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Resumo 

O trabalho “O MERCADO DE ARTE GOIANO E O ARTISTA COMO SER 
SOCIAL” tem como corpus a apresentação de técnicas e conceitos que tornam 
o artista cada vez mais próximo do observador de suas obras. Conceitos
oriundos da década de sessenta e de períodos anteriores fizeram com que a arte 
se aproximasse de seu público conceitualmente, em que o observável e o 
observador necessitavam de uma harmonia intelectual para que a obra existisse. 
O trabalho tem a obra “Prancha 6 com cocar Kraô” de Carlos Sena como 
elemento diferencial neste processo de reestruturação da arte em Goiânia.  Esse 
fato fez com que pudéssemos enxergar o mercado de arte hoje também como 
um elemento em que as amarras sociais funcionam de forma determinante e em 
que os preços das obras acabaram se tornando um elemento simbólico das 
mesmas, causando um desajuste no poder do artista e do meio em predizer o 
valor das obras de forma qualitativa. Por fim, mostramos que o recurso da amarra 
social íntima prevista por Olav Velthuis e excessivamente reorganizada pelos 
meios eletrônicos faz com que nasça uma outra forma de arte que funciona como 
um distúrbio dessas relações sociais.  

Palavras-chave: Mercado artístico, Arte Goiana, arte conceitual. 
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Abstract 
 
 

 
 

The present paper “The art market from Goiânia and the artist as a social being” 
aims at presenting the tecniques and concepts that bring the artist closer and 
closer to the viewer. Artistic concepts developed mostly in the 60’s and earlier 
made it possible for the public to become closer to art, the object being observed 
and the observer sharing an intelectual harmony that enabled art to exist. The 
paper presents the piece “Prancha 6 com cocar Kraô” by Carlos Sena as a 
differential element in this process of reestructuring the arts which took place in 
Goiânia. It enabled us to understand the art market as a determining  element of 
the intimate social ties. The prices attributed to works of art thus become a 
symbolic element, creating a disruption in the power the artist and his means of 
production had in qualitatively predicting the value of a piece. Finally, we show 
that the resource of intimate social ties, foreseen by Olav Velthius and 
excessively reorganized by electronic mean, gives rise to a new form of art which 
works as a disturbance of these very social relations.  

 
Key-words: Art market, Art from Goiânia, conceptual art.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

O mercado de arte moderna em Goiânia nos anos 80 foi intenso e 

movimentado. Os artistas locais viviam de arte. Galerias se mantinham com 

vendas de obras de artistas locais, e marchands ganhavam dinheiro descobrindo 

novos colecionadores. Existia uma arte que já era domesticada, e a maioria dos 

artistas apostavam nessa tendência. O circuito de artes plásticas não dependia 

inteiramente do Estado e se criou um grupo de escritores/críticos de arte, 

jornalistas/críticos de arte especialistas em uma arte moderna que era produzida 

em Goiás. O mercado de arte local possuía sua própria dinâmica, distinta do Rio 

de Janeiro e de São Paulo não só pelo tamanho, mas pela relação que se criou, 

através da mídia local, entre a sociedade e os artistas plásticos da cidade. 

Entretanto, os preços das obras, as relações sociais entre os agentes do 

mercado de arte e as preferências por determinadas tendências não eram tão 

distintas dos grandes centros durante os anos 80. Poucos se aventuravam a ir 

contra a corrente estilística do mercado que estava aquecido na década de 80.  

No início da década existiam menos de cinco galerias de arte na cidade, 

mas havia outros espaços que realizavam exposições e o comércio de obras. 

Um exemplo é o Centro Municipal de Cultura, num antigo prédio no Bosque dos 

Buritis, no Setor Oeste, que apesar de ser um espaço institucional também 

articulava a venda de trabalhos de arte. O Centro Municipal de Cultura, 

transformou-se numa célula viva que propiciou a exposição de vários artistas da 

cidade, assim como outros espaços culturais institucionais, como o Palácio da 

Cultura, a Biblioteca Pública Municipal e a Praça Universitária, que era uma 

opção para as apresentações artísticas e atividades de lazer.  

Como existia uma carência de espaço de exibição e a demanda por eles 

era crescente, espaços que não haviam sido criados para tal fim começaram a 

oferecer ou ceder suas dependências para a mostra de trabalhos de arte, sempre 

abertos à comercialização. Estes espaços não possuíam uma política de 

seleção, portanto eram uma boa opção para os artistas iniciantes. Locações de 

diferentes setores de atendimento à sociedade abriram as portas para a exibição 

e comercialização, o que era um atrativo. Dentre os distintos estabelecimentos 
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podemos conferir em primeiro lugar a Feira Hippie, que era a porta de entrada 

de diversos artistas que depois vieram a se firmar no cenário. Em seguida 

podemos verificar que os bares e restaurantes, em sua maioria, dominaram as 

pesquisas de espaços não especializados que serviam como palco para 

exposições. Mas em uma análise geral foi observado ocorrências de exposições 

de arte em escolas de línguas, hotéis, Superintendência do INAMPS, clínicas 

diversas, shoppings, bancos, clubes, hall de entrada de teatros, sede de 

associações, pátio de faculdades, lojas de material de construção e revendedora 

de automóveis. Nota-se que a produção era grande, mas como estes espaços 

não eram especializados, não foi possível verificar em registros ou 

documentações se o que foi mostrado ali foram trabalhos que seguiam uma 

tendência às diretrizes da arte moderna, ou se eram produções distintas, 

baseadas no realismo ou no artesanato local. 

 Acredito, contudo, que antes de enfocar o processo de surgimento dessa 

produção de arte moderna em Goiânia e a efetivação de seu mercado nos anos 

80, com suas características e limitações, é necessário que se compreenda o 

contexto histórico da cidade em suas nuances políticas e culturais. Goiânia é 

uma capital que foi planejada, projetada para receber a sede do governo de 

Goiás que estava em processo de transferência da antiga cidade colonial Vila 

Boa. Esta mudança obedecia a uma estratégia de modernização sob influência 

ideológica e financeira do governo de Getúlio Vargas, dentro do projeto da 

“Marcha para o Oeste” que tinha por objetivo a ocupação do Centro-Oeste 

brasileiro. 

Primeiramente idealizada para abrigar 50 mil habitantes em 1936, Goiânia 

em pouco tempo já contava com uma população de 100 mil. Entretanto, a 

explosão populacional aconteceu mesmo na década de 60, principalmente 

devido a construção do Plano Piloto de Brasília que durou de 1956 a 1961. 

Goiânia e Anápolis abrigaram não só pessoas como também empresas que 

forneciam infraestrutura para a realização do projeto de Brasília.  A transferência 

do Governo Federal para o Planalto de Goiás contribuiu muito para o 

desenvolvimento e a explosão populacional da cidade de Goiânia. 

 Em 1970 o censo demográfico de Goiânia apontou quase 400 mil 

habitantes e em 1980 já contava com quase 800 mil, um crescimento sem 

precedentes na história do Estado.  
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A população de Goiânia é bastante heterogênea, mas a maioria dos 

habitantes é de origem rural oriundos de todos os rincões do estado e de 

estados vizinhos, que vislumbraram na capital goiana novos meios de vida 

(O Popular, Caderno 2, 24/10/82).   

 

 O êxodo rural foi um fenômeno particularmente marcante a partir da 

década de 50 no Brasil, que segundo Neide Lopes Patarra, em seu texto 

“Movimentos Migratórios no Brasil: Tempos e Espaços” (PATARRA, 2003) é o 

desdobramento de “uma fase mais dinâmica da economia nacional” (p.22). À 

partir dessa década, o período de acumulação cafeeira é superado e se dá o 

deslocamento do eixo dinâmico da economia para uma acumulação assentada 

na indústria (p.22).  É o início das “três décadas”, de 1950 a 1980, que Patarra 

destaca e reconhece como “momentos dos mais dinâmicos e intensos no que se 

refere a transformações sociais, dinâmica econômica e questões populacionais” 

(p.21). 

 Esse expansionismo industrial em Goiás, observado por Patarra, 

aconteceu auxiliado pela política de ocupação do Centro-Oeste de Getúlio 

Vargas, iniciada em 1938, e foi aquecido por um processo de industrialização do 

“Plano de Metas” de Juscelino Kubitschek. Por outro lado, porém, a autora 

demonstra que o capitalismo industrial monopolista expandia-se vinculado a uma 

economia de subsistência que se articulava com o latifúndio tradicional. Com 

isso criava-se a necessidade de construção de vias de escoamento, como 

estradas, por exemplo, para acelerar “as frentes de expansão agrícola” e a 

ligação destes pontos do Centro-Oeste aos grandes centros urbanos (p.21). 

 O crescimento desordenado de Goiânia, principalmente a partir dos anos 

60, desencadeou diversos problemas sociais que se multiplicaram e atingiram 

níveis preocupantes nos anos 80. Invasões do entorno da cidade eram 

frequentes e por consequência aumentavam os problemas de falta de 

infraestrutura, como esgoto, asfalto, água tratada, iluminação, transporte coletivo 

e outros mais. Bairros inteiros iam surgindo sem qualquer acompanhamento por 

parte do poder público. Na esteira dos acontecimentos, o setor educacional, o 

atendimento médico e o transporte público estavam à beira do caos. Por estes 

dados pode-se concluir que a desigualdade social na década de 80 em Goiânia 

era significativa: “dados estatísticos provam que apenas 30% da população de 
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Goiânia é servida de rede de esgoto, e 65 % com água tratada” (O Popular, 

Caderno 2, 24/10/82).  

 Se o processo de industrialização e urbanização representa a 

modernização de uma sociedade, podemos observar, que assim como em outras 

localidades, a modernização do Centro-Oeste do Brasil apresentou seus 

avanços, mas isso gerou graves consequências, principalmente para Goiânia. 

Em 1982 a cidade possuía 146 praças públicas, um Zoológico, e um logradouro 

para entretenimento infantil, o Parque Mutirama (O Popular, Caderno 2, 

24/10/82), mas não tinha esgoto para a maioria da população. 

 

E no período chuvoso, esses problemas se agravam ainda mais. Tendo que 

construir num mesmo lote, de poucos metros quadrados, a fossa que recebe 

todos os detritos, e a cisterna, que abastece a família de água, configura-se 

aí um quadro dos mais graves, que requer soluções urgentes, grandes 

somas em dinheiro, planos executados rapidamente e a observância de 

muitos detalhes na execução das obras (O Popular, Caderno 2, 24/10/82). 

 

 A economia da cidade se constituía principalmente de práticas da 

indústria rural, o agronegócio, e se beneficiava da exportação de leite, aves e 

carne bovina. A cidade tinha carência na indústria têxtil, e importava calçados e 

tecidos, assim como remédios. Todavia, em meio a todas as dificuldades, a arte 

estava emergindo como um grande nicho mercadológico, e o que se pretendia 

fazer, dentre os artistas, intelectuais e estudiosos da arte e da história, era 

procurar uma expressão visual que enfrentasse essa nova realidade em 

construção com a qual se deparava a cidade desde o final dos anos 60. 

 O que estava acontecendo em Goiânia era que a cidade, o Estado, e as 

relações capitalistas vinham se modernizando devido ao processo de 

industrialização. As estradas que levavam ao sul do país, a proximidade com 

Brasília, etc., traziam mais pessoas e dinheiro para a capital. Mas o povo, que 

se mudava para Goiânia para se beneficiar das modernizações industriais, 

pagava um preço alto pelas consequências desta modernização. Os 

governantes não se preocupavam com o entorno da cidade e o dinheiro circulava 

na mão de uma pequena parcela da população. A injustiça social era 

predominante. O que se observa é que, apesar da modernização industrial, ainda 

não havia chegado em Goiânia a modernização do homem, um processo de 
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reeducação da sensibilidade do homem, que segundo Arantes (ARANTES, 

2004, p.18), era a essência da lição de Mário Pedrosa: 

 

O artista deve buscar na força expressiva da forma a possibilidade de 

reeducação da sensibilidade do homem, de modo a fazê-lo “transcender a 

visão convencional”, obrigando-o a enxergar o mundo com outros olhos e, 

assim, a recondicionar-lhe o destino (PEDROSA, 2000, p.283). 

 

 O crítico de arte Mário Pedrosa acreditava que a arte moderna tinha o 

poder de ocidentalizar, “de desprovincianizar, ao mesmo tempo balizar a ruptura 

com a ordem internacional que aprofunda o atraso” (ARANTES, 2004, p.31). 

Militante político do partido comunista e fundador do partido dos trabalhadores, 

ele foi o primeiro a fazer crítica de arte moderna no Brasil. Defendeu a construção 

de Brasília sendo um dos primeiros teóricos da Cidade Nova que viria a ser 

erguida no Planalto Central do país. Pedrosa foi um dos grandes responsáveis 

pela atualização da arte no país, e a defendia como um “antídoto contra a ordem 

colonial” que predominava (p.31). Era essa ordem que gerenciava a cidade de 

Goiânia na década de 80, uma ordem de mentalidade colonial, provinciana.  

 Os intelectuais de São Paulo e do Rio de Janeiro, em 1945, já tinham 

passado pela revolução Modernista de 1922 e já haviam assimilado o cubismo 

e o expressionismo. Já estavam atualizados com as novas diretrizes. Alguns 

pintores ainda se encontravam engajados em uma temática de cunho 

nacionalista, presos a figuração dos anos 20, mas todos eram modernos. Mário 

Pedrosa a essa época estava em defesa da arte abstrata (ARANTES, 2004). A 

revolução estética modernista havia sido finalmente absorvida pela rotina das 

artes e do gosto no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Minas Gerais. Já em 

Goiás, o Modernismo, após se alastrar pelo Brasil, bem tardiamente chegou (O 

Popular, Suplemento Cultural, 19/02/83).  

 

O Modernismo chegou também, em Goiás. Em virtude das condições do 

meio, (somos um Estado mediterrâneo e, na época, isolado, por motivos 

óbvios, do resto do Brasil) o Movimento de 22 demorou vinte anos para 

florescer entre nós, opondo-se, então, de modo geral, a literatura que se 

fazia aqui. Poucos foram os que, entre nós, mantiveram contato com a 

realidade brasileira, porque poucos buscavam, fora do Estado, a visão do 

momento nacional (O Popular, Suplemento Cultural, 19/02/83). 
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 O andamento do Modernismo em Goiás foi descrito por Nelly Alves de 

Almeida da seguinte forma: em 1928, Léo Lynce, que, com a publicação do livro 

ONTEM, (1928), lançou em Goiás o grito de sua adesão ao Movimento; por isso, 

não contaremos bem a história do Modernismo em Goiás se não citarmos Léo 

Lynce (p.5). O livro ONTEM é um divisor de águas. Léo Lynce é o grande 

precursor do Modernismo em Goiás, e revelação de nossa poética, “depois de 

Félix de Bulhões, Joaquim Bonifácio e Érico Curado. Veio de um período de 

transição, o Pré-Modernismo, iniciado com a Revolução de 30” (p.5). Conforme 

o Jornalista Gercindo Monteiro, foi ele, sem dúvida, o primeiro a imbuir-se, entre 

nós, dos sentimentos do Modernismo, não apenas abraçando inovações 

linguísticas, mas buscando, também, novos temas, indo ao encontro de nossas 

coisas e de nossa gente (p.5). 

 Mas em Goiás, nas décadas de 20 e 30, mal se tinha assimilado a 

consciência da existência dessa atitude moderna, quanto menos o 

desenvolvimento de uma autocrítica da mesma. Portanto, o relato de como se 

deu o início do modernismo em Goiás é um processo anterior a análise de como 

foi assimilado esse modernismo.  

Nelly Alves de Almeida sobre os indícios da chegada do Modernismo em 

Goiás aponta a criação da Revista Oeste, criada para o batismo cultural de 

Goiânia, a 5 de julho de 1942. Foi o 1° número da Revista Oeste que trouxe as 

ideias estéticas do Modernismo, “externando o escritor goiano sua franca adesão 

ao Movimento” (O Popular, Suplemento Cultural, 19/02/83, p.6). Em 1945 foi 

criada a Sociedade Pró-Arte de Goyaz pelo intelectual José Amaral 

Neddermeyer. Almeida ressalta também a importância da publicação do 

manifesto do “O Grupo do XV”, em 1956, que contava com Regina Lacerda, 

Gilberto Mendonça Teles, Jesus Barros Boquady, A. G. Ramos Jubé, Elísio de 

Assis Costa, Edilson Alves de Castro, Maria Ivone Rodrigues, Raimundo 

Rodrigues, José Leão, Frei Nazareno Confaloni, Iroré Gomes de Oliveira, Jacy 

Siqueira, Minerval Benedito de Oliveira, Eurico Barbosa, Benedito Odilon Rocha 

(p.6).  

Dentre os quinze do grupo, se encontrava ali Frei Nazareno Confaloni, 

nomeado Frei em Florença, Itália, muda-se para a cidade de Goiás a convite do 

bispo Cândido Penzo para pintar 15 afrescos na Igreja do Rosário. Pintor, 
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muralista, desenhista e professor, muda-se para Goiânia em 1952, onde 

paralelamente à atividade religiosa, dedica-se à pintura e ao estudo da figura 

humana. É o idealizador, juntamente com Luiz Curado, da Escola Goiana de 

Belas Artes, EGBA, em Goiânia, onde leciona pintura e desenho. Professor 

fundador da Faculdade de Arquitetura da Universidade Católica de Goiás (UCG), 

Frei Nazareno Confaloni é considerado um dos introdutores da pintura 

Modernista em Goiânia. 

Outro que faz parte da origem seminal do Modernismo na arte em Goiás 

é o alemão Henning Gustav Ritter, que chega a Goiânia em 1949 para lecionar 

desenho na Escola Técnica de Goiás. Foi Luiz Curado, fundador juntamente com 

Confaloni da EGBA que apresentou Ritter ao Frei. É desse encontro que nasce 

a EGBA e o Modernismo na pintura goiana.  

 

Luís Augusto do Carmo Curado, goiano nascido em Pirenópolis em 1919, é 

o articulador fundamental de todos os encontros que fundam a 

transformação modernista nas artes em Goiás. Motivado por um incômodo 

em relação às formas artísticas praticadas em Goiânia naquele momento, a 

que ele chamou de “diletantismo desorientado”, pôde se colocar no centro 

das ações que delimitam a experiência moderna nas artes, mesmo que 

como artista plástico tenha produzido muito pouco ao longo da vida 

(BORELA, 2010, p 82). 

 

 Nota-se que o Movimento Modernista foi acolhido primeiramente pelas 

letras em Goiás. O Modernismo na literatura goiana sucedeu o Simbolismo, com 

sua carga de “valores imaginísticos” (O Popular, Suplemento Cultural, 19/02/83). 

Ao surgir em Goiás, o Modernismo trouxe forças na extensão do verbo, 

sobretudo procurando encontrar a essência da estética (p.7). O objetivo da arte 

moderna, de mudar pensamentos, modos de ver e de sentir, como autêntico 

movimento de vanguarda1, teve seu viés em Goiás primeiro na poesia.  

Para Nelly Alves (19/02/83) o Modernismo se espalhou pelo país inteiro. 

O interior foi invadido pelo que acontecia no litoral e tornou-se capítulo 

importantíssimo da literatura nacional e universal. Isso ocorreu não apenas na 

literatura, mas em todas as áreas artísticas (p.7). Apesar de se espalhar por todo 

o país, o Modernismo não conseguiu constituir um mercado cultural em Goiás. 

                                                 
1 O conceito de vanguarda será explicado, assim como a forma que ele é abordado, mais adiante no decorrer 

do texto. (Nota do Autor) 
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A mentalidade modernista pode ter atingido os artistas e os intelectuais, mas não 

o povo. Acabou se tornando um interesse somente das elites intelectuais. Isso 

nos leva a Ferreira Gullar, e seu livro “Vanguarda e Subdesenvolvimento”, que 

se inicia com a seguinte pergunta: “UM CONCEITO de vanguarda estética, válido 

na Europa e nos Estados Unidos, terá igual validade num país como o Brasil?” 

(GULLAR, 1978, p.18) 

Era o “campo de produção erudita”. Para Pierre Bourdieu, o campo de 

produção erudita é um sistema que produz bens culturais objetivamente 

destinados a um público de produtores de bens culturais (p.105). Intelectuais 

produzindo para intelectuais. Do outro lado estaria o “campo da indústria 

cultural2” especificamente organizado com vistas à produção de bens culturais 

destinados a não-produtores de bens culturais (o grande público), que podem 

ser recrutados tanto nas frações não-intelectuais das classes dominantes (o 

público cultivado) como nas demais classes sociais (BOURDIEU, 1982, p.105). 

 

 

Ao contrário do sistema da indústria cultural que obedece à lei da 

concorrência para a conquista do maior mercado possível, o campo da 

produção erudita tende a produzir ele mesmo suas normas de produção e 

os critérios de avaliação de seus produtos, e obedece à lei fundamental da 

concorrência pelo reconhecimento propriamente cultural concedido pelo 

grupo de pares que são, ao mesmo tempo, clientes privilegiados e 

concorrentes (BOURDIEU, 1982, p.105).  

 

A pintura moderna em Goiás, mesmo tendo surgido na década de 50, só 

foi se efetivar enquanto mercado dentro de um sistema de indústria cultural nos 

anos 80. Na década de 70, alguns artistas goianos, conseguiram bons resultados 

nos grandes centros do sudeste brasileiro com boas críticas, prêmios em salões 

e participando de mercado em outros estados. Mas em Goiânia, a pintura 

moderna, até meados da década de 80, ainda funcionava dentro do sistema de 

produção erudita. Quem comprava arte moderna eram somente os professores 

de arte e os artistas. 

 Nas décadas de sessenta e setenta, as artes plásticas dependiam 

totalmente das leis de incentivos culturais. Portanto, no início da década de 

                                                 
2 O conceito de Industria Cultural será explicado, mais adiante no decorrer do texto. (Nota do Autor) 



18 

 

 

oitenta, com o mercado da pintura ainda ganhando fôlego, debates sobre 

políticas culturais de incentivo dominavam o crescente cenário artístico.  Com a 

eleição de Iris Resende Machado para o Governo de Goiás, o escritor e crítico 

de arte Miguel Jorge fez as seguintes reivindicações ao novo governador para a 

área das artes plásticas: 

 

Na área das artes plásticas, acredito que um intercâmbio cultural no sentido 

de levar artistas para outros Estados em mostras individuais e coletivas, o 

mais interessante para eles seria isso, através de que? Dos Escritórios de 

Representação de Goiás existentes e inoperantes em várias capitais (O 

Popular, Caderno 2, 15/01/83). 

 

 Representantes de todas as áreas da cultura, música, teatro, dança, 

literatura, apresentavam suas propostas, pois era a única forma de financiar as 

produções e a circulação das mesmas. Portanto o interesse do produtor de 

cultura em Goiás era conseguir produzir e circular o seu trabalho. Como a arte 

plástica goiana ainda não havia alcançado o sistema de indústria cultural, o 

produtor goiano sempre mirava horizontes de Estados mais desenvolvidos do 

sudeste, onde a indústria cultural para a pintura, escultura, gravura, desenho, 

aquarela, guache, já estava constituída, e alguns simbolismos modernos já se 

encontravam assimilados pelo “grande público” (BOURDIEU, 1982, p.105).  

É curioso porque ao analisar o caso de um circuito muito específico como 

o circuito da pintura moderna/contemporânea goiana, a relação de campo de 

produção erudita funciona de forma distinta dos grandes centros, pois, o grupo 

de produção erudita no grande centro está em constante vigília, na tentativa de 

isolar-se na indiferença ou na hostilidade em relação ao público que compra, ou 

seja, “isola-se do burguês” (p.106). Este sistema obedece uma lógica própria nos 

grandes centros, que é a da superação permanente determinada pela dialética 

da distinção propriamente cultural (p.106). Mas em Goiânia nos anos 80 era 

diferente. O artista moderno, de produção erudita, buscava construir um público, 

ao invés de sempre se afastar e negar a assimilação. O artista goiano tentava 

cooptar o público, queria que o público o assimilasse. É bom ressaltar que esse 

era um comportamento inicial da classe artística, um comportamento de tentativa 

de constituição de uma indústria cultural, sem se render a formatação do 

mercado. Na verdade dentro da perspectiva bourdiana esse ponto é 
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correlacionado ao processo de “fechamento em si mesmo” (BOURDIEU, 1982, 

p.105). 

 

Pode-se medir o grau de autonomia de um campo de produção erudita com 

base no poder de que dispõe para definir as normas de sua produção, os 

critérios de avaliação de seus produtos e, portanto, para retraduzir e 

reinterpretar todas as determinações externas de acordo com seus 

princípios próprios de funcionamento. Em outros termos, quanto mais o 

campo estiver em condições de funcionar como a arena fechada de uma 

concorrência pela legitimidade cultural, ou seja, pela consagração 

propriamente cultural e pelo poder propriamente cultural de concedê-la, 

tanto mais os princípios segundo os quais se realizam as demarcações 

internas aparecem como irredutíveis a todos os princípios externos de 

divisão, por exemplo, os fatores de diferenciação econômica, social ou 

política, como a origem familiar, a fortuna, o poder, bem como às tomadas 

de posição políticas (BOURDIEU, 1982, p.106). 

 

 Bourdieu esclarece nesta passagem que um campo de produção erudita 

possui, ou pode possuir, diferentes graus de autonomia. E esses graus de 

autonomia é que irão definir o fechamento em si do campo de produção. Então 

quanto mais fechado for o campo, mas irredutível ele se apresenta. O que 

aconteceu em Goiânia nos anos 80 foi exatamente o oposto desta ocorrência. A 

necessidade de se constituir um público e de se construir uma indústria cultural 

pelos artistas das décadas de 70 e 80 se deflagrou em uma abertura. A abertura 

foi alimentada pelo mercado aquecido de meados dos anos 80, e quanto mais 

aquecido o mercado, mais os artistas se abriam. Abriam-se no sentido de 

divulgar as tendências modernas, empolgar as pessoas com as novas ideias e 

criar um público consumidor. Foi quando o mercado dominou a forma, e alguns 

artistas já trabalhavam em cima de signos persuasivos descobertos. 

