprimorar-se  e  responder  às  necessidades  e  solicitações 

apresentadas pela própria produção artística” (Sobral, 2006, p. 8). No entanto, como a 

observação de Chaimovich bem indica, o salão estava preso a um padrão classificatório 

proposto por categorias, sem um esforço em negociar uma ampliação desse modelo num 

diálogo com o shopping para além do marketing e consumo cultural. Para Costa (2007, p. 

392),  o  esforço  de  apresentação  de  uma produção  emergente,  por  parte  do  Prêmio 

Flamboyant,  construiu  “uma  narrativa  que  reverbera  vozes  já  instituídas,  que  repete 

bordões como diversidade, pluralidade, etc, estratégias de repetição que agregariam um 
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valor à exposição”, mas que na prática não introduziam questões diferentes das que já 

vinham sendo apresentadas desde os anos 90.

Do conjunto de agentes  que vinha de fora do Estado e que participaram das 

Comissões de Seleção e de Premiação figuraram: Marcus Lontra, Agnaldo Farias, Luiz 

Camilo Osório, Carlos Vergara, Carlos Fajardo, Kátia Canton, Milton Machado, Moacir dos 

Anjos, Heitor Reis, Luis Carlos Del Castillo, Tadeu Chiarelli,  Celso Fioravante, Gilberto 

Chateaubriand, Eduardo Frota, Walter Sebastião, Fernando Cocchiarale, João Satamini,  

Fábio Cypriano, Adolfo Montejo Navas, José Rufino, Luís Edegar da Costa, Marília Panitz,  

Bianca Knaak,  Paulo Vieira,  Denise Mattar,  Marcio Doctors,  Juliana Monachesi,  Paulo 

Whitaker, Cristiana Tejo, Felipe Chaimovich e Waldir Barreto.

Figura 53: Pitágoras Lopes, sem título, 2011, acrílica sobre palete, 
coleção do artista.

E, entre os agentes e artistas atuantes em Goiás que participaram através da 

curadoria, seleção, premiação, expografia e/ou ação educativa, estavam: Gilmar Camilo, 

Leonam Fleury, Miguel Jorge, Ciça Fittipaldi, Irene Tourinho, Selma Parreira, Carlos Sena, 

Divino Sobral, Carlos Fernando Magalhães, Zé César, Siron Franco e Aguinaldo Coelho. 

Por  essas  duas  listagens  pode-se  vislumbrar  a  dimensão  que  esse  evento  alcançou 

dentro de uma região na qual os procedimentos artísticos contemporâneos ainda eram 

muito restritos e pouco divulgados.

A curadoria do Prêmio Flamboyant foi dividida por três agentes: Waldir Barreto (1ª 

e 2ª ed.), Aguinaldo Coelho (3ª e 4ª ed.) e Divino Sobral (5ª e 6ª ed.). Cada um deles 

construiu em suas respectivas edições um perfil de curadoria. Waldir Barreto, criador do 

projeto e responsável pelas primeiras edições, trouxe em seu discurso, a necessidade de 
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afirmar  a  relevância  do  salão  em  âmbito  nacional  e  regional.  Para  tal  enfatizou  a 

aproximação benéfica entre museu e shopping e a possibilidade de formar uma coleção 

atualizada com a produção artística emergente.

Figura 54: Sandro Gomide, EU, 2005, óleo sobre papel, Acervo 
MACGO. Obra premiada no 5º Prêmio Flamboyant.

Emerson Dionísio de Oliveira (2009), ao analisar este mesmo evento em relação 

ao acervo de obras doadas ao MACGO, questiona essa suposta relevância do museu 

dentro do Prêmio Flamboyant. O autor indica que o MACGO esteve ausente “no processo 

de  concepção,  produção  e  execução  do  evento.  Além  do  Prêmio  preterir  o  museu 

enquanto  espaço  expositivo,  em  nenhum  registro  oficial,  por  exemplo,  o  museu  é 

convidado a opinar sobre qualquer dimensão da realização” (Oliveira, 2009, p. 147). Essa 

situação remete ao artigo de Aracy Amaral  (2006) citado na capítulo anterior.  Nele, a  

autora apontava que a formação de acervos, a partir  de obras premiadas em salões, 

reforçava  um  “papel  passivo  das  direções  dos  museus”  na  definição  das  linhas 

conceituais  de  suas  coleções. Diretor  do  MACGO,  de  1999  a  2006,  Gilmar  Camilo 

participou apenas da Comissão de Premiação do 1º  Prêmio Flamboyant,  e nas 3ª e 4ª 

edições do salão ele atuou junto à expografia da mostra no Shopping. A ressalva feita por 

Amaral é compreensível no caso do MACGO, que assume um papel de “mero depositário 

de prêmios”. Sustentado pela lógica de legitimidade externa que confere autoridade a um 

discurso que é alheio à instituição o museu absorveu um conjunto de 30 obras por parte 

das edições do Prêmio Flamboyant144.

144 Os artistas premiados foram: Ângela Freiberger, Egidio Rocci dos Santos, Marcelo Solá, João Carlos de 
Souza e Sinvall Garcia (1ª ed.), Juliano Moraes, Rachel Korman, Milton Marques, Jorge Fonseca e Maria 
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Se durante a existência desse evento o MACGO pouco influenciou nas escolhas 

realizadas, percebe-se, por outro lado, como essa nova coleção configurou-se, para essa 

instituição, “como o conjunto mais próximo da rede de circulação nacional e internacional  

da arte contemporânea”  (Oliveira, 2009, p. 146). Diante da ausência de uma política de 

atualização do acervo, eventos desse tipo, ainda que marcados por tais incoerências, 

tornam-se importantes como estratégias de sobrevivência da instituição. E a possibilidade 

de estar associado a todo esse processo confere aos agentes locais uma autoridade e 

capacidade de legitimar determinadas escolhas.

As curadorias de Aguinaldo Coelho145 nas 3ª e 4ª edições do Prêmio Flamboyant 

apresentaram uma modificação no processo de seleção. Apesar de seu caráter nacional, 

esse salão adotou um recorte regional nas edições de 2003 e 2004. Para além da seleção 

de um conjunto de artistas nacionais (25 na 3ª ed.; 20 na 4ª ed.), foi prevista a escolha de 

artistas  residentes  em  Goiás,  Mato  Grosso,  Mato  Grosso  de  Sul,  Tocantins,  Distrito 

Federal e na região do Triângulo Mineiro (15 na 3ª ed.; 10 na 4ª ed.). Para compreender  

essa  mudança,  deve-se  considerar  o  papel  de  Aguinaldo  como diretor  do  Patrimônio 

Histórico e Artístico do Governo de Goiás via AGEPEL, de 1999 a 2008. A fim de garantir 

uma  presença  mais  marcante  por  parte  do  governo  estadual,  optou-se  por  essa 

modificação que possibilitaria uma “maior visibilidade e mais estímulo à arte  fora dos 

grandes centros” (Chaul, 2003). Absorve-se, desse modo, o discurso da descentralização 

artística como estratégia de visibilidade política.  Segundo Aguinaldo Coelho o  Prêmio 

Flamboyant

[…] deveria ser um evento com duas vias: uma que permitisse ao público 
residente em Goiás o contato com a produção artística dos outros estados, 
notadamente Rio  e São Paulo [...]  e  a outra via  seria  a  visibilidade da 
produção dos artistas de Goiás e da região a qual está inserido (COELHO, 
Aguinaldo, 2003, p. 08).

Lúcia Cattani (2ª ed.), Pitágoras, Márcio Botner e Pedro Agilson, Fabiano Gonçalves, Luiz César Monken e  
José Carlos de Melo (3ª  ed.),  Adams Carvalho,  Marcos Lopes de Abreu,  Alexandre Monteiro,  Edouard 
Fraipont e Marcelo Moscheta (4ª ed.), Ding Musa, Elder Rocha, Otavio Shipper, Rogério Canella e Sandro 
Gomide (5ª ed.), Fernando Peixoto, Alexandre Vogler, Mariana Manhães, Manoel Veiga, Leandro Lima e 
Gisela Motta (6ª ed.). Apesar de incluir alguns artistas com uma trajetória mais longa, pelo conjunto de 
artistas  premiados  identifica-se  uma  clara  tendência  desse  salão  para  a  jovem  arte  contemporânea 
brasileira.

145 Além destas curadorias, Aguinaldo foi membro da Comissão de Premiação do 5º Prêmio Flamboyant.
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Essa postura, que foi adotada apenas nessas duas edições, traz à tona a questão 

em torno da legitimidade e visibilidade de uma produção artística em contexto regionais 

deslocados.  Como  tenho  pontuado,  no  decorrer  do  texto,  em  vários  momentos  da 

formação do circuito artístico goiano observa-se essas relações e negociações entre o 

local e o nacional. A ideia de exclusão pode ser retomada nesse ponto, ao perceber como, 

através  desse  evento,  afirma-se  a  inserção  de  Goiânia  ao  grande  circuito  da  arte 

contemporânea, ao mesmo tempo que possibilita o contato com uma produção nacional. 

Membro  da  comissão  de  seleção  do  4º  Prêmio  Flamboyant,  Walter  Sebastião  tentou 

elencar algumas situações favoráveis que um evento deste tipo proporciona como,

Oportunidades  que  os  grandes  artistas  brasileiros  sejam  conhecidos 
nacionalmente (e não só dentro dos modestos limites geográficos onde 
residem). Ou ainda: mais (e descentralizadas) oportunidades de confronto 
da experiência artística brasileira e internacional. E, talvez, especialmente: 
melhor  integração  de  autores  e  processos  culturais  “regionais”  numa 
história geral da arte brasileira (SEBASTIÃO, 2004, p. 09).

Vê-se nessa passagem o reforço do desejo por inserir-se em um panorama mais 

amplo  e  nacional.  Mas,  como  também foi  apontado,  esse  desejo  implica  um estado 

equiparado pela qualidade da produção artística local e não por um favoritismo em tom 

regionalista. Interessa a esses agentes e eventos identificar as diferenças culturais que 

caracterizam a multiplicidade da produção contemporânea brasileira, mas sem, com isso, 

criar abordagens regionais fechadas.

Valendo-se  de  um  corpo  de  jurados  dotado  de  autoridade  pelos  centros 

hegemônicos a produção local ganhou destaque através de Enauro de Castro, Marcelo 

Solá e Telma Alves (1ª ed., 2001), Juliano Moraes e Rodrigo Godá (2ª ed., 2002), Edney 

Antunes, Eliane Chaud, Júlio Ghiorzi, Pitágoras, Rodrigo Godá, Sandro Gomide e Selma 

Parreira (3ª ed., 2003), Cayo Honorato, Denise Jácomo, Edney Antunes, Kátia Jacarandá, 

Marcus Freitas e Tarcísio Pina (4ª ed., 2004), Edney Antunes, Rodrigo Godá e Sandro 

Gomide (5ª ed., 2005), Cayo Honorato e Fernando Peixoto (6ª ed., 2006). Como se pode 

notar, vários desses nomes foram mencionados no capítulo anterior no deslocamento dos 

artistas dentro do território nacional. A presença deles no Prêmio Flamboyant reforçou o 

processo de legitimidade de suas produções no circuito artístico goiano sendo, que muitos 

deles estão inseridos nos acervos contemporâneos das instituições locais.
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Há de se considerar, portanto, que o Prêmio Flamboyant teve uma importância 

muito maior para os artistas e agentes do circuito local que para a instituição museológica 

diretamente  associada  a  ele,  o  MACGO.  Como  introdutor  de  importantes  questões 

artísticas  contemporâneas,  pelo  alcance  amplo  de  público,  pelas  possibilidades  de 

atuação de agentes locais dentro da produção e execução do salão e pelo contato com 

artistas, curadores, colecionadores e produtores vinculados ao eixo Rio-São Paulo é que 

se pode dimensionar o verdadeiro impacto deste evento para esse circuito. Apesar da 

ausência  de  registros  documentais  por  parte  do  MACGO  de  discussões  sobre  essa 

coleção incorporada ao seu acervo, esse evento pode ser considerado como fundante da 

institucionalização da arte contemporânea em Goiás.

Figura  55:  Rodrigo  Godá,  Série  invenções:  máquina  que  produz 
florestas, 2006, técnica mista, Acervo UFG.

Dentro desse processo, outro salão que destaco foi o  Prêmio CELG146 de Artes 

Plásticas. Esse evento de curta duração, com apenas três edições de 2003 a 2005, revela 

um desdobramento do recorte regional proposto por Aguinaldo Coelho quando curador do 

3º  e  4º  Prêmio  Flamboyant (2003 e  2004).  Diante  de toda movimentação gerada no 

146 A  Companhia  Energética  de  Goiás  (CELG)  é  uma  empresa  pertencente  à  Companhia  Celg  de 
Participações (CELGPAR), uma concessionária de energia elétrica brasileira atuante no Estado de Goiás.



153

circuito artístico goiano por este salão, outras iniciativas foram criadas, como o  Prêmio 

CELG147, que era reservado aos artistas residentes no Estado de Goiás.

Baseado em sua experiência por outros salões, tanto como artista quanto como 

agente, Aguinaldo foi convidado a assumir a curadoria das duas primeiras edições desse 

prêmio, em 2003 e 2004. O que se nota, a partir dos catálogos publicados, é a criação de 

um  evento  em  moldes  muito  tradicionais  com  sugestão  de  tema  (energia  elétrica, 

cidadania e meio ambiente) e organizado por categorias como pintura, gravura, desenho, 

escultura,  fotografia  e  instalação.  Apesar  dessas  características,  o  Prêmio  CELG 

conseguiu reunir boa parte dos principais artistas atuantes em Goiás e em pleno processo 

de circulação por outros eventos e instituições148. Situação que pode ser explicada, em 

partes, pelos quatro prêmios aquisitivos149 oferecidos a cada edição no valor de R$ 9 mil 

reais cada (1ª ed.) e R$ 10 mil cada (2ª e 3ª ed.). Nas duas últimas edições também foi  

conferido um prêmio de R$ 1 mil para cada artista selecionado, sendo 20 artistas ao todo.