 

A divulgação, feita no Brasil, das obras e ideias dos autores de vanguarda 

sofreu compreensível deformação, determinada, sobretudo pelo 

esquematismo com que se procurou justificar o concretismo poético 

(GULLAR, 1978, p.19) 

 

 Nota-se que a tradução dos conceitos de vanguarda, enfim, dos conceitos 

modernistas, ganhava características próprias e ia se encaixando nas 

necessidades e posicionamentos afins, de cada região do Brasil, seja sudeste 

ou centro-oeste. Ingenuamente, acreditava-se que o processo artístico fosse 
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“constituído de uma história à parte, desligada da história geral dos homens” 

(GULLAR, 1978, p.19).  

É possível reconhecer que o campo de produção erudita da pintura 

moderna goiana era carente de um público e portanto mais aberto que o de São 

Paulo ou do Rio de Janeiro, por exemplo, pela relação que os artistas já 

consagrados tinham com a mídia, com o próprio mercado, ou com a própria 

característica da arte moderna que se circunscrevia dentro de um processo de 

ruptura e inovação. Essa essencialidade da novidade (o motor da modernidade) 

gerou nos artistas goianos um movimento pleno de experimentação3 e 

atualização, o que para as artes era interessante e estimulava tanto o surgimento 

de novos artistas quanto forçava a versatilidade dos veteranos. 

Os artistas goianos tinham essa característica moderna da 

experimentação, da crítica visual, mas não da crítica do artista enquanto 

indivíduo na teia social. Sua relação com os veículos de comunicação de massa 

e com a mídia era uma relação, guardada as proporções, semelhante a qual os 

artistas concretistas brasileiros passaram a se sentir depois de mergulhados em 

um processo esteticista, e cada vez mais distante do povo. Existiam somente 

para uma minoria elitista. 

 

O processo social brasileiro (de que os concretistas não tomavam 

conhecimento) tornou insustentável a defesa de posições meramente 

esteticistas, a partir de 1961 – 62, a ascensão das massas trabalhadoras, 

as lutas pelas reformas impuseram a opção. A maioria dos escritores 

brasileiros engajou-se na luta política e prosseguiu nela. Foi, então, que os 

concretistas retornaram à superfície brandindo o nome de Maiakóvski. “Não 

há arte revolucionária, sem forma revolucionária.” Ora, Maiakovski é 

precisamente o exemplo de que é possível falar a língua de todos, ser 

entendido, exprimir as aspirações da massa e criar poeticamente (GULLAR, 

1978, p.20).    

 

 

 Já em Goiás, especificamente em Goiânia, a pintura ainda estava 

grudada nas diretrizes políticas de Portinari. Principalmente pelos pincéis de D.J. 

Oliveira. Cleber Gouvêa, o representante da abstração em Goiás, não estava 

ligado teoricamente aos grupos construtivistas Ruptura de São Paulo e nem ao 

                                                 
3 O conceito de experimentação será explicado, mais adiante no decorrer do texto. (Nota do Autor) 
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Frente do Rio de Janeiro. Cleber produzia sua abstração independentemente de 

dogmas compositivos oriundos do sudoeste industrial. Siron Franco, que 

produzia uma pintura expressionista, mais engajada, também não chegou a 

dialogar com os concretistas, portanto suas formas revolucionárias ainda 

brandiam gritos modernistas do movimento seminal e curiosamente ainda 

necessitavam de ajuda para a assimilação do público. Ainda mantinha-se 

figurativo em Goiás, mas mesmo assim a distância das linhas modernistas com 

o grande público era enorme. De alguma forma esse hiato foi encurtado e essa 

ajuda veio através da mídia.  

Essa relação íntima que os artistas tinham com a mídia em geral é uma 

característica acrítica. Portanto, o artista acrítico perde seu poder de distinção 

da distância do público e esse poder passa para a mão do mercado e como o 

mercado não é excludente, a relação artista e público se perde enfraquecendo o 

poder simbólico de sua produção, pois perde o sentido de “seita”, de “sociedade 

de admiração mútua” (BOURDIEU, 1982, p.107), perde o sentido de grupo. Isso 

se deu no final da década de 80 em Goiânia, quando houve a mudança de um 

mercado de arte super aquecido, para uma neutralização do mercado já no início 

dos anos 90, ocasionando o fechamento de galerias e diminuição no número de 

artistas. 

 Mas durante o processo de construção de público, que foi o início dos 

anos 80, os artistas utilizaram de todos os meios de legitimação. Os 

consagrados, com textos vindos de importantes críticos de grandes centros e os 

artistas jovens, explorando a mídia que estava toda disponível, pois a arte 

moderna agregava valor simbólico aos veículos de comunicação. Os jovens 

artistas também tentavam exposições em espaços já canonizados. 

Talvez venha daí a dependência do fazedor de cultura goianiense, a 

necessidade da opinião de críticos e artistas do Rio de Janeiro, de São Paulo, 

ou de Belo Horizonte para legitimar as produções feitas em Goiás. É justificável 

essa posição, pois uma cultura que já se apresenta de certa forma autônoma, 

sem estar associada completamente às leis de incentivo governamentais, que já 

funciona dentro de um relativo domínio do mercado da obra de arte, dentro de 

uma indústria cultural, possui uma ótica diferente da produção. Isso se dá porque 

o mercado propicia ao artista “a singularidade da condição intelectual e artística” 

(BOURDIEU, 1982, p.103), um olhar distinto portanto de interesse daquele que 
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não possui esse olhar. É importante, no caso do artista goiano, dentro de um 

sistema regido por políticas de incentivo à produção cultural, ver, enxergar o 

Estado como mecenas, como um patrão, que lhe faz encomendas diretas. O 

Estado como mecenas abstém os artistas de se constituírem como uma 

“categoria particular de produtores de bens simbólicos especificamente 

destinados ao mercado” (BOURDIEU, 1982, p.103), abstém de se constituírem 

como um divisão legítima de trabalho. 

 

...é preciso acrescentar que a ruptura dos vínculos de dependência em 

relação a um patrão ou a um mecenas e, de modo geral, em relação às 

encomendas diretas – processo correlato ao desenvolvimento de um 

mercado impessoal e à aparição de um público numeroso de compradores 

anônimos de ingressos de teatro ou de concerto, de livros ou quadros -, 

propicia ao escritor e ao artista uma liberdade que logo se lhes revela formal, 

sendo apenas a condição de sua submissão às leis do mercado de bens 

simbólicos, vale dizer, a uma demanda que, feita sempre com atraso em 

relação à oferta, surge através dos índices de venda e das pressões, 

explicitas ou difusas, dos detentores dos instrumentos de difusão, editores, 

diretores de teatro, marchands de quadros (BOURDIEU, 1982, p. 103). 

   

 Neste trecho Bourdieu explicita as consequências que acometem um 

sistema de produção erudita, dentro de uma indústria cultural, que não gerencia 

a dialética entre “o público cultivado” e o “grande público”, perdendo a relação 

de “fechamento em si mesmo” (BOURDIEU, 1982, p.105). A partir da análise das 

relações entre as galerias, os artistas e os clientes, este é um diagnóstico a 

oferecer para a desaceleração do mercado de arte goiano no final dos anos 80. 

 Pretendo apontar elementos fundamentais que constituíram o mercado da 

pintura moderna goiana dos anos 80 através da análise entre estas três frentes, 

dividindo cada elemento constitutivo do mercado para uma análise particular, 

com o objetivo de abordar sua influência, sua participação e seu papel dentro da 

estrutura geral do mercado de arte moderna na cidade durante o período. E 

assim definir as causas e efeitos que fizeram com que esse mercado passasse 

de um grande aquecimento para uma brusca desaceleração no período de uma 

década. 

 Para atingir tal objetivo será importante primeiro compreender os 

conceitos utilizados no cenário no artístico. Para tal observação serão utilizados 

os autores, (STANGOS, 2000), (SMITH, 2000), (PAZ, 2004), (EAGLETON, 
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1993), (FIALHO, 2005), (ORTIZ, 2000), (PLEKHANOV, 1969), (ROSEMBERG, 

2004), entre outros. 

 Esta tese está dividida em quatro capítulos. 

 No Primeiro capítulo, apresento um panorama das artes em Goiás, com 

artistas novos e artistas já experientes em 1981. Por necessidade de 

esclarecimento prévio das minhas intenções com o texto e de forma que minha 

tese fique mais clara foi necessário em seguida definir os conceitos que serão 

abordados na pesquisa. Estes conceitos são apresentados dentro de uma 

perspectiva que será utilizada no trabalho.  

No segundo capítulo apresento os conceitos aplicados às obras de 

artistas brasileiros e goianos, o que demonstra um diálogo de Goiás com a arte 

nacional e mundial. Utilizando temática indígena e eco-revolucionária como 

caminho e mostrando um paralelo entre estas obras, que se utilizavam da arte 

conceitual para a definição de seus propósitos artísticos e estéticos. Neste 

capítulo será apresentado os conceitos em relações as obras e de como estes 

novos elementos se relacionaram com o mercado de arte na época em Goiás, 

levantando questões como a questão de alta cultura e baixa cultura e mostrando 

as dicotomias e as singularidades que novas abordagens refletiam no contexto 

da arte goiana.  

No terceiro capítulo apresento conceitualmente a problemática do 

mercado, o mercado de arte goiano e como uma obra da exposição 

INTER(E)FERÊNCIAS de Carlos Sena dialogou com esse mercado. Também 

são apresentadas algumas galerias como a Felix Galeria de Arte, cujo texto de 

apresentação foi construído com o auxílio de uma entrevista concedida para esta 

pesquisa pela a marchand Eliane Miklos (2013), que participou do momento de 

maior movimentação do mercado de arte moderna em Goiânia. Esta galeria foi 

o espaço que mais comercializava obras de arte durante o período. Comento 

também sobre a Casa Grande Galeria de Arte e Marina Potrich Galeria. 

É por essas três galerias que tentaremos abordar três pontos cruciais no 

mercado goiano: a estrutura e mecanismos de criação de um público, que foi o 

grande papel da Casa Grande Galeria de Arte; a importância das articulações 

extraestaduais construídas por Marina Potrich; e a movimentação do mercado 

pela Félix Galeria, que era a galeria onde trabalhava Eliane Miklos, a marchand 

que mais vendeu trabalhos de arte moderna em Goiânia na década de 80.
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 Neste capítulo também trago alguns artistas que trabalharam com o 

mercado de arte em Goiânia. O texto terá como fontes primárias o livro Da 

Caverna ao Museu, de Amaury Menezes (1998), Artes Plásticas no Centro-

Oeste, de Aline Figueiredo (1979) e os arquivos de CEDOC de O Popular (2013). 

O texto descreve a abordagem da crítica local e da crítica de fora sobre artistas 

goianos. O referencial teórico para este capítulo será o livro Arte Privilégio e 

Distinção de José Carlos Durand (1989), Talking Prices de Olav Velthuis (2005), 

e os catálogos de Soraia Cals Escritório de Arte (2011, 2012). 

 O quarto e último capítulo será uma explanação de como o mercado pode 

tanto favorecer como desconfigurar o fazer artístico quando este começa a 

controlar o meio através das demandas de mercado que interferem na criação, 

no gosto e nos preços das obras. Apresentaremos a questão da arte em papel e 

suas complicações e soluções dentro do mercado de arte goiano. Neste capítulo 

utilizo como referencial teórico o livro, Após o Fim da Arte de Arthur C. Danto 

(2006), O que o dinheiro não compra de Michael J. Sandel (2012), Arte como 

experiência de John Dewey (2010) e Dark Matter, de Gregory Sholette (2011). 
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1 – Alguns elementos do mercado 

 

1.1 - Os Artistas 

 

 Em 1981 o crítico de arte goiano da Associação Brasileira dos Críticos de 

Arte Miguel Jorge fez um panorama das artes plásticas em Goiás do início da 

década de 80, apresentando os artistas que despontaram na década de 70 que 

tiveram êxito mercadológico, e alguns artistas que seriam promessas no 

mercado de arte dos anos 80. É importante esse relato histórico encontrado nos 

arquivos do CEDOC de O Popular, pois os comentários definem bem os artistas 

que vinham trabalhando e que estavam expondo no período que ainda era um 

período de recessão do mercado de arte. Os exemplos das artes plásticas aqui 

introduzidos devem ser entendidos como interpretações da influência da 

vanguarda nas obras dos artistas goianos do início da década de 80.  

 

 
Figura 1: Miguel Jorge – 1998. Foto: Amaury Menezes 
 

Segundo o dicionário de Amaury Menezes, Da Caverna ao Museu: 

Dicionário das Artes Plásticas em Goiás (Menezes, 1998), Miguel Jorge nasceu 

em Campo Grande/MS em 16/05/1933, mas aos dois anos de idade mudou-se 
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com a família para Inhumas, Goiás. Além do título de farmacêutico-bioquímico, 

pela Universidade Federal de Minas Gerais, graduou-se em Letras e Direito na 

Universidade Católica de Goiás. A vida literária de Miguel Jorge começou em 

1963, com a criação do Grupo de Escritores Novos (GEN), que propunha uma 

nova postura na literatura goiana. Foi presidente do GEN, da UBE/GO, 

presidente do Conselho Estadual de Cultura de Goiás e autor de livros nos mais 

variados gêneros, desde ensaios biográficos, peças para teatro, poemas, contos, 

romances e novelas, com inúmeros prêmios literários (p.192). 

Amaury Menezes em seu livro afirma que além de importante nas áreas 

de literatura, teatro, jornalismo e crítica de arte, o nome de Miguel Jorge merece 

citação especial como profundo conhecedor da evolução das artes plásticas no 

Estado de Goiás. È um permanente descobridor e incentivador de talentos e, 

como crítico de arte, pertencente aos quadros da ABCA e AICA, é 

frequentemente convidado para fazer curadorias ou participar de comissões 

julgadoras de salões e concursos em Goiás e em outros importantes centros do 

País (p.192). 

Sobre seu relato dos artistas expoentes em 1981, Miguel Jorge começa 

suas considerações com Siron Franco.  

 
Figura 2: Siron Franco – A moça do Rio, 1985, óleo sobre tela, 70 x 60cm. Acervo: Renato 
Freire de Araujo 
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Consequência dos anos anteriores, de muito trabalho e censo profissional, 

1981 marca uma nova etapa para as artes plásticas no Estado de Goiás, 

jogando muitos nomes de artistas para o alto, numa expansão nacional, 

mantendo o equilíbrio de outros, revelando ou fazendo explodir novos 

talentos, numa ampliação da visão universalizante de mundo, da 

participação obrigatória dos artistas nesse caminho de violentas 

modificações sócio-políticas-cultural. O mais importante de tudo isso é que 

o artista plástico está tomando consciência, por mais alienado que ele 

pareça ser de sua importância, como valor enquanto homem e enquanto 

artista, em nosso Estado, tão carente de cultura, de desenvolvimento, de 

projeção. Siron Franco com seu dinamismo, sua irrequieta e bem vinda 

participação como fomentador de ideias, tira, vez por outra, seus 

companheiros do marasmo reinante, propondo novos lances como: arte 

conceitual no estacionamento do estádio Serra Dourada, com a ajuda de 

Antonio Poteiro, Fernando Costa Filho, Omar Souto e Sánatan, 

embelezando, com um trabalho de dois dias, o frio calçadão do Serra 

Dourada, com estrelas, arco-íris, figuras humanas, pássaros e poesia. 

Trabalha ainda para uma mostra, em estandarte, das quatorze estações da 

via-sacra, incluindo gente famosa como Millôr Fernandes, Glauco Pinto de 

Moraes e Ziraldo. Particularmente de Siron podemos dizer que a sua 

individual na Casa Grande Galeria de Arte, apresentando aquarelas com 

inclusões de colagens não chegou a causar surpresa pela beleza dos 

trabalhos, mas uma admiração pela ousadia do artista rompendo com o bem 

comportado, o já feito, propondo uma temática inquisidora, que certamente 

tocou na moral e sensibilidade de muitos. Uma técnica segura, uma limpeza 

na ordenação da composição a bem de uma desordenada psiquê onde seus 

personagens agem instintivamente comportando-se como figuras 

produzidas no final do século XX, libertas e libertadoras da repressão, seja 

ela de que ordem for, dispostas a encararem-se mais como animais do que 

como ser pensante. Assim são suas mulheres, libidinosas por excelência, 

seus objetos quase todos com um duplo sentido, como por exemplo, a cama 

abrigando um eclesiástico e uma outra pessoa qualquer. Siron Franco 

continua denunciando o grotesco do ser humano em seu universo lascivo, 

lancinante, tragicômico. Por todos os seus méritos o artista vai receber, do 

Conselho Estadual de Cultura, no dia 24 de março, o Troféu Jaburu, eleito 

que foi, por unanimidade, a personalidade cultural de 81. (O Popular, 

Suplemento Cultural, 23/01/82) 

 

 Miguel Jorge cita Siron já como o maior nome da pintura do Estado de 

Goiás. Salientando seus importantes contatos no eixo Rio/ São Paulo, seus 

prêmios, e descrevendo um pouco de sua técnica e motivação pictórica. Nota-
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se influência do expressionismo, uma vanguarda4 que teve artistas Van Gogh, 

Edvard Munch e mais recentemente Francis Bacon como seguidor dessa escola 

de pintura, notamos nessa pintura de Siron uma inicial influência do 

expressionismo quando o artista risca a tela em gestuais livres e de definição 

espontânea como Fernand Léger, August Macke e Pablo Picasso. (The 20th 

Century Artbook, (p.265, p.282) O artista também se entrega para praticas mais 

radicais como a arte conceitual e a performance. Podemos observar no relato de 

Miguel Jorge que Siron vez ou outra organizava performances com cunho 

conceitual na cidade de Goiânia no início da década de 80. Por esta via vemos 

que o artista estava ciente das práticas artísticas de Marcel Duchamp, Peter 

Blake (p. 47), Richard Hamilton (p. 184) e James Rosenquist (p.395) (The 20th 

Century Artbook) 

 

 
Figura 3: Francis Bacon – Tríptico, óleo sobre tela, 1972. Fonte: The 20th Century Artbook 

 

 

                                                 
4Segundo Nikos Stangos no livro Conceitos da Arte Moderna, “a noção de vanguarda praticamente se 

tornou sinônimo de ‘experimental’”. Essa afirmação é passível de observação em quase todos os trabalhos 

de arte produzidos nos dias de hoje. Para o autor a sociedade no início do século XX passava por 

transformações em todas as áreas. Era um período fértil para a ciência e para a filosofia e as mudanças 

eram certas. No campo filosófico e científico, assim como no social, político e econômico, o mundo tinha 

se reinventado, a arte como expressão sensível das mudanças do mundo transmitiu essas transformações 

radicais de forma radical, “a evolução aparentemente regular e tranquila no terreno das artes pareceu 

subitamente rompida” seguindo o colapso dos sistemas e valores autoritários tradicionais. (STANGOS, 

2000) 
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Logo em seguida Miguel Jorge apresenta o artista que despontou na 

década de setenta, expondo em bienais e ganhando prêmios pelo Brasil. Antonio 

Poteiro recebe essa leitura do crítico que poderemos aqui observar: 

 

Antonio Poteiro: Como um de seus personagens, talvez o mais importante, 

o “deus balanço”, o ano que findou fez de Poteiro um estrela da primeira 

grandeza no cenário das artes plásticas, a nível nacional. Espero que o bom 

Poteiro tenha a firmeza necessária para suportar o peso da glória e não se 

deixar soçobrar. Não é surpresa para ninguém, pelo menos para os que o 

conheciam de perto, sua projeção, com o apoio nacional da crítica, e 

comentários elogiosos nas principais revistas e jornais do país. Uma vez 

apresentando Poteiro eu dizia dele: É extraordinária a força da imaginação 

e a fantasia criada por este ceramista e pintor nascido Antonio Batista de 

Souza, em Santa Cristina da Pose, em Portugal, vindo parar em Goiás onde 

se tornou Antonio Poteiro, inicialmente fazedor de lindos potes. Nenhum 

outro artista explora tão bem quanto Poteiro as lendas, o folclore, figuras 

religiosas, todas elas impregnadas de um lirismo místico, envolvidas por 

uma aura fantástica. Antonio Poteiro foi uma das belas presenças na Bienal 

de São Paulo, inexplicavelmente na ala das artes incomuns. Notei, com um 

certo pesar, que uma reportagem publicada no Estado de São Paulo, 

apontavam um de seus quadros (São Francisco de Assis), como sendo de 

um autor desconhecido, como se fosse possível desconhecer o estilo 

inconfundível de Poteiro, seu vocabulário pessoal, envolvendo pintura e 

cerâmica, a par de uma notável coerência de cores, movimento e ritmo. 

Siron Franco diz que Poteiro é um artista puro, iluminado, e continua sendo 

um dos mais jovens, com sua capacidade de criar sem medo de avançar. 

Sánatan considera-o como um mestre, amigo, um exemplo na 

profissionalização, um místico, um bem acompanhado espiritualmente. 

Fernando Costa Filho acha que Poteiro é ímpar em sua condição de pintor 

primitivista, um dos maiores do país. Já Omar Souto vê nele o mestre de 

muitos. Um artista que venceu pelo seu próprio talento, e que vem ajudando 

muita gente. (O Popular, Suplemento Cultural, 23/01/82) 
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Figura 4: Antonio Poteiro – Santa Ceia, óleo sobre tela, 50x80cm. Acervo: Sáida Cunha. 

 

 Antonio Poteiro (Antonio Batista de Souza), nasceu em 10 de outubro de 

1925 em Santa Cristina de Pousa, Província do Minho, Portugal. Sua 

participação em exposições foi bastante intensa durante as décadas de 70, 80, 

90. Dentre os prêmios recebidos, destacamos o Prêmio Associação Paulista de 

Críticos de Arte (APCA) em 1985, e a Comenda Oficialato da Ordem do Mérito, 

recebida do Governo da República Portuguesa (p.76). Notamos uma influência 

na obra de poteiro da arte vanguardista Fauve, e da arte brut. Podemos notar 

que a arte naife, a qual poteiro é reconhecidamente seguidor, possui 

semelhanças nas vanguardas de Jean Dubuffet (p.122), assim como em Howard 

Hodgkin (p.207) e Mikhail Larionov (p.259). (The 20th Century Artbook)  
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Figura 5: Howard Hodgkin – óleo sobre tela, 1971: Fonte www.howardhodgkin.com 

 
 
 Miguel Jorge no intuito de fazer um panorama da produção goiana de 

1981, prossegue comentando o trabalho de D.J. Oliveira, como o mentor de 

vários artistas goianos e o executor de um dos maiores painéis em cerâmica do 

estado de Goiás na fachada do Colégio Maria Auxiliadora, em Goiânia. 
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Figura 6: D.J. Oliveira – O Sonho de Dom Bosco, mural em cerâmica no Colégio Maria 
Auxiliadora, Goiânia (detalhe). Foto: Amaury Menezes 
 
 

 
Figura 7: D.J. Oliveira – 1983, executando o mural O Sonho de Dom Bosco. Foto: Amaury 
Menezes 
 

 

D.J. Oliveira: O pintor e gravurista fez uma retomada de caminho ou, talvez, 

uma síntese de tudo quanto já fez, agindo com absoluta confiança e 

segurança na individual na Casa Grande Galeria de Arte, expondo seus 

mais recentes trabalhos primando pela singeleza da composição e pela 

simplificação das cores, numa visão de paisagem, figuras, casarões, 
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retratos, ou tudo isso numa mistura dosada com equilíbrio e poesia. Visto 

por este ângulo pode-se afirmar, através da proximidade de situações, todas 

elas de clima interiorano, que o pintor encontrou, ou voltou novamente para 

o rico filão advindo das pequenas cidades, evidenciando o silêncio, a 

estagnação, o tempo escorrendo leve e sorrateiro pelas estradas de ferro, 

pelos rostos dos seus personagens, ou pelas paredes das casas. Há em 

tudo isso a simplicidade que é a própria verdade da temática do artista, coisa 

não tão fácil de ser conseguida, adquirida com muito trabalho e com o 

passar dos anos, fruto da vivência do mestre Oliveira. (O Popular, 

Suplemento Cultural, 23/01/82) 

 

 Em depoimento para o livro de Amaury Menezes, “Da Caverna ao Museu” o 

crítico de arte Olívio Tavares de Araújo, “O processo de criação do artista D.J. Oliveira 

tem duas etapas: a primeira instintiva que se ocupa do tema. A segunda, racional, que 

elabora em termos de composição”. Em outro depoimento no mesmo livro do jornalista 

e crítico de arte Hugo Auler “D.J. Oliveira é senhor de um desenho magistral, razão por 

que não se afasta jamais do grafismo, fazendo questão de manter a presença gráfica 

em sua arte pictural”. Reconhecido como mestre de toda uma geração, D.J. até os dias 

de hoje, no século XXI, mantem um bom relacionamento com o mercado e suas obras 

sempre estão entre as mais cotadas no mercado de arte goiano (p.77). 

 D.J. Oliveira é particularmente ligado a vanguarda artística do cubismo, vemos 

em seu painel O Sonho de Dom Bosco, influencias claras de Portinari, Picasso e da 

obra maior do mestre catalão Guernica, assim como Wifredo Lam (p.258) e Oscar 

Dominguez (p.119) (The 20th Century Artbook) 

 
Figura 8: Wifredo Lam – composition Les Trois Oranges, óleo sobre tela, 1940. 
Fonte:www.wifredolam.net  



34 

 

 

 Cleber Gouvêa é outro nome que figura a lista de Miguel Jorge, sendo um 

pioneiro da arte concreta em Goiás e recebe um extenso comentário do crítico 

goiano que podemos conferir: 

 

Cleber Gouvêa: O artista recebeu significativa homenagem em 81, quando 

a Sala de Exposições Palácio da Cultura, dirigida por Neusa Peres e equipe, 

fez uma retrospectiva do pintor, com trabalhos de 1963 a 1981, em 

comemoração ao 48° aniversário de Goiânia. Foram expostos trabalhos 

pertencentes à coleção particular de Célia Câmara, Mario Manuel da Costa, 

Soleny Lôbo Vieira, Tasso Câmara, Basileu Toledo França, Ático Vilas Boas 

da Motta, Modesto Gomes, Elder Rocha Lima, Laerte Amorim Mendonça, 

Vicente Gomes, Neila Valadares, Miguel Jorge, Adelmo Café, Irapuan Costa 

Júnior, Luiz Zacharias Peroza, Olgmar Elias Machado, Raul Naves Filó, 

Violeta Bitars Carrara, Hermano Capelli, e Joveni S. Cândido Oliveira. 