Figura 56: Marcus Freitas, JQK – 6899, 2004, fotografia digital, Acervo UFG.

147 Os dados referentes a este salão foram retirados dos catálogos publicados em cada uma de suas 
edições.

148 Dos demais agentes analisados nesta etapa da pesquisa, Gilmar Camilo envolveu-se com a expografia 
das duas primeiras edições e Divino Sobral foi um dos artistas selecionados no 2º Prêmio CELG.

149 As obras premiadas, e algumas selecionadas que foram doadas, visavam formar o acervo da CELG. 
Esse prêmio também se inseria num discurso sócio-educativo e de incentivo a cultura goiana por parte de 
sua empresa promotora.  Não foi  possível  verificar  onde se encontra  atualmente esse acervo,  mas ele 
chegou a ser apresentado em outras instituições como a Galeria Sibasolly, em 2005.
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O Prêmio CELG também articulou um trabalho de ação educativa pelo menos em 

suas duas últimas edições com participação de professores e alunos da FAV150.  Outra 

frente que também foi atendida pelo prêmio foi a produção de catálogos com reprodução 

das obras selecionadas e textos curtos da curadoria e do presidente da CELG. Entre os 

jurados convidados constam tanto agentes locais quanto externos: Julio José Fratus, Luís 

Edegar  e  Leonam Fleury  (1ª  ed.),  Irene  Tourinho,  Marcus  Lontra  e  Carlos  Fernando 

Magalhães (2ª ed.), Mônica Zielinsky, Rodrigo Naves e Vera Beatriz Siqueira (3ª ed.). Na 

última edição, a curadoria foi realizada por Luís Edegar e apresentou como mudança a 

exclusão do tema para o prêmio. Em seu texto publicado no catálogo, ele ressalta as 

características desse prêmio e que tomavam por referência o “modo de expor e trabalhar” 

a arte contemporânea que foi mencionado anteriormente.

Traz um conjunto  de ações  que  aliam a preocupação com um espaço 
expositivo adequado a um serviço educativo qualificado para a mediação 
da  exposição  e  seus  diferentes  públicos,  favorecendo  a  análise, 
compreensão e fruição das obras expostas e neste catálogo registradas 
(COSTA, 2005).

O motivo para incluir um evento de tão curta duração na análise proposta é por 

ele reforçar, dentro de um recorte regional, uma série de escolhas que estavam sendo 

tecidas  em relação  aos  artistas  atuantes  em Goiás.  Alguns  dos  nomes  selecionados 

foram: Edney Antunes, Pitágoras, Rodrigo Godá, Telma Alves, Marcus Freitas, Camila 

Valle, Marcos Soares, Luiz Mauro, Marcelo Solá, Divino Sobral,  Liah, Sandro Gomide, 

Leonam Fleury, Eliane Chaud, Vinicius de Castro, Babidu, Rodrigo Flávio, Cayo Honorato,  

Paulo Veiga, Nonato, Paulo Henrique, Selma Parreira, Juliano Moraes, Zé César, Patrícia 

Mesquita,  Denise  Jácomo,  Elder  Rocha,  entre  outros.  Novamente,  vários  deles  se 

repetem e apontam indícios de como os acervos de arte contemporânea do MACGO e do 

CCUFG constituem-se nesse período.

Outro dado interessante a ser referenciado envolve uma iniciativa que Aguinaldo 

teve, em 2003, quando assumiu a curadoria do  Prêmio Flamboyant. Um dos membros 

convidados a compor a Comissão de Premiação da 3ª edição foi o colecionador brasileiro  

Gilberto Chateaubriand. Quando de sua vinda a Goiânia, Aguinaldo articulou sua visita a 

vários ateliês de artistas da cidade. Tal “evento” chegou a ser publicado pela imprensa 

150 A coordenação da ação educativa em 2003 foi de Luís Edegar da Costa, então professor na FAV, e, em 
2004, ficou a cargo da professor Ciça Fittipaldi, atual diretora da Galeria da FAV.
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local  sedenta  por  notícias  do  tipo.  Em  matéria  veiculada  pelo  jornal  O  Popular 

(18/07/2003), Aguinaldo indica como um dos frutos do Salão Flamboyant a aquisição de 

vários trabalhos de artistas goianos por parte do colecionador151. Essa situação reforça a 

dimensão  de  visibilidade  pública  que  a  produção  artística  contemporânea  do  Estado 

adquiriu nesse período. Sua presença em outros eventos como o  Prêmio CELG é mais 

uma  confirmação  dessa  perspectiva.  Como  sugere  Divino  Sobral,  em  entrevista 

concedida para essa pesquisa (Goiânia,  janeiro de 2013) o  Prêmio Flamboyant gerou 

uma série de consequências positivas ao circuito goiano, como a possibilidade dada aos 

artistas de se colocar a par com os artistas de fora e ao público local de perceber como 

essas linguagens estavam sintonizadas.

Figura  57:  Enauro de Castro,  Rose,  2001,  vestido  e fios  de 
cobre, Coleção Chateaubriand – Acervo MAM/RJ.

A  despeito  da  participação  de  Gilmar  Camilo  concentrar-se  em  questões 

expográficas nesses dois últimos eventos discutidos, ele atravessou o período de 1999 a  

2006  como  diretor  do  MACGO,  onde  articulou  algumas  exposições  significativas  na 

trajetória dessa instituição. Inaugurado em 1988, com a realização da 1ª Bienal de Artes 

151 Atualmente, essas obras encontram-se em comodato no acervo do MAM/RJ. Entre alguns dos artistas 
que  tiveram  obras  adquiridas  por  Chateaubriand,  estão  Antônio  Poteiro,  Carlos  Sena,  Divino  Sobral, 
Fernando Thomenn, Kátia Jacarandá, Leonam Fleury, Enauro de Castro, Marcelo Solá, Selma Parreira, 
Rodrigo Godá e Pitágoras.  Em 2004,  suas obras participaram da exposição  Novas aquisições 2003 – 
Coleção Gilberto Chateaubriand, no MAM/RJ. A mostra teve curadoria de Fernando Cocchiarale e, como 
curador-assistente, Franz Manata.
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de Goiás152, o MACGO apresenta um histórico instável com momentos mais atuantes e 

outros de quase completo abandono. Ele permaneceu por um longo período em sua sede 

provisória no mezanino do edifício Parthenon Center, na região central de Goiânia, onde 

ocorreu a gestão de Gilmar Camilo.

Figura 58: Vista da exposição Retrocoletiva, no MACGO, 2008. Ao centro performance do Grupo 
EmpreZa. Foto de Hélio Galvão.

Sua primeira exposição marcou a reinauguração do museu após uma série de 

reformas que visavam adequar seu espaço expositivo. Entre essas alterações, estavam o 

aumento do pé direito das salas, instalação de iluminação especial e criação de estruturas 

de paredes falsas que permitiam diferentes arranjos expográficos. Como afirmou Gilmar 

Camilo em entrevista153,  o objetivo principal  da reforma, que teve consultoria de Sônia 

Salcedo154, era adaptar as salas do MACGO para a lógica do cubo branco. “Queremos 

formar um olhar crítico sobre a arte contemporânea”155 era o tom assumido por Gilmar em 

sua gestão. E a exposição que reinaugurou o museu pretendia, portanto, ser indicativa 

dos  novos  rumos  da  instituição.  Em  parceria  com  o  Museu  Bispo  do  Rosário  foi  

152 Esse evento ocorreu em mais 3 edições em 1991, 1993 e 1995.

153 Entrevista concedida para esta pesquisa, em fevereiro de 2013, na cidade de Goiânia.

154 Nessa  época,  Sônia  Salcedo  era  responsável  pelos  espaços  culturais  da  FUNARTE.  Em matéria 
publicada no jornal  O Popular  (18/03/1999), consta que ela realizou um curso de adequação de espaços 
culturais para diretores de galerias e museus em Goiânia, além de uma vistoria das instalações do MACGO 
junto a arquitetos da AGEPEL.

155 Depoimento extraído de matéria publicada no jornal O Popular, 18/03/1999.
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apresentada  em  Goiânia  sua  primeira  individual,  EU  VIM,  com  curadoria  de  Waldir 

Barreto, em 1999.

Figura 59: Exposição EU VIM de Arthur Bispo do Rosário no MACGO, 1999.

Uma das características principais apontada em relação a gestão de Gilmar foi a 

realização de mostras com grande visitação de público. “A exposição de Arthur Bispo do 

Rosário foi visitada por 10.370 pessoas, durante um mês, e a de Siron Franco recebeu 

4.247 pessoas, em cinco dias” (Jornal  O Popular, 06/09/2000). Mesmo sem estabelecer 

metas específicas nesse sentido, o MACGO conseguiu ampliar consideravelmente a sua 

presença  no  circuito  artístico  goiano.  Atrelado  a  isso,  podemos  associar  o  Salão 

Flamboyant que, apesar de manter o museu alheio à sua organização, trouxe, de algum 

modo, o nome da instituição a público. Uma outra possível compreensão envolve o papel  

de articulador de Gilmar ao estabelecer contatos fora do Estado para captar exposições 

para o MACGO. Investindo, portanto, em mostras com forte apelo publicitário como a 

individual de Arthur Bispo do Rosário ou dos Irmãos Campana, Gilmar Camilo confirmou 

sua presença no circuito local.

Outras duas exposições foram realizadas numa parceria curatorial entre Gilmar e 

Divino Sobral. As mostras Trajetórias e perfis: a arte goiana na coleção do MAC (20/07 a 

08/09 /2000) e O presente e a presença: coleções (24/01 a 24/02 /2002) tentaram criar 

diálogos a partir do acervo do museu e colaborar, também, no processo de doação de 

novos trabalhos a fim de atualizar a instituição.

Na  primeira  exposição  participaram  os  artistas:  Amaury  Menezes,  Ana  Maria 

Pacheco,  Anahy  Jorge,  Antônio  Poteiro,  Antunis  Arantes,  Carlos  Sena,  Célio  Braga, 

Cleber Gouvêa, Cléa Costa, Da Cruz, Divino Sobral, D.J. Oliveira, Edney Antunes, Enauro 
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de Castro, Fernando Costa Filho, Nazareno Confaloni, Gomes de Souza, Gustav Ritter,  

Iza Costa,  Juca de Lima,  Juliano Moraes,  Leonam Fleury,  Luiz  Mauro,  Marcelo Solá, 

Marco Rodrigues, Maria Guilhermina, Naura Timm, Octo Marques, Omar Souto, Paulo 

Fogaça, Paulo Humberto de Almeida, Paulo Veiga, Pitágoras, Raimundo Nonato, Rodrigo 

Flávio,  Rogério  Mesquita,  Roos,  Selma  Parreira,  Siron  Franco,  Telma  Alves,  Vanda 

Pinheiro e Washington Honorato. Esse conjunto de artistas aponta para uma situação 

vivenciada pelo MACGO, que é a convivência de conteúdos modernos e contemporâneos 

em um mesmo acervo. Em algumas exposições percebe-se um esforço de apresentar 

esses conteúdos conjuntamente, enquanto outras estabelecem recortes mais específicos.

Figura 60: Exposição coletiva Trajetórias e perfis: a arte goiana na coleção do MAC, 2000. No 
fundo, à esquerda, obra de Cleber Gouvêa, e em primeiro plano, trabalho de Gustav Ritter.

No caso dessa exposição, a pretensão era apresentar um panorama da produção 

goiana dentro do acervo do MACGO, incluindo uma série de trabalhos de uma produção 

mais recente que, desse modo, somava-se a essa proposta curatorial  legitimadora de 

uma  história  da  arte  em  Goiás.  Observa-se  como  esses  agentes  colaboram  na 

institucionalização da arte contemporânea em Goiás através dessas práticas curatoriais.

A segunda mostra, fruto da parceria Camilo e Sobral, indica o desejo de inserir a 

produção goiana em um diálogo com a arte contemporânea nacional. Novamente, aqui, a 

relação de legitimação local nacional é posta em discussão.  O presente e a presença:  

coleções (2002)  reuniu  acervos  do  MACGO,  da  UFG,  do  MAG  e  de  coleções 

particulares156. Como reforço da relevância desse diálogo, a exposição incluía trabalhos de 

156 Artistas participantes:  Coletiva:  Hélio  Oiticica,  Leonilson,  Leda Catunda,  Cildo Meireles,  Farnese de 
Andrade, Siron Franco, Ana Maria Pacheco, Carlos Sena, Edney Antunes, Ruslan Torres, José Maymbe,  
Eduardo Sued, Ricardo Homem, Luiz Carlos Del Castillo, Fiona Locke, Chuck Sands, Marcelo Salum, Luiz 
Mauro, Enauro de Castro, José Rufino, Cabelo, Miguel Simão, Gaudêncio Fidélis, Santiago Vera Cañizares, 
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artistas brasileiros renomados como Hélio Oiticica, Leonilson, Leda Catunda, Farnese de 

Andrade e Cildo Meireles. Do acervo do MACGO, parte das obras era da Coleção Lourival 

Louza que,  nesse momento,  contava apenas com as obras  premiadas no 1º  Prêmio 

Flamboyant.  Nota-se,  também,  a  recorrência  da  lógica  curatorial  de  Sobral,  indicada 

anteriormente, de inclusão de seus próprios trabalhos no conjunto em exposição.

Figura 61: Exposição coletiva O presente e a presença: coleções, 2002.

Sobral informou157 que para essas mostras não foram produzidos catálogos, o 

que destoa de uma preocupação e prática muito presente nas exposições curadas por 

ele. Porém, em matéria publicada no jornal O Popular, foi apresentada a estrutura em seis 

vertentes158 na  qual  essa  exposição  foi  organizada.  Esse  tipo  de  ordenação  por 

segmentos, na qual núcleos de artistas são aproximados a partir de questões afins, é o 

que caracteriza a maioria das curadorias propostas por Divino Sobral.  Os textos que, 

frequentemente, acompanham suas mostras159 apresentam variações em torno de 5 a 7 

segmentos de acordo com a dimensão da mesma. Entre as questões mais comuns estão: 

Marcelo Solá, Pitágoras, Célio Braga, Mônica Rubinho, Ana Miguel, Beth Moisés, Ângela Freiberger,  Lilia 
Kawakami,  Marcos  Coelho  Benjamim,  Luiz  Hermano,  Marinaldo  Silva  Santos,  Egídio  Rocci,  Eurico 
Resende, Iêda Jardim, Xico Chaves, Martinho Patrício, Paulo Veiga Jordão, Elyeser Szturm, Divino Sobral, 
Sinvall Garcia, Rogério Mesquita, Rodolfo Atayde, Anahy Jorge, Arnaldo Papalardo e Juan Rivero.

157 Em entrevista a autora (30/01/2013).

158 Reflexão política, a investigação do plano, poéticas de intimidade, a intimidade feminina, o corpo e o 
tempo e mediação do real com trabalhos de fotografia. Dados extraídos do Jornal O Popular, 18/01/2002.

159 Os  textos  apresentados  no  catálogo  do  6º  Prêmio  Flamboyant  (2006)  e  para  exposição  Olhar 
Multiplicado (2002), em Brasília, são exemplos dessa prática curatorial.
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a  dimensão  política,  o  universo  feminino,  as  investigações  a  partir  de  linguagens 

tradicionais,  as  situações  autobiográficas  e  intimistas,  problematizações  em  torno  da 

memória e do tempo, e pesquisas sobre o espaço, lugar e paisagem. Sem pretender 

encerrar os trabalhos em nichos fechados, Sobral argumenta que esse modelo adotado 

busca apresentar ao público possibilidades de abordagens das obras.

Gilmar  Camilo  organizou,  ainda,  duas  exposições,  em  2004,  que  lidavam 

fundamentalmente com o acervo do MACGO. As exposições  Arte brasileira em papel:  

modernismo (09/03 a 10/04/2004) e Coleções MAC: doações recentes 1999-2004 (31/07 

a  25/08  /2004)  trouxeram  a  público  um  acervo  institucional  ordenado  por  conteúdos 

modernos  e  contemporâneos.  A primeira  mostra  era  composta  principalmente  por  43 

gravuras da coleção doada ao museu pelo Banco Central em 1995, e duas da coleção 

BEG/Itaú. Essa coleção, que também está presente no acervo da UFG, é frequentemente 

exposta em várias instituições museológicas do Estado160. Com exemplares importantes 

do  modernismo  brasileiro  como  Tarsila  do  Amaral,  Alfredo  Volpi,  Cícero  Dias,  Clóvis 

Graciano  e  Marcelo  Grassman,  a  presença  desta  coleção  nos  acervos  museológicos 

locais  confere  um  “status”  de  relevância  ao  MACGO  e  a  UFG.  Essas  instituições 

assumem esse papel  de  “guardião  da memória  e  do  patrimônio  artístico  nacional”,  a 

despeito  da  presença de mesma coleção em muitas  instituições artísticas  do país,  e 

tornam-se também responsáveis pela transmissão de conteúdos modernos em regiões 

deslocadas do eixo Rio-São Paulo.

Figura 62: Tarsila do Amaral, sem título, s/d, gravura em metal água-forte, Acervo MACGO

A exposição  Coleções MAC: doações recentes 1999-2004  revelou o esforço de 

atualização do acervo do museu através prioritariamente de uma política improvisada de 

doações. Com recorte curatorial focado nas obras doadas a partir do início da gestão de 

Gilmar  Camilo,  foram apresentados  trabalhos  que  compunham as  coleções  BEG/Itaú 

160 Além de  outras  exposições  desta  coleção  realizada  no próprio  MACGO,  identifiquei  exposições  da 
coleção pertencente a UFG no MAG e no MAPL.
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(doadas em 2001), Lourival Louza (até o 3º Prêmio Flamboyant), Pratt Gallery (trabalhos 

em papel de Ana Maria Pacheco doados pela própria artista), Bienal de Artes de Goiás e  

MAC  2000  (formada  a  partir  da  exposição  Trajetórias  e  perfis).  Desse  conjunto 

heterogêneo  absorvido  pelo  museu,  os  agentes  envolvidos  com  a  instituição  tentam 

construir  possíveis  nexos  e  redes  de  sentido  entre  obras  e  artistas.  Das  obras 

apresentadas pela primeira vez nesta exposição, a mais destacada foi Sou Boy (2000) de 

Nelson Leirner, doada pelo Instituto Itaú Cultural.

Figura 63: Capa do catálogo da exposição As 
aparências não enganam realizada na Galeria da 

FAV, em 2005, com curadoria de Carlos Sena.

Pelo conjunto apresentado nas mostras O presente e a presença e Coleção MAC: 

doações  recentes  compreende-se  a  importância  que  as  obras  advindas  do  Prêmio 

Flamboyant adquiriram  durante  a  direção  de  Gilmar  Camilo.  Nesse  período,  elas 

tornaram-se índices da estratégia de renovação do acervo por parte de uma instituição 

que se pretendia contemporânea, enquanto, ao mesmo tempo, esse museu abrigava um 

acervo marcadamente moderno e representado tanto por artistas brasileiros quanto do 

Estado.  Nesse  ponto,  é  notável  a  declaração  de  Divino  Sobral,  quando  diretor  do 

MACGO, em uma visita guiada a exposições da instituição161. Ao justificar as propostas 

161 O MACGO foi reinaugurado em 11/12/2012 com três exposições: a coletiva A cidade é o lugar e duas 
individuais retrospectivas -  Cleber Gouvêa: olhar orgânico e  A arte e os ofícios de D.J. Oliveira. As três 
exposições ficaram em cartaz até 17/02/2013.
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das exposições que, no final de 2012, marcavam mais uma tentativa de reinauguração do 

museu162, agora na sua sede oficial no Centro Cultural Oscar Niemeyer, Sobral declarou

Eu, metaforicamente, recupero para o nome do museu esta expressão do 
moderno e proponho para o nosso meio cultural que o MAC seja entendido 
também  como  uma  casa  responsável  pela  guarda  e  pela  leitura, 
interpretação e escritura da nossa arte moderna. Que é uma coisa que, até 
então,  está  sem  casa,  sem  lugar,  a  deriva  nas  nossas  instituições 
(informação verbal)163.

De  acordo  com  Divino  Sobral,  o  decreto  de  criação  do  museu  incluía  a 

nomenclatura “moderna” ao nome da instituição, mas, em sua inauguração oficial,  em 

1988, esse termo foi abolido, permanecendo Museu de Arte Contemporânea de Goiás. O 

que sua declaração sugere, portanto, é que, a despeito do nome, o MACGO teria um 

compromisso em abrigar, expor e refletir a arte moderna em Goiás. Como resultado dessa 

relação de convivência entre conteúdos dentro do acervo do museu, sua mencionada 

reinauguração envolveu duas exposições individuais retrospectivas dos artistas modernos 

(e como ressaltado, pioneiros) que atuaram em Goiás, Cleber Gouvêa e D.J. Oliveira, e 

uma mostra coletiva com 15 artistas representantes da produção contemporânea.

Nota-se  que  a  relação  entre  o  moderno  e  o  contemporâneo,  dentro  das 

instituições  pesquisadas,  não é  algo  resolvido,  ou  mesmo objetivamente  definido.  Os 

próprios  agentes  responsáveis  por  essas  instituições  situam-se  em  uma  condição 

transitória em relação a essas proposições, optando, em alguns momentos, por artistas e 

obras vinculadas a propostas modernas, e em outras situações, por práticas artísticas 

contemporâneas  ou,  ainda,  em curadorias  onde  esses  conteúdos  entram em diálogo 

162 Ao  longo  dos  anos  2000,  esse  museu  passou  por  duas  situações  de  transferência  de  sede,  com 
momentos de suspensão de atividades. Em 2006 ocorreu a primeira tentativa de mudança do museu para 
sua sede oficial,  no então recém-inaugurado Centro  Cultural  Oscar Niemeyer (CCON),  sendo este  um 
complexo de espaços culturais situado na região sudoeste de Goiânia. Neste momento, o Centro Cultural foi 
aberto  com uma exposição de parte  do acervo do MACGO e de obras de colecionadores particulares 
goianos. Apesar de ter sido transferido em 2006, para o CCON, o museu não realizou exposições próprias  
enquanto  permaneceu  neste  espaço,  valendo-se  de  exposições  itinerantes  promovidas  por  outras 
instituições  como o  CCBB e  o  Instituto  Itaú  Cultural.  No  ano  de  2008,  o  CCON teve  suas  atividades 
paralisadas por  questões judiciais  e irregularidades econômicas e estruturais.  Diante  dessa situação, o  
MACGO passou por um período de ausência de sede e de atividades expositivas, retornando ao espaço do 
edifício  Parthenon Center neste mesmo ano. Uma segunda tentativa de transferência do museu para o 
CCON foi  realizada em 2011, com abertura de uma exposição retrospectiva da obra  do artista plástico 
goiano Siron Franco. Desde então, o Museu permanece neste Centro Cultural, mas ainda apresenta uma 
agenda variável de exposições e outros eventos.

163 No dia 17 de janeiro de 2013 o curador das três mostras e diretor do MACGO, Divino Sobral, realizou 
visita guiada pelas três exposições. A informação coletada foi registrada neste evento.
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dentro  espaço  expositivo.  Compreender  tais  relações  é  tarefa  indispensável  para  um 

entendimento mais claro do circuito artístico goiano na atualidade. Esses eventos podem 

indicar o processo de legitimação da própria instituição, de seus agentes e da formação 

de  um  discurso  sobre  arte  no  qual  está  presente,  simultaneamente,  o  desejo  pelo 

contemporâneo e a convivência com o moderno.

Com pesquisa e trânsito entre esses conteúdos, Divino Sobral é um nome forte no 

circuito artístico goiano. Em sua trajetória, assumiu uma pluralidade de funções, sendo 

uma das mais recentes a direção do MACGO (2011 a 2013). Curioso pontuar que, quando 

realizei entrevista com Sobral, em janeiro de 2013, ele completava então cerca de dois 

anos  a  frente  do  museu,  mas  apenas  naquele  momento  conseguiu  promover  sua 

reinauguração com as exposições citadas acima. Planejadas durante longos dois anos, as 

exposições  sofreram  adiamentos  diversos  por  entraves  burocráticos,  políticos  e 

econômicos.  Porém,  justamente  quando  elas  tomaram  corpo  visível  e  público  nos 

espaços expositivos do MACGO, Sobral iniciou o processo de afastamento de seu cargo 

de direção. Sua entrevista foi realizada, portanto, nesse contexto. Quando questionado 

sobre como e por que assumiu a gestão desse museu, Sobral aponta para a dimensão 

prática  de  sua  atuação.  Ressaltando  sua  formação  autodidata  e  seu  posicionamento 

questionador em relação às instituições do circuito local, ele considera curioso o fato de 

ter recebido esse convite por parte do governo estadual. Mas, diante também da situação 

em que se encontrava no momento, Sobral assumiu a falta, por sua parte, de um perfil de 

diretor de museu por entendê-lo como demandante de um modo de operar mais amplo no 

campo político.

Contudo,  essa  situação  não  invalida  a  relevância  de  sua  atuação  dentro  do 

circuito artístico. Durante os anos 90, através de sua circulação por eventos variados,  

Sobral construiu uma rede articulada com outros agentes, instituições e artistas. Com um 

foco de pesquisa acentuado para a produção artística contemporânea em Goiás, Sobral 

realizou  diversas  curadorias  a  partir  deste  recorte.  Algumas  já  foram  discutidas  no 

decorrer deste texto como Olhar Multiplicado (ECCO, Brasília, 2002), Trajetórias e perfis:  

a arte goiana na coleção do MAC (MACGO, 2000) e O presente e a presença: coleções  

(MACGO, 2002).  Outras  que poderiam ser  acrescentadas a esta lista  são:  Fotografia  

goiana contemporânea (Galeria da FAV, 2005) e A cidade é o lugar, Cleber Gouvêa: olhar  

orgânico e A arte e os ofícios de D.J. Oliveira (MACGO, 2012-2013).
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Figura 64: Selma Parreira, Da série guardados, 2004, fotografia digital, Acervo UFG.

A mostra  Fotografia  goiana  contemporânea  (17/11  a  14/12/2005) destacou  a 

produção de Anahy Jorge, Bruno Bernardi, Dulcimira Capisani, Edney Antunes, Marcus 

Freitas e Selma Parreira. Realizada na Galeria da FAV, durante a gestão de Carlos Sena, 

ela envolvia alguns dos artistas presentes no acervo da UFG que discutiam a linguagem 

da fotografia dentro de uma perspectiva ampliada. Segmento de constante interesse por 

parte  das  curadorias  de  Sobral,  a  superação  das  categorias  tradicionais  com  o 

sincretismo de linguagens e códigos, como foi discutido previamente, são características 

atreladas a uma produção contemporânea. Sobral (2005) indica, em catálogo da mostra, 

que  “a  fotografia  no  quadro  da  arte  contemporânea  de  Goiás  é  um  dado  recente, 

manifestado somente a partir do final dos anos 90”.