Assim, pode-se fazer uma avaliação, bastante positiva, dos trabalhos deste 

artista que vem marcando sua passagem com uma construção lenta, 

segura, firme, colocando-se como um dos expoentes principais de nossas 

artes plásticas. Por outro lado, suas mais recentes pinturas, entrando na era 

dos fósseis, utilizando, com grande sabedoria, das construções 

geométricas, e também de nervuras e requintes de detalhes, permitem uma 

leitura atual, com ricas variações de cores e formas. Um artista da grandeza 

de Cleber Gouvêa tem consciência dos mínimos detalhes do seu oficio e da 

acumulação criativa integrada ao seu tempo. Cleber, também em 81, na 

Casa Grande, as suas mais recentes telas, quase com um rigor cirúrgico de 

seres metamorforizados, transplantados ou fossilizados, com absoluta 

originalidade. (O Popular, Suplemento Cultural, 23/01/82) 

 

 

 
Figura 9: Cleber Gouvêa – 1996, nitrocelulose sobre tela, 50x100cm. Imagem: Livro: Da 
Caverna Ao Museu, Amaury Menezes (1998) 

 



35 

 

 

 
Figura10: Cleber Gouvêa – 1994, nitrocelulose sobre tela, 105x105cm. Imagem: Livro da 
Caverna Ao Museu, Amaury Menezes (1998). 

 
 Cleber Gouvêa, já está ligado aos movimentos de vanguarda 

Suprematistas, o artista opta por trabalhar a geometria assim como faziam 

Malevitch (p.285), Kandisnki (p.226) e Mondrian (p.315) (The 20th Century 

Artbook). O abstracionismo de Cleber é peculiar, pois convoca questões 

nacionais e regionais, traduzindo assim uma forma internacional para os 

conceitos da terra.  
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Figura11: Malevich – Aeroplane Flying, óleo sobre tela, 57,3 x 48,3cm, 1915 Acervo: The 
Museum of Modern Art, NY. Fonte: www.ibiblio.org  
 

 Sobre Iza Costa, Miguel Jorge descreve sua evolução como artista e suas 

predileções técnicas e pictóricas. 

 
Iza Costa: Trabalhando ao longo do ano, em gravura e pintura, Iza Costa 

viu-se premiada várias vezes, Em Salões de importância com suas gravuras 

feitas em madeira, de forma ainda artesanal. É impressionante o equilíbrio 

de formas e de espaço nos trabalhos de Iza, que atualmente está em Madrid, 

fazendo cursos de aperfeiçoamento tanto em gravura como pintura e mural. 

Não é de se estranhar, pois Iza pertence a uma geração de artistas 

amadurecidos pelo sentido de profissionalização de sua arte, com garra e 

persistência. Na maioria das vezes seus trabalhos mostram figuras regionais 

(mulheres, homens, crianças em seus ofícios diários) impregnados da 

angústia e ansiedade. Outras vezes Iza prefere gravar em madeira uma 

série de animais, insetos, elaborando a cor, interligando-a com a forma, 

dividindo espaços com domínio de técnica. Mais recentemente a gravadora 

optou pela série “Final dos Tempos”, retratando fragmentos de violência e 

momentos da agressiva política universal, envolvendo-se com uma 

linguagem atual e atuante. Também na Casa Grande, Iza Costa expôs, com 

sucesso, individual de pintura (óleo sobre tela) dentro de uma temática 

regional. (O Popular, Suplemento Cultural, 23/01/82) 
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Figura12: Iza Costa – série Mulheres Guerreiras, 1998, óleo sobre tela, 100 x 100cm: 
Imagem do Livro Da Caverna Ao Museu 
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Figura13: Iza Costa – série Indígena, 1996, óleo sobre tela, 100x100cm. Imagem: Do Livro 
“Da Caverna Ao Museu” 

 
 

Iza Costa segundo o livro de Amaury Menezes “Da Caverna ao Museu”, 

Iza Costa nasceu em Anicuns/Go. Formou-se em Pintura pela Escola Goiana de 

Belas-Artes (EGBA) da Universidade Católica de Goiás em 1965, tem cursos de 

pós-graduação em Gravura e História da Arte pela Universidade Autônoma do 

México (1967) e curso de Restauração de Obras de Arte pela Escola de Lotja, 

Barcelona, Espanha, em 1982. Foi professora de Pintura e Gravura na Escola 

de Belas-Artes de UCG e de desenho na Escola de Arquitetura, UCG (p.144). 

Iza Costa é outra artista goiana que possui suas influências na vanguarda 

cubista, com um cubismo analítico a artista dialoga com Picasso e com a arte e 

as cores indígenas. Iza Costa também é reconhecida por fazer instalações, 

prática de vanguarda, em que a artista pinta os cupinzeiros de fazendas da 

região com motivos indígenas. 
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Figura14: Pablo Picasso – Les Demoiselles D’Avignon, óleo sobre tela, 1907. 
Acervo: MOMA Fonte:www.moma.org 

 

Quem também consta na crítica de Miguel Jorge é a artista Vanda 

Pinheiro. Nascida em Itaberaí/GO em 1930, Vanda Pinheiro é pintora e 

gravadora, estudou na Escola Goiana de Belas-Artes da UCG, quando foi aluna 

de Frei Nazareno Confaloni e de D.J. Oliveira. Possui obras de sua autoria no 

acervo do Museu de Arte de Goiânia. Frequentou a Escola de Belas-Artes da 

Universidade Católica de Goiás e recebeu orientação de Cleber Gouvêa (p.255). 



40 

 

 

 
Figura15: Vanda Pinheiro – óleo sobre tela, 1982.    
Fonte:enciclopédia.itaucultural.org.br 

 

Vanda Pinheiro: Com um currículo que inclui trabalhos em vários países da 

Europa, Vanda Pinheiro continua, com ousadia, rompendo formas e 

acrescentando novos elementos e novas cores, tanto em suas gravuras 

como em suas telas, com intrusa sensualidade. É que na verdade, a 

percepção e a sensibilidade da gravadora e pintora captam um universo de 

formas, decompondo-o e recompondo-o em novas e estranhas figuras, 

ações, como se fossem novos elementos de uma nova vida: formas 

orgânicas, sexuais, elementos do amor e do prazer juntam-se e se isolam 

em planos diferentes e equilibrados. Na gravura, Vanda Pinheiro prima pela 

limpeza, pela conjunção de cores, técnica e espaços. Em 81 a artista 

mostrou seus mais recentes trabalhos (óleo sobre tela) na Galeria “A” da 

sede da F.C.D.F., em Brasília. (O Popular, Suplemento Cultural, 23/01/82) 

 

 

 No livro de Amaury Menezes consta uma crítica assinada por Walmir 

Ayala de 1973 em que o crítico comenta que “Vanda Pinheiro Dias, gravadora 

goiana que se apresentou na Galeria Studios, foi a revelação da temporada no 

setor das artes gráficas”. Portanto, vemos que Vanda Pinheiro já vinha desde de 

1973 conquistando seus espaço e em 1982 consta na lista de Miguel Jorge como 

uma das principais artistas goianienses (p.156). Sua obra, bastante singular 

encontra semelhanças na pintura do canadense Philip Guston (p.180) (The 20th 

Century Artbook) 
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Figura16: Philip Guston – As It Goes, óleo sobre tela, 1978. Fonte:www.wikiart.org  

 

Na seleção de Miguel Jorge aparece o nome da escultora Neusa Moraes. 

Artista que nasceu na Cidade de Goiás em 1932, graduou-se em escultura pela 

escola de Belas-Artes de São Paulo, reside em Goiânia. Professora concursada 

da faculdade de Artes da Universidade federal de Goiás desde 1971. Escultora 

com atração pelas grandes dimensões, é autora de diversos monumentos em 

locais públicos de Goiânia, com destaque para o monumento “As Três Raças”, 

em que homenageia os construtores anônimos da cidade de Goiânia. É autora 

da monumental obra em homenagem a Pedro Ludovico idealizador da nova 

capital Goiânia (p.203). Miguem Jorge em sua crítica faz o seguinte comentário:  
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Figura17: Neusa Moraes – Monumento às Três Raças, bronze e concreto, Praça Cívica, 
Goiânia, GO: Foto Amaury Menezes 

 

Neusa Moraes: Todos os anos são iguais em trabalho e premiações para 

essa escultora, que vagarosamente, vem conquistando espaço dentro dos 

espaços do país e do exterior. Suas esculturas são trabalhadas com 

liberdade, invenção, força e criatividade. A artista negou-se sempre ao 

impulso fácil da comercialização de sua arte, como também negou-se 

permanecer manipulando com um só tipo de técnica e de material. A 

escultora trabalha com madeira, pedra, metal e, ainda, com uma mistura de 

metal e madeira. Suas esculturas apresentam um quê de agradável, de 

limpeza, de chamamento de toque manual, modernidade, a par do equilíbrio 

de formas, linhas, ritmo, sensibilidade. Três fases distintas marcaram a 

carreira de Neusa Moraes: As “Ovóides” com uma pluralidade de 

percepções. Na série denominada “Cavalos” há o confrontamento de linhas 

retas e curvas, suaves e fortes, transmitindo, no conjunto, movimento, força 

e beleza. Uma terceira fase, mais antiga. Neusa revive o drama de certas 

personagens da região, bem ao estilo clássico. São, talvez, matérias 

resultantes de estudos de tipos e personagens, e que significam, sobre tudo, 

um ato de fetiche a nível regional. (O Popular, Suplemento Cultural, 

23/01/82) 

 

 

 Miguel Jorge faz uma análise criteriosa sobre a obra de Neusa Moraes 

mostrando sua versatilidade com materiais e as fases em que elas os emprega. 

Neusa Moraes possui influência nas esculturas de Victor Brecheret, que por sua 

vez faz parte de um grupo de escultores que busca o essencial na escultura. 
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Buscando a força da matéria ao expandir no tridimensional. Neusa Moraes em 

seu monumento da Praça Cívica mistura o bronze com o mármore deixando a 

forma humana crua em contato com a geometria monumental da pedra, 

podemos encontrar semelhanças também nas esculturas de Henry Moore 

(p.317) (The 20th Century Artbook). 

 

 
Figura18: Victor Brecheret – Graça, peça em bronze, 2.10m x 0.55m, pedestal granito, 
Acrevo: Prestes Maia, SP; Fonte:www.monumentos.art.br 
 

Miguel Jorge, também deu espaço para outra artista em sua seleção de 

82, Maria Guilhermina. 

 

Maria Guilhermina: O ano de 81 trouxe para Maria Guilhermina a ousadia 

necessária para romper com suas formas lisas, bem buriladas, 

acrescentando ao seu trabalho um tipo de relevo, um corte diferente, uma 

criatividade, que até então, a escultora temia em utilizar. Trabalhando agora 

também com pau-brasil e metal, a artista, que tem seu nome firmado tanto 
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aqui como no exterior, fez várias individuais e coletivas sendo convidada, e 

aceitou, para mostrar seus trabalhos na França. Suas esculturas que 

lembram figuras, sem possuírem contudo fisionomias e atitudes de 

personagens, pássaros, peixes, aves, bichos, formas orgânicas, amantes, 

pedras lunas, impressionam pela beleza do tratamento, polidos com rigor 

absoluto, refinamento. A artista não tem um plano de execução a priori, mas 

aproveita as possibilidades formais existentes nos blocos de pedra, 

imprimindo-lhes um tratamento acariciante, terno, sensual. Trabalhando 

também com pau-brasil a escultora mantém o mesmo ritmo de luta, tentando 

evoluir nos códigos de sua própria linguagem plástica. (O Popular, 

Suplemento Cultural, 23/01/82) 

 

 

                                           

Figura19: Maria Guilhermina – Seio / Chama Gaston Bachelard, 1994, pau-
brasil, 85x38x22cm. Imagem: Da Caverna ao Museu, Amaury Menezes. 

 

Maria Guilhermina nasceu em Conquista/MG e mudou-se com sua família 

para Goiânia em 1938, manifestando muito cedo o seu interesse pelas artes. Em 

1959 formou-se pela Escola Goiana de Belas-Artes (EGBA) da Universidade 

Católica de Goiás. Foi aluna do escultor Henning Gustav Ritter e, antes de 

concluir seu curso superior, já participava da 5° Bienal Internacional de São 

Paulo e ganhava o 1° prêmio, medalha de ouro e bolsa de estudos no Salão 
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Nacional de Belo Horizonte. É professora concursada do Instituto de Artes da 

UFG, sendo sua co-fundadora (p.181,182). 

Maria Guilhermina, em contato com o cubismo e as vertentes que dele se 

desenvolveram, criou um imaginário que trouxe para o regional semelhanças de 

Constantin Brancusi (p.61) e de Jean Arp (p.15) (The 20th Century Artbook), 

traduzindo em pau-brasil as formas vanguardistas que se espalhavam pela 

Europa. 

 

 
Figura 20: Jean Arp – Metamorphosis (Shell-Swan-Balance-you), plaster with paint, 
1935. Fonte:www.guggenheim.org; Private collection. 
 

Miguel Jorge nos apresenta em sua seleção de 1982 o artista Roos, 

Roosevelt de Oliveira, pintor goiano que mais tarde figuraria entre os melhores 

do nosso estado. 

 

Roos: (Roosevelt de Oliveira): Felizmente Roos deixou de ser apenas um 

jovem de talento e, colocou-se em ação, mostrando todo o seu potencial 

criativo tanto no desenho, um dos melhores deste Estado, como na pintura, 
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em uma excelente mostra na Arte Antiga Galeria. Além das já conhecidas 

figuras, relembrando pessoas simples na luta diária pela vida, mas 

iluminadas por uma simplicidade de espírito e de trajes. Roos trabalhou, com 

carinho, uma série de animais (touros) utilizando de uma técnica sua, 

bastante forte, conseguindo movimento, harmonia na composição. Há 

alguma coisa de arrebatador, febril, na pintura de Roos. O artista tem-se 

mostrado sempre sensível aos reclamos da existência humana, não 

deixando de criar em cima de temas como: palhaços, espantalhos, músicos, 

explorando espaços, com um mistério existencial destas figuras, utilizando 

um certo tom dramático. A conquista de um lugar de destaque entre os 

melhores de sua geração, continua crescendo em 82. Roos é nome de 

merecido reconhecimento nacional. (O Popular, Suplemento Cultural, 

23/01/82) 

 

 

 
Figura 21: Roos – 1998, acrílica sobre tela, 60x50cm. Foto: Amaury Menezes 

 

  

Roos nasceu em Ipameri/GO, em 1947, e realizou seus primeiros estudos 

de arte com o Pintor D.J. Oliveira nos anos de 1967/68 e novamente em 1971 

(p.225). 

Roos é outro artista que se influenciou pelas pinceladas expressionistas 

no início do século. Com um expressionismo mais solto e expressivo dentro das 

diretrizes do expressionismo abstrato, encontra suas raízes em Georg Baselitz 

(p.32), em Willem De Kooning (p248), entre outros. (The 20th Century Artbook) 

 



47 

 

 

 
Figura22: Willem De Kooning – Clam Diggers, óleo sobre tela, 1963. 
Fonte:www.wikiart.org; Private collection 
 

 

 

Outro nome de peso aparece nas críticas de Miguel Jorge, um deles é 

Omar Souto, para o crítico o artista ao tentar renovar sua pintura se perdeu um 

pouco de suas melhores aptidões que é representar em traços clássicos o povo 

e os costumes do interior. Omar ao se dedicar a uma modernização de sua 

pincelada segundo o crítico, perde a caracterização fiel dos personagens e 

apresenta somente a caricatura desses personagens. A crítica ponderada de 

Miguel Jorge pode ser observada nas imagens apresentadas de obras do artista 

antes e depois da adoção do traço moderno. Podemos observar que no trabalho 

de 1990 o artista preserva o traço clássico e na obra de 1991 apresenta 

pinceladas mais gestuais (p.209).  
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Figura23: Omar Souto – 1990, óleo sobre tela. Acervo: Armando Coelho 
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Figura24: Omar Souto – 1991, óleo sobre tela. Acervo: Amaury Menezes 

 

 

Omar Souto: Não convém a Omar Souto tentar mostrar, ou forçar uma 

pintura intelectualizada. Estará ele fugindo de suas proposições iniciais e de 

suas próprias possibilidades como criador. Seus trabalhos antigos: 
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Rodoviarias, retirantes, festas de Trindade, ex-votos, temas e símbolos do 

homem comum da zona rural, ou das pequenas cidades, casavam melhor 

com sua personalidade, e o artista mostrava-se brilhante, fecundo, 

profundamente senhor de seu oficio. Quando, finalmente, chegou ao I Salão 

do Centro Oeste, promovido pela Prefeitura de Goiânia, com três trabalhos 

retratando zonas boêmias, com requintes de detalhes, o júri, composto por 

críticos de arte, não teve dúvidas em premiá-lo por unanimidade de votos. 

Talvez este seja um caminho bom para ser percorrido, dando ênfase a um 

registro de vida que está sendo tragado pela mudança de costumes, pelos 

avanços sociais. Omar consegue, com muita facilidade, transmitir o clima do 

meretrício, o lado cômico e dramático, o tormento interior das prostitutas, ou 

dos homens que vão em busca de prazer, como também, retratar, com 

fidelidade, as casas, com suas paredes sujas, a tradicional iluminação, os 

detalhes de rua, a presença do cão vadio, o deboche e a ironia na vestimenta 

de seus personagens. Nada mais se pode exigir deste pintor, um dos 

autênticos regionalistas das artes plásticas em Goiás. Omar, com este tipo 

de trabalho, ganhou vários prêmios, e é nome consumido a nível nacional. 

(O Popular, Suplemento Cultural, 23/01/82) 

 

 

 

Omar Souto nasceu em Itaberaí/GO em 1946. Estimulado inicialmente por 

Caramuru, ainda em Itaberaí, iniciou seus exercícios como pintor autodidata. 

Posteriormente, já em Goiânia, frequentou o ateliê de Siron, de quem recebeu o 

grande apoio para deslanchar como artista plástico (p.209).  

As novas pinceladas de Omar Souto são claramente modernas seguindo 

as diretrizes das vanguardas. Podemos observar entre as duas imagens (Figura 

23 e Figura 24) como a pincelada do artista se tornou mais expressionista como 

na pintura de Craigie Aitchison, por exemplo, onde as pinceladas são cruas e 

diretas sem o degrade que Omar costumava aplicar em suas figurações, vemos 

que o traço e o desenho duro remete às pinceladas modernistas e que o 

importante é a captura do momento e não a definição do ser retratado. (The 20th 

Century Artbook, p.7) 
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Figura25: Craigie Aitchison - Portrait of Naaotwa Swayne, óleo sobre tela, 1988. 
Fonte: The 20th Century Artbook 

 

Carlos César da Cruz, conhecido como DaCruz, nasceu em 1957 na 

cidade de Água Limpa/GO. Pintor com um extenso currículo foi uma das figuras 

importantes da pintura goiana da década de 80 (p.96). Miguel Jorge em sua 

análise e seleção de alguns artistas, dedicou algumas palavras ao pintor: 

 

Da Cruz: O ano de 1981 foi cheio de altos e baixos para o artista DaCruz. 

Restou ao final um saldo positivo para este paisagista, que vem 

redescobrindo a paisagem goiana com absoluto domínio, reinventando 

ângulos e cores e técnica, geometrizando a beleza dos campos e das casas, 

flagrantes da periferia de Goiânia ou de qualquer outra cidade. 

Incursionando, em 81, pela figura, sem conseguir o efeito desejado, ficando 
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mais no esboço do que na personalidade criativa de seus personagens, mas 

fazendo dela o instrumento de sua linguagem, de seu protesto contra a 

derrubada de arvores e a matança de animais. Conseguindo traçados 

sintéticos, mantendo a forma arredondada, um estilo próprio que vem sendo 

mantido, assim como as cores leves e iluminadas. Creio que o ano de 82 vai 

ser decisivo na vida artística de DaCruz. Talvez será apenas uma chance 

para o artista explodir com toda sua força e talento. (O Popular, Suplemento 

Cultural, 23/01/82) 

 

 

 

 
Figura26: DaCruz – óleo sobre tela, 140x120cm. Imagem: Da caverna ao 
museu, Amaury Menezes. 

 
 

 DaCruz, um artista novo em 1982, possui influencias diversas, dentre elas 

o cubismo geométrico, podemos observar semelhanças na obra de DaCruz com 

as obras de Giacomo Balla (p.26) (The 20th Century Artbook)  
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Figura27: Giacomo Balla – Abstract Speed and Sound, óleo sobre tela, 1914. 
Fonte:wikipedia.org 

 

 

Fernando Costa Filho nasceu em Goiânia em 1948, é pintor, desenhista 

e artista gráfico. Em 1963 inicia suas atividades em artes plásticas em Brasília. 

Em 1971 segue para São Paulo, onde, paralelamente a seu trabalho de artista 

plástico, inicia atividades em projetos gráficos e publicidade. Em 1976 mora por 

algum tempo no Rio de Janeiro, onde frequenta a Escola de Artes Visuais do 

Parque Lage (p.127). Para Miguel Jorge, Fernando Costa Filho foi a grande 

surpresa na pintura em Goiás no início da década de oitenta. 

 

O ano de 81 nos reservou duas agradáveis surpresas: Fernando Costa Filho 

foi uma delas. O pintor e desenhista primava em seus trabalhos pelo espaço, 

liberdade, movimento, amor, criando uma atmosfera homogênea para o voo 

dos seus pássaros, ou para o andamento musical dos seus sonhos. No final 

de 81 Fernando Costa Filho deu uma guinada, trabalhando, com imensa 

liberdade de composição e de técnica, figuras humanas, autenticas 

personagens refletidas na própria imagem. É na simplicidade de traços que 

Fernando Costa Filho se impõe para criar com folego seus seres femininos 

e masculinos, complementados por cores sóbrias, evitando excessos na 

composição, permitindo uma ousada liberdade através dos espaços criados. 

(O Popular, Suplemento Cultural, 23/01/82) 
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Figura28: Fernando Costa Filho – série Roda de Pião, 1997, técnica mista, 
120x120cm. Imagem: Da Caverna ao Museu, Amaury Menezes. 
 
 

Como diz Miguel Jorge, Fernando Costa Filho opta por trabalhar a 

sobriedade da cor, compondo de forma simples em espaços de liberdade criados 

pelas cores. As obras de Fernando Costa Filho possui semelhanças com as 

pinturas de Clyfford Still (p.445) na criação de espaços de liberdade compositiva 

em campos de cores criados, e com Joan Miró (p.308) no trabalho com as cores 

sóbrias. (The 20th Century Artbook) 

 

 
Figura29: Joan Miró – Azul II, óleo sobre tela, 1961. Fonte: www.angel-art-
house.com  
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Yashira (Raimunda Luci de Souza) Nasceu em Recife/PE em 1935 reside 

atualmente em Palmelo, GO. É artista plástica e poeta. Já participou de várias 

exposições no Brasil e no exterior, incluindo edições da Bienal de São Paulo. Há 

anos vem dedicando seu trabalho em defesa da natureza e da paz. A artista 

apresenta trabalhos de arte performática, realizados com materiais que colhe na 

natureza (flores, folhas, galhos, raízes etc) e, também, objetos denominados por 

ela como “papel de luz”. Segundo a artista, essas obras são espelhos que têm a 

função de refletir e iluminar, abrir os espaços, dando-lhes profundidade e 

amplitude. Nos anos 1980, Yashira ficou conhecida pelas esculturas vivas, 

trabalhos em que as pessoas são vestidas com roupas produzidas pela própria 

artista. Seus trabalhos possuem forte ligação com elementos da natureza, 

também, com a espiritualidade (p.265). A artista recebeu crítica de Miguel Jorge 

que diz o seguinte:  

 

Yashira: Talvez a artista que mais trabalhou neste 81, preocupada não em 

pintar ou fazer colagens com vegetais secos, mas em denunciar, através de 

“esculturas vivas” a grande devastação da fauna e da flora, mostrando o 

deserto e a desolação como futuro próximo do homem. Todo o ano de 81 foi 

dedicado ao protesto contra a matança de animais e a derrubada de árvores. 

Yashira fez também vários desfiles com roupas criadas por ela evidenciando 

a natureza, o verde, abrindo espaços para a compreensão, o amor, a 

liberdade. (O Popular, Suplemento Cultural, 23/01/82) 

 

Yashira talvez seja a grande surpresa em Goiás, a atualidade de suas 

obras é de uma significativa importância. A artista já em 1980 trabalhava com 

performances, objetos e arte interativa, cuja semelhança de produção com Hélio 

Oiticica e Lygia Clark são evidentes. Yashira porem não trabalhava o 

construtivismo, sua paixão é a denúncia contra os maus-tratos do homem sobre 

a natureza. A arte de denúncia e de guerrilha é evidente em sua postura artística, 

sua obra é de ação-direta. Muito semelhante aos trabalhos dos coletivos como 

Critical Art Ensemble e Guerrilla Girls. Cada grupo com suas reivindicações e 

protestos em que as ações registradas viraram obras de galerias e são 

comercializadas dentro do mercado artístico mundial. 
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Figura30: Yashira – 1981, Escultura Viva, técnica mista. Acervo: MAG  

 

As performances de Yashira são um misto de performance e passeata em 

prol à natureza. Em 2011 a artista realizou uma passeata/performance intitulada 

“Caminhada pela Paz” onde os as pessoas são convidadas a vestir suas roupas 

e participar do processo. Yashira possui influências de Marcel Duchamp (p.123), 

Rebecca Horn (p.211), Saburo Murakami (p.329), Hélio Oiticica (p.345), entre 

outros. 

 
Figura31: Hélio Oiticica – Parangolé II, década de 60. 
Fonte:www.obrasilcoms.com.br  
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Figura32: Hélio Oiticica – Nildo da Mangueira Parangolé I, 1964. 
Fonte:glasstire.com 

   

 

Miguel Jorge ainda dedica algumas linhas para falar de novos valores em 

1982, como Selma Parreira que ele comenta: “Selma Parreira consegue 

excelente realização na gravura em metal”. E Ciça Fitipaldi, que o crítico salienta 

que foi premiada no Salão de Humor de Piracicaba em São Paulo, e que é 

grande desenhista, com boa técnica, e que prefere temas ligados a ecologia.  

Nesta seleção Miguel Jorge termina evidenciando outro novo valor na 

pintura, que nas palavras do crítico, se apresenta um artista com ideias novas, 

distintas, como ele mesmo coloca: “Carlos Sena, conseguindo uma linguagem 

plástica moderna, atual”. 
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1.2 - Os conceitos 

 

 Para que este trabalho prossiga e seja compreendido viu-se necessário 

explicar alguns conceitos utilizados no texto. A arte como uma ciência possui 

termos técnicos e próprios e a explicação destes termos facilita a compreensão 

do todo do texto e por assim dizer atinge o objetivo que é passar a informação 

pretendida. Utilizo essa comparação de arte e ciência para estabelecer como 

lidamos com a arte neste trabalho, de como a arte funciona dentro do seu meio 

de produção. Portanto aqui estudamos a arte como uma ciência humana. 

 Os conceitos foram aparecendo desde o surgimento da história da arte no 

período do renascimento com Giorgio Vasari com o disegno e o colorito assim 

como com Leornardo da Vinci com o sfumato e outros mais. Mas mesmo antes, 

na Grécia antiga, Roma e no período da idade-média conceitos eram utilizados 

por artistas para definir técnicas e procedimentos artísticos. Então não estamos 

tratando de algo novo e sim de conceitos novos. 

 Os conceitos se proliferaram no período do modernismo, com a 

multiplicação de movimentos artísticos e abordagens variadas. Fauvismo, 

Expressionismo, Cubismo, Purismo, Orfismo, Futurismo, Vorticismo, Dadaísmo, 

Surrealismo, Suprematismo, Construtivismo, Expressionismo Abstrato, Arte 

Cinética, Arte Pop, Op arte, Minimalismo, Arte Conceitual, entre outros, todos 

estes “vanguardas” (outro conceito explicado mais adiante) artísticas, que de 

uma forma ou de outra procuravam renovar o conceito de arte.  Podemos 

observar que os conceitos se expandiram simultaneamente ao abandono do 

mimetismo (outro conceito que significa a reprodução do mundo observável) e a 

internalização e a racionalização do fazer artístico.  

Quanto mais mental e menos mimética se tornava a obra, mais os 

conceitos eram necessários para se fazer compreender os procedimentos e a 

interpretação da obra no mundo moderno repleto de informações transmitidas 

pelos novos meios de comunicação. Portanto o conceito nada mais é do que um 

instrumento de comunicação para a adaptação da obra ao mundo em que esta 

é produzida, a organização social em que esta é composta. Os conceitos cada 

vez mais tornaram a obra de arte uma ciência e hoje dominam o processo 

artístico para que este se adeque ao mundo contemporâneo de conceitos 

midiáticos.  
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1.3 - Performance/Happening 

 

A Performance é uma arte que une elementos de vários outros tipos de 

manifestações artísticas, ela pode ou não ter a participação do corpo do artista, 

utilizando de elementos gráficos, tecnológicos, música, objetos variados, e se 

configura pela a interação entre estes elementos. O happening e a performance 

são muitas vezes utilizados como sinônimos, mas o happening muitas vezes 

acontece sem programação antecipada, o que já não ocorre com a performance. 

 Em Goiânia temos alguns artistas que trabalham com happenings e 

performances. Em 1981 Yashira apresenta suas Esculturas Vivas fazendo vários 

desfiles com roupas criadas por ela evidenciando a natureza, o verde, abrindo 

espaços para a compreensão, o amor, a liberdade, 1984 temos registro do artista 

Gomes de Souza realizando um happening no “Arroz Neon Vídeo Bar”, que era 

um espaço onde várias exposições e happenings aconteciam na década de 80. 

Hoje temos como a maior expressão da performance em Goiás o Grupo 

Empreza organizado pelo artista e professor Paulo Veiga, que com seu grupo já 

organizaram performances em várias partes do Brasil e do mundo. 

 

 

1.4 - Ready-made 

 

Para comentar sobre os Ready-mades optei pela explicação do poeta e 

amigo de Marcel Duchamp, Octavio Paz, em seu livro “Marcel Duchamp: ou o 

castelo da pureza”. A amizade entre os dois era estreita e Octavio Paz escrevia 

sobre as obras de Duchamp enquanto este estava vivo, portanto não encontrei 

melhor opção para explicar este conceito. Para Octavio Paz, os ready-made são 

objetos anônimos que o gesto gratuito do artista, pelo único fato de escolhê-los, 

converte em obra de arte. O foco está no gesto, no ato, no verbo, portanto 

desvincula-se o simbólico do objeto neste processo. Ao mesmo tempo esse 

gesto dissolve a noção de obra. “A contradição é a essência do ato; é o 

equivalente plástico do jogo de palavras: este destrói o significado, aquele a ideia 

de valor.”  

Os ready-made não são antiarte, afirma Paz. Para Octávio Paz a 

abundância de comentários sobre o seu sentido revela que o seu interesse não 



60 

 

 

é plástico, mas crítico ou filosófico, ou seria uma nova plasticidade mental. Não 

cabe sobre os ready-mades discutir sobre a sua beleza ou feiura, tanto porque 

estão mais além da beleza e da feiura, estão em outro patamar de interpretação. 

A questão do belo é deslocada para o conceito e passa a ser um outro tipo de 

belo, um belo mental, o que seria a beleza da construção conceitual como a obra 

“Sansão” de Chris Burden por exemplo. Funciona como um descondicionamento 

do que é tido por estabelecido, é a criação de um novo patamar de interpretação, 

é a beleza do processo. É crítica ativa: um pontapé contra a obra de arte sentada 

em seu pedestal de adjetivos5. (PAZ, 2004) 

Segundo o próprio Duchamp, “qualquer coisa pode converter-se em algo 

muito belo se o gesto se repete com freqüência; por isso o número de meus 

ready-made é muito limitado [...]”. Duchamp alega com esta informação que está 

em conflito com o mercado e com o circuito da arte.  

Para Paz o estado de negação do circuito era parte integrante do processo 

do ready-made. “Daí a necessidade de ‘retificar’ o ready-made: a injeção de 

ironia ajuda-o preservar o seu anonimato e neutralidade”. É estar em constante 

combate no sentido de estar fora do circuito, fora do gosto, fora do mercado, o 

que hoje vemos que não aconteceu, e o ready-made se tornou maior do que as 

primeiras intenções de Duchamp, mesmo assimilado pelo mercado o ready-

made mostra a importância deste patamar de raciocínio criado pelo gesto, pelo 

conceito. Ficar fora do circuito para Paz era uma intenção do artista, mas o poeta 

reconhece que o gesto era muito maior e o trabalho para mantê-lo “fora” foi inútil. 

“Como impedir que a significação e seu apêndice, a administração ou a 

reprovação, não se dirijam para o autor? Se o objeto é anônimo, não o é aquele 

que o escolheu”. Daí a mistura, a fusão com o social, com o indivíduo que vive e 

interage com a sociedade. (PAZ, 2004) 

Segundo Paz em seu livro, “Heidegger diz que a técnica é niilista por que 

é a expressão mais perfeita e ativa da vontade de poder”. O que Paz não 

esperava é que o ready-made se tornasse uma técnica. Técnica essa que 

encontrou e se uniu ao pensamento contemporâneo, e auxilia a interação entre 

o público e a obra. A assimilação do ready-made pelo circuito não foi só um gesto 

mercadológico, mas sim um gesto filosófico e artístico, pois para compreender o 

                                                 
5 PAZ, Octavio. Marcel Duchamp: ou o castelo da pureza. São Paulo: Perspectiva, 2004.  
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mundo contemporâneo tivemos que saltar para uma nova escala de 

interpretação e observação deste mundo. E hoje só é possível interpretar e 

coexistir artisticamente com o mundo contemporâneo por causa desse gesto de 

Marcel Duchamp.  

 

 

 

1.5 - Experimentação 

 

 Como Nikos Stangos citou anteriormente, a experimentação se tornou um 

sinônimo de vanguarda. A experimentação que foi o procedimento utilizado por 

Carlos Sena na produção das obras da exposição INTER(E)FÊRENCIAS mostra 

que o artista se dedicou a utilizar procedimentos da arte conceitual. Foi através 

do conceito que o artista encontrou meios para expressar sua observação do 

mundo e principalmente das relações sociais em Goiânia em 1985. Sena não só 

caminhou pelo experimentalismo, mas pelo comportamental e social quando 

questiona o gosto do mercado local. Gesto que gerou a possibilidade social o 

que causaria um repertorio de argumentações sobre a mostra. A experimentação 

então foi um veículo ao qual Sena apresentou sua proposta mental de desacordo 

e de confronto diante uma sociedade presa em dogmas estéticos, políticos e 

comportamentais e por assim dizer mercadológicos. Terry Eagleton observa que 

a experimentação é a “porta de entrada ao mundo-da-vida”, a experiência de sair 

do objeto e adentrar o mundo-da-vida (como fez Carlos Sena em algumas obras 

de assemblagem) penetraram nas relações sociais causando novas 

transformações no pensamento e comportamento da sociedade em que este 

estava inserido.  

  

 

A filosofia não pode cumprir seu papel de ciência fundadora e universal se 

abandonar o mundo-da-vida ao seu anonimato. Ela deve lembrar que o 

corpo, antes mesmo de chegar a pensar, é sempre um organismo 

sensivelmente experimentador e está em seu mundo de um modo bastante 

diverso do de um objeto numa caixa. (EAGLETON, 1993, p.20) 
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Eagleton Observa que os procedimentos de experimentação que levam a 

obra de arte para o mundo-da-vida não é uma novidade. Mesmo antes de ser 

adotada pelo universo da arte. Eagleton através de passagens de Husserl nos 

mostra que a relação entre o conceitos, o mental e o comportamento sempre 

foram estreitas:  

 

Esta ciência não é, com efeito, nada nova: quando Husserl nos adverte para 

“considerar o mundo-da-vida que nos envolve, de modo concreto, em sua 

relatividade ignorada... considerar o mundo em que vivemos intuitivamente, 

com seus seres reais”, ele fala, no sentido original do termo, como um esteta. 

Pois o mundo-da-vida mostra uma estrutura geral, e esta estrutura, à qual 

tudo o que existe relativamente está ligado, não é, ela-mesma, relativa. 

“podemos atingí-la em sua generalidade, e, com suficiente cuidado, fixá-la, 

para sempre, de um modo igualmente acessível a todos”. Na verdade, 

acontece, de modo claro, que o mundo-da-vida desvela exatamente as 

mesmas estruturas que o pensamento científico pressupõem na sua 

construção de uma realidade objetiva. Usando os termos de Baumgarten, 

os estilos de razão mais alto e mais baixo manifestam uma forma comum. 

Mesmo assim, o projeto de formalizar o mundo-da-vida não é um projeto 

simples. E Husserl tem a franqueza de confessar que “se é logo tomado por 

dificuldades extraordinárias...todo ‘fundamento’ atingido aponta para outros 

mais profundos, todo horizonte aberto acorda novos horizontes”.6 

(EAGLETON, 1993, p.20, p.21) 

 

 E então a experimentação aparece como uma alternativa ao mercado, e 

obras que trabalhavam dentro dessa dinâmica, só passam a ser assimiladas 

como mercadoria a partir dos anos 90 no Brasil. no Brasil esse fenômeno de 

resistência sempre aconteceu, mesmo porque o Brasil só agora, com as artistas 

Beatriz Milhazes, Adriana Varejão e Lygia Clark conseguiram uma pequena fatia 

do comércio de arte mundial, este sempre polarizado entre a Europa e os 

Estados Unidos. E Lygia Clark entra nesse hall de vendas exatamente com 

“Bichos” uma obra de interação que questiona a condição do objeto. Ana Letícia 

Fialho em seu artigo “As exposições internacionais de arte brasileira: discursos, 

práticas e interesses em jogo” comenta que “o Brasil nunca pertenceu ao mapa 

internacional das artes visuais. A organização deste sempre foi polarizada. Uma 

forte tradição europeia dominou até os anos 40 do século XX, e, a partir da 

                                                 
6 EAGLETON, Terry. A Ideologia da Estética. Rio de Janeiro: Zahar, 1993.p.21 



63 

 

 

Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos passam a ter poder e influência 

crescentes”. 

 É possível sugerir que as experimentações dentro do cenário da arte 

Brasileira como ocorreu de forma significativa nos anos 60, colocando o Brasil 

dentro da discussão da arte internacional, aconteceu de forma intensa no país 

talvez por que não existia um comercio internacional que pudesse padronizar a 

produção. Com toda a tradição provinda do concretismo brasileiro, tendo suas 

raízes no grupo ruptura, no grupo frente, no neoconcretismo, as mostras 

organizadas por Federico Morais, a nova objetividade, tudo acontecendo fora do 

mercado artístico mundial. Os artistas experimentais dos blocos mercadológicos 

também não entravam no mercado nesta época, a arte conceitual só veio ser 

assimilada pelo mercado depois, já no final dos anos 70 e definitivamente nos 

anos 80. Nos anos 80 com o estouro mercadológico da pop arte e do 

neoexpressionismo os ready mades entraram de fato no mercado, mas as 

experimentações mais radicais como as que acontecia no Brasil não se 

encaixavam ainda no gosto do mercado. O neoconcretismo por exemplo se 

afasta do mercado quando introduz o gesto na obra, o corpo na obra, portanto a 

o social na obra. Talvez não tivéssemos a nova-objetividade se o Brasil fosse o 

grande centro mercadológico mundial.  

 

 

1.6 - Mundialização 

 

A mundialização observada por Ana Letícia Fialho nos mostra o 

distanciamento do Brasil do eixo mercadológico, mas seu enfoque é apresentado 

de forma negativa, mostrando os problemas que esse distanciamento apresenta 

para a cultura, ou melhor, para o mundo das artes do país. 

 

a maior parte dos diferentes eventos em torno da arte brasileira servem 

muito pouco à democratização do campo artístico ou à difusão da cultura 

brasileira no plano internacional. De fato, eles refletem a globalização em 

seus efeitos perversos, servindo para aumentar o prestígio e o poder 

econômico de algumas poucas instituições e indivíduos, limitando a cultura 

brasileira à reprodução de seus estereótipos... Hoje os Estados Unidos e 

alguns países europeus detêm o monopólio do mercado e das instâncias de 

legitimação, compondo um eixo central bipolar. Mas se até os anos 60, 
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talvez 70, os discursos nacionalistas eram bem mais abertos, e cada país 

tentava afirmar sua superioridade em relação aos outros, hoje, num mundo 

politicamente correto, o discurso é mais sutil. (FIALHO, 2005, p.689) 

 

 

A brasilidade, ou melhor, o terceiro-mundismo, virou moeda de troca 

valorosa dentro do mercado contemporâneo. O discurso dominante do 

politicamente correto faz com que o mundo volte os olhos para os países em 

processo de modernização. Fialho comenta que “esse processo de 

distanciamento dos eixos econômicos é bastante curioso por que fez unir alguns 

países marginalizados”. Isto gera dois tipos de produção, uma produção que 

apela para o exotismo e outra que é uma produção de resistência que tenta se 

manter no diálogo internacional sem cair no estereótipo da exoticidade. 

 Os artistas do segundo grupo comenta a autora “produzem uma 

movimento social de resistência que poderíamos ver hoje como uma grande 

performance marginal entre os artistas dos países da América Latina”. Esse 

grupo, composto por artistas, críticos e historiadores da arte, milita por uma 

resistência, e ao mesmo tempo combate os regimes ditatoriais e à influência dos 

modelos europeus e norte-americanos, comenta Fialho. Se existe esse combate 

contra os centros hegemônicos esse combate se estende para a produção da 

arte destes países o que nos traz de volta ao combate contra a arte produzida 

dentro do regime de livre mercado após os anos 80. (FIALHO, 2005) 

As transformações ocorridas nos modos de representação após o 

abandono, a partir dos anos 1980, do modo de representações nacionais. Se a 

partir dessa década os termos “nacional” e “internacional”, “popular” e “erudito”, 

“centro” e “periferia” foram tornando-se gradativamente irrelevantes para explicar 

a inserção da arte brasileira em um contexto globalizado, interessa-nos 

identificar quais os discursos e as estratégias usados pelos curadores para a 

apresentação de culturas locais em um sistema global. 

Se utilizarmos a ideia de Velthuis de que os preços de obras de arte se 

tornaram um poder simbólico, a estratégia usada hoje para uma curadoria partiria 

pelos preços dos artistas. “Quanto mais caro é um artista, melhor ele aparenta 

ser”. Essa ideia de que o preço das obras se tornaram um poder simbólico é 

sustentada quando reconhecemos que o preço nas obras de arte por não 

significar o valor material da obra ele fica suspenso em uma condicional social, 
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em um transe que só é despertado quando existem condições para que isso 

ocorra. É uma condição volátil e pode variar dependendo de atenuantes 

extraordinários. O preço não aparece e não se assume como tal em uma obra, 

e é deste desconhecimento que lhe vem sua eficácia simbólica. Em um mundo 

globalizado, onde a tecnologia domina e as ações são rápidas e instantâneas o 

preço se mostra ser uma condicional interessante de separação do que é valioso 

e do que não é. (Velthuis, 2005)  

O processo de globalização cultural se dá por conta de uma reorientação 

mundial que a contemporaneidade está passando e que leva as nações 

deixarem de se constituir em espaços hegemônicos de coesão social. A divisão 

de “Primeiro” e “Terceiro” mundo se tornam inadequadas. Para Renato Ortiz “a 

mundialidade começa a supera-las”7. A questão é, que a ideia de primeiro mundo 

faz com que exista critérios do que é correto ou do que é melhor para o homem, 

e esses critérios estão sendo fragmentados quando se nota que o mundo 

necessita de algo mais, do que somente a modernização, o mundo necessita 

sobreviver ao homem, e às suas necessidades. É por este parâmetro que vemos 

hoje algumas grandes nações de “Primeiro” mundo com problemas sérios de 

superpopulação, deslocamento, e carência de matérias primas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 ORTIZ, Renato. Mundialização e cultura. São Paulo: Brasiliense, 2000. 
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2- Contemporaneidade em Goiás  

 

 

2.1 - Carlos Sena e Yashira: O Conceito Aplicado 

 

Uma forma de recuperar a crítica e mostrar alternativas de se desvincular 

a produção cultural do mercado, propostas aqui neste capítulo, se baseiam na 

arte conceitual, utilizando deste conceito para análise das obras e seus 

procedimentos, experimentações e de relação com o setor mercadológico da 

arte. Recuperando uma obra de Carlos Sena e remetendo a obra da artista 

plástica Yashira, fazendo uma leitura contemporânea dessas duas obras de 

assemblage e performance em paralelo com uma obra de arte conceitual da 

artista carioca Anna Bella Geiger, pretendo demonstrar uma ligação através do 

conceito e da materialidade do objeto. Este texto será importante para 

compreendermos em que lugar se encontra o conceito, e como ele é utilizado 

para procedermos uma análise de obra. Portanto aqui focaremos o conceito que 

está no patamar da crítica e da historicização. 

Anteriormente devo apresentar a obra da artista Anna Bella Geiger para 

podermos entrar no processo de comparação conceitual. Para fazer a leitura da 

série de 1977, “Brasil nativo/Brasil alienígena”, de Anna Bella Geiger, precisa-se 

primeiramente entender o conceito de “arte conceitual” explicado anteriormente 

e em seguida situar a artista dentro do contexto da arte dos anos 70 no Brasil e 

remontando, mesmo que brevemente, alguns processos pelos quais se 

configurou a História da Arte Brasileira.  

Mesmo que a artista não faça parte do contexto da arte goiana, é 

importante citar seu procedimento artístico aqui levantado ocorrido na década de 

70, para identificar que no Brasil tal pensamento e raciocínio estético já se 

configurava antes mesmo da exposição INTER(E)FERÊNCIAS, de 1985, do 

artista goiano Carlos Sena, que foi vista como uma negação ao mercado de arte 

do período e da “Escultura Viva” da artista goiana Yashira, que foi renegada ao 

ser exótico no início dos anos 80. Sabemos que Carlos Sena não trabalhava 

diretamente com a fotografia, mas sua obra, sendo pautada pelo cinema e toda 

a exposição INTER(E)FERÊNCIAS fazendo referências a tribos e costumes 

indígenas veremos como essas citações se unem à cultura contemporânea do 

filme, da fotografia, da película etc. Em INTE(R)EFÊRENCIAS a exposição em 
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que Sena apresenta o conceito em sua arte com imagens de películas de cinema 

e fotografia aparecendo em estêncil como pano de fundo para a aplicação do 

object-trouve. Em “Escultura Viva” a artista Yashira que absorve o conceito de 

interação com a obra, advindo dos conceitos revolucionários da vanguarda 

neoconcretista, preza a relação corpo natureza. É um trabalho de arte 

performática que se utiliza do corpo como suporte, em que a artista veste mantas 

de folhas produzidas por ela criando assim suas esculturas vivas, a artista ainda 

propõem um ato de ação direta quando conclama os observadores e os 

interativos a caminharem juntos na rua, pedindo pela paz e pela proteção a 

natureza. 

Tendo isto em evidência é importante ressaltar a obra da artista carioca e 

o aparecimento do conceito dentro da arte brasileira e goiana. Portanto vamos 

olhar não o processo artístico de Anna Bella Geiger como um todo, mas 

especificamente está série “Brasil nativo/Brasil alienígena”, que apresenta 

questões até então praticamente novas dentro do pensamento artístico do Brasil. 

E para compreendermos esta obra por completo, devemos retornar à postura da 

arte brasileira dos anos 70 e a realidade da fotografia no país durante o período.  

Sabemos que em abril de 1967 ocorreu a mostra Nova Objetividade 

Brasileira no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, tendo a figura de Hélio 

Oiticica como um teórico deste novo processo escrevendo em 1968 o texto “O 

Objeto – Instâncias do Problema do Objeto”:  

 

O Objeto é visto como ação no ambiente, dentro do qual os objetos existem 

como sinais e não simplesmente como ‘obras’. É a nova fase do puro 

exercício vital, onde o artista é um propositor de atividades criadoras. O 

Objeto é a descoberta do mundo a cada instante, ele é a criação do que 

queiramos que seja. Um som, um grito, pode ser o Objeto. (OITICICA, 1968, 

p.03) 

 

 

E foi essa noção ampla de objeto que fundamentou dois eventos em Belo 

Horizonte, “Objeto e Participação”, no Palácio das Artes, e “Do Corpo a Terra”, 

no Parque Municipal de Belo Horizonte, em 1970, com curadoria de Frederico 

Morais. Foram vários os aspectos inovadores em ambos os eventos. Pela 

primeira vez no Brasil, artistas eram convidados não para expor obras já 
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concluídas, mas para criar seus trabalhos diretamente no local. Com isso uma 

prática performática se constituía no Brasil já no início dos anos 70. (MORAIS, 

2006, p.96) Em fevereiro de 1970, Frederico Morais, publicou na revista Vozes, 

do Rio de Janeiro, o ensaio “Contra a arte afluente: o corpo é o motor da obra”, 

no qual analisava a produção recente da arte brasileira a partir do que Morais 

chamava de “guerrilha artística”. Esse texto, que funcionou quase como um 

“manifesto” encontrava-se disponível na exposição. Uma passagem deste texto 

manifesto de Morais explica bem as novas diretrizes da arte do período: 

 

“Da arte à anti-arte, do moderno ao pós-moderno, da arte de vanguarda à 

contra-arte, a abertura é sempre maior. O horizonte da arte, hoje, é aberto, 

impreciso. Situações, eventos, rituais ou celebrações – a arte não se 

distingue mais, nitidamente, da vida e do cotidiano. (...) A vida que bate no 

seu corpo – eis a arte. O seu ambiente – eis a arte. Os ritmos psicofísicos – 

eis a arte. A vida intrauterina – eis a arte. A supra-sensorialidade – eis a arte. 

Imaginar – eis a arte. O pneuma – eis a arte. A apropriação de objetos e de 

áreas – eis a arte. O puro gesto apropriativo de situações humanas ou 

vivencias poéticas – eis a arte.” (MORAIS, 2001, p.169, 178) 

 

 

Para Chiarelli, enquanto a Nova Objetividade chacoalhava o meio artístico 

nacional, questionando o suporte e introduzindo a ação no objeto, a fotografia 

produzida no Brasil continuava a saga pela busca da identidade do brasileiro. A 

razão da própria fotografia passou a ser no Brasil, o registro, ou a construção, 

da identidade do brasileiro, mapeando o Brasil humano, tornando visíveis suas 

várias expressões e modos de vida, uma função que a fotografia retirou da 

pintura desde o realismo do século XIX. Aparentemente esgotada essa função, 

a necessidade de criar itens precisos de identidade nacional por meio de 

imagens paradigmáticas começou então a se deteriorar no país a partir de 

meados dos anos 70. (CHIARELLI, 1999) 

 

 

A fotografia, desde seu início no Brasil, por um lado serviu como registro da 

paisagem física e humana do país e, por outro, impulsionou certos artistas 

a realizar uma imersão mais vertical na busca do autoconhecimento como 

indivíduos ou seres sociais. (CHIARELLI, 1999, p.115) 
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No caso da artista carioca Anna Bella Geiger, a fotografia não foi um meio 

para conhecer o mundo, “mas um instrumento pra conhecer-se e conhecer o 

outro no mundo”, frase inicialmente colocada por Tadeu Chiarelli para se referir 

à geração de fotógrafos que iria surgir a partir da década de 90, mas que se 

enquadra bem para uma análise da produção de Geiger. Assim como a fotografia 

de indivíduos distintos, os objetos que possuem forte simbologia cultural como 

um cocar indígena, por exemplo, funciona como uma fotografia de um povo, 

onde os costumes e as crenças estão diretamente relacionados com a imagem 

do objeto. Portanto o objeto indígena é uma forma de fotografia de um povo. Por 

assim dizer, a obra de Carlos Sena “Prancha VI com cocar Kraô”, onde o artista 

mixa em uma união radical os costumes nativos e os costumes urbanos, em uma 

realidade que era parcialmente sua, dentro da realidade e dos costumes da 

urbes, demonstra que a união destas duas experiências propõem um agressivo 

movimento pictórico de estranhamento e experiência. Experiência também vista 

na ação de Yashira que soma as atitudes de Carlos Sena com as de Anna Bella 

Geiger e mostra a fotografia dessa união, Sena é a experimentação, Geiger é o 

registro e Yashira é a performance em si. É desta relação social que fazemos o 

paralelo entre as três obras dos artistas. (Figura 33).  