Figura 65: Dalton Paula, Corpo receptivo B, 2010, fotografia laminada sobre PVC, Acervo MACGO

Atento, portanto, à produção que é construída na região, Sobral direciona sua 

atuação conforme as questões mais preponderantes no momento. No caso da exposição 

coletiva  A cidade é o lugar, as proposições em torno do espaço urbano lhe pareceram 

dignas de atenção. Essa mostra foi composta por trabalhos de Amaury Menezes, Anahy 
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Jorge, Caio Reisewitz,  Carlos Sena, Dalton Paula, Edney Antunes, Enauro de Castro,  

Glayson  Arcanjo,  Hortência  Moreira,  Luiz  Mauro,  Marcus  Freitas,  Grupo  Empreza, 

Pitágoras, Selon e ZèCésar. Dentro do recorte temporal previsto para esta pesquisa, essa 

exposição situa-se em seu limite final e revela a presença de artistas que estão sendo 

destacados desde os  anos 90 e uma produção,  ainda mais  recente,  que começou a 

conquistar espaço internamente no Estado há cerca de dois anos, como é o caso de 

Dalton Paula e Selon.

Porém,  como foi  afirmado por  Sobral,  durante visita  guiada citada acima,  sua 

atuação também se encaminha para os artistas pioneiros em Goiás como Cleber Gouvêa, 

D.J.  Oliveira  e  Gustav  Ritter.  Uma  exposição  organizada  sobre  Ritter,  dentro  da 

mencionada mostra  Ato All (FAV, 1995),  é  considerada por  Sobral  como sua primeira 

experiência com curadoria. Nesse percurso, ao longo de mais de dez anos, observa-se 

um zelo de sua parte em produzir  suas curadorias sempre acompanhadas por textos 

reflexivos e,  preferencialmente,  inclusos em catálogos com reprodução das obras  em 

exposição. Prática que também acompanha as ações propostas por Carlos Sena. Diante 

de um número, até este momento, pouco expressivo de pesquisas sobre a história da arte 

em Goiás e, menos ainda exemplos de exposições com uma preocupação de produzir 

materiais gráficos e textuais de qualidade, atuações como a de Sobral e Sena destacam-

se dentro do circuito artístico goiano.

Como foi  apresentado no segundo capítulo, o papel de Carlos Sena enquanto 

articulador,  a  partir  da  FAV  e  da  UFG,  é  mais  uma  faceta  do  processo  de 

institucionalização  da  arte  contemporânea  em  Goiás.  Atual  diretor  do  CCUFG,  sua 

relevância no circuito artístico goiano é consequência de uma série de ações que ele 

desenvolve há mais de duas décadas.  Desde a criação da Galeria  da FAV, iniciou o 

projeto de formação e ampliação do acervo da UFG164,  hoje sob responsabilidade do 

CCUFG. Para entender,  portanto,  determinadas escolhas e direcionamentos que esse 

acervo tem apresentado, é indispensável retomar a trajetória de Sena a frente da Galeria 

da FAV.

Dentre as exposições realizadas nesta Galeria,  duas apresentam o acervo da 

UFG  de  modo  mais  destacado:  Hodiernos  (22/04  a  23/05/2003)  e  Acervo:  doações 

recentes (19/04 a 20/05/2005). Nessas mostras verifica-se a clara intenção em constituir 

um acervo “com trabalhos representativos de uma produção marcada por ideias e práticas 

164 Vale observar que antes da transferência do acervo para o CCUFG o mesmo era denominado como 
acervo da FAV. A partir de uma política de extensão mais ampla da universidade e que envolvia o projeto do  
Centro Cultural este acervo foi transferido e rebatizado de acervo UFG. Essa mudança é perceptível no 
catálogo da exposição inaugural do CCUFG, em 2010.
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de contemporaneidade” (Martins, 2003, p. 3).  Hodiernos foi a primeira exposição dentro 

do Projeto de Ampliação do então Acervo Artístico da FAV – UFG, mas em texto de seu 

curador, Carlos Sena, é ressaltado que se trata de uma pesquisa iniciada em 1998 e que 

se propunha a mapear e contemplar a produção artística goiana realizada de 1960 até 

atualidade.  Entretanto,  conforme destaca Carlos  Sena (2003,  p.  4),  “por  questões de 

viabilidade técnica  optamos por  realizar  a  primeira  mostra  com artistas  do  presente”. 

Como a universidade não dispõe de verbas específicas para aquisição de obras, o acervo 

tem sido formado, fundamentalmente, por doações. Nesse sentido, Carlos Sena indica 

que a proximidade e amizade com vários artistas e agentes do circuito colaborou nesse 

processo. E essa realidade ainda sustenta a formação do acervo, apesar de Sena contar  

agora  com  uma  série  de  editais  públicos  direcionados  para  aquisição  de  obras  em 

instituições artísticas e museológicas165.

Figura  66:  Divino  Sobral,  sem 
título, 1994-1995, borracha, palha 
de aço, algodão, linha de costura 
e  cabelo  humano.  Epístola 
proibida,  1997,  papel,  sabão 
artesanal,  cabelo  do  artista, 
chumbo e pregos, Acervo UFG.

Do conjunto  de  artistas  apresentados  nessa  primeira  configuração  do  acervo, 

alguns dados são ressaltados por  Carlos Sena em catálogo.  Com exceção de Telma 

Alves, todos nasceram entre 1963 e 1980, e durante os anos 80 e 90 começaram sua 

165 Como resultado  destas  concorrências  por  editais,  no  ano  de  2013,  o  acervo  da  UFG  está  sendo 
ampliado com obras de Daniel Senise, Angelo Venosa, Cristina Canale e Leda Catunda, através do Projeto 
arte  contemporânea  brasileira  no  Acervo  UFG proposto  por  Aguinaldo  Coelho  (Edital  Prêmio  de  Artes 
Plásticas Marcantonio Vilaça 2012).
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trajetória pelo circuito artístico. Outro dado apontado é que a maioria deles apresenta uma 

formação artística extra-acadêmica166. Entre os artistas que iniciaram a participação em 

exposições em meados dos anos 80 estavam Edney Antunes, Luiz Mauro e Enauro de 

Castro. No início dos anos 90 apareceram Divino Sobral, Juliano Moraes, Marcelo Solá,  

Pitágoras e Telma Alves. E, incorporando uma produção mais recente, de meados dos 

anos  90,  estavam  Cristiane  Brandão,  Rodrigo  Godá,  Rogério  Mesquita  e  Patrícia 

Mesquita. Sobre a formação dos artistas, Sena (2003, p. 5) afirma que “o que se conclui 

[…] é que a produção goiana contemporânea continua com a tradição local de artistas 

autodidatas,  que tem seu expoente máximo na figura de Siron Franco”.  Pautado pelo 

discurso já bastante repetido em relação a arte contemporânea em torno da pluralidade 

de  linguagens,  materiais  e  poéticas,  Sena  reafirma  também  o  deslocamento  desta 

produção “em relação ao paradigma ortodoxo e único da estética regional” (ibid., p. 6). 

Será com base nesta perspectiva que uma produção contemporânea em Goiás afirmou-

se no circuito nacional  e,  posteriormente, foi  incorporada aos acervos das instituições 

museológicas da região.

A segunda mostra, Acervo: doações recentes, de 2005, privilegiou a produção de 

artistas que atuavam como professores na FAV – UFG167.  É apontado em catálogo a 

reformulação que a  faculdade atravessou,  especialmente  a  partir  de  1996,  e  como a 

entrada e atuação destes artistas-professores contribuiu para introdução de questões da 

arte atual no debate acadêmico. Sobre suas formações, é ressaltado também como esses 

artistas  envolveram-se  em  processos  de  qualificação  através  de  pós-graduações  em 

áreas diversas, proporcionando “o dilatamento da reflexão crítica sobre as manifestações 

hodiernas,  e  o  amadurecimento  do  rigor  conceitual  e  técnico  na  realização  de  suas 

respectivas  propostas  artísticas”  (Sena,  2005,  p.  7).  Percebe-se  como  o  discurso  do 

curador adaptou-se diante de uma mudança significativa no circuito artístico local. O papel 

que a FAV passou a empenhar diante da produção de meados dos anos 90 não poderia 

mais ser ignorada por parte do acervo da UFG, além deste estar diretamente vinculado à  

própria estrutura da faculdade. E, apesar desse acervo ainda concentrar-se na produção 

dos professores, esse processo contribuiu como fomentador para a produção discente.

166 Dos treze artistas, apenas Enauro de Castro, Cristiane Brandão e Patrícia Mesquita possuíam formação 
acadêmica. Apesar da inclusão de Enauro nesse grupo, sua formação acadêmica é posterior a sua entrada 
e circulação pelo circuito artístico.

167 Neste grupo estavam Anahy Jorge, Carlos Sena, Ciça Fittipaldi, Dulcimira Capisani, Eliane Chaud, Leo 
Romano, Marcos Soares, Paulo Veiga Jordão, Rosa Berardo, Selma Parreira e ZéCésar.
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Figura 67: Anahy Jorge, Ilustres desconhecidos,1999, aço oxidado, 
fotografias e vidros, Acervo UFG.

Dentro das comemorações do cinquentenário da Universidade Federal de Goiás 

ocorreu a inauguração de seu Centro Cultural (CCUFG), no dia 09 de dezembro de 2010. 

A instituição cultural  mais recente da região foi  construída no local onde funcionava o 

antigo Espaço Cultural  da UFG,  também conhecido como Galpão da UFG,  na Praça 

Universitária,  região  central  de  Goiânia.  As  obras  levaram  cinco  anos  para  serem 

concluídas e o projeto arquitetônico foi assinado por Fernando Simon. O CCUFG abriga, 

além das galerias  de arte,  espaço para  apresentações de teatro,  dança e  música.  A 

amplitude do projeto, seu vínculo com a atual política de extensão da universidade e a 

localização na região central de Goiânia conferem ao CCUFG uma maior visibilidade junto 

ao público e ao circuito artístico da região.

Para sua abertura, foi realizada a exposição Arte Contemporânea no Acervo UFG, 

com  curadoria  do  diretor  do  CCUFG,  Carlos  Sena.  Essa  mostra  teve  como  papel 

fundamental reafirmar o trabalho que Sena vinha realizando desde a Galeria da FAV e a 

relevância do acervo que entrava, naquele momento, em uma perspectiva considerável 

de  crescimento  e presença pública.  De um total  então de 222 obras,  realizou-se  um 

recorte com 32 artistas e 46 trabalhos168. No catálogo, o acervo foi apresentado a partir de 

sete coleções: do antigo Instituto de Artes da UFG, da FAV/UFG, Gravura Goiana dos 

168 Bené  Fonteles,  Siron  Franco,  Elder  Rocha,  Pitágoras,  Julio  Ghiorzi,  Ana  Maria  Pacheco,  Fabiano 
Gonper, Marcelo Moscheta, Rodrigo Godá, Marcelo Solá, Sandro Gomide, Luiz Mauro, Célio Braga, Renata 
Pedrosa,  Rosa  Berardo,  Dulcimira  Capisani,  Helga  Stein,  Divino  Sobral,  Helio  Eudoro,  Selma Parreira, 
Marcus Freitas, Rodrigo Araújo, Anahy Jorge, Edney Antunes, Enauro de Castro, Grupo Hóspedes, Hugo 
Houayek, Murilo Maia, Martinho Patrício, Juliano Moraes, Julio Ghiorzi, Elyeser Szturm e ZéCésar.
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anos 60 aos 90, Galeria da FAV, Hodiernos – arte contemporânea goiana e brasileira dos 

anos 90 e 2000, de gravuras do Modernismo Brasileiro (doação do Banco Central à FAV) 

e  da  Reitoria  da  UFG.  Outras  organizadoras  de  algumas  destas  coleções  foram  as 

artistas e professoras Edna Goya e Selma Parreira.

Figura 68: Marcelo Solá, sem título, 2008, óleo, aquarela, lápis de cor e monotipia sobre 
papel, Acervo UFG.

Seguindo com sua programação169, em 2011, o Centro Cultural integrou o circuito 

de exposições do  Prêmio CNI SESI Marcantonio Vilaça de Artes Plásticas 2009/2010 e 

realizou o  1º Salão de Arte Contemporânea do Centro-Oeste. Ambos os eventos foram 

responsáveis  pela  ampliação  do  acervo  UFG  por  meio  de  doações,  além  de  serem 

sintomáticos  do processo de atualização que a FAV atravessou em direção a questões 

artísticas contemporâneas. Um dos principais ganhos do CCUFG é a possibilidade de 

abrigar exposições em diálogo com outras instituições como esta do Prêmio Marcantonio  

Vilaça.  Com  uma  estrutura  física  e  arquitetônica  diferencial  em  relação  aos  demais 

espaços museológicos da região, o CCUFG é exemplar dos “modos contemporâneos e 

169 Por problemas estruturais nos seus espaços expositivos, o CCUFG precisou cancelar sua agenda de 
exposições,  após o  1º Salão de Arte Contemporânea do Centro-Oeste, no final  de 2011. Apesar desta 
pausa, ele continuou sua atuação através de seminários, palestras e oficinas. Como congrega também um 
espaço voltado para música, teatro e dança, a instituição permaneceu, de alguma maneira,  atuante no 
circuito cultural da região. Agora, em 2013, seus espaços expositivos foram reabertos ao público com duas 
mostras  Arquipélago: arte contemporânea brasileira (com novas doações do Acervo UFG e curadoria de 
Carlos Sena) e Estação Videoarte (exposição dos artistas paraenses Alberto Bitar e Armando Queiroz, com 
curadoria de Divino Sobral).
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profissionais” de exposição, que tiveram como primeira amostra, na cidade de Goiânia, as 

edições do Prêmio Flamboyant.

Figura 69: Luiz Mauro, Estúdio nº 5, 2011, nanquim e óleo sobre tela, Acervo UFG. Obra premiada 
no I Salão de Arte Contemporânea do Centro-Oeste, 2011.

No 1º Salão  de Arte  Contemporânea do Centro-Oeste foram selecionados 20 

artistas170 entre  os  277  inscritos,  incluindo,  na  seleção,  artistas  referenciais  e  artistas 

emergentes.  Com dez anos de diferença entre o 1º  Prêmio Flamboyant, ambos podem 

ser compreendidos, hoje, como significativos no processo de institucionalização da arte 

contemporânea em Goiás.  O  Salão Centro-Oeste, apesar do claro direcionamento para 

uma produção mais recente, não deixou de reforçar muitas escolhas que pontuei ao longo 

desse capítulo, seja entre os artistas premiados (Luiz Mauro e Pitágoras), homenageados 

(Edney Antunes) ou alguns dos selecionados (Enauro de Castro e Sandro Gomide). Entre 

os jurados171 também se observa a presença dos agentes Gilmar Camilo e Aguinaldo 

Coelho,  reforçando a relevância  de suas atuações no circuito  artístico,  além de suas 

parcerias em projetos dessa instituição.

170 Ana Ruas, Anna Behatriz, Camila Soato, Corpos Informáticos, Dalton Paula, Enauro de Castro, Evandro 
Prado, Fernando Aquino, Gervane de Paula, Grupo Mesa de Luz, Hortência Moreira, João Angelini e André 
Valente, Luiz Mauro, Miguel Penha, Pitágoras Lopes, Polyanna Morgana, Ricardo Teixeira, Rodrigo Paglieri,  
Sandro Gomide e Virgílio Neto. Os artistas homenageados foram Humberto Espíndola, Adir Sodré, Edney 
Antunes e Elder Rocha.

171 Comissão de seleção: Cayo Honorato, Daniela Labra, Gilmar Camilo, Marília Panitz e Rafael Maldonado. 
Comissão de premiação: Aguinaldo Coelho, Celso Fioravante, Felipe Scovino e Wagner Barja.
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Ao refletir sobre o caráter regional de eventos como o  Salão Centro-Oeste  e o 

Prêmio CELG, percebe-se como o argumento utilizado por seus organizadores trata da 

necessidade e importância de fortalecer o circuito regionalmente. Argumento válido do 

ponto de vista das redes de contato e intercâmbio que são criadas entre as instituições 

destes estados e, também, pela considerável circulação dos agentes envolvidos nesses 

salões. Entretanto, alguns artistas posicionam-se contrários a essa prática, pois acreditam 

que eventos desse tipo reforçam a condição de isolamento e exclusão da região diante de 

um circuito artístico mais amplo em termos geográficos, não favorecendo as trocas que 

são promovidos por eventos de abrangência nacional.

Enquanto críticos e curadores de fora do Estado são dotados de uma autoridade 

que auto legitima suas escolhas, o trânsito de determinados agentes locais, dentro de um 

circuito regional, é capaz de reforçar suas posições e conferir-lhes autoridade semelhante 

para também exercer estas seleções. Desse modo, esses agentes, além de selecionar 

determinados  artistas  nesse  processo  de  dupla  legitimação,  eles  inserem-se  como 

elementos fundamentais dentro da trama institucional e histórica da região.

Apesar de compreender a necessidade, principalmente por parte dos curadores e 

diretores de instituições museológicas, de fortalecer a cena regional através de eventos 

com esse tipo de enfoque, acredito que propostas de abrangência nacional são também 

fundamentais  em  contextos  regionais  específicos.  A despeito  de  uma  suposta  maior 

facilidade de deslocamento e acesso a eventos de outras regiões e instituições, na prática 

essas produções ainda se encontram, até certo ponto, muito localizadas. Sintoma desta 

situação  é,  por  exemplo,  o  desconhecimento  da  própria  produção  artística  de  várias 

regiões brasileiras distantes geograficamente. A participação em salões e concursos de 

caráter nacional favorece, portanto, não apenas um intercâmbio entre artistas, obras e 

curadores,  mas  também  uma  importante  produção  de  conhecimento  a  partir  desses 

encontros.

Se, durante a década de 1990, muito artistas atuantes em Goiás deslocaram-se 

por eventos e instituições espalhados no país em busca de inserção e legitimação dentro 

do circuito artístico nacional, nos anos 2000 é um grupo de agentes que ganha terreno e  

influência  dentro  das  instituições  museológicas  do  Estado.  Amparados  em  discursos 

autorizados  por  centros  hegemônicos,  esses  agentes  iniciaram  uma  operação  de 

institucionalização da arte contemporânea em Goiás. Através do desejo por um diálogo 

“entre  iguais”,  agentes  como Carlos  Sena,  Divino  Sobral,  Gilmar  Camilo  e  Aguinaldo 

Coelho instituíram determinados artistas como representantes de uma produção artística 

de  qualidade  e  equiparada  com as  principais  questões  da  área  em âmbito  nacional.  
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Através das práticas expositivas e curatoriais analisadas nesse capítulo, eles tornaram-se 

responsáveis pela construção de um discurso institucional sobre arte em Goiás, além de 

promover  a  visibilidade  das  instituições,  de  seus  acervos  e  dos  eventos  pelos  quais  

transitam.
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CONCLUSÃO

Não sejamos tentados pela miragem da síntese;  
mantenhamos as contradições, por natureza  

insolúveis
Antoine Compagnon

Através de um questionário172 proposto em uma das etapas intermediárias desta 

pesquisa a artistas atuantes em Goiás, tentei identificar indícios de como se operam as 

relações entre uma produção artística recente e as instituições museológicas do contexto 

goiano.  As  questões  apresentadas  tentavam  mapear  a  relação  dos  artistas  com  as 

instituições selecionadas e o tipo de interesse que cada um possuía em relação a esse 

contexto  institucional.  Ao  tomar  a  “fala”  do  artista  como  ponto  de  partida,  pretendi  

compreender  como  esses  produtores  situavam-se  em  relação  à  própria  estrutura 

institucional do circuito artístico e que tipo de reconhecimento conferiam a esses museus 

e galerias.

No que tange aos espaços museológicos analisados, incluindo os ativos e os 

inativos no momento do questionário173, uma situação interessante pôde ser observada 

para a seguinte questão:  Qual é,  para você, a instituição museológica mais relevante  

dentro do conjunto analisado? Para 26% dos artistas seria o Centro Cultural  da UFG, 

seguido por 23% que consideravam o Museu de Arte de Goiânia como instituição mais 

relevante. Em terceiro lugar, empatados, estavam o Museu de Arte Contemporânea de 

Goiás e a Galeria da FAV (15% cada).

Além das  quatro  serem instituições  com sede em Goiânia,  outro  dado  a  ser 

destacado, diante deste resultado, é que o CCUFG é, entre as instituições analisadas, a 

mais recente desse contexto, pois foi inaugurado no final de 2010, enquanto o MAG é a  

instituição mais antiga, com sua criação datada de 1969. A escolha do CCUFG, do MAG, 

do  MACGO  e  da  Galeria  da  FAV  como  mais  relevantes  foi  justificada,  a  partir  do 

questionário, pelos seguintes motivos: 1º - por possuir um acervo importante; 2º - por 

172 O questionário, aplicado virtualmente, esteve aberto para  preenchimento durante 25 dias, em julho de 
2012, e, mesmo diante de algumas limitações apresentadas, obteve, ao todo, 39 respostas. Apesar das 
respostas incluírem os nomes dos artistas, foi indicado no questionário que os dados pessoais não seriam 
revelados. Através dessa amostragem, ainda que reduzida, identifico alguns caminhos possíveis para se 
pensar a relação entre artistas e instituições. No Apêndice F está o modelo de questionário aplicado.

173 Museu de Arte de Goiânia, Museu de Arte Contemporânea de Goiás, Galeria da Faculdade de Artes 
Visuais,  Centro  Cultural  UFG,  Galerias  de  Arte  Frei  Confaloni  e  Sebastião  dos  Reis,  Museu  de  Arte 
Contemporânea de Jataí, Museu de Artes Plásticas Loures e Galeria Antônio Sibasolly. No momento em que 
o  questionário  foi  aplicado  nem  todos  esses  espaços  estavam  com  suas  atividades  em  pleno 
funcionamento.
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promover um trabalho importante de circulação de artistas locais e de outros estados; e 3º  

-  por  desenvolver  programas  de  formação  do  público  com  ações  de  arte  educação, 

seminários e palestras.

O CCUFG, como foi  apresentado no último capítulo,  é um desdobramento de 

ações iniciadas na Galeria da FAV e parte de um projeto de extensão mais amplo da 

UFG. Apesar de sua curta trajetória, marcada inclusive por um momento de paralisação 

das atividades de seus espaços expositivos por problemas estruturais,  o CCUFG tem 

afirmado um papel fundamental no circuito artístico regional ao posicionar-se como um 

centro de referência para exposições, palestras, seminários e oficinas em parceria com 

instituições nacionais como a Funarte e o Itaú Cultural, por exemplo.

O  MAG,  diante  justamente  da  instabilidade  de  atuação  de  alguns  museus  e 

galerias desse circuito, assumiu uma parcela do papel de algumas dessas instituições, o 

que explica, em partes, sua escolha pelos artistas. Escolha compreendida também diante 

da postura da última diretoria de realizar em torno de 12 exposições temporárias por ano, 

a fim de garantir visibilidade ao museu e maior circulação de público. A qualidade dessa 

política expositiva quantitativa não será discutida nesse momento, mas merece ser, ao 

menos,  pontuada.  Essa  postura  adotada  pelo  museu  relegou  a  segundo  plano  seu 

acervo. Atuando muito mais próximo do perfil de uma galeria, o MAG tentou estabelecer  

alguns vínculos com uma produção artística contemporânea na região, ao mesmo tempo 

que mantinha outro  pilar  de  sua sustentação que é  a  tradição pictórica  moderna em 

Goiás.  Sem conseguir  firmar nem uma dessas frentes  de atuação,  por  uma série  de 

outros motivos que não cabem introduzir agora, o MAG não participa tão diretamente do 

processo de institucionalização da arte contemporânea dentro do Estado.

O terceiro lugar conferido tanto ao MACGO quanto a Galeria da FAV revelam 

como essas instituições, a despeito de suas trajetórias, perderam visibilidade no circuito 

artístico goiano dos últimos anos. O MACGO diante de sucessivas e frustradas tentativas 

de  mudança  de  sede  não  tem apresentado  uma atuação  mais  frequente.  Apesar  de 

possuir um acervo contemporâneo importante dentro desse cenário, o seu último fôlego 

mais consistente foi a breve passagem de Divino Sobral pela diretoria da instituição. A 

Galeria da FAV, com a criação do CCUFG, foi claramente ofuscada pelo destaque deste 

último. Mantida no Campus Samambaia da UFG, distante do centro da cidade, e com 

uma política de atuação que ainda não conseguiu criar vínculos efetivos com a produção 

discente da faculdade, a Galeria da FAV sobrevive da passagem esporádica de artistas 

relevantes no circuito nacional como, por exemplo, Gê Orthof, Shirley Paes Leme e Bené 

Fonteles.
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As respostas obtidas através desse questionário sugerem o que estes artistas 

esperam por parte de uma instituição museológica na atualidade, ou seja, enquanto locais 

para a construção de contatos e relações, como plataforma de reflexão e discussão sobre 

arte e também como espaços expositivos. Percebo, ainda, um desejo muito forte pela 

constituição de um circuito artístico na região, aspecto levantado por alguns como, ainda, 

inexistente. Para parte deles, o contexto artístico goiano está marcado por ações pontuais  

dessas instituições e não por um circuito estruturado, que possibilitaria a circulação e a 

troca com outras regiões do país de modo mais permanente. Não existiria, também, um 

aproveitamento  do  campo  museológico  educativo,  com ações  mais  duradouras  e  de 

formação.

Apesar  de  não  concordar  com  essa  percepção  da  ausência  de  um  circuito 

artístico  em  Goiás,  entendo  o  aspecto  pontual  que  é  argumentado.  Observa-se  que 

muitas situações são esporádicas e não avançam na constituição de um circuito artístico 

mais  estruturado.  Dos  vários  salões  que  foram  mencionados,  por  exemplo,  alguns 

deixaram de existir e outros não conseguem organizar verbas e estrutura suficiente para 

uma  atuação  mais  contínua.  Fica  talvez  a  impressão,  frequente,  de  um  circuito  em 

formação.

Alguns dos mapeamentos realizados pelo programa Rumos indicavam a ideia de 

latência para se pensar o contexto artístico goiano. Nessa visão, existiria um movimento 

latente que estaria prestes a irromper tanto em relação aos artistas quanto às instituições. 

Ou talvez, como a percepção mencionada acima sugere, principalmente em relação às 

instituições. Provavelmente, decorra deste “olhar” o fato de parte das iniciativas realizadas 

no Estado adotarem a ideia do novo e da ruptura como constitutiva. Ao que tudo indica,  

permanece como uma base fundante a perspectiva moderna que lançava para o futuro 

sua possível concretização.

Vários exemplos, nesse sentido, foram analisados, ao longo do texto, através de 

propostas de renovação e afirmação de uma arte contemporânea que se constitui pela 

negação  de  uma  tradição  plástica  regionalista  e  pela  superação  das  linguagens 

tradicionais.  Nesse  desejo  por  contemporaneidade,  tomou  corpo  uma  lógica  de 

legitimidade na região que ainda é dependente dos discursos dos “centros hegemônicos”. 

Através, portanto, de um movimento muito mais direcionado no sentido do deslocamento, 

que do pretendido descentramento, afirmou-se uma produção artística contemporânea em 

Goiás. Produção que, se tem mantido sua base de atuação na região, não se libertou do  

desejo de ser incorporada ao discurso sobre arte em âmbito nacional.
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Mas opor-se é também se relacionar de algum modo com a tradição pictórica que 

predominou em Goiás até os anos 80. Mesmo que essa relação esteja pautada apenas 

por  sentimentos  de  reconhecimento  e  respeito,  percebe-se  um esforço,  por  parte  de 

alguns agentes e instituições do Estado, em construir narrativas em torno dessa tradição 

e  de  seus  pioneiros.  “Uma  vez  que  a  escrita  da  memória  oficial,  constituída 

institucionalmente,  não sobrevive sem sistemas discursivos que a legitimem” (Oliveira, 

2009,  p.  35),  agentes  como  Carlos  Sena  e  Divino  Sobral  são  indispensáveis  na 

construção de uma memória para as artes na região,  ao mesmo tempo que os seus 

trânsitos e relações dentro do circuito revelam muito da lógica de constituição da arte 

contemporânea.