 

 

 Figura33: Yashira – 1981, Escultura Viva, técnica mista. Acervo: MAG 
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Figura 34 – Prancha 6 com cocar Kraô   -1985-    assemblagem – 80 x 80 cm: 
Acervo MAG 

 

Assim veremos o conceito aplicado de apropriação, no caso de Sena com 

o “cocar Kraô” (Figura 34) e no caso de Geiger com a série “Brasil nativo/ Brasil 

alienígena” (Figura 35), realizada nos anos 70, que questionou esse processo 

de busca por uma identidade e abriu caminhos para essa nova geração de 

fotógrafos/artistas surgidos da década de 90, reconhecidos por Chiarelli, e que 

apresentaram a impossibilidade de caracterizar o brasileiro como ser social ou 

individual. Yashira na (figura 33) mostra que essa necessidade de integração é 

intelectual e que a performance eleva o nível da comunicação para a área da 

estética. O autor observa que essa geração, precedida pela produção 

extremamente crítica de Geiger, rompe com a caça pelo “Eu” simbólico, e parte 

para o questionamento do “Eu” dissolvido na massa populacional, o seu 

“apagamento“, o seu nivelamento, sem traços distintivos dentro da complexidade 

social do país (CHIARELLI, 1999). Da mesma forma Sena trabalha com o 

conceito plural que busca “Nós”, mas encontra uma Gestalten do “Nós” com o 

“Eles” em um caótico afazeres do cotidiano. Enquanto Yashira dissolve o eu e o 

eles em um bem comum que é a natureza em si. Some então os grupos urbanos 

e os grupos nativos, e encontra-se a verdadeira questão que é a necessidade do 

homem pela natureza, necessidade total, de se agasalhar, de se alimentar, de 

sobreviver. 
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Já Geiger, em “Brasil nativo/ Brasil alienígena” (Figura 35), propõem um 

jogo entre a sua figura e a figura do índio brasileiro, uma contraposição de 

costume, entre a relação direta com o solo, com um pequeno número de 

pessoas, prazeres e deveres contra a autoconsciência notável da mulher 

intelectual da grande metrópole, portanto, um discurso social, porém mais 

relacionado com os significados do que com as simbologias. A viagem 

antropológica proposta pela artista parece processar a velha busca por uma 

identificação nostálgica com o elemento nativo brasileiro, o índio e seus 

costumes. (CHIARELLI, 1999) 

 

  

  
Figura 35 - Anna Bella Geiger, Brasil Nativo / Brasil Alienígena, 1977. 
Fonte:www.mam.org.br 

 

 

 

Uma identificação por meio da repetição de gestuais indígenas 

apresentados em cartões postais. Porém, a identidade do brasileiro não era o 

objeto de preocupação da artista, sua preocupação era exatamente o oposto. 
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Uma identidade simulada vendida como uma identidade real observada pelo 

abismo entre os personagens conflitantes. Nesta série, o índio brasileiro é 

apresentado de forma crítica a essa procura por uma identidade nacional. O 

exótico promove o lado da teatralização favorecendo assim uma percepção 

ficcional dos ritos. As fotografias da artista ganham contornos de ironia quando 

a diferença salta aos olhos e apresenta a real impossibilidade de identificação 

com o outro.  O eu e o outro, observados em “Brasil nativo/Brasil alienígena”, 

desmascaram esta impossibilidade total de identificação entre uma mulher 

metropolitana, artista e intelectual, e a caricatura do índio, nativo brasileiro. 

Geiger, em Brasil nativo/Brasil alienígena, mexe com as contradições 

evidenciando mecanismos de representação cultural, de uma busca por uma 

identidade nacional, que vem desde os primeiros discursos modernistas no 

Brasil. A artista neste trabalho desconfia da missão pedagógica das imagens do 

Brasil nativo. Os postais vendidos nas bancas de todo o país como imagens dos 

índios brasileiros, na ação de revelar e promover a cultura nativa exerce, na 

verdade, o extermínio dessa cultura, mitificando, folclorizando, submetendo o 

índio a uma realidade de alegoria, fantástica e simulada. Escondendo de fato 

seu comportamento e seu cotidiano, que hoje sabemos se assemelha mais ao 

sertanejo ribeirinho que ao selvagem de arco e flecha.  

Documentos de grupos primitivos no Brasil transcendem esse caráter de 

registro quando são remontadas em assemblages dialogando com fotografias de 

performances miméticas. O mimetismo da ação revela a impossibilidade da 

identificação denunciando o processo simulatório e alegórico. Já a performance 

de Yashira remete o conjunto uma denúncia única e direta contra o 

desaparecimento das matérias primas do mundo urbanizado ou nativo. E é 

dentro deste contexto e destas relações que toda a especulação regionalista 

ufanista se esvai não se confirmando, restando assim somente o artista, e sua 

relação com a percepção cultural de seu país.   

Já Sena em “Prancha VI com cocar Kraô” seu trabalho busca o “Nós” 

onírico, a união entre o nós “urbes” e o eles “nativos”, uma realidade não 

totalmente desumanizada, mas misturada, assemblada, fundida. O índio nesta 

obra de Sena não é descaracterizado como na obra de Geiger, o índio aparece 

como uma cultura possível de mistura, possível na qual a estranheza é a 

realidade, o deslocamento do gosto, do mercado e do olhar é que são originários 
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desta expressão composta de dois elementos até então impossíveis. A figura é 

como ela é, está simbolizada porque se lhe pode dar um sentido. Já em Yashira, 

a questão do nativo é uma questão múltipla assim como a questão do ser urbano, 

todos dependem da mesma fonte de recursos, é a questão da natureza. Uma 

relação da urbes com o natural, a consequência da união é posta, a artista se 

transforma, ela veste a natureza, e se transmorfa, em um ser fauno. Esse fauno 

de Yashira dialoga com os dois artistas pela conceitualização do gesto, pela 

performance, pelo object trouve, pela apropriação. O transformar pelo símbolo, 

só que no caso de Yashira, a transformação é performática.  

No caso de Sena a assemblagem é antes de tudo uma ressignificação, 

uma renovação do olhar e do que é gosto, enquanto a figura trata-se de uma 

projeção organizada, desejada, a assemblagem é a organização do impossível. 

A linguagem desenvolveu o seu sistema imaginário, cujo registro se origina 

dentro das possibilidades de manipulação do mundo observável ou não. E 

apesar da experiência não ser real e sim intelectual o sujeito artista e observador 

acende à realidade através da obra porque se faz contemplar uma realidade até 

então distinta. 

 

 

2.2 – Alta e baixa cultura? 

 

Quando Michel Foucault e outros filósofos começaram a difundir a análise 

genealógica, mostrando que a verdade histórica tem relação com a dominação, 

ilumina as relações de poder, coloca em questão as relações de força dentro das 

malhas da cultura e destrincha as estratégias, as lutas e as táticas de obtenção 

do poder dentro do mosaico social -, a então chamada low culture, ou cultura 

popular, ou então uma cultura ligada a um grupo de localização geográfica 

específica, ganhou força simbólica e principalmente reconheceu a importância 

de seu lugar de fala. Culturas distantes dos grandes centros e minorias excluídas 

ganharam voz e ainda hoje, em sua justificada reivindicação de revisão histórica 

vão cada vez mais conquistando espaço nos debates acadêmicos, midiáticos e 

certa relevância dentro do circuito da então chamada high culture, alta cultura, 

ou cultura erudita. 
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Como exemplo, podemos observar um caso no mundo das artes visuais 

do artista Antonio Poteiro que transita entre a alta cultura e a cultura popular, que 

a tradução para o alemão define bem as relações de conflito entre as duas 

vertentes, como coloca Terry Eagleton (2005) no livro A ideia de cultura ao se 

referir à cultura erudita como “KulturKritik” e a cultura popular como “kulturvolk”. 

Mas então onde se encontra a obra de Antonio Poteiro ? 

 
Figura 36 – Antonio Poteiro, óleo sobre tela, 45x49cm, s/d Fonte: Ex. coleção Varig 

 

Primeiro temos que entender o que afinal é cultura. Como coloca Eagleton 

“A cultura pode ser aproximadamente resumida como o complexo de valores, 

costumes, crenças e práticas que constituem o modo de vida de um grupo 

específico” o que representaria bem o termo kulturvolk. Mas Eagleton observa 

também que cultura “é o conhecimento implícito do mundo pelo qual as pessoas 

negociam maneiras apropriadas de agir em contextos específicos”, o que 

caracteriza bem as orientações da kulturkritic.(EAGLETON, 2005, p. 22 à p.67) 

Mas se o artista Poteiro, que já expos em importantes instituições tradicionais de 

arte por todo o país e que possui obras que atingem valores significativos no 

mercado de arte brasileiro transita pela via kriticvolk, existe, portanto uma 

conexão complexa entre as duas vertentes. Eagleton observa que o elo entre as 

condições culturais se encontra no prejuízo social e no preconceito, como 

demonstra o autor na seguinte passagem: 

Os estudos culturais hoje deixam de ver não apenas que nem todas as 

questões políticas são culturais, mas que nem todas as diferenças culturais são 
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políticas. E subordinando assim questões de Estado, classe, organização 

política e o restante a questões culturais, acabam repetindo os preconceitos da 

própria KulturKritik tradicional que rejeitam – a qual, por sua vez, dispunha de 

muito pouco tempo para essas questões políticas mundanas. O que a Kulturkritik 

e o culturalismo atual também compartilham é uma falta de interesse por aquilo 

que se situa, politicamente falando, para além da cultura: o aparato estatal de 

violência e de coerção. Entretanto é isso, e não a cultura, que com maior 

probabilidade causará afinal o malogro das mudanças radicais. (EAGLETON, 

2005) 

Esta ocorrência funciona como um exemplo de assimilação, onde os 

termos High e Low em referência à cultura perdem o significado e o choque entre 

o que era o dominante e o dominado por alguns momentos se recompõem em 

uma hibridização. Podemos reconhecer que a literatura da História da Arte vem 

registrando desde o período pós-guerra aproximadamente em meados dos anos 

50, o evento da constituição de uma arte, pelo advento das vanguardas 

europeias e principalmente o dadaísmo, que se assimila a uma condição 

kritikvolk.  

Existe outros exemplos, contudo, de grupos de subcultura, ou 

microcultura, ainda utilizando exemplo das artes visuais, que possuem voz ativa, 

circuito internacional, mercado emergente, sem necessariamente ter se 

introduzido em um circuito de cultura erudita. Artistas que se dedicam a 

temáticas específicas, como temáticas ecológicas, de discussões de gênero, 

debate racial, condição socioeconômica, etc. Atualmente, estes microgrupos se 

fecham em seus universos simbólicos e por meios da revolução tecnológica se 

organizam e criam um próprio mercado, fechado, mas verticalmente organizado, 

com críticos, revistas especializadas, galerias, curadores e museus.  

Para Eagleton, “estamos presos, no momento, entre uma noção de cultura 

debilitantemente ampla e outra desconfortavelmente rígida”. (EAGLETON, 

2005). Paulo Eduardo Arantes (2004) observa que ainda “estamos vivendo 

dentro de uma forma pré-histórica de opressão”, o autor observa duas linhas de 

opressão que afligem o homem contemporâneo, sendo a primeira a 

contraposição de campos sociais antagônicos e visivelmente personificados, e a 

segunda, a dominação, sem sujeito designado, exercida sobre o conjunto da 

sociedade pela economia de mercado autonomizada. (ARANTES, 2004)  
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Chin-tao Wu (2006) demonstra em seu livro “Privatização da Cultura” 

como o Estado neoliberal transforma o financiamento das artes em uma 

verdadeira máquina de propaganda corporativista. (WU, 2006). Já Renato Ortiz 

nos mostra que quando sociólogos falam de cultura, eles pressupõem, em suas 

discussões, pelo menos duas referências importantes: a tradição e as artes. 

Ortiz, porém reconhece que ambas são vistas como fontes de legitimidade, 

estabelecendo, tipos diferenciados de dominação. (ORTIZ, 2000)  

Podemos então colocar da seguinte forma: a kulturkritic deriva da arte 

ocidental escolhida, reverenciada, selecionada para ser a arte representativa de 

uma época, evidenciada por críticos e por artistas que se dedicavam a estudar 

e desenvolver sua lógica filosófica, sua morfologia conceitual. É a arte 

encontrada em museus, que vem sendo estudada desde o renascimento e vem 

se desenvolvendo com auxílio da crítica. Este processo de desenvolvimento da 

kulturkritic tem como base a dialética, pois os movimentos artísticos ao surgir, 

negam ou fazem apontamentos no movimento artístico anterior. 

Já a kulturvolk é uma conjugação dos elementos simbólicos de uma 

sociedade ou cultura com a expressão popular dessa mesma cultura. 

Independente do processo morfológico e intelectual a kulturvolk junta a 

necessidade de expressão de um povo com os símbolos sagrados e profanos 

utilizados por este povo.  

A arte kriticvolk não é como um grafite exposto em uma galeria, não é 

constituído pela contradição, pois não possui o embate político. Sua raiz tem sim 

uma trajetória dentro da História da Arte, mas é exatamente a trajetória da 

assimilação da arte popular pela História da Arte sem prejuízo simbólico, pelo 

contrário, com a adição da cultura de massa dentro do raciocínio estético, isso 

tudo dentro da ideia e comportamento corporificado pela assimilação. Não é um 

ismo, mas também não é folclore, não nasce de uma dialética, mas também não 

nasce de uma negligência crítica.  

A kriticvolk é mais do que um resultado fenomenológico dos últimos 

debates das humanas, a arte Kriticvolk é a consequência de um preenchimento 

de um não lugar, é a volatilidade em câmera lenta, é o segundo sendo observado 

em milionésimos, é o tempo tentando se encaixar na experiência filosófica 

humana, é a arte popular se utilizando dos meios de comunicação dos símbolos 

populares em um processo de autocrítica.  
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A comunicação de massa vem ocupando o lugar do folclore nos últimos 

cinquenta anos, e os símbolos veiculados por essa mídia são os elementos do 

artesanato do mundo globalizado. A pop arte, no sentido de autocrítica dás 

mídias, nada mais é que a autocrítica dessa nova realidade em que se encontra 

o mundo globalizado. O importante é estar ciente do novo mundo em que nos 

encontramos e não negligenciar essa percepção. Só para fazer uma analogia 

com o autor Didi-Huberman, se o mundo que nos olha o faz pelas lentes da 

massmedia, a lente da comunicação de massa é a nova canvas do mundo.  

Não é que o mundo ilusório, patrocinado pela pop arte, como diria Harold 

Rosenberg, não tenha se configurado, pelo contrário, a ilusão criada pela pop 

arte se consolidou e hoje é a realidade, ou a materialidade se preferir, o 

importante é saber onde vivemos e de onde falamos, e a materialidade alertada 

por Rosenberg parece ser a nova atmosfera digital. Temos, portanto, que lidar 

com ela.  

 

Em tempos remotos, o herói era “representado” por uma estátua de 

mármore ou granito. Na Moscou de hoje, o corpo verdadeiro de Lênin é 

conservado como uma estátua. (ROSENBERG, 2004, p.67) 

 

 

Pois bem, o herói de hoje não é uma estátua, nem mais um cadáver 

embalsamado, o herói de hoje é um texto no Wikipédia. O capital cultural como 

já alertava Pierre Boudieu (1982) funciona como moeda de troca, mas dentro da 

kriticvolk, dentro da meta realidade digital, todo elemento simbólico pode ser 

transformado em capital cultural, portanto o poder não é mais transmitido de 

geração em geração como alertava o autor, o poder passa a ser do manipulador 

dos meios de comunicação de massa, assim sendo as grandes corporações.  

Chin-tao Wu (2006) em Privatização da cultura, reconhece essa 

necessidade de atualização do conceito de capital cultural de Bourdieu. A autora 

comenta que o que Bourdieu chama de capital cultural deve ser um pouco 

modificado para uma análise do “gosto” corporativo. (WU, 2006) Esta análise se 

concentrará no capital cultural como manipulação dos elementos simbólicos. As 

grandes corporações que possuem meios de manipular os veículos de 

comunicação de massa se apropriam simbolicamente de elementos da 

kulturkritic para facilitar as formas de direcionamento ideológico e 
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comportamental das massas. O valor dado a esse processo de dominação dos 

meios culturais é de escala primordial, pois é de interesse direto dos principais 

executivos das corporações.  

 

Os principais executivos das corporações desempenham papel importante 

no patrocínio das artes, e na intervenção corporativa nas artes em geral. 

Essas pessoas, uma elite dentro da elite, ocupam os mais altos níveis 

hierárquicos das corporações e estão em posição de grande poder e 

influência. (Wu, 2006, p.30, p.31) 

 

No Brasil, um fato curioso é que os executivos de grandes corporações 

também são ao mesmo tempo políticos influentes e bem votados, nos cargos de 

deputados e senadores. Essa manipulação simbólica, com objetivo de 

direcionamento ideológico e comportamental é repassado ao público como um 

patrocínio das artes e da cultura. 

A obra do artista Antonio Poteiro que tem em seu trabalho ligações diretas 

com o processo compositivo da artbrut e por preservar cores da arte modernista 

dos anos 30 carregados de atmosfera de contra-cultura, apresenta todo esse 

espetáculo ritualístico do interior do país de forma irônica e autocrítica. 

 
Figura 37 – Antonio Poteiro, Senhora do Brasil I, serigrafia, s/d. 
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Neste trabalho em papel (Figura 37), uma serigrafia, podemos ver a 

repetição de um mesmo tema (Figura 36), mas que para o artista e para o 

mercado de arte é importante pois possibilita novos colecionadores adquirirem 

obras do artista por preços mais modestos. Os rituais são representados sem 

perspectiva, em um só plano, como se todos os elementos tivesse a mesma 

importância no processo ritualístico que se reorienta de acordo com a 

necessidade. Retalhos, improvisações, cores fortes, toda a simbologia e 

atmosfera na obra de Antonio Poteiro, uma autêntica kriticvolk, sugere o mundo 

simples e ritualístico dentro do cotidiano globalizado.  

A importância do trabalho em papel, quando no caso da serigrafia e da 

escultura, é que a tiragem do mesmo exemplar é maior e portanto a obra sai por 

preços mais convenientes. Uma obra de Poteiro que custaria R$ 10.000,00 reais, 

pode ter sua serigrafia avaliada a R$ 500,00 reais a peça, portanto para 

colecionadores jovens ou algum entusiasta da obra de Poteiro a produção em 

papel facilita a aquisição. Isso faz com que cresça o interesse pela arte e um 

comprador que adquiriu uma peça em serigrafia pode vir a adquirir um óleo sobre 

tela no futuro. 

Pois bem, o mercado como definidor da cultura contemporânea assimila 

a kriticvolk na forma de algumas obras de arte visuais que transitam entre a 

cultura popular e a cultura erudita. Um exemplo desta arte que temos em Goiás 

é a pintura do artista Antonio Poteiro, que recebe influências desde Jean 

Dubufett, passando por toda a arte naif ocidental dos últimos 50 anos, e sendo 

orientada pelas influências da cultura regional goiana.  

Hoje em dia não se fala mais em alta cultura ou baixa cultura, na verdade 

é que hoje se fala de uma obra de alto valor e uma de baixo valor econômico. A 

cultura passou a ser mediada pelo mercado, e agora é a ordem do mercado que 

delimita o que é alto ou baixo o que está dentro ou fora, o que é “in” ou o que é 

“out”, a passagem de uma alta cultura para uma produção de cultura de alto valor 

se dá pela existência de um universo habitado por “objetos móveis”, obras 

móveis deslocando-se incessantemente de um canto para o outro do mundo. 

Isso enfatiza uma mudança atual no campo da cultura e da economia, já não é 

mais a produção de luxo que orienta a estratégia comercial das grandes galerias, 

mas a exploração de culturas segmentadas. Porém, o que se ganha neste 

processo em consciência perde-se em precisão conceitual. 
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2.3 – Alta e baixa cultura em Goiás na década de 80 

 

O escritor e jornalista Brasigóis Felício, afirma, em matéria publicada pelo 

jornal O Popular (23/07/89) que o, culturalista, escritor, folclorista, e professor 

universitário Ático Vilas Boas da Mota via os meios de comunicação de massa 

como uma influência negativa para a manutenção do folclore de uma região. 

Diplomado em letras neolatinas pela Universidade do Rio de Janeiro, doutorado 

em filologia romântica, presidente do Conselho Nacional do Folclore, órgão 

vinculado à UNESCO. Atua intensamente na área da pesquisa e divulgação do 

folclore. Ático foi um dos que elaboraram o plano de cultura para Goiás (o 1° do 

Brasil). Este plano continha algumas metas criativas como a da interiorização da 

cultura, o que chamou a atenção de membros da UNESCO, na França. Outras 

formulações do plano, que colocaram de maneira também original, foram as que 

perguntaram se valia a pena, hoje (década de 80), adotar uma política de 

dirigismo cultural. Por que não parar de impingir ao interior uma cultura 

metropolitana, sem se tentar, também, receber uma contribuição que vem das 

comunidades mais distantes. “a condução da política cultural pode ser uma faca 

de dois gumes”, afirma Ático, “o nosso plano previa que as capitais iriam levar e 

receber cultura do interior, numa interação permanente e dinâmica, como aliás, 

é a própria cultura e a vida das sociedades”. O Plano dos intelectuais goianos foi 

de tal modo bem aceito que veio de Paris. André Louis Perinetti, a fim de avaliar 

o trabalho, em que inclusive, se previa a criação de Conselhos de Cultura em 

todos os municípios. (O Popular, Caderno 2, 23/07/89) 

Como comenta Felício, para o folclorista, a influência dos meios de 

comunicação de massa na desagregação da herança da cultura popular é algo 

inegável: “Basta se folhear o livro de Americano do Brasil, para se ter uma ideia 

de quantas manifestações folclóricas já desapareceram”. Mesmo admitindo que 

a TV, por ser magnética e enfeitiçadora, está determinando a morte das culturas 

regionais, Ático não arrisca fazer um exame mais sentencioso da questão: “A TV 

não é boa nem é má, em si mesma; é preciso estar atento para as manipulações 

que são feitas em seus bastidores.” Os manipuladores deste veículo de 

comunicação, segundo Ático, atuam sobre todas as coisas e todas as pessoas, 

com objetivos sempre muito obscuros, usando linguagens subliminares. (O 

Popular, Caderno 2, 23/07/89) 
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Em entrevista para Felício, Ático comenta que possui uma teoria do rolo 

compressor, que é a consideração de que as tentativas de interferência de 

elementos estranhos podem descaracterizar e até apagar a cultura. O mais 

importante é que a seleção aconteça de maneira não imposta. Os blocos que 

disputam a hegemonia não respeitam as características culturais dos povos que 

estão sobre suas influências. Eu quero deixar claro que não sou um xenófobo. 

Não sou extremista em relação às influências de forma, isto seria detestável. 

Mas, se nos transfigurarmos, perdemos essas características, e, se um dia 

tivermos que nos apresentar em um grande concerto das nações, perceberemos 

que tudo foi diluído. Rejeitar tudo, contudo, é empobrecimento. Abrir totalmente 

é a descaracterização”. Ático Vilas Boas entende que a seleção deve ser feita 

através de uma conscientização cultural, em que a escola seja um laboratório, 

um instrumento. (O Popular, Caderno 2, 23/07/89) 

A forma de cada povo guardar sua identidade, o folclórico, segundo o 

estudioso, que as pessoas responsáveis pela preservação de nossa 

personalidade como povo não podem cair em arapucas, apresenta Felício pelas 

palavras de Ático. Uma delas é a equiparação do consumo do fato folclórico 

como simples mercadoria, material fungível sujeito às manipulações do 

comércio. O turismo é considerado “indústria sem chaminés”, e é bom que assim 

o seja; mas a matéria cultural, o fato folclórico, deve escapar aos esquemas do 

dirigismo. Reconheço que os guardiões da matéria, folclórica precisam de 

estimulo, ajuda, compreensão. Mas qualquer ingerência tendente à desfiguração 

da sua essência seria desvirtuamento, e não seria interessante que 

presenciássemos, indiferentes, o processo de desfiguração, deterioração, ou 

simples desvio. O compromisso do intelectual Ático, com a preservação da 

identidade brasileira, já existia, antes mesmo de ele ser presidente da Comissão 

Nacional do Folclore. Por isso ele se insurge contra a poluição cultural, com 

palavras de profeta, dizendo que cada um de nós tem uma missão a cumprir, 

nesta luta preservacionista: “É preciso estar atento a qualquer manifestação que 

tente desfigurar a alma brasileira. O Brasil precisa progredir. De acordo. O Brasil 

precisa desenvolver-se. De acordo. O Brasil precisa superar suas deficiências. 

De acordo. Mas a alma brasileira, representada pelo processo de 

transculturação, tão bem explicado pelas luzes da lusotropicologia, é patrimônio 
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nosso. É nosso legado cultural. E todos nós somos os seus zeladores. (O 

Popular, Caderno 2, 23/07/89)   

 

3 - O Mercado de Arte  
 
 
3.1 - O Mercado Incipiente em Goiás 
 

 Não podemos falar em mercado de arte em Goiás se não falarmos um 

pouco de como constituiu esse mercado, e a Sociedade Pró-Arte de Goiaz foi o 

movimento seminal que culminou na produção e nas articulações comerciais que 

podemos observar em Goiás na década de 80. É na década de 40 que surgem 

os primeiros movimentos culturais, a exemplo do Grupo Oeste (1942-1945), em 

1942, formado por intelectuais de diferentes tendências, atuantes no campo 

literário. Criaram-se, nesta época, institutos e entidades de fins culturais, 

faculdades, unidades atualmente inseridas nos complexos universitários de 

Goiânia - Universidade Católica de Goiás (UCG/PUC) e Universidade Federal de 

Goiás (UFG). Mas foi com a união da Sociedade Pró-Arte de Goiás, que depois 

se tornaria a Escola Goiana de Belas Artes e sua união com a UCG que foi 

realizada a primeira exposição coletiva de arte em Goiás. 

 Segundo a historiadora Edna Goya em seu texto para 19° Encontro da 

ANPAP, nos primeiros movimentos artístico-culturais aconteceram graças a 

nomes importantes, como, o de Antônio Henrique Péclat, José Edilberto da Veiga 

e Jorge Félix de Souza, provenientes da antiga capital, que se destacaram pela 

forte ligação às artes e especialmente às atividades voltadas para a educação. 

Todos foram professores do Liceu de Goiás e vieram para a nova capital no 

período de sua fundação. Aqui, retomaram suas atividades didáticas. 

Participaram de exposições junto com José Amaral Neddermeyer, paulista que 

veio radicar-se em Goiânia, no início de sua fundação. Juntos, fundaram, em 22 

de outubro de 1945, a Sociedade Pró-Arte de Goiás. (GOYA, 2010, p.21) 

 Segundo Amaury Menezes em “Da Caverna ao Museu: Dicionário das 

Artes Plásticas em Goiás, um dos mais acreditados intelectuais de Goiás, o 

arquiteto, pintor, escultor e músico José Amaral Neddermeyer encabeçou o 

movimento de arregimentação dos artistas da cidade para estruturação da 

Sociedade Pró-Arte de Goiaz, oficialmente fundada em 22 de outubro de 1945, 
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com a abertura da 1ª Exposição de Artes Plásticas e Arquitetura, que se repetiu 

regularmente nos anos de 1946, 1947 e 1948, atraindo artistas das cidades de 

Goiás, Anápolis, Catalão, Pirenópolis e Ipameri. (MENEZES, 1998, p.39)  

 

A Sociedade Pró-Arte de Goiaz foi na realidade a primeira escola de artes 

plásticas do Estado, quando os arquitetos Neddermeyer e Jorge Félix de 

Souza e o pintor José Edilberto da Veiga, reunindo um grupo de alunos, 

começaram a dar aulas de desenho e pintura, gratuitamente, ao ar livre, na 

Praça Cívica, em frente ao Palácio do Governo, como que denunciando a 

falta de um espaço adequado ao ensino de arte em Goiânia. Essa ação foi 

fundamental para a criação, poucos anos depois, da Escola Goiana de 

Belas-Artes. (MENEZES, 1998, p.40) 

 

 

  Goya (2010) comenta também que em 1945, forma-se outro grupo, 

chamado “Geração 45”, voltado para a literatura e composto por vários nomes 

dentre os quais, destacam-se José Décio Filho, José Godoy Garcia, Domingos 

Félix de Sousa, João Acióli e Bernardo Élis. Esse grupo marca o início do 

modernismo na literatura em Goiás, ao romper com a rotina acadêmica do 

passado de tendência nacionalista. Numa fase intermediária, surge o grupo “Os 

Quinze”, nascido sob o signo da competitividade. Era composto por dez 

membros, dentre os quais se destacava Jesus de Barros Boquady. Na época, 

era o único que denunciava tendência vanguardista (concretista). (GOYA, 2010, 

p.22) 

 A autora prossegue afirmando que a Sociedade Pró-Arte de Goiás inicia 

suas atividades em novembro de 1945, apresentando ao público a orquestra 

recém-formada pelo maestro Érick Pipper, endossada por uma coletiva 

intitulada: “I Exposição de Pintura, Escultura e Arquitetura de Goiás”, composta 

por apenas dez trabalhos. Eventos dessa natureza foram realizados em 1946 e 

1947, durante comemorações de aniversário da Pró- Arte, com exposições bem 

mais concorridas. Além da música, a associação colaborou com a literatura e 

incentivou as artes plásticas durante todo o período de sua existência. O objetivo 

era favorecer e unir os artistas, para divulgar a arte.  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, 2012, p.22) 
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 Menezes recorda que a primeira experiência de ensino de arte, levada a 

efeito pelos fundadores da Sociedade Pró Arte de Goiaz, transformou-se em 

preocupação permanente para alguns artistas da época, principalmente para o 

professor Luiz Curado, escultor, pintor, desenhista e gravador que lecionava 

matemática na Escola TécnicaFederal de Goiás, a mesma escola onde, desde 

1949, o escultor alemão Henning Gustav Ritter era responsável pelas cadeiras 

de Carpintaria e Desenho do Mobiliário. (MENEZES, 1998, p.40) 

Em 1949, chega a Goiânia o escultor e marceneiro Henning Gustav Ritter, 

que veio ensinar desenho mobiliário na Escola Técnica Federal de Goiás. Por 

volta de 1937, veio de Pirenópolis Luiz Augusto do Carmo Curado, articulador de 

movimentos artísticos, importante presença para o ensino e animação das artes 

e, ainda, o responsável pela introdução da xilografia em instituição de ensino 

superior privado. 

  

Neddermeyer, Veiga e Jorge Félix, da Pró-Arte, mais Peclat e Ritter, sob a 

liderança de Luiz Curado, continuavam planejando a fundação de uma 

escola de artes, quando, em 1950 chegou à Cidade de Goiás Frei Nazareno 

Confaloni, um frade italiano da Ordem dos Dominicanos, designado para 

pároco da Igreja do Rosário, onde iniciou a pintura, na técnica de afresco, 

de quinze painéis e o altar-mor, representando os Mistérios do Rosário numa 

visão contemporânea que a princípio chocou a população local, pouco 

acostumada às correntes modernistas. (MENEZES, 1998, p.41)  

 

 

 A professora e historiadora Edna Goya remonta que a partir de 1947, a 

Sociedade Pró-Arte entra em declínio. Em 1948 e 1949, seu fundador 

Neddermeyer, aliado ao engenheiro Jorge Félix de Souza e ao desenhista 

Edilberto da Veiga, mobilizou os alunos e montou, em caráter não oficial, uma 

escolinha de arte, que funcionou ao ar livre, na Praça Cívica, em frente ao 

Palácio do Governo. Comovido com a disposição dos artistas, o governador 

Jerônimo Coimbra Bueno, cedeu-lhes duas salas do Museu Estadual de Goiás. 

(GOYA, 2012, p.22) 

 

Em 1950, Luiz Curado e Gustav Ritter fazem o projeto de outra escolinha 

infantil cujo objetivo era desenvolver habilidades voltadas para o desenho e 

para a instrução artística. Seu conteúdo consistia de uma associação da 

teoria (História da Arte) com a prática. Os ideais dessa escola consolidam-

se posteriormente, por meio da Escola Goiana de Belas Artes (EGBA), 
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fundada em 1952.  Curado e Ritter sonhavam imprimir em Goiás as 

inovações da Arte Moderna, mediante um ensino mais avançado. Apesar de 

a Semana de Arte Moderna de 1922 ter marcado a modernidade no Brasil, 

estabelecendo novos parâmetros para o ensino de arte (na escola primária, 

secundária e superior), nas escolinhas de arte do Brasil da década de 50, 

ainda prevalecia um espírito mais conservador, voltado para uma linha mais 

clássica, mais próxima da orientação da Escola Nacional de Belas Artes 

(EGBA). (GOYA, 2010, p.23) 

 

 

 Por volta de 1950, vai para a Cidade de Goiás o escultor, pintor e 

missionário, Frei Nazareno Confaloni, que posteriormente se muda para Goiânia, 

onde ensina Pintura na EGBA. Em 1956, Dirso José de Oliveira (D. J. Oliveira), 

pintor, gravador e muralista, natural de Bragança Paulista – São Paulo, que vem 

para Goiânia, atraído pela construção de Brasília. Assim, a partir dos anos 50, 

se define em Goiânia um novo marco em sua história na área das artes plásticas. 

Com a chegada de Frei Nazareno Confaloni, apoiado por Luiz Augusto do Carmo 

Curado, mentor do projeto de fundação da EGBA e Henning Gustav Ritter, 

introduzem-se os primeiros conceitos de modernidade, provocando, desde 

então, o rompimento com o academicismo provinciano que imperava desde a 

década de 1940.  

 

Em 1951, com o falecimento do arquiteto José Amaral Neddermeyer, 

fundador e principal suporte da Sociedade Pró-Arte de Goiaz, o projeto de 

estruturação da escola de artes sofreu um pequeno retardamento, mas em 

1° de dezembro de 1952, foi finalmente criada a Escola Goiana de Belas-

Artes a EGBA, cuja ata de fundação recebeu a assinatura dos professores-

fundadores Luiz Augusto do Carmo Curado, Frei Giuseppe Nazareno 

Confaloni, Henning Gustav Ritter, Antônio Henrique Peclat, José Edilberto 

da Veiga, Jorge Félix de Souza, José Lopes Rodrigues e o médico Luiz da 

Glória Mendes, além do Bispo-Auxiliar de Goiânia, Dom Abel Ribeiro 

Camelo. (MENEZES, 1998, p.41) 

 

 Goya comenta que a Escola Goiana de Belas Artes (EGBA) – instituição 

de ensino superior foi criada, em princípio, sem nenhum propósito lucrativo, e 

tinha como preocupação promover a cultura e o exercício da arte tendo como 

fundamento o desenho. Foi fundada em primeiro de dezembro de 1952, às 20 

horas, no Salão da Biblioteca Almanara S. A., no centro de Goiânia, sob a 

presidência de Dom Abel Ribeiro Camelo, Bispo Auxiliar de Goiânia, Reitor da 

Faculdade de Filosofia de Goiás e vice-presidente em exercício da Sociedade 
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de Educação e Ensino de Goiás, em solenidade que contou com a presença de 

oito professores fundadores. (GOYA, 2010, p.23, p.24) 

Iniciando o ano letivo, em março de 1953, começava a funcionar a EGBA, 

que sob a direção de Luiz Curado, em um prédio foi cedido por Dona Ruth, viúva 

do Dr. Neddermeyer, na Rua 9, entre as Ruas 4e 5, Centro. A EGBA funcionou 

inicialmente numa sede provisória situada à rua 9, no Centro de Goiânia, onde 

estava instalado o Jardim de Infância Menino Jesus, cedida por Dona Ruth 

Neddermeyer. Foi oferecida uma atividade denominada “Curso de Preparação” 

ao exame de habilitação para o ano de 1954, que constituía de três matérias: 

Desenho Artístico e Pintura, ministrada por Confaloni e Péclat; Desenho 

Geométrico, ministrada por José Edilberto da Veiga e Modelagem, ensinada por 

Henning Gustav Ritter. 

 

Posteriormente, a escola transferiu-se para a sede do Museu do Estado de 

Goiás, cedida pelo professor Zoroastro Artiaga, cujo piso superior fora 

adaptado pelo Departamento de Viação e Obras Públicas (DVOP). Em 1953, 

ocupou provisoriamente um prédio situado à Avenida Anhangüera, ao lado 

do Hotel Bandeirantes, esquina com a Rua 8, também no Centro de Goiânia, 

pertencente ao Senhor Alcindo Caetano Machado. A escola permaneceu 

nesse endereço até a construção de sua sede própria, em um terreno com 

área de 14.961,30 m2. O projeto arquitetônico da sede foi assinado por 

Jorge Félix de Sousa e Henning Gustav Ritter (COSTA, 1955, p. 14). Em 

dezembro de 1996 uma perícia técnica após detectar falhas na estrutura do 

prédio da antiga escola, já extinta e com risco de desabamento, determinou 

sua demolição, que se deu em 1997. Em seu lugar foi edificada a nova sede 

da Faculdade de Arquitetura da UCG. (GOYA, 2010, p.25) 

 

   

Menezes relembra que a inauguração da Escola coincidiu com a abertura 

da 1ª Exposição Coletiva dos Professores da EGBA, no hall de entrada do prédio. 

Era o início de uma estrutura nas artes plásticas do Estado, que revelariam para 

Goiás e o Brasil nomes significativos como Siron Franco, Roos, Iza Costa, Vanda 

Pinheiro, Maria Guilhermina, entre outros. (MENEZES, 1998, p.41) 

 

as atividades da escola aliar-se-iam às da Sociedade ‘Pró-Arte’ de Goiás, 

no sentido de congregar elementos e propugnar pela difusão das artes no 

estado, bem como pela formação do bom gosto e da consciência artística, 

para combater o ecletismo, a cópia desonesta e o diletantismo desorientado 

(GOYA, 2010, p.24) 
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 Segunda a autora Aline Figueiredo em “Artes Plásticas no Centro Oeste”, 

em 1954, Goiânia recebeu o maior impacto cultural da sua história. Os 

intelectuais goianos, reagindo ao isolamento cultural da jovem “metrópole do 

oeste”, liderados pelo escritor Xavier Júnior, então presidente da Academia 

Goiana de Letras, apoiados pela Associação Brasileira de Escritores, 

promoveram, entre 14 e 21 de fevereiro, o I Congresso Nacional de Intelectuais. 

Nomes importantes de intelectualidade brasileira e da América Latina, entre 

escritores, poetas, sociólogos, professores, arquitetos, educadores, músicos, 

artistas plásticos, cineastas, atores e jornalistas, reuniram-se pela primeira vez 

no Centro-Oeste. Destaques às presenças de Pablo Neruda, Jorge Amado, 

Mário Schenberg, José Geraldo Vieira, Mario Barata, Orígenes Lessa, Lima 

Barreto, Vila nova Artiagas, entre outros. A EGBA, convidada a participar do 

congresso, organizou uma coletiva que, segundo comentários da ocasião, foi “o 

ponto alto do congresso”, e conforme Frei Confaloni, “marcou época”. 

(FIGUEIREDO, 1979, p.94) 

 

Em agosto de 1959 a EGBA foi finalmente incorporada à Universidade de 

Goiás. Que depois se tornou Universidade Católica de Goiás e hoje 

Pontifícia Universidade Católica de Goiás. A inclusão da EGBA na UCG foi 

um fato que fez vir à tona as desavenças entre seus fundadores. O professor 

Peclat, pintor de linha nitidamente acadêmica, sentia-se marginalizado 

dentro do corpo docente pela linha pedagógica claramente contemporânea 

e liderava uma corrente para criação de outra escola para ser vinculada à 

Universidade Federal, em vias de implantação. Contou, como aliado, com o 

professor Ritter, descontente com a Congregação que não aprovara sua 

indicação feita pela Sra. Zofia Stamirowska para as cadeiras de Gravura e 

Modelagem, vagas preenchidas pelas alunas Edméa Jordão Machado e 

Maria de Castro Miranda. Outra importante adesão para a criação da nova 

escola foi a da escultora Maria Guilhermina Gonçalves Fernandes, ex-aluna 

da EGBA, que vinha alcançando sucesso com seu trabalho em salões e 

concursos no Brasil. (MENEZES, 1998, p.42) 

 

 

 Edna Goya afirma que embora a EGBA tenha começado suas atividades 

em 1953, com o “Curso de Preparação” para o vestibular e o desenvolvimento 

de atividades artístico-culturais, foi somente em 1954 que a escola se abriu ao 

público, após o exame de habilitação específico, realizado em fevereiro do 

mesmo ano, quando também a EGBA promoveu, em fevereiro de 1954, uma 
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grande exposição de arte comemorativa do I Congresso Nacional de 

Intelectuais4, cuja exposição de artes deflagra oficialmente o pensamento 

artístico, moderno5, em Goiás. Com essa mostra, a projeção dos fundadores da 

EGBA ultrapassou os limites da capital goiana. Eles se tornaram conhecidos 

pelas suas ações, tanto no campo do ensino da arte quanto no da produção 

artística. Fizeram de Goiânia um solo fértil, propiciando o surgimento, pelos seus 

esforços e competência, de um movimento, artístico do qual nasceram inúmeros 

discípulos de talento, sendo muitos deles conhecidos hoje tanto no cenário das 

artes brasileiras quanto internacionalmente. (GOYA, 2010, p.25) 

 A estrutura regimental e curricular da EGBA foi construída com base no 

regimento interno da ENBA, com alguns ajustes para atender às necessidades 

da escola. 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. Essas disciplinas eram oferecidas aos alunos a 

partir da segunda série, estendendo- se até a terceira, enquanto que na ENBA, 

eram ministradas como cursos avulsos. Dada a flexibilidade do currículo, a 

disciplina Gravura era acessível a qualquer aluno de qualquer curso e série. As 

duas disciplinas eram ministradas por Luiz Curado, único conhecedor dos 

processos de gravação em madeira, na época, em Goiânia. O curso de Desenho 

Aplicado da EGBA foi o primeiro oficialmente registrado no Brasil, que visava à 

preparação do aluno para as áreas comerciais e industriais. (GOYA, 2010, p.25, 

p.26) 

 Goya atenta que a grade curricular dos primeiros cursos de artes da EGBA 

era composta de dezoito disciplinas: Os professores e as disciplinas 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. Algumas eram comuns aos dois cursos. Porém, o aluno do curso de 
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Desenho Aplicado que optasse por ser professor teria de cursar as disciplinas 

pedagógicas com a finalidade de se qualificar para o exercício do magistério. Os 

primeiros cursos da EGBA funcionavam sem nenhuma burocracia, quase em 

regime livre, sem fiscalização por parte do MEC. O Curso de Artes era 

constituído de um tronco comum e habilitações específicas. Embora houvesse 

uma organização das disciplinas segundo um critério hierárquico, os alunos 

podiam transitar livremente pela grade e freqüentar qualquer disciplina do curso. 

Não havia currículo mínimo e controle de freqüência, mas havia provas. Outro 

aspecto interessante é que a escola funcionava em período integral, com o aluno 

podendo freqüentar em qualquer horário. Sempre havia um professor disposto a 

trabalhar com os alunos nas salas de aula e nos ateliês da escola. Luiz Curado 

acreditava que este era um aspecto importante na escola, porque permitia aos 

professores e alunos plena liberdade de escolha das atividades. Os primeiros 

alunos da EGBA se formam em 1958. (GOYA, 2010, p.26) 

 Menezes reconhece que com a saída dos professores Peclat e Ritter em 

1961, foi convidado para integrar o corpo docente da EGBA o pintor D.J. Oliveira, 

bastante conhecido na cidade pela sua figura exótica e principalmente pelo seu 

hábito de pintar paisagens ao ar livre. Foi uma conquista importante para os 

quadros da UCG e para a criação de uma nova metodologia de ensino e 

exercício de arte. (MENEZES, 1998, p.42) 

Em 1968, sob a direção de Frei Confaloni, a Escola de Belas-Artes, que 

já tinha regulamentados os cursos de pintura, Escultura, Desenho Aplicado e 

Professorado de Desenho, criou mais o curso de Arquitetura, que, no seu 

primeiro concurso vestibular, aprovou 55 candidatos. Em 1972, com as 

mudanças propiciadas pela reforma universitária, a Escola passou a denominar-

se Departamento de Artes e Arquitetura da Universidade Católica de Goiás. 

Podemos dizer que o mercado de arte goiano começa de fato com o Bazar 

OiÓ, livraria que funcionou na Avenida Goiás onde artistas se reuniam e 

trocavam obras de arte, e com o Teatro de Emergência, localizado na rua 3, atrás 

do Jóquei Clube quando o ator João Bênio, diretor do teatro, cedeu ao pintor D.J. 

Oliveira um espaço atrás do teatro para que o artista montasse o seu ateliê. Este 

foi um importante acontecimento que reuniu grande número de pessoas que 

procuravam o Atelier do Oliveira, não só em busca de adquirir suas obras como 

em busca de um bom papo sobre pintura. A presença deste ateliê do D.J. 
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representou para o movimento artístico da cidade um impulso na produção de 

arte assim como na criação de uma clientela para as artes visuais. 

Posteriormente foi convidado a mudar seu atelier para a Escola de Belas Artes 

D.J. Oliveira.  

Menezes observa que o Batismo Cultural de Goiânia em 1942 foi, além 

de um acontecimento cultural da maior relevância para o Estado, um evento que 

simbolizou toda a perspectiva de uma época voltada para os ideais de progresso 

e modernização. A revolução de 30 em Goiás iniciara uma dinâmica que 

promovera a reestruturação da administração do Estado, a dinamização das 

atividades econômicas e um novo equilíbrio de poder. Esse processo alcança 

sua plenitude após 1937, no período registrado pela historiografia brasileira 

como Estado Novo. (MENEZES, 1998, p.43) 

O mercado de arte Goiano começa de duas formas: 1. Pela criação da 

EGBA que proporcionou o aparecimento de artistas que desenvolviam técnicas 

advindas dos grandes centros discutindo com a arte brasileira e a arte 

internacional; 2. Pelos artistas autodidatas que produziam em seus ateliês ou 

pequenas lojas e mostravam seus trabalhos na Feira Hippie. 3. Artistas que não 

eram alunos mais frequentavam os ateliers dos professores da Escola Goiana 

de Belas Artes EGBA e que estavam atentos aos movimentos artísticos 

internacionais, como foi o caso de Siron Franco. 

Estes dois focos de produção desenvolveram artistas importantes como 

Antonio Poteiro, Amaury Menezes, Dinéia Dutra e Carlos Sena. Dos Artistas 

advindos da Feira Hippie, existiam os que tinham contato com as revistas e com 

a produção nacional como foi o caso de Sena e artistas que desenvolveram sua 

produção artesanal até chegar ao gosto das galerias como foi o caso de Antonio 

Poteiro. 

Dos artistas advindos das academias existiam os que desenvolveram 

suas linguagens através da experiência de seus professores como ocorreu com 

Amaury Menezes que foi aluno de Frei Confaloni, e Dinéia Dutra que foi aluna 

de D.J. Oliveira. 

Aconteceu outro fato importante na constituição do mercado de arte 

goiano que foi a Imigração de Artesão e Artistas Europeus. Gustav Ritter, que foi 

aluno da escola alemã de design e arte Bauhaus veio da Alemanha e ajudou a 
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consolidar a escola EGBA em Goiânia, desenvolvendo com seus alunos a pratica 

da escultura. 

Mas o mercado insipiente estava dividido ainda entre os que queriam 

manter as tradições elitistas herdadas de Goiás velho e os mais voltados para a 

cultura popular, para as realizações em locais onde o povo costumava ir, para a 

valorização dos artistas das camadas menos favorecidas, atuando em faixas 

menos consideradas, como as choparias e as praças públicas.  

 

 

3.2 – O Mercado de arte Goiano 

 

 Até 1950, a presença solitária do paisagista Octo Marques, que já vinha 

realizando uma pintura realista, formalmente ingênua, e que retrata, trechos da 

antiga capital, merecia destaque na cena goiana, então dominada pela linha 

acadêmica e acentuadamente provinciana. Nesta data, recém-chegado da Itália, 

Frei Nazareno Confaloni começa a realizar uma série de painéis na Igreja do 

Rosário, ainda na velha capital, marcando o início de uma nova etapa para a 

iconografia goiana, adormecida desde o século XIX nas esculturas sacras de 

Veiga Valle. 

Segundo a autora Aline Figueiredo, Frei Confaloni introduziria uma 

espécie de realismo social ao tomar para seus modelos pessoas comuns da terra 

goiana. O Frei revela uma clara intenção de humanizar os seus personagens 

sacros ao tirá-los de sua postura etérea e distante. Aliás, sua pintura seria 

animada por um sentimento religioso e fraterno, permitindo uma aproximação 

maior com a realidade, tirando a arte de sua aura convencional, possibilitando, 

portanto, maior abertura às artes goianas, principalmente levando-se em 

consideração a liderança que ele viria assumir na comunidade. (FIGUEIREDO, 

1979) 

 

Em 1954, por ocasião do I Congresso Nacional de Intelectuais, foi montada 

pela EGBA uma grande exposição que mostrava nomes de importância no 

movimento renovador da pintura brasileira. O acontecimento viria marcar os 

próprios professores da EGBA, especialmente Confaloni e Ritter, a ponto de 

comprometê-los definitivamente com uma ideologia em torno da arte 

moderna. Goiânia, então a mais recente proposta de interiorização do 

governo brasileiro e na posição geográfica de estar no centro do País, 
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correspondia plenamente a esses anseios através de seu otimismo. Frei 

Nazareno Confaloni e Gustav Ritter, ambos europeus e portanto de 

formação também europeia, eram, naturalmente, os que apresentavam 

melhores condições de batalhar por uma nova estética que pudesse fugir do 

academicismo costumeiro. Porque ambos já traziam o sopreo moderno na 

linha, embora comedidos em suas atitudes de estarem dando início a um 

processo de desenvolvimento. (FIGUEIREDO, 1979, p.97) 

 

 

 Para a historiadora, ao final dos anos cinquenta e início dos anos 

sessenta, esse sentimento estético em prol de uma arte mais atualizada seria 

enriquecido pela presença de D.J. Oliveira, que chegava de São Paulo. Esse 

artista traria uma técnica mais moderna, impondo uma pintura mais agressiva, 

com pinceladas largas. Oliveira introduziria uma dramatização portinariana no 

meio goiano. Reafirmava assim o expressionismo, através de uma pintura mais 

atormentada, de colorido irreverente e atmosfera penumbrosa. Sua presença, 

seu comportamento individual, reforçou o combate ao academicismo e à inércia 

do ambiente. (FIGUEIREDO, 1979) 

 Entre 1968 e 1970, estava assim configurado o embasamento de uma arte 

goiana e começam a aparecer os primeiros frutos. Ainda colaborou para isso a 

chegada de Cleber Gouvêa, procedente de Minas, em 1962, introduzindo o 

ensino da gravura em metal.  