Ao expor  os pontos que sustentam o circuito  artístico goiano,  nitidamente em 

processo de estruturação, não pretendi esgotar as possíveis análises sobre os agentes,  

museus e galerias de arte da região. Para esta pesquisa, foram privilegiadas instituições 

museológicas  públicas  com  perfis  direcionados  para  arte  moderna  e,  principalmente, 

contemporânea.  Dentro  do  recorte  temporal  definido,  de  1990  a  2012,  observa-se  a 

criação  de  instituições  e  eventos  com  projetos  mais  focados  em  práticas  artísticas 

contemporâneas.  Porém,  também  é  possível  notar  a  permanência  de  instituições 

museológicas que datam do período anterior, como é o caso do MAG ou do MAPL, e que 

tentam se atualizar diante das práticas artísticas recentes. Esse conjunto de instituições 

lida com um discurso e repertório que coloca em convivência e embate práticas artísticas 

modernas e contemporâneas.

No caso das instituições museológicas pesquisadas, elas demonstram, através da 

atuação de seus agentes, uma resistência e, talvez, insistência, além do provisório. São 

instituições com históricos de falhas e acertos, amadorismos e adversidades, mas que 

buscam acompanhar as exigências e demandas apresentadas pela sociedade atual  e  

pelas  práticas  artísticas  contemporâneas.  São  essas  instituições  que  representam  o 

suposto processo de descentralização da produção visual contemporânea operado nos 

últimos anos que, se efetivamente não aboliu os centros, ao menos favoreceu a criação 

de  novos  espaços  enunciativos  de  outras  vozes.  Por  conseguinte,  instituições  que 

estruturam um circuito artístico regional, como o goiano, não podem ser excluídas de uma 

compreensão  mais  efetiva  das  distintas  configurações  desse  mesmo  circuito 

nacionalmente, incluindo, nessa análise, a “fala” dos artistas e dos agentes envolvidos 

com esses museus e galerias e os mecanismos de legitimação e inserção institucional de 

uma produção artística contemporânea.
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APÊNDICE A

Aguinaldo Coelho (Aguinaldo Caiado de Castro Aquino Coelho)

Nasceu no Rio de Janeiro – RJ, 1955. Vive e trabalha em Goiânia – GO.

É graduado em Direito pela Faculdade Cândido Mendes e Mestre em Arte Publicitária e 

Produção Simbólica pela Escola de Comunicação e Artes (USP). Enquanto morava no Rio 

de Janeiro, estudou na Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Atuou como presidente 

do Conselho Municipal de Cultura, em Goiânia, e como diretor do Patrimônio Histórico e 

Artístico da Agepel (Agência Goiana Pedro Ludovico Teixeira), em 2003, pelo Estado de 

Goiás.  Como artista  participa de exposições individuais e coletivas,  além de salões e 

prêmios, desde os anos 80. A partir dos anos 2000 apresenta um trabalho mais focado  

como curador e jurado em instituições da região. Atualmente é professor da Faculdade de 

Artes Visuais da UFG.

Amaury Menezes (José Amaury de Menezes)

Nasceu em Luziânia – GO, 1930. Vive e trabalha em Goiânia – GO.

Estudou na Escola Goiana de Belas Artes (EGBA) da Universidade Católica de Goiás 

(Atual  PUCGO).  Entre  1961 e 1986 atuou como professor  na  EGBA e na Escola de 

Arquitetura  da  UCG,  onde  tornou-se  Professor  Notório  Saber.  Em  1990,  recebeu 

homenagem especial  nas comemorações dos 20 anos do Museu de Arte  de Goiânia 

(MAG), instituição da qual foi o primeiro diretor, e que batizou com seu nome uma das 

salas de exposições. Em 2012, recebeu homenagem do Museu de Arte Contemporânea 

de  Goiás  com a  apresentação  de  suas  obras  na  inauguração  do  Projeto  Parede  do  

Acervo. Participa de exposições individuais e coletivas, além de prêmios e salões, desde 

a década de 1960.

Carlos Sena (Carlos Sena Passos)

Nasceu em Mairi – BA, 1952. Vive e trabalha em Goiânia – GO.

Mudou-se para  Goiânia  na  década de 1970.  Licenciado em Desenho e  Plástica  pelo 

Instituto de Artes da UFG (atual Faculdade de Artes Visuais). É professor da FAV e Mestre  

em Arte Publicitária e Produção Simbólica pela Escola de Comunicação e Artes (USP). 

Foi  diretor  da Galeria  da FAV entre 2001 e 2006,  e desde 2006,  é diretor do Centro  

Cultural da UFG. Organizou as I, II e III Semanas do Artista no antigo Instituto de Artes da 

UFG.  Como artista  participa  de  exposições  individuais  e  coletivas,  além de  salões  e 

prêmios, desde os anos 70. E a partir dos anos 2000 apresenta um trabalho mais focado  
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como curador e jurado em instituições da região e de outros Estados.

Clara Lima (Wirlene Clara Lima)

Nasceu em Jataí – GO, 1964. Vive e trabalha em Jataí – GO.

Formada em Artes Visuais pelo Instituto  de Artes (UFG),  em 1991.  Após os estudos, 

retornou a Jataí e iniciou atividades no Museu de Arte Contemporânea de Jataí como 

funcionária em 2004. Como artista participou de exposições coletivas, além de salões e 

prêmios, nos anos 80 e 90. A partir de 2009 assumiu a direção do MAC de Jataí.

Cleber Gouvêa

Nasceu em Uberlândia – MG, 1942. Faleceu em Goiânia – GO, 2000.

A partir  de  1954  iniciou  seus  estudos  em  artes  e,  em  1958,  mudou-se  para  Belo 

Horizonte, onde buscou formação na Escola Guignard. Em 1962 aceitou o convite da 

escultora Maria Guilhermina para compor o quadro de professores do Instituto de Artes da 

UFG  (atual  FAV).  Em  quase  30  anos  de  atuação  acadêmica  foi  responsável  pelas 

disciplinas  de  gravura  e  pintura.  Como  artista  participou  de  exposições  individuais  e 

coletivas, além de salões e prêmios, desde dos anos 60 até o final de sua vida.

Divino Sobral (Divino Sobral de Sousa)

Nasceu em Goiânia – GO, 1966. Vive e trabalha em Goiânia – GO.

De  formação  autodidata  atua  também com pesquisa,  curadorias  e  resenhas  críticas. 

Como artista participa de exposições individuais e coletivas, além de salões e prêmios, 

desde os anos 90. A partir dos anos 2000 apresenta um trabalho também como curador e 

jurado  em  instituições  da  região.  De  2011  a  2013  foi  diretor  do  Museu  de  Arte 

Contemporânea de Goiás.

D.J. Oliveira

Nasceu em Bragança Paulista – SP, 1932. Faleceu em Luziânia - GO, 2005.

Em 1942  iniciou-se  na  pintura  com  o  professor  Luís  Gualberto,  em  Bragança,  onde 

permaneceu até 1948. Entre 1954 e 1955 frequentou ateliês e cursos em São Paulo, e, 

em 1956, mudou-se para Goiânia onde realizou diversas obras públicas e criou um dos 

primeiros ateliês de pintura da cidade. De 1961 a 1972,  lecionou Pintura,  Desenho e 

Gravura na Escola Goiana de Belas Artes da Universidade Católica de Goiás, produziu 

cenários e figurinos para teatro e fundou o Ateliê Livre da EGBA na própria UCG. Mudou-

se para Luziânia – GO, em 1973, onde permaneceu com ateliê ativo até sua morte. Como 
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artista participou de exposições individuais e coletivas, além de salões e prêmios, desde o 

final dos anos 50.

Gilmar Camilo

Nasceu em Inhumas – GO, 1965. Vive e trabalha em Goiânia – GO.

De formação autodidata atua também com curadorias e produção cultural. Como artista 

participa de exposições durante os anos 90. Foi coordenador da Itaú Galeria de Arte, de 

1996 a 1998, e diretor do Museu de Arte Contemporânea de Goiás, de 1999 a 2006. A  

partir  dos  anos  2000  apresenta  um  trabalho  também  como  curador  e  jurado  em 

instituições e eventos da região.

Gustav Ritter (Henning Gustav Ritter)

Nasceu em Hamburgo – Alemanha, 1904. Faleceu em Goiânia - GO, 1979.

Iniciou sua formação em arte ainda em Hamburgo. Em 1935 veio para o Peru e no ano 

seguinte para o Brasil, naturalizando-se brasileiro em 1947. Inicialmente, em Goiânia, foi  

professor de carpintaria na Escola Técnica Federal de Goiás. Junto com Luiz Curado e 

Confaloni fundaram a EGBA em 1952. Fez parte do grupo dissidente que fundou, em 

1961, o Instituto de Artes da UFG. Nesta instituição lecionou até 1974. Ao longo de sua 

carreira ganhou vários prêmios em salões e participou de exposições coletivas.

José Amaral Neddermeyer

Nasceu em São Paulo – SP, 1894. Faleceu em Goiânia – GO, 1951.

Formou-se como arquiteto pela Universidade Mackenzie em 1918 e cursou escultura no 

Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo. Na década de 30 mudou-se para Goiânia para 

projetar e chefiar a execução das obras da nova capital. Em 1942, quando do Batismo 

Cultural de Goiânia, organizou e participou da 1ª Exposição de Artes Plásticas da cidade. 

Em 1945, junto com o arquiteto Jorge Félix de Souza e José Edilberto da Veiga, fundou a  

Sociedade Pró-Arte de Goiás, sendo seu primeiro presidente. Participou das exposições 

anuais promovidas pela SPAG entre 1945 e 1947. Neste período começou a lecionar 

pintura ao ar livre, gratuitamente, na Praça Cívica de Goiânia.

Leonam Fleury (Leonam Nogueira Fleury)

Nasceu em Goiânia – GO, 1951. Vive e trabalha em Goiânia – GO.

Estudou na EGBA da Universidade Católica de Goiás e especializou-se em gravura na 

Slade School of Art, em Londres. Integrou o Conselho de Cultura do Estado de Goiás e o  
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Conselho Consultivo do Museu de Arte Contemporânea de Goiás. Entre 2008 e 2010 foi  

diretor do Museu de Arte Contemporânea de Goiás. Como artista participa de exposições 

individuais e coletivas, além de salões e prêmios, desde os anos 70.

Loures (José Rodrigues Loures)

Nasceu em Ouro Verde – GO, 1944. Faleceu em Anápolis – GO, 2001

Escultor de formação autodidata, ministrou curso para os professores da Escola de Belas-

Artes e foi  membro da Academia de Letras e Artes de Anápolis.  Foi  um dos artistas  

fundadores da Galeria Antônio Sibasolly, em 1982. Como artista participou de exposições 

individuais e coletivas, além de salões e prêmios, desde o final dos anos 60.

Luiz Curado (Luiz Augusto do Carmo Curado)

Nasceu em Pirenópolis – GO, 1919. Faleceu em Goiânia – GO, 1996.

Por volta de 1937 mudou-se para Goiânia onde começou a articular alguns movimentos  

artísticos. Juntamente com Gustav Ritter e Confaloni, fundou a EGBA, em 1952. Nesta 

instituição  foi  o  principal  responsável  pela  coordenação  das  atividades  didáticas  e 

pedagógicas como professor e diretor (1952 a 1967). Participou ainda da organização de 

importantes exposições realizadas em Goiânia a partir da EGBA.

Nazareno Confaloni (Frei Giuseppe Nazareno Confaloni)

Nasceu em Grotte di Castro – Itália, 1917. Faleceu em Goiânia - GO, 1977.

Veio para o Brasil em 1950 e residiu, inicialmente, na Cidade de Goiás, onde pintou os 15 

afrescos da Igreja do Rosário. Participou da fundação da EGBA, em 1952, junto com 

Gustav  Ritter  e  Luiz  Curado.  Foi  professor  de  desenho e  plástica  nesta  instituição e 

depois fundador da Escola de Arquitetura da UCG juntamente com Elder Rocha Filho. Ao 

longo  de  sua  carreira  ganhou  vários  prêmios  em  salões  e  participou  de  exposições 

individuais e coletivas.

Oswaldo Verano

Nasceu em Paracatu – MG, 1909. Faleceu em Anápolis – GO, 1986.

Mudou-se para Anápolis em 1925. Entre 1942 e 1963 residiu no Rio de Janeiro onde 

estudou na Escola Nacional de Belas Artes e no Liceu de Artes e Ofícios. Neste período 

participou de exposições e  recebeu alguns prêmios.  Retornou a  Anápolis  em 1963 e 

começou a lecionar desenho e pintura criando, em 1968, a Escola Anapolina de Belas 

Artes (atual  Escola de Artes Oswaldo Verano).  Como artista participou de exposições 
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individuais e coletivas, além de salões e prêmios, desde os anos 50.

Paulo Henrique (Paulo Henrique Silva)

Nasceu em Anápolis – GO, 1978. Vive e trabalha em Goiânia – GO.

Em  1992,  concluiu  o  curso  de  arte  na  Escola  Oswaldo  Verano  e,  posteriormente, 

licenciou-se em Artes Visuais pela FAV – UFG. Como artista participou de exposições 

coletivas,  além  de  salões  e  prêmios,  durante  os  anos  90.  A partir  dos  anos  2000 

apresenta um trabalho também como curador em instituições da região. Foi coordenador 

da Galeria Antônio Sibasolly de 2004 a 2008 e foi curador do Salão Anapolino de Artes  

nas edições 14ª, 15ª, 17ª e 18ª.