 Em 1969, Maria Guilhermina, que já vinha atuando desde sua participação 

na V Bienal de São Paulo, aluna de Ritter e Confaloni, apresenta-se 

individualmente no Rio de Janeiro, na Sala Goeldi, e encontra receptividade da 

crítica para com suas esculturas em pedra-sabão. Também das escolas, sairiam 

Iza Costa, realizando uma gravura expressionista com temário popular. 

 

Em 1973, acontece em Brasília e Goiânia o I Salão Global da Primavera, 

mostra exclusivamente para artistas do Planalto Central e que foi outro 

episódio de grande significação para a abertura do mercado goiano e a 

afirmação do movimento artístico regional, especialmente o goiano. 

(FIGUEIREDO, 1979, p.98) 

 

 

 Siron Franco confirmou seu talento com a premiação nesse Salão, mas 

na verdade já vinha se preparando para assumir a principal posição na cena 

goiana, há muito tempo. Fazendo desenhos cotidianamente, como maneira de 

registrar seus impulsos diários, esse artista, que frequentou o ateliê de D.J. 
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Oliveira, já obtinha um prêmio-aquisição na II Bienal da Bahia, em 1968. Passa 

os anos de 1969 e 1970 em São Paulo, na procura de atualização e melhor 

definição de seu trabalho. 

A presença e o alcance de Siron Franco no território nacional promoveu o 

aparecimento de vários artistas em Goiás. O que também contribuiu diretamente 

para o aparecimento de novos artistas e do desmembramento do mercado foi o 

salão da CAIXEGO, que dava oportunidade de novos artistas aparecerem e se 

apresentarem perante o público. Mas o sucesso de Siron fez crescer no meio 

artístico local uma nova ansiedade para se lançar na criatividade plástica. A força 

da obra de Siron e do seu enfoque temático, antes de arranjar seguidores, levou 

alguns artistas a se lançarem a uma redimensão de seus trabalhos. 

Omar Souto, que aparece na mesma data e recebe o grande prêmio no 

Salão da CAIXEGO de 1976, é outra contribuição de importância, principalmente 

por propor uma pintura regionalista e de acentuado cunho social. Poteiro e Omar 

trouxeram um chamamento para o arcaico, o popular e o regional, de grande 

interesse na arte goiana, no geral voltada para a indagação universal. 

O Salão da CAIXEGO foi o mais rigoroso, e o que mais se aproximou de 

um nível nacional. Não houve a costumeira concessão a proteger o artista local, 

que desta vez se nivelava aos de fora. O rigor assumido pelo júri visava, além 

do nível, oferecer ao público a imagem limpa de um confronto.  

 

Uma outra presença importante é a do artista Paulo Fogaça que, após 

desenvolver sua formação artística no Rio de Janeiro, retorna à terra goiana, 

em 1975, passando a ocupar posição pioneira na introdução de novas 

linguagens. Certamente, sua arte representa um novo e procedente 

enriquecimento na oficina goiana. Aliás, Fogaça em 1975 é o único artista, 

em Goiás, a desenvolver propostas experimentais. Abordando diretamente 

uma problemática relativa ao Centro-Oeste, suas serigrafias, objetos e 

audiovisuais, apoiam-se em argumentações referentes ao planalto goiano, 

propondo novas reflexões, através de elementos do mundo rural. 

(FIGUEIREDO, 1979, p.99) 

 

 

Aline Figueiredo comenta que as galerias foram introduzidas na cidade de 

Goiânia pelos artistas. Em 1963, Maria Guilhermina toma a iniciativa e abre a 

Alba Galeria, que dois anos depois passaria a se chamar Galeria Azul, 

funcionando até 1973. Da mesma forma, no ano de 1971, os pintores D.J. 



94 

 

 

Oliveira e Siron Franco agitam as artes com a Galeria Vila Boa e, quatro anos 

depois, o pintor Washington Honorato Rodrigues repetia a iniciativa, fundando a 

Arte Goiana Galeria de Arte, que funcionaria até 1978. Devido ao esforço dos 

artistas, batalhando em torno de uma posição, hoje eles dominam plenamente a 

cidade, penetrando em seus interiores, restaurantes, hotéis, livrarias, bares, 

lanchonetes, choparias e outras lojas de comércio. E nas residências também, 

onde é interessante observar a quase ausência de paredes nuas, pois os artistas 

da terra invariavelmente decoram os ambientes. (FIGUEIREDO, 1979, p.99) 

Segundo Figueiredo(1979), o mercado de arte em Goiás pertence 

absolutamente a Goiânia, que o centraliza devido ao seu poder aquisitivo. 

Funcionavam na cidade em 1978 quatro galerias de arte. A Casa Grande Galeria 

de Arte, a L.B.P. Galeria, a P.D. Araújo e a Mini Galeria Stylos. De todas, a Casa 

Grande é a que oferece melhor estrutura, o que a torna juntamente com a Oscar 

Seraphico Galeria de Arte, em Brasília, das mais significativas de todo o Centro 

Oeste. As galerias, de uma maneira geral, contribuíram para a difusão da arte 

local, uma vez que os artistas ainda não contavam com prédios de entidades 

culturais do governo no final da década de 70 e início de 80, como vemos hoje o 

Museu de Arte de Goiânia, e o Museu de Arte Contemporânea de Goiás. 

(FIGUEIREDO, 1979, p.100) 

 

Se sentia em Goiânia no final dos anos 70 e início dos anos 80, embora já 

existia um meio artístico, que ainda não havia uma política de amostragem 

de arte bem esquematizada que pudesse oferecer um serviço profissional 

em benefício do próprio meio. Não havia um elemento catalizador e 

esclarecido, que provavelmente se supunha ser uma instituição, ou mesmo 

um crítico, para direcionar ao público uma linha de ação mais informada a 

respeito da criatividade. Era de sentimento generalizado que essa ausência 

gerava uma confusão de valores e um clima de improvisação, onde tudo que 

se produzisse era aceito como se fosse o melhor. É comum encontrar nos 

jornais da cidade páginas inteiras de reportagens elogiosas sobre pessoas 

sem nenhum talento ou meros principiantes, transparecendo uma clara 

intenção mercadológica. Isso contribuiu enormemente para se cristalizar no 

seio da coletividade um provincianismo supervalorizador que nivelou os 

maus e os medianos aos bons artistas, dificultando ao público chegar a um 

julgamento correto, posto que não há o fornecimento de um parâmetro, um 

discernimento crítico verdadeiro para se estabelecer uma escala. 

(FIGUEIREDO, 1979, p.100) 
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A autora comenta que as galerias nem sempre se preocupavam em 

manter um nível capaz de orientar a compreensão do público em torno da 

problemática da arte da época. Ao mesmo tempo que apresentavam boas 

exposições mostram, em seguida, apresentavam outras péssimas. Isso porque, 

evidentemente, as galerias se ocupavam primeiramente em incentivar o 

mercado de arte. Incentivar apenas o mercado poderia ser perigoso, não 

propondo atualizações ao gosto provinciano, acomodado pelo questionado e 

pelo conhecido. (FIGUEIREDO, 1979, p.100) 

Aline Figueiredo em seu livro “Artes Plásticas no Centro-Oeste ressalta a 

importância de discutir o mercado de arte goiano. A autora comenta: 

 

O assunto mercado de arte é muito importante em Goiânia, pois se trata de 

algo palpável e real que chega a interferir diretamente no comportamento do 

movimento de arte. Esse mercado, como já disse, tem sido batalhado pelos 

artistas há muito tempo, praticamente desde os primeiros anos da EGBA, 

porém, foi na década de 1970, quando a cidade se afirmou financeiramente 

e o movimento de arte ampliou, que ele passa a ter maior influência. Todos 

sabemos que o mercado de arte tem seus pontos positivos e também os 

negativos. Em Goiânia, o ponto positivo é o fato dele fixar os artistas na 

cidade, já que as instituições não apresentam uma atuação atraente, 

necessária para conseguir esse intento, e também por proporcionar um 

clima de agitação que incentiva a participação. Há intensa produção nos 

ateliês, que são visitados pelos colecionadores. Os empresários têm 

desenvoltura em suas iniciativas. Abrem galerias e criam salões oferecendo 

uma profusão de prêmios, que muitas vezes, devido ao número, são até 

difíceis de serem distribuídos. Isso, porém, recai num perigoso 

protecionismo para com os jovens artistas. Perigoso na medida em que se 

supervaloriza e favorece carreiras rápidas e, consequentemente, 

acomodamentos precoces também. Os jovens artistas goianos, por 

exemplo, não se lançam à pesquisa e nem demonstram ansiedade em 

procurar o desconhecido. E exatamente aqui aparecem os pontos negativos 

na atuação do mercado. Juntamente por não tolerar as incômodas 

mudanças da pesquisa, induz a muitos repetirem, ou melhor, copiarem os 

artistas de sucesso do momento. (FIGUEREDO, 1979, p.100) 

 

 Para a Aline Figueiredo, como não havia ainda em Goiânia uma crítica de 

arte especializada em artes plásticas, quem geralmente atendia a essa tarefa 

eram os escritores locais que conseguiam manter intensa agitação na cidade, 

em constantes lançamentos de livros. O poeta e escritor Miguel Jorge, que há 

muitos anos acompanha as atividades dos artistas, é o que mais correspondia a 
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essa necessidade. Através do jornal O Popular, Miguel Jorge editava o 

Suplemento Cultural que trazia, semanalmente, comentários sobre literatura e 

música, contos e poesias, entrevistas com escritores, poetas e artistas, 

depoimentos e ensaios diversos e uma coluna, “Acontecimentos”, assinada pelo 

editor, com informações gerais sobre arte. (FIGUEREDO, 1979) 

   

 

3.3 – O Mercado goiano: anos 80 e 90 

 

 Com o crescimento da produção de arte em Goiás e a falta de crítica para 

o gerenciamento das mesmas, a produção de arte em 1985 ganhou fôlego. O 

chamado Milagre Econômico da década de 70 aparelhou os empresários e 

galerias começaram a surgir no final dessa década. No início de 80 já se via 

grandes produções de artistas jovens e os artistas de renome ganhavam muito 

dinheiro com o mercado de arte, comprando casas e reformando ateliês. 

 A grande produção que se via de iniciantes e entusiastas acelerou o 

modelo de venda em galeria. Lojas de molduras e decoração passaram a se 

denominar galerias de arte para ganhar o público goiano. Artistas iniciantes 

ganhavam salões e apareciam em jornais da cidade como se fossem novas 

promessas da arte goiana e assim sobreviveram como gênios durante toda a 

década de 80. Mas nos anos 90 muitos desses artistas pararam de produzir e 

foram trabalhar em outros ramos. 

 O suporte em papel era uma forma mais fácil de comercialização e foi 

utilizado pelos artistas já consagrados. Assim sendo, a gravura ganhou espaço 

de respeito entre as produções. A volta à pintura acontece quando D.J. Oliveira 

resolve se distanciar um pouco da gravura e volta a pintar. Daí em diante o óleo 

sobre tela domina a praça goiana com produções classificadas como “boa, média 

ou péssima qualidade”. Artistas vendiam em quantidades que eles mesmos não 

conseguiam acompanhar e se vendia pintura antes mesmo da obra estar pronta.  

 Trabalhos de pintura eram expostos tanto em galerias quanto em bares, 

restaurantes e comércios em geral, sem uma definição crítica por parte do meio 

especializado. Não existia crítica e sim comentários sobre obras de alguns 

artistas e mesmo assim os que já estavam inseridos no mercado, com um nome 

consolidado na pintura local. 
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 Artistas propunham descentralizar o poder dos secretários de cultura e 

tomar o controle da produção sem necessitar de salões e espaços 

especializados. Os artistas estavam cansados de promessas de verbas para a 

cultura. Pediam uma emenda na Constituição Estadual a fim de destinar 

percentagens da arrecadação estadual para um fundo que seria criado em prol 

de auxílio aos novos artistas, que não estavam ainda no mercado. Os já 

consagrados não precisavam do Estado, e mantinham sua clientela fiel. 

 De fato as artes plásticas no final dos anos 80 ganharam as ruas, e em 

meados dessa década as artes plásticas em Goiás desafiaram o elitismo das 

galerias tradicionais e se proliferaram em “galerias populares”, restaurantes, 

clínicas, escritórios, lanchonetes, bares e etc; abrindo espaço em suas paredes 

para a exposição de pinturas. 

O fato é que se pode perceber que a natureza da produção 

aparentemente se modifica para atender uma demanda comercial, fenômeno 

que tem vastas e profundas implicações sobre o papel social do artista. Ao que 

tudo indica, o mundo da arte oscila entre o desconforto e o deslumbramento 

diante desse novo estado de coisas. Afinal, o dinheiro é o personagem central 

de todas as querelas, fonte de inspiração ou irritação; o espectro que paira sobre 

todos os momentos de dúvida que perpassam sobre o dilema se tal obra é de 

bom gosto ou não, se tal obra é passível de compra ou não. Tudo isso se esvai 

quando o dinheiro começa a controlar o mercado artístico. 

Mas uma coisa é certa, a sensibilidade de uma época sobre os assuntos 

da economia e do dinheiro em especial é um fator que não pode deixar de se 

notar. O dinheiro, bem sabem os economistas, é uma convenção tal qual os 

artefatos e comportamentos que designamos como arte.  

Os bares, atraindo o interesse dos apreciadores das artes plásticas 

também atraem público para o estabelecimento e é assim que funciona a regra 

do jogo. E era assim que funcionava o mercado de arte da passagem dos anos 

80 para os anos 90.  

 Pelo que foi aqui comentado é possível verificar que a cidade dá um salto 

quantitativo nas atividades das artes plásticas. Observando as exposições 

individuais e coletivas notamos que a pintura era o meio expressivo mais comum 

utilizado pelos artistas.  
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 Em Goiânia, apesar de bares e restaurantes abrirem seus espaços para 

as exposições, novas galerias surgiram em profusão com o intuito de viver com 

a venda de arte. Um total de 20 galerias abriram as portas até o início da década 

de 90.  

 Acontece que esse fenômeno nada mais é do que uma dimensão 

comercial da sociedade contemporânea, especialmente no ocidente, fundada 

sobre o consumo: a prática da compra e do colecionismo. Uma vez adquirida 

uma serigrafia de Poteiro, o próximo passo era adquirir uma tela a óleo do artista, 

e assim por diante. 

 O curioso foi que esse fenômeno levou a classe artística goianiense a 

refletir com mais seriedade sobre o consumismo, e o consumismo de qualquer 

coisa. Artistas ou entusiastas queriam lucrar e o que não faltava no mercado era 

dinheiro para se gastar. 

 Segundo alguns marchands da cidade, existiam dois tipos de pessoas que 

compravam arte em Goiânia. Aqueles que compravam como investimento ou 

para colecionar, e aqueles que se utilizavam da arte meramente como um 

complemento para decoração. Amaury Menezes, em seu livro “Da Caverna ao 

Museu: Dicionário das Artes Plásticas em Goiás” não reconhece a presença do 

colecionador na cidade, “os preços das obras em Goiânia eram bem mais baixos 

do que nos centros maiores, isso acentua a característica de um mercado que, 

em sua grande parte, era composto de apreciadores, quase inexistindo a figura 

do colecionador ou do investidor” (MENEZES, 1998, p.16). O pintor Gomes de 

Souza observa que “a supremacia do mercado goiano estava relacionada 

principalmente ao preço mais acessível das obras” (SANTANA, 1989), posição 

que não era compartilhada por Regina Fleury da Casa Grande Galeria de Arte, 

que via “o preço do artista goiano relativamente alto em comparação com outros 

do Brasil” (FLEURY apud SANTANA, 1989), mas a marchand reconhece que 

mesmo observando o preço elevado, o comprador goiano procurava muito mais 

frequente pelas obras dos artistas da cidade.  

 O fato é que as colunas sociais serviam como propaganda. E uma 

propaganda de um jovem no mesmo espaço onde se falou em Siron Franco 

elevava o jovem promissor a nova genialidade local.  Os jornais perceberam isso 

e qualquer artista que se pretendia nas colunas sociais foi sendo revisada e os 
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novos valores da Casa Grande teriam de esperar uma produção coerente para 

terem seus nomes veiculados pela publicação.  

 Outro elemento importante da comercialização de obras nos anos 80 foi 

a instituição da Lei Sarney: a Lei Sarney concedia incentivo fiscal a quem 

investisse ou patrocinasse produções de cunho cultural. Esse ponto foi decisivo 

para quem queria investir em obras de arte a partir de 1986. 

 E foi esse o problema com a década de 90: faltou dinheiro. Os 

colecionadores que compravam lotes de pintura sumiram, os restaurantes que 

abriam suas portas para todo trabalho de arte passou a ver que a pintura não 

mais atraía clientela, e assim o mercado de arte foi se enfraquecendo e galerias 

foram fechando suas portas. E é na década de 90 que se dá início a decadência 

do grande comércio promissor de arte que foi visto durante os anos 80. 

Segundo pesquisa no texto “O Marchand, O artista e o Mercado” de Celso 

Fioravante, o “boom” no mercado de arte brasileiro realmente aconteceu. Como 

comenta o autor, no final dos anos 70 o galerista Paulo Figueiredo se destacou 

no mercado de arte paulistano, mas seu envolvimento com arte começou por 

intermédio de dois outros galeristas: Giuseppe Baccaro e Emy Bonfim. Paulo 

Figueiredo comprou de Baccaro, em um leilão de 1963 na avenida Paulista, sua 

primeira obra de arte: uma gravura de Mira Schendel. “Acabei conhecendo-a e 

ela se tornou a artista da minha vida”, admite Figueiredo. De Emy Bonfim, 

comprou a galeria. Emy Bonfim havia sido proprietária da Galeria Atrium, situada 

na avenida São Luís, na década de 60. (FIORAVANTE, 2001)   

É importante compreender as relações sociais que levaram a constituição 

das galerias nos anos 80 para assimilar como os laços sociais constroem o 

mercado e como esse modelo se multiplica entre as demais cidades brasileiras. 

 

Em 1982 Paulo Figueiredo se mudou para um espaço de 800 metros 

quadrados, na rua Mello Alves. Depois se mudou para a rua Fernão Cardim 

em 1992, ficando até 1995, quando fechou sua galeria. O boom do mercado 

de artes nos anos 80 teve a influência direta de Figueiredo, juntamente com 

as galerias Subdistrito, Luisa Strina e São Paulo. O envolvimento do 

galerista com a arte não foi somente dentro de sua própria galeria, ele 

também atuou como diretor do MAM de São Paulo e também com a 

representação da Christie’s no Brasil. (FIORAVANTE, 2001, p.22) 
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O modelo o qual leva galeristas a diretores de museus é visto em Goiânia 

na figura de Gilmar Camilo, que foi durante anos diretor da Itaú galeria, e depois 

veio a ser diretor do Museu de Arte Contemporânea de Goiás na gestão do 

governador Marconi Perillo. 

 

No Rio, a década de 80 viveu um período áureo nas artes plásticas, com o 

surgimento da Geração 80 e de várias galerias e marchands que 

atualmente, em atividade, são muito poucos. Alguns nomes se destacaram 

e entre os galeristas podemos citar Thomas Cohn, César Aché, Paulo 

Roberto e Victor Arruda (Saramenha), José Otávio Montesanti, Paulo 

Bittencourt e Luiz Buarque de Holanda, Paulo Klabin e Anna Maria 

Niemeyer. (FIORAVANTE, 2001, p.23) 

 

Em Goiânia, os marchands que se destacaram foram se tornando donos 

de galerias e os mesmos foram criando seus núcleos de artistas. Alguns artistas 

como Siron Franco, Cleber Gouvêa e D.J. Oliveira trabalhavam com várias 

galerias; outros eram exclusivos de algumas galerias e os novos valores não 

tinham espaço dentro das mesmas. 

 

O MAM-RJ havia sofrido um grande incêndio em 7 de julho de 1978 que 

destruiu 80% de seu acervo. A Escola de Artes Visuais do Parque Laje foi a 

eleita então como um novo ponto de referência para a arte contemporânea, 

que inaugurou a exposição “Como Vai Você, Geração 80?” em 14 de julho 

de 1984, apresentando 123 artistas emergentes de todo o país sob a 

curadoria de Marcos Lontra, Sandra Magger e Paulo Roberto Leal. O 

mercado de arte estava em alta, com a economia aquecida em razão do 

Plano Cruzado. De acordo com Marcos Lontra, em decorrência da alta 

divulgação na imprensa muita gente se interessou em abrir galeria, mas 

acabou não seguindo adiante. Dentro da Geração 80, os galeristas que mais 

se destacaram foram Thomas Cohn, César Aché e Rubem Breitman. E as 

galerias que tiveram mais influência no mercado de arte desse período 

foram Thomas Cohn e Saramenha. (FIORAVANTE, 2001, p.22) 

 

É fato que o mercado de arte em Goiás também estava aquecido. Artistas 

goianos vendiam em lotes de pinturas, mesmo antes das pinturas estarem 

prontas já se vendia um lote de dez a doze obras. Artistas como Carlos Sena, 

Siron Franco, D.J. Oliveira e Iza Costa tinham espaço garantido dentro do 

mercado. Vendiam para colecionadores marchands e para a própria reserva 

técnica de galerias, que é o que Olav Velthuis chama de primeira sala da galeria, 

a sala onde estão expostas as obras de maior valor mercadológico. 
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Thomas Cohn foi muito atuante na safra da Geração 80, expondo artistas 

como Leonilson, Adriana Varejão, Leda Catunda, Sérgio Romagnolo, Luiz 

Zerbini e Daniel Senise. Já a Saramenha trabalhou mais com artistas dos 

anos 70 como Cildo Meireles, Antonio Dias, Tunga e Antonio Manuel. 

(FIORAVANTE, 2001, p.23)  

 

 Fioravante comenta em seu texto que Gilberto Chateaubriand, importante 

colecionador brasileiro, ressaltou o trabalho das galerias Thomas Cohn, 

Saramenha, Anna Maria Niemeyer e Petite Galerie. Rubem Breitman, da extinta 

galeria Subdistrito, elogiou Ipanema e Paulo Klabin. Paulo Fernandes, que 

entrou no mercado apenas em 1988, ressaltou três delas: Saramenha, Paulo 

Klabin e Thomas Cohn. O artista plástico Charles Watson, que tem passagem 

na docência do Parque Laje e atua como diretor do Centro de Arte Hélio Oiticica 

mencionou a Thomas Cohn, galeria que expunha os trabalhos de seus alunos. 

(FIORAVANTE, 2001) 

  

A Subdistrito era uma galeria em São Paulo que surgiu de uma sociedade 

entre João Sattamini, Felipe Crescenti, Rubem Breitman e Carlos Zicardi, e 

era a que melhor representava a leva carioca. Rubem Breitman, arquiteto e 

artista plástico, tinha fortes laços com artes e usava obras para decorar as 

paredes de seu escritório. Juntamente com João Sattamini, abriu a Galeria 

Grupo B, no Rio de Janeiro, início dos anos 70. Pouco tempo depois 

venderam para Luiz Buarque de Hollanda e Paulo Bittencourt, que foram os 

responsáveis pelas primeiras individuais de Waltercio Caldas em 1974 e 

Carlos Zílio, em 1975. Segundo o galerista Paulo Fernandes a dupla teve 

uma atuação intensa no mercado, porém curta. (FIORAVANTE, 2001, p.23) 

 

 

No texto de Fioravante se comenta que a convite de João Sattamini, 

Rubem Breitman se mudou para São Paulo onde inauguraram a Galeria 

Subdistrito, em maio de 1985, que hoje é sede do Gabinete de Arte Raquel 

Arnaud. Segundo Joca Millan, “A Subdistrito representou um grande avanço nos 

anos 80 ao investir no artista jovem. Vendia-se muito naqueles anos. Era uma 

época de muito glamour, pois as artes plásticas estavam na moda. No Rio, a 

Saramenha se destacava, com mostras de Tunga, Antonio Dias e José Roberto 

Aguilar”. (FIORAVANTE, 2001) 
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A Subdistrito foi crucial para a safra de novos talentos, foi responsável por 

revelar nomes como Carlito Carvalhosa, Beatriz Milhazes, Daniel Senise, 

Luiz Zerbini, Marianita Luzzati, Niura Belavinha, Ana Horta e vários outros. 

A galeria possuía um espaço generoso e oferecia justamente o que a 

Geração 80 e os meninos da Casa 7 precisavam. As atividades da 

Subdistrito foram encerradas com a morte de João Sattamini e de Carlos 

Zicardi, em 1990. (FIORAVANTE, 2001, p.23) 

 

 

 Para fazer um paralelo de como o mercado de arte em Goiânia dos anos 

80 foi fecundo como o de São Paulo e do Rio, algumas questões precisavam ser 

respondidas. Por exemplo, a forma que o mercado trabalhava, como eram 

vendidas as obras e como era o sistema de apreçamento das mesmas. Esses 

detalhes um pouco sombrios na história da arte brasileira mereciam uma luz para 

que pudéssemos organizar um modelo que viesse a ser chamado de mercado 

de arte. Mas parece que o mercado de arte é um pouco distinto dos demais e os 

detalhes de apreçamento e afins parecem ser dados flutuantes que não se 

relacionam de uma galeria (ou de um marchand) para outro. A conclusão é que 

este mercado é mais ou menos fora dos modelos padrões de mercados comuns. 

Depois de seis meses esperando a resposta de um questionário, 

elaborado com perguntas sobre o mercado de arte contemporânea em Goiânia 

enviado para artistas, curadores, diretores de museus, dono de galerias e 

marchands da cidade, avaliei, após ter recebido de volta alguns questionários 

respondidos, que o assunto “mercado de arte contemporânea” não é confortável 

entre os profissionais que o constituem.  