Peclát de Chavannes (Antônio Henrique Peclat)

Nasceu na Cidade de Goiás – GO, 1913. Faleceu em Goiânia - GO, 1988.

Mudou-se para Goiânia em 1937 para lecionar desenho no Lyceu da nova capital. Entre 

1941 e 1944 morou no Rio de Janeiro e estudou na Escola Nacional de Belas-Artes. Junto 

com  José  Neddermeyer  fundou  a  Sociedade  Pró-Arte  de  Goiás.  Participou  das 

exposições anuais  promovidas pela  SPAG entre  1945 e  1947.  Participou também da 

fundação da EGBA, em 1952, e do IBAG, em 1960, sendo seu primeiro diretor. Como 

artista participou de exposições individuais e coletivas, além de salões e prêmios, desde 

os anos 50.

Selma Parreira

Nasceu em Buriti Alegre – GO, 1955. Vive e trabalha em Goiânia-GO.

Estudou Desenho e Plástica no Instituto de Artes da UFG, de 1975 a 1979, e gravura em 

metal no Instituto Allende Guanajuato no México, em 1979. É professora da Faculdade de 

Artes  Visuais  (UFG)  e  foi  diretora  da Galeria  da  FAV de 2006 a 2010.  Como artista  

participa de exposições individuais e coletivas, além de salões e prêmios, desde os anos 

80. A partir dos anos 2000 apresenta um trabalho também como curadora e jurada em 

instituições e eventos da região.
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APÊNDICE B

Museu de Arte de Goiânia (MAG)

Criado em 1969 e inaugurado em 1970
Períodos de paralisação: 1980 a 1981; 1985; Dezembro/1998 a Outubro/2002; Outubro/2009 a maio/2010
Sede atual: Bosque dos Buritis (desde 1981)
Localização: Goiânia – GO
Antiga sede: Palácio da Cultura (Praça Universitária)

Figuras 70 e 71: Vistas externas da sede atual do MAG, Bosque 
dos Buritis. Fotos de Mário Souza.
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Figuras 72 e 73: Vistas internas da Sala Amaury Menezes na sede atual do MAG, Bosque dos Buritis. Fotos de Mário Souza.

Figuras 74 e 75: Vistas internas da Sala Reinaldo Barbalho na sede atual do MAG, Bosque dos Buritis. Fotos de Mário Souza
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Figuras 76, 77 e 78: Vistas externas da Sala de Exposição do Palácio da 
Cultura, Praça Universitária. Fotos de Mário Souza.
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Figuras 79 e 80: Vistas internas da Sala de Exposição do Palácio da 

Cultura, Praça Universitária. Fotos de Santiago Selon.
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Museu de Arte Contemporânea de Goiás (MACGO)

Criado em 1987 e inaugurado em 1988 
Sede atual: Centro Cultural Oscar Niemeyer (desde 2011)
Localização: Goiânia – GO
Antiga sede: Edifício Parthenon Center (Centro)

Figura 81: Vista externa do Museu de Arte Contemporânea de Goiás, 
CCON. Foto de Mário Souza. 

Figura 82: Vista externa do Centro Cultural Oscar Niemeyer. Foto de 
divulgação – CCON.
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Figuras 83 e 84: Vistas internas da sala expositiva circular do MACGO. Fotos de divulgação – CCON.

Figuras 85 e 86: Vistas internas das salas expositivas subterrâneas do MACGO. Fotos de divulgação – CCON.
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Galeria da Faculdade de Artes Visuais (Gal. da FAV – UFG)

Criada e inaugurada em 2002 
Sede atual: Campus Samambaia – Universidade Federal de Goiás
Localização: Goiânia – GO

 

Figuras 87 e 88: Fachada e vista externa da Galeria da FAV. Fotos de Mário 
Souza.
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Figuras 89 e 90: Vistas internas da Galeria da FAV. Fotos de Bárbara Lopes.
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Museu de Arte Contemporânea de Jataí (MAC Jataí)

Criado e inaugurado em 1995 
Sede própria (Centro)
Localização: Jataí – GO

Figuras 91 e 92: Fachada e vista externa do MAC Jataí. 
Fotos de Mário Souza.
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Figuras 93 e 94: Vistas internas do espaço expositivo do MAC Jataí. Fotos de Mário 
Souza.
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Galeria Antônio Sibasolly (Gal. Sibasolly)

Criado e inaugurado em 1982 
Sede atual: Secretaria Municipal de Cultura (Praça Bom Jesus, Centro) - desde 2004
Localização: Anápolis – GO
Antiga sede: Centro Administrativo de Anápolis

Figura 95: Vista externa da Secretaria Municipal de 
Cultura, Praça Bom Jesus. Foto de divulgação – 
SMC Anápolis.

Figura 96: Vista interna do espaço expositivo da Galeria Sibasolly. Foto de Helô Sanvoy.
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Figuras 97 e 98: Vistas internas do espaço expositivo da Galeria Sibasolly. 
Fotos de Helô Sanvoy.
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Museu de Artes Plásticas Loures (MAPL)

Criado e inaugurado em 1989 
Sede atual:  Secretaria  Municipal  de  Cultura  (Praça  Bom Jesus, 
Centro) - desde 2004
Localização: Anápolis – GO
Antigas  sedes:  Praça  Americano  do  Brasil  e  depois  Palácio  da 
Cultura

Figura 99: Vista externa da Secretaria Municipal de Cultura, Praça Bom Jesus. Foto 
de divulgação – SMC Anápolis.

Figuras 100 e 101: Vistas internas do espaço expositivo do MAPL. Foto superior de 
José Loures. Foto inferior de Santiago Régis.
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Centro Cultural da UFG (CCUFG)

Criado e inaugurado em 2010
Período de paralisação: 2012
Sede própria na Praça Universitária
Localização: Goiânia – GO

Figura 102: Vista externa do CCUFG. Foto de divulgação - CCUFG.
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Figuras 103, 104 e 105: Vistas internas das duas salas de exposição do 
CCUFG. Fotos de divulgação - CCUFG.
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Galeria de Arte Frei Confaloni

Criada nos anos 80
Período de paralisação nos anos 90 com reabertura em 1999.
Sede atual: Centro Cultural Octo Marques (CCOM) - Edifício Parthenon Center 
Localização: Goiânia – GO
Antigas sedes: Antigo Prédio da Receita Federal e depois Centro Cultural Marietta Teles Mechado

Figura 106: Vista interna do espaço expositivo da Galeria Frei Confaloni. Foto de Lupércio Mundim. Montagem de Bárbara Lopes.
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Galeria de Arte Sebastião dos Reis

Criada em 1994
Período de paralisação nos anos 90.
Sede atual: Centro Cultural Octo Marques (CCOM) - Edifício Parthenon Center 
Localização: Goiânia – GO
Antigas sedes: Antiga Estação Ferroviária e depois Centro Cultural Marietta 
Teles Machado

Figuras 107 e 108: Vistas 
externas do Edifício Parthenon 
Center com antiga fachada do 
MACGO. Fotos de Roberto.

Figura 109: No canto inferior direito, 
entrada exclusiva para o CCOM com sinalização expográfica. Foto de Bárbara Lopes.
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Figuras 110 e 111: À esquerda, entrada menor para Galeria Sebastião dos Reis e entrada maior para Galeria Frei Confaloni. À direita, vista da sala  
de exposição da Galeria Sebastião dos Reis. Fotos de Bárbara Lopes.
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APÊNDICE C

EVENTOS CIDADE - INSTITUIÇÃO ANO JURI DE SELEÇÃO 
OU

PREMIAÇÃO

CURADORIA AÇÃO 
EDUCATIVA

EXPOGRAFIA PRODUÇÃO

Carlos Sena

Salão Nacional de Arte de Goiás 
– 2º Prêmio Flamboyant

Goiânia – Shopping 
Flamboyant

2002 X X

Salão Nacional de Arte de Goiás 
– 5º Prêmio Flamboyant

Goiânia – Shopping 
Flamboyant

2005 X

14º Salão Anapolino de Arte Anápolis - Galeria 
Sibasolly

2005 X

Salão Nacional de Arte de Goiás 
– 6º Prêmio Flamboyant

Goiânia – Shopping 
Flamboyant

2006 X

5º Salão Artes Visuais de Jataí Jataí – MAC Jataí 2006 X X

I Salão de Arte Contemporânea 
do Centro-Oeste

Goiânia – CCUFG 2011 X

Gilmar Camilo

Salão Nacional de Arte de Goiás 
– 1º Prêmio Flamboyant

Goiânia – Shopping 
Flamboyant

2001 X

Salão Nacional de Arte de Goiás 
– 3º Prêmio Flamboyant

Goiânia – Shopping 
Flamboyant

2003 X

1º Prêmio CELG de Artes 
Plásticas

Goiânia – CELG 2003 X

Salão Nacional de Arte de Goiás 
– 4º Prêmio Flamboyant

Goiânia – Shopping 
Flamboyant

2004 X

2º Prêmio CELG de Artes Goiânia – CELG 2004 X
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EVENTOS CIDADE - INSTITUIÇÃO ANO JURI DE SELEÇÃO 

OU
PREMIAÇÃO

CURADORIA AÇÃO 
EDUCATIVA

EXPOGRAFIA PRODUÇÃO

Plásticas

9º Salão Nacional de Arte Jataí – MAC Jataí 2010 X X

I Salão de Arte Contemporânea 
do Centro-Oeste

Goiânia – CCUFG 2011 X

11º Salão Nacional de Arte Jataí – MAC Jataí 2012 X

18º Salão Anapolino de Arte Anápolis - Galeria 
Sibasolly

2012 X

Paulo Henrique

14º Salão Anapolino de Arte Anápolis - Galeria 
Sibasolly

2005 X X X

15º Salão Anapolino de Arte / 
Salão de Arte “Retrato de sua 
história”

Anápolis – Galeria 
Sibasolly

2007 X X X

17º Salão Anapolino de Arte Anápolis – Galeria 
Sibasolly

2011 X X X X

18º Salão Anapolino de Arte Anápolis - Galeria 
Sibasolly

2012 X X X X

Divino Sobral

Salão Nacional de Arte de Goiás 
– 4º Prêmio Flamboyant

Goiânia – Shopping 
Flamboyant

2004 X X

Salão Nacional de Arte de Goiás 
– 5º Prêmio Flamboyant

Goiânia – Shopping 
Flamboyant

2005 X X

Salão Nacional de Arte de Goiás 
– 6º Prêmio Flamboyant

Goiânia – Shopping 
Flamboyant

2006 X X X
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EVENTOS CIDADE - INSTITUIÇÃO ANO JURI DE SELEÇÃO 

OU
PREMIAÇÃO

CURADORIA AÇÃO 
EDUCATIVA

EXPOGRAFIA PRODUÇÃO

5º Salão Artes Visuais de Jataí Jataí – MAC Jataí 2006 X X

8º Salão Nacional de Arte Jataí – MAC Jataí 2009 X X

9º Salão Nacional de Arte Jataí – MAC Jataí 2010 X X

17º Salão Anapolino de Arte Anápolis – Galeria 
Sibasolly

2011 X

I Salão de Arte Contemporânea 
do Centro-Oeste

Goiânia – CCUFG 2011 X X

Aguinaldo Coelho

1º Prêmio CELG de Artes 
Plásticas

Goiânia – CELG 2003 X

Salão Nacional de Arte de Goiás 
– 3º Prêmio Flamboyant

Goiânia – Shopping 
Flamboyant

2003 X

2º Prêmio CELG de Artes 
Plásticas

Goiânia – CELG 2004 X

Salão Nacional de Arte de Goiás 
– 4º Prêmio Flamboyant

Goiânia – Shopping 
Flamboyant

2004 X

Salão Nacional de Arte de Goiás 
– 5º Prêmio Flamboyant

Goiânia – Shopping 
Flamboyant

2005 X

15º Salão Anapolino de Arte / 
Salão de Arte “Retrato de sua 
história”

Anápolis – Galeria 
Sibasolly

2007 X

7º Salão Nacional de Arte Jataí – MAC Jataí 2008 X X

17º Salão Anapolino de Arte Anápolis – Galeria 
Sibasolly

2011 X



220
EVENTOS CIDADE - INSTITUIÇÃO ANO JURI DE SELEÇÃO 

OU
PREMIAÇÃO

CURADORIA AÇÃO 
EDUCATIVA

EXPOGRAFIA PRODUÇÃO

I Salão de Arte Contemporânea 
do Centro-Oeste

Goiânia – CCUFG 2011 X

Selma Parreira

7º Salão Nacional de Arte Jataí – MAC Jataí 2008 X X

Salão Nacional de Arte de Goiás 
– 1º Prêmio Flamboyant

Goiânia – Shopping 
Flamboyant

2001 X

Leonam Fleury

Salão Nacional de Arte de Goiás 
– 1º Prêmio Flamboyant

Goiânia – Shopping 
Flamboyant

2001 X

1º Prêmio CELG de Artes 
Plásticas

Goiânia – CELG 2003 X

Salão Nacional de Arte de Goiás 
– 3º Prêmio Flamboyant

Goiânia – Shopping 
Flamboyant

2003 X

15º Salão Anapolino de Arte / 
Salão de Arte “Retrato de sua 
história”

Anápolis – Galeria 
Sibasolly

2007 X

Luís Edegar 

1º Prêmio CELG de Artes 
Plásticas

Goiânia – CELG 2003 X

Salão Nacional de Arte de Goiás 
– 3º Prêmio Flamboyant

Goiânia – Shopping 
Flamboyant

2003 X

2º Prêmio CELG de Artes 
Plásticas

Goiânia – CELG 2004 X

Salão Nacional de Arte de Goiás Goiânia – Shopping 2004 X
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EVENTOS CIDADE - INSTITUIÇÃO ANO JURI DE SELEÇÃO 

OU
PREMIAÇÃO

CURADORIA AÇÃO 
EDUCATIVA

EXPOGRAFIA PRODUÇÃO

– 4º Prêmio Flamboyant Flamboyant

3º Prêmio CELG de Artes 
Plásticas

Goiânia – CELG 2005 X X

Salão Nacional de Arte de Goiás 
– 5º Prêmio Flamboyant

Goiânia – Shopping 
Flamboyant

2005 X

Ciça Fittipaldi

Salão Nacional de Arte de Goiás 
– 1º Prêmio Flamboyant

Goiânia – Shopping 
Flamboyant

2001 X

3º Prêmio CELG de Artes 
Plásticas

Goiânia – CELG 2005 X

Irene Tourinho

Salão Nacional de Arte de Goiás 
– 1º Prêmio Flamboyant

Goiânia – Shopping 
Flamboyant

2001 X

2º Prêmio CELG de Artes 
Plásticas

Goiânia – CELG 2004 X

Kátia Barreto

Salão Nacional de Arte de Goiás 
– 1º Prêmio Flamboyant

Goiânia – Shopping 
Flamboyant

2001 X

Salão Nacional de Arte de Goiás 
– 2º Prêmio Flamboyant

Goiânia – Shopping 
Flamboyant

2002 X

Waldir Barreto

Salão Nacional de Arte de Goiás 
– 1º Prêmio Flamboyant

Goiânia – Shopping 
Flamboyant

2001 X X X
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EVENTOS CIDADE - INSTITUIÇÃO ANO JURI DE SELEÇÃO 

OU
PREMIAÇÃO

CURADORIA AÇÃO 
EDUCATIVA

EXPOGRAFIA PRODUÇÃO

Salão Nacional de Arte de Goiás 
– 2º Prêmio Flamboyant

Goiânia – Shopping 
Flamboyant

2002 X X

Bianca Knaak

3º Prêmio CELG de Artes 
Plásticas

Goiânia – CELG 2005 X

Salão Nacional de Arte de Goiás 
– 6º Prêmio Flamboyant

Goiânia – Shopping 
Flamboyant

2006 X

Clara Lima

4º Concurso de Artes Visuais de 
Jataí

Jataí – MAC Jataí 2005 X

5º Salão Artes Visuais de Jataí Jataí – MAC Jataí 2006 X

7º Salão Nacional de Arte Jataí – MAC Jataí 2008 X

8º Salão Nacional de Arte Jataí – MAC Jataí 2009 X

9º Salão Nacional de Arte Jataí – MAC Jataí 2010 X X

11º Salão Nacional de Arte Jataí – MAC Jataí 2012 X X

Neila Carvalho de Lima

4º Concurso de Artes Visuais de 
Jataí

Jataí – MAC Jataí 2005 X

5º Salão Artes Visuais de Jataí Jataí – MAC Jataí 2006 X

7º Salão Nacional de Arte Jataí – MAC Jataí 2008 X

8º Salão Nacional de Arte Jataí – MAC Jataí 2009 X X
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APÊNDICE D

Fotografias  da  Exposição  Comemorativa  do  I  Congresso  Nacional  de  Intelectuais, 
organizada pela EGBA e publicadas na Revista  Renovação (Ano III,  nº  1,  jan. 1955). 
Fonte: Acervo MAG.

Figura 112: uma das vistas da exposição.

Figura 113: Representação EGBA
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Figura 114: Objetos de arte sacra expostos.

 

Figura 115: estante com cerâmica popular de Goiás.
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APÊNDICE E

Relação de salões e concursos realizados em Goiás (1990 – 2012)174

1990
XXII GREMI de Inhumas
XIV Concurso Novos Valores da Casa Grande Galeria de Arte
XI Salão Anapolino de Artes Plásticas
III Concurso Universitário de Artes Plásticas do Centro-oeste – Goiânia
VII Exposição Novos Valores da UCG

1991
2ª Bienal de Artes de Goiás
XXIII GREMI de Inhumas
XV Concurso Novos Valores da Casa Grande Galeria de Arte
XII Salão Anapolino de Artes Plásticas
I Salão de Arte e Criatividade do Trabalhador – SESI, Goiânia
1º Salão de Artes Plásticas de Catalão

1992
XXIV GREMI de Inhumas
XVI Concurso Novos Valores da Casa Grande Galeria de Arte
XIII Salão Anapolino de Artes Plásticas
IV Salão Universitário de Artes Plásticas do Centro-oeste
II Salão de Arte e Criatividade do Trabalhador – SESI, Goiânia
1º Salão de Design do Centro-oeste – Casa Grande Galeria de Arte, Goiânia

1993
3ª Bienal de Artes de Goiás
1ª Bienal de Arte Incomum de Goiânia
XXV GREMI de Inhumas
XVII Concurso Novos Valores da FJC
III Salão de Arte e Criatividade do Trabalhador – SESI, Goiânia
I Prêmio BEG de Literatura e Artes Plásticas

1994
XVIII Concurso Novos Valores da FJC
IV Salão de Arte e Criatividade do Trabalhador – SESI, Goiânia
II Prêmio BEG de Literatura e Artes Plásticas
Coletiva dos Novos Valores da UCG

1995
4ª Bienal de Artes de Goiás
XIX Concurso Novos Valores da FJC
V Salão de Arte e Criatividade do Trabalhador – SESI, Goiânia
III Prêmio BEG de Literatura e Artes Plásticas
VI Concurso Universitário de Artes Plásticas do Centro-oeste – Goiânia
XXI Festival de Música e Artes Plásticas da UFG

174 Os dados apresentados de 1990 a 1998 foram coletados em MENEZES, Amaury. Da caverna ao museu:  
dicionário das artes plásticas em Goiás. Goiânia: Fundação Cultural Pedro Ludovico Teixeira, 1998.



226

1996
XX Concurso Novos Valores da FJC
VI Salão de Arte e Criatividade do Trabalhador – SESI, Goiânia
IV Prêmio BEG de Literatura e Artes Plásticas

1997
XXI Concurso Novos Valores FJC
V Prêmio BEG de Literatura e Artes Plásticas

1998
XXII Concurso Novos Valores FJC
I Salão de Artes Plásticas Santa Fé

1999
XXIII Concurso Novos Valores FJC

2000
XXIV Concurso Novos Valores FJC

2001
XXV Concurso Novos Valores FJC
I Concurso de Artes Plásticas e Fotografia - MAC Jataí
Salão Nacional de Arte de Goiás – 1º Prêmio Flamboyant

2002
XXVI Concurso Novos Valores FJC
II Concurso de Artes Plásticas e Fotografia - MAC Jataí
Salão Nacional de Arte de Goiás – 2º Prêmio Flamboyant

2003
XXVII Concurso Novos Valores FJC
3º Concurso de Artes Plásticas e Fotografia - MAC Jataí
Salão Nacional de Arte de Goiás – 3º Prêmio Flamboyant
1º Prêmio CELG de Artes Plásticas

2004
XXVIII Concurso Novos Valores FJC
Salão Nacional de Arte de Goiás – 4º Prêmio Flamboyant
2º Prêmio CELG de Artes Plásticas

2005
XXIX Concurso Novos Valores FJC
4º Concurso de Artes Visuais de Jataí - MAC Jataí
Salão Nacional de Arte de Goiás – 5º Prêmio Flamboyant
3º Prêmio CELG de Artes Plásticas
14º Salão Anapolino de Arte

2006
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XXX Concurso Novos Valores FJC
5º Salão Artes Visuais de Jataí - MAC Jataí
Salão Nacional de Arte de Goiás – 6º Prêmio Flamboyant

2007
6º Salão Nacional de Arte - MAC Jataí
15º Salão Anapolino de Arte / Salão de Arte “Retrato de sua história”

2008
7º Salão Nacional de Arte - MAC Jataí

2009
XXXI Concurso Novos Valores FJC
8º Salão Nacional de Arte - MAC Jataí

2010
9º Salão Nacional de Arte - MAC Jataí
16º Salão Anapolino de Arte

2011
10º Salão Nacional de Arte - MAC Jataí
17º Salão Anapolino de Arte
I Salão de Arte Contemporânea do Centro-oeste – CCUFG

2012
11º Salão Nacional de Arte - MAC Jataí
18º Salão Anapolino de Arte
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APÊNDICE F

Questionário aplicado através de formulário virtual em julho e agosto de 2012

Este formulário visa coletar dados para minha dissertação de Mestrado (“Do desejo pelo 

contemporâneo à  convivência  com o moderno:  o  discurso  institucional  sobre  arte  em 

Museus e Galerias de Goiás, 1990 a 2010”), PPGAV - UFRGS. Ele está composto por 

dois blocos de perguntas objetivas que tentam analisar as relações entre uma produção 

artística recente (1990-2012) e alguns museus e galerias de arte de Goiás. O formulário é 

direcionado a artistas cuja base de produção localize-se no Estado de Goiás e que, de 

preferência, estejam participando, atualmente, de processos de produção, circulação e 

inserção  institucional.  Nenhum  dado  pessoal  coletado  através  do  formulário  será 

publicado. Conto com sua colaboração para concretização desta etapa que considero 

fundamental para minha pesquisa.

Para  os  propósitos  deste  formulário,  às  seguintes  instituições  museológicas  são 

pesquisadas:

Museu de Arte de Goiânia

Museu de Arte Contemporânea de Goiás

Galeria da Faculdade de Artes Visuais - UFG

Centro Cultural UFG

Galerias de arte Frei Confaloni e Sebastião dos Reis (Centro Cultural Octo Marques)

Museu de Arte Contemporânea de Jataí

Museu de Artes Plásticas Loures

Galeria Antônio Sibasolly

Agradeço imensamente sua disponibilidade e colaboração. Para quaisquer dúvidas e/ou 

esclarecimentos entre em contato através do email: barbaramaster@gmail.com

Bárbara Lopes Moraes

1º BLOCO

Nome

Data da nascimento

Cidade natal



229
Cidade atual

Formação? acadêmica / autodidata / cursos livres / outros

Desde quando produz?

Últimas 3 exposições que participou (nome da exposição, instituição, cidade, período, tipo 

de trabalho)

Desde quando você frequenta estas instituições? (ano ou período aproximado)

Além de visitas à exposições, qual foi o seu primeiro contato com os Museus e 

Galerias selecionados?

Participação em exposição individual

Participação em exposição coletiva

Participação em salões, concursos e/ou prêmios

Estágios ou prestação de serviço

Cursos livres e/ou palestras

Outros

Ao longo de sua trajetória, com quais destas modalidades você participou dentro 

das instituições pesquisadas?

Participação em salões, concursos e/ou prêmios

Participação em exposições individuais

Participação em exposições coletivas

Estágios e/ou prestação de serviços

Ministrante de cursos livres, oficinas e/ou palestras

Participação como curador ou membro de Conselho Curador

Participação como jurado em concurso promovido pela instituição

Poderia listar eventos ou exposições significativas para sua trajetória e produção 

que ocorreram nestas instituições? (nome do evento, instituição, ano)

Qual  é,  para você,  a  instituição museológica mais relevante dentro do conjunto 

analisado? Listar instituições

Por quê esta instituição é a mais relevante?
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Promove mais exposições e eventos

Apoia a produção emergente

Possui acervo importante

Promove um trabalho importante de circulação de artistas locais e de artistas de 

outros estados

Possui relação com outras instituições museológicas nacionais

Promove importantes exposições de artistas locais, nacionais e/ou internacionais

Promove programas de formação do público (ações de arte educação, promoção 

de seminários e palestras, oficinas)

2º BLOCO

A  criação  e  existência  destas  instituições  favoreceu  de  alguma  maneira  sua 

trajetória e formação?

Sim / Não / Indiferente / Outros

Qual o papel dessas instituições e de seus acervos em sua formação e trajetória 

artística?

Formadoras da minha base como artista

Legitimadoras da minha produção

Colecionadora dos meus trabalhos (incorporação em acervo)

Expositora da minha produção

Espaço importante para estabelecimento de relações e contatos dentro do campo 

artístico

Espaço importante para reflexão e discussão de questões artísticas

Nenhum papel específico

Outro – qual?

Qual é o seu tipo de interesse atual em relação a estas instituições?

Circulação/divulgação

Inserção/incorporação em acervo

Atuação através de exposições

Atuação como funcionário e/ou estagiário

Atuação como curador
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Fomento à produção através de debates e eventos

Existe,  da  sua  parte,  um  interesse  por  ter  sua  produção  incorporada  à  estas 

instituições?

Sim / Não / Indiferente / Outros

Se sim,  qual  importância  deste  processo  de  incorporação  para  sua  trajetória  e 

produção?

Porque legitima minha produção

Porque se trata de um espaço público reconhecido

Porque possibilita uma maior visibilidade e circulação para minha produção

Porque amplia minha rede de contatos e relações dentro do campo artístico

Porque amplia o interesse de compra e venda da minha produção

Outros

Você considera que estas instituições estão abertas e interessadas numa produção 

artística recente (1990-2012) da região?

Demonstram-se muito interessadas.

Há um interesse moderado.

Há pouco ou nenhum interesse

Deveriam estar mais interessadas.

Indiferente

Você já sentiu necessidade de sair deste contexto cultural regional e mudar para 

outra cidade ou contexto por conta de sua produção artística?

Sim / Não / Indiferente / Outros

Se sim, por quê sentiu esta necessidade?

Falta de acesso a espaços expositivos institucionais

Falta de estrutura (física e material) para produção

Falta de incentivo à produção

Falta de espaços expositivos

Falta de espaços para reflexão sobre a produção artística

Outros



232

Quais os tipos de relações que você mantém com instituições museológicas de fora 

do Estado de Goiás?

Salões, concursos e/ou prêmios

Exposição individual

Exposição coletiva

Incorporação em acervo

Estágios e/ou Prestação de serviços

Cursos livres, oficinas e/ou palestras

Visitas a exposições promovidas pela instituição
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