Primeiramente poderíamos pensar que os questionários que perguntavam 

sobre forma de apreçamentos, forma de pagamento, processos de parceria e 

negociações entre as partes foram ignorados por simplesmente não haver esse 

tipo de mercado na cidade, o que seria possível, pois o mercado de arte 

contemporânea por ser bastante específico e setorizado, requer duas frentes 

muito especializadas: uma de artistas contemporâneos e outra de 

colecionadores de obras de arte contemporânea, o que é bastante raro ou 

praticamente inexistente em cidades de pequeno e médio porte no Brasil.  

Recebi um questionário respondido, que enviei a um profissional galerista 

bastante influente e tradicional na cidade onde em suas respostas podemos 

verificar um mercado de arte contemporânea forte e crescente, e percebi que o 
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problema dos questionários ignorados estava no desconforto em relação aos 

assuntos que envolvem preços, porcentagens e valorização, pelos demais 

profissionais; principalmente por parte dos artistas. 

Perguntado sobre as atividades da galeria, deu o seguinte depoimento: 

 

Trabalhamos com venda, revenda, consignação, troca, permuta, consultoria 

e aluguel de obras de arte. Nossos clientes se dividem entre investidores, 

os que compram apenas para decorar e amantes da arte. Todo o ano de 

2012 e 2013 a agenda da galeria está 100% fechada, ou seja, uma 

exposição por mês. Os clientes mais recentes da galeria são indicados por 

algum profissional (arquiteto ou decorador), e também via internet, pois 

temos o catálogo da galeria disponível online. A negociação com os artistas 

fica na base de 50% e 50%, lembrando que a galeria arca com os custos da 

mostra. O apreçamento por m², continua sendo uma boa forma de avaliar. 

Mas é pelo currículo que se mensura. Posso enumerar alguns métodos para 

apreçar hoje: oferta e procura, artista da moda, fase ou série desejável. 

(Marchand goiana, entrevista, 2013)  

 

 

Utilizo a colaboração deste galerista como âncora comparativa dos dias 

atuais em contraste com as informações sobre o mercado artístico goiano da 

década de 80, encontrados nos documentos e jornais da época. Como podemos 

observar, o método de apreçamento por m² da obra era a prática comum naquela 

década, mesmo por que 90% dos objetos de arte oferecidos eram telas, 

desenho, ou aquarela – e que continua a vigorar em Goiânia  - sendo  essa 

prática bastante criticada pelos artistas mesmo na década de 80. 

 A crítica se dava primeiro por acreditar que este modelo de mensuração 

transformava as obras de arte em bens de consumo, pois se orientava por 

parâmetros quantitativos ao invés de qualitativos (observa-se que já existia um 

pensamento crítico sobre a comodificação da cultura), e segundo por sugerir que 

uma pintura de pequeno formato não possa ser melhor e portanto de maior valor 

que uma pintura de grande formato. No trato com os bidimensionais a prática de 

apreçamento por m² ainda pode funcionar, mas esta ocorrência certamente não 

acontece com a produção artística em novas mídias. A persistência em 

apreçamentos por m² sugere que o mercado artístico contemporâneo goianiense 

ainda é conservador, e supõe-se uma preferência pelos bidimensionais. 
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Ao contrário dos galeristas e marchands, o que podemos verificar é que 

os artistas de Goiânia nunca tiveram problemas para comentar sobre o mercado. 

Isso é observado desde a década de 80 em reportagens de jornais: artistas 

comentavam sobre preços e valorização sem problema e não existia nenhum 

receio de que tal comentário poderia prejudicar sua obra ou qualquer problema 

do tipo. 

 

Não sei se é porque minha produção não é grande, mas acho o mercado 
ótimo. Vendo tudo o que faço. Talvez porque o preço não seja alto, entre 25 
e 30 mil cruzeiros por peça. Tanto que para fazer essa exposição tive de 
esconder meus trabalhos. Isso é ótimo, não é mesmo? Claro que há um 
sentido de maior valorização da pintura a óleo por parte dos colecionadores. 
(MENEZES, Entrevista para O Popular, Caderno2, Goiânia, 12/11/89) 

 

 

Esse desconforto em falar sobre mercado da arte por parte dos próprios 

mercadores do meio é observado em textos de outros autores que se dedicam 

a pesquisas semelhantes, como, por exemplo, o professor da Universidade de 

Amsterdã, Olav Velthuis, que faz um estudo comparativo entre o mercado de 

arte contemporânea de Nova Iorque com o de Amsterdã. Ele apresenta em 

vários de seus textos a relutância que existe entre os profissionais da arte em 

comentar sobre os preços das obras de arte em horários de expediente nas 

galerias, mas observa que informalmente os mesmos profissionais adoram exibir 

o valor monetário de suas coleções e se gabam pela valorização de uma peça 

que tenham adquirido por quantias irrisórias.  

Este foi um dos elementos do mercado nova-iorquino que Velthuis 

encontrou reflexos no mercado de Amsterdã. É importante ter uma noção de 

como funciona detalhes mercantis do local a ser estudado para poder se criar 

paralelos com os mercados já efetivados dentro do contexto contemporâneo da 

arte. 

Por isso é crível que em um mercado de arte pequeno como o de Goiânia 

não existisse esse tipo de problema, mesmo porque o cenário bem reduzido, 

onde todos se conhecem, a questão de preço ou vaidade não chegava a interferir 

no valor de alguma obra. Mas será que hoje em dia o mercado ainda se comporta 

dessa forma? Em 1980, além dos preços serem mais baixos, o mercado era 
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reduzido. Hoje os preços são altos e os colecionadores se importam em 

comentar sobre valores e de como o artista se comporta. 

Para entendermos melhor o comportamento do mercado devemos levar 

em consideração como os marchands apreçam os trabalhos de arte 

contemporânea. Este é um aspecto muito abstrato e vago porque segundo 

alguns galeristas isso depende, como foi posto anteriormente, de prêmios, 

exposições em lugares significativos e em quais coleções este artista está. Mas 

um detalhe muito importante é o tipo de obra mais valorizada. Uma pintura a óleo 

é mais cara do que uma aquarela de um mesmo artista? 

Em entrevista para O jornal O Popular o artista Amaury Menezes comenta 

que aquarelas são geralmente mais difíceis de se produzir mas como diz 

anteriormente, no mercado são mais baratas do que as pinturas a óleo: 

 

Para se chegar a ser um bom aquarelista é preciso que o artista tenha um 

bom conhecimento de desenho, uma estrutura de conhecimentos das artes 

plásticas bem sedimentada. Isto porque a técnica da aquarela não admite 

erros, exigindo rapidez na criação, um olho muito sensível para detalhes e 

efeitos, pois se trabalha com o papel molhado, com transparência, não se 

admitindo retoques. Daí por que temos muito poucos artistas que adotaram 

esse gênero como forma de expressão, preferindo a pintura a óleo e outras 

técnicas, além da gravura ou escultura... (MENEZES, Entrevista para O 

Popular, Caderno2, Goiânia, 12/11/89)  

 

Geralmente as aquarelas são apreçadas até um terço do valor das 

pinturas, mesmo estas dependendo de um suporte mais caro como vidro, por 

exemplo.  

Quando um artista vende uma obra através de um marchand, 

dependendo do marchand o valor da venda é dividido em partes iguais entre este 

e o artista. Apesar de todos os comentários sobre formas de apreçamento de 

obras, não aparenta existir estratégias para apreçar obras. Um artista pode 

mudar seu preço a qualquer momento não apresentando prós e contras nas 

mudanças de preço. A verdade é que nenhum raciocínio sobre a vasta diferença 

de preços existente, assim como sua tributação entre os diferentes trabalhos que 

são oferecidos no mercado de arte é passível de explicação. Com o estouro 

mercadológico no mercado de arte goiano na década de 80, a Secretaria da 
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Fazenda de Goiás percebeu a movimentação do mercado e tentou ganhar uma 

fatia na parte dessa negociação. 

Um quadro é uma obra de arte, um objeto cultural, ou uma mercadoria 

como outra qualquer sujeita a tributação? Essa questão foi levantada há algum 

tempo, quando a Secretaria da Fazenda de Goiás começou a cobrar ICMS sobre 

os quadros comercializados nas galerias de arte, desencadeando uma grande 

indignação e insatisfação entre os artistas e os marchands, que logo se 

mobilizaram para derrubar essa medida. 

Depois de muita perambulação pelos gabinetes oficiais, a Associação dos 

Artistas Plásticos de Goiás conseguiu sensibilizar as lideranças partidárias para 

essa questão, por ocasião da Constituinte. Através de uma emenda patrocinada 

por essas lideranças, a isenção de ICMS para os quadros passou a constar da 

Constituição Estadual. 

O presidente da Associação dos Artistas Plásticos, Elder Rocha Lima, na 

reunião com os parlamentares, explicou que a entidade não estava reivindicando 

nenhum privilégio. Apenas, disse ele, como força de expressão, pleiteava-se 

para as obras de arte o mesmo tratamento fiscal dispensado às revistas 

pornográficas. Livros e revistas, na condição de objetos culturais, estão isentos 

de ICMS, diz Rocha Lima. (LIMA, 1989) 

De acordo com o artista plástico, a cobrança do imposto era feita sobre 

os quadros em exposição nas galerias, e não sobre os quadros efetivamente 

vendidos. Com isso, a primeira reação dos marchands foi recusar as obras de 

artistas iniciantes, pouco conhecidos, que tinham as galerias como um canal 

para a exposição e comercialização de seus trabalhos no regime de 

consignação. Sujeito à cobrança do ICMS, os marchands passaram a trabalhar 

somente com artistas consagrados, uma situação que prejudicava os novos 

valores e a própria renovação das artes plásticas.(LIMA, 1989) 

O pintor Amaury Menezes relatou outro problema criado pela tributação: 

o desestímulo à divulgação da arte goiana fora das fronteiras do Estado. Isso 

porque, explica, os artistas convidados a participar de exposições ou mostras em 

outros Estados tinham que pagar imposto sobre essas obras, mesmo que as 

mesmas não estivessem destinadas à venda nos locais de exposição. 

Para os artistas plásticos disse Amaury, a venda de quadros para as 

galerias também deixou de ser vantajosa, com o ICMS. Se o tributo não caísse, 
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os artistas passariam a vender seus trabalhos diretamente em seus ateliês, sem 

a intermediação das galerias. Segundo o artista, um quadro é vendido às galerias 

com 30% de desconto sobre o preço cobrado no ateliê. O ICMS cerca de 17% 

do valor da obra, não era repassado para o preço final, assegura Amaury, mas 

sim descontado do autor. Dessa forma, disse ele, tornava-se antieconômico 

vender quadros para as galerias, devido aos altos custos das matérias-primas. 

Segundo Menezes, o comércio de arte ainda é bastante restrito em Goiás, e a 

arrecadação de impostos nesse setor era insignificante, “não pagava o salário 

de um fiscal ocupado com as galerias”. Em compensação, diz ele, os prejuízos 

para as artes plásticas e os artistas eram enormes. (MENEZES, 1989) 

 Quem poderia explicar sobre esse processo de apreçamento que vimos 

anteriormente, e que parece ter muitas variáveis, é a figura do marchand. Mas é 

da própria característica do marchand simular um certo desinteresse em falar 

sobre preços de obras. Os marchands comentam que não se pode pegar a 

venda de arte e querer se comparar a uma fábrica, a uma feira ou a uma loja. O 

que parece é que tudo é regido como se fosse uma grande família, uma 

comunidade. Tanto que marchands e artistas se manifestaram contra esta 

pesquisa. Estes mesmos exclamam não se submeter ao comércio e a modismos, 

nem eles nem os artistas com quem trabalham. É como se o comércio girasse 

em torno do conceito de que a arte só é vendida para quem “quer crescer 

espiritualmente”. (VELTHUIS, 2005) 

 Ao perguntar se um colecionador que compra uma obra de arte para 

esperar seu valor subir e revender ao mercado é alguém que quer crescer 

espiritualmente, a resposta foi que este não faz parte da clientela desejada. 

Portanto existe uma peculiaridade no mercado de arte que são os compradores. 

Existem os compradores que “compram pelo motivo certo”, e outros “que 

compram por motivos errados”. Essa peculiaridade não existe em nenhum outro 

tipo de mercado, só no mercado de artes.  

Por exemplo, uma obra, mesmo que seja de qualidade, de um artista que 

vende seu trabalho na feira livre ou em um bar, dentro da comunidade, pode 

manchar de certa forma o nome da galeria, por que segundo os marchands a 

obra perde seu valor espiritual e se degrada em capital. (VELTHUIS, 2005) 

Obras que foram veículo de espetacularização hoje em dia são mais 

desacreditadas do que obras de feiras livres. Uma galeria não quer uma obra 
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espetacularizada, pois esses tipos de obras podem manchar de certa forma a 

própria galeria. Os marchands deixam claro que a espetacularização é evitada a 

todo o custo. Obras espetacularizadas são obras que se utilizam da 

espetacularização como fim em si de produção e de crítica a sociedade de 

consumo. 

Nos anos 80 artistas expunham em todos os tipos de espaços: podemos 

observar que bares e restaurantes dominavam os locais preferidos dos artistas 

nos anos 80.  

 

Individuais 

Artista Galeria/Museu/Centro 

Cultural 

Trabalhos Data da Notícia 

T.Lacerda Chicago Centro de 

Línguas 

Pinturas 01/01/80 

Robim 

MacGregor 

Salão Marrom do Hotel 

Bandeirantes 

Pinturas 01/01/80 

Elifas Atelier do Artista Esculturas 01/01/80 

Jorge Braga Zero Bar Caricaturas 12/09/80 

Toninho Aroeira Chope Pinturas 04/10/80 

Maria 

Guilhermina 

Aliança Francesa Esculturas 15/10/81 

Maria 

Guilhermina 

Caixa Econômica 

Federal (Shopping 

Center Flamboyant) 

Esculturas 12/12/81 

Sanatan Salão de Artes Belcar Pinturas 27/05/82 

Marcos Resende Superintendência do 

INAMPS 

Pinturas 11/12/82 

Juca de Lima Arroz de Neon Vídeo 

Bar8 

Desenhos 29/05/83 

Octo Oliveira Atelier Livre de 

Desenho e Pintura de  

Dacruz e Gomes de 

Souza 

Pinturas 02/07/83 

Mauricio Hippie Arroz de Neon Vídeo 

Bar 

Pinturas 

Objetos 

Fotografias 

03/07/83 

Léo Pincel Arroz de Neon Vídeo 

Bar 

Pinturas 

Desenhos  

Objetos 

Vídeo-Arte 

09/10/83 

Eduardo Jordão Arroz de Neon Vídeo 

Bar 

Pinturas 18/12/83 

                                                 
8 O Arroz Neon Video Bar era quase uma galeria, pois era um bar especificamente voltado para as artes. 

E de propriedade de um marchand. 
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Ático Vilas Boas Arroz de Neon Vídeo 

Bar 

Desenhos 26/01/84 

Gomes de Souza Arroz de Neon Vídeo 

Bar 

Happening 

  

16/02/84 

Paulo Resende Alambique Bar Fotografias 

Vídeo 

14/03/84 

Célio Braga Flamboyant Shopping 

Center 

Pinturas 16/03/84 

Mauro Ribeiro AABB Pinturas 27/04/84 

Dina Cogolli Flamboyant Shopping 

Center 

Esculturas 05/05/84 

Rosa Berardo Saguão do Teatro 

Goiânia 

Fotografias 30/10/84 

Odalva Guimarães Salão Marrom do Hotel 

Bandeirantes 

Pinturas 28/04/85 

Rosa Berardo Saguão do Teatro 

Goiânia 

Fotografias 30/11/85 

Leonam Fleury Salão Marrom do Hotel 

Bandeirantes 

Pinturas 15/12/85 

Sancler Atelier do artista Pinturas 05/03/86 

Esther Barbosa 

Oriente 

Agrobanco Galeria de 

Artes e Cultura9 

Pinturas 22/05/86 

Marco Rodrigues Agrobanco Galeria de 

Artes e Cultura 

Pinturas 19/10/86 

Tião Taveira Agrobanco Galeria de 

Artes e Cultura 

Esculturas 30/04/87 

Almeeides Saguão do Teatro 

Goiânia – agora Sala 

Tia Amélia 

Esculturas 15/04/88 

Liete Sobrosa 

Machado 

Galeria da Econômica 

Caixa Federal 

Pinturas 11/12/88 

René Brunes Cuevas Restaurante e 

Galeria de Arte 

Pinturas 29/12/88 

Patrícia Amorim Saguão da Apia Clínica Colagens 16/08/89 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base em dados conferidos em documentos do CEDOC. 
 

Coletivas 

Artistas Galeria/Museu/Centro 

Cultural 

Trabalhos Data da Notícia 

Maria 

Guilhermina, 

Neusa Moraes, 

Naura Timm, 

Neuza Peres, Cléa 

Costa, Vanda 

Galeria de Arte da 

Pizzaria Don Giovanni 

Esculturas 11/04/80 

                                                 
9 A Itaú galeria não entra no contexto, pois faz parte da fundação Itaú cultural, onde curadores e diretores 

são escolhidos pela fundação e não pelo banco. 
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Pinheiro, Saída 

Cunha, Heliana, 

Iza Costa, 

T.Lacerda. 

Yêda Shmaltz, PX 

da Silveira, 

Goiamérico 

Felício, Ático 

Vilas Boas, Zina 

Brill e Uldra 

Cedro.    

Aroeira Chope Poema-Cartaz 13/12/80 

Talarico e 

Mariozan. 

Simultaneamente no 

bares Zero Bar, Don 

Quixote e Botteko 

Cartuns 23/10/82 

Rogério Costa, 

Léo Pincel, Ênio, 

Paulinho, André 

Baiocchi, Rodrigo 

Veiga, Roberval 

Veiga e José 

Renato. 

Sede dos grupos 

Foxtrot e Antro 

Fotografias 

Esculturas  

Pinturas 

Desenhos, 

Ilustrações 

Gravuras 

10/12/82 

Zuleide, Dalva 

Lima, Eny 

Rezende, Roberto 

Machado, Yashira 

e Nonato. 

Picasso Galeria e 

Pizzaria 

Desenhos 

Aquarelas 

05/02/83 

Mariza Pesquero, 

Maria Veiga, Zé 

César, 

Amphilophio, 

Heliana Almeida, 

Evany Katenas, 

Cléa Costa, Maria 

Guilhermina, 

Angelos Katenas, 

Neusa Moraes, 

Cleber Gouvêa e  

Peclat de 

Chavannes  

Faculdade de Educação 

da Universidade 

Federal de Goiás 

Pinturas  

Gravuras 

Esculturas 

01/05/83 

Douglas Arantes Flamboyant Shopping 

Center 

Fotografias 22/05/83 

Alcione 

Guimarães, Neusa 

Peres, Carlos 

Sena, Heliana 

Almeida e 

Fernando Costa 

Filho 

Associação Médica de 

Goiás  

Pinturas 

Gravuras 

07/10/83 

 

Carlos Sena, 

Selma Parreira, 

Flamboyant Shopping 

Center 

Pinturas 

Desenhos 

11/12/83 
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Fernando Costa 

Filho e Roos 

Gravuras 

Evany Katenas e 

Angelos Katenas 

Saguão do Teatro 

Goiânia 

Gravuras 

Esculturas 

11/05/85 

Maria 

Guilhermina, 

Sebastião Prates, 

Noé Luis, Runi 

Silva, Enéas Silva 

e Evaristo Pedro 

Caetano 

Associação Comercial 

do Estado de Goiás – 

Acieg 

Pinturas 

Esculturas 

 

28/06/85 

Clube da Objetiva: 

Rosary Esteves, 

Silvia de Souza, 

Maria Sóffa, Alba 

Valeria, Terezinha 

Almeida Waqued, 

Diógenes Borges 

Cardoso, Paulo 

Resende, Celso 

Abreu, Álvaro 

José Vallim, 

Syllas Jr., Alaor 

Evaristo Alves, 

Dermerval de 

Paiva, Tomaz de 

Aquino, Joel 

Cardoso, Antônio 

Divino, Roberto 

Cintra Campos e 

Eduardo Marcos  

Flamboyant Shopping 

Center 

 

Fotografias 28/09/85 

Siron Franco, 

Poteiro, Cleber 

Gouvêa, D.J. 

Oliveira, Omar 

Souto, Maria 

Guilhermina, Juca 

de Lima, Neusa 

Moraes, Iza Costa, 

Sáida Cunha, 

Vanda Pinheiro, 

Amaury Menezes, 

Roos, Cléa Costa 

e Elder Rocha 

Lima* 

Agrobanco Galeria de 

Artes e Cultura 

Pinturas 

Esculturas 

04/05/86 

Amaury Menezes, 

Antônio Poteiro, 

Carlos Sena, 

Dacruz, D.J. 

Oliveira, Fernando 

Salão Marrom do Hotel 

Bandeirantes 

Pinturas 11/05/86 
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Costa Filho, 

Gomes de Souza, 

Leonam Fleury, 

Roos, Sáida 

Cunha, Selma 

Parreira, Vanda 

Pinheiro e Siron 

Franco 

Recém formados 

no Instituto de 

Artes da UFG 

Hall da Faculdade de 

Direito da UFG 

não consta 28/05/86 

Sérgio Bleik e 

Lustosa 

Sesc Pinturas 16/12/86 

Célio Braga, 

Gomes de Souza 

Amauri Menezes, 

Marco Rodrigues, 

Dacruz, M. 

Cavalcante, Edney 

Antunes, Esther 

Oriente, Fé 

Córdula e Iza 

Costa 

Agrobanco Galeria de 

Artes e Cultura 

Minipinturas 

(para presentes 

natalinos) 

18/12/86 

Selma Parreira e 

Zé César 

Atelier coletivo de Zé 

César, Selma Parreira e 

Leonam Fleury 

Gravuras 21/12/86 

Dacruz, Gomes de 

Souza e M. 

Cavalcante 

Agrobanco Galeria de 

Artes e Cultura 

Pinturas 20/12/87 

Simas, Yashira, 

Fernando 

Carpaneda, 

Agoncílio Xavier 

da Silva, Luis 

Tolosa, Carmelita 

Maria Leite, Ana 

Maria L.A. 

França, Dilma 

Pereira Jorge, 

Eurípedes 

Santana, Eny 

Resende, Rogério 

Fabiano 

Dezouzart 

Drummond, 

Leilda Maria 

Lemos, Gudrun 

Rademacher, 

Valnice Lopes da 

Silva, Sayonara 

Kuryala Sala de Artes Pinturas 

Esculturas 

30/06/88 
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Gomes de Oliveira 

e Ronaldo 

Barbosa de Lima 

Projeto: 

Fragmentos de 

uma subcultura – 

Marcelo Solá, 

Wladimir Safatle 

Cássia Queiroz e 

mais outros 17 

artistas 

Espaços culturais da 

cidade 

Happenings 11/09/88 

Iza Costa, Gomes 

de Souza, Elder 

Rocha Lima, 

Agnaldo Coelho, 

Carlos Dacruz, 

Alcione 

Guimarães, Ailso 

Braz Corrêa, 

Washington 

Honorato, Roos, 

Alexandre Liah, 

M. Cavalcante e 

Eduardo Jordão 

Centro Cultural do 

Soares Center 

Pinturas 31/08/89 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em dados conferidos em documentos do CEDOC. 
  

 O jornalista Antonio Lisboa em reportagem para O Popular em julho de 

1989, afirma que há muito as artes plásticas romperam os limites das quatro 

paredes e, desafiando o elitismo das galerias, ganharam as ruas. (LISBOA, 

1989). Para chegar a essa conclusão, o jornalista ouviu diversos artistas e 

escritores de Goiânia, como o poeta José Sebastião Pinheiro que disse ver a 

proliferação em Goiânia, principalmente nos últimos tempos, de “galerias 

populares” na Goiânia de então como “a socialização da arte” (PINHEIRO apud 

Lisboa, 1989). Ou seja, restaurantes, clínicas, escritórios, lanchonetes ou 

simples bares abrem espaço em suas paredes para a exposição de obras de 

arte. 

 Atraindo o interesse dos apreciadores das artes plásticas ou mesmo 

despertando a curiosidade da maioria dos frequentadores, telas, painéis e peças 

de escultura compõem diariamente o cenário dos mais diversos interiores. Como 

também abrigam diferentes motivos para estarem expostos. Lisboa conta que ao 

abrir as portas de sua lanchonete, na avenida República do Líbano, Mercês de 

Lourdes Silva Corrêa imaginou uma forma de quebrar a monotonia das frias e 



114 

 

 

brancas paredes do prédio onde se instalou. E não titubeou: levou alguns 

quadros de pintores goianos de uma galeria quase a frente à sua casa de 

lanches. Além de tornar o ambiente “diferente”, ela conta, das telas que vende 

obtém 10% do valor bruto. (LISBOA, 1989)  

 Outro entrevistado de Antônio Lisboa foi o garçom Hildo Fernandes que à 

época trabalhava em um restaurante no Setor Oeste. Fernandes contou ao 

jornalista que, após a colocação de pinturas nas paredes do restaurante, uma 

nova função foi incluída em sua lista de tarefas diárias: uma função a mais do 

que a de servir os fregueses do restaurante onde trabalha, no setor oeste. Após 

a inclusão de pinturas nas paredes do estabelecimento, ele se vê na 

incumbência de prestar informações sobre os quadros ou seus autores a 

interessados comensais. Com uma particularidade, que faz questão de destacar: 

“Essas telas são apenas para decorar, não estão à venda. Fazemos 

periodicamente um rodízio de quadros com nossa filial de Brasília”. 

(FERNANDES apud LISBOA, 1989) 

 Abrir espaço para a arte. Com essa proposta, o médico Rogério Tércio 

Ranulfo e seus oito sócios ousam uma inovação no projeto da clínica, no Setor 

Marista. Decidem transformar a sala de espera numa galeria. “A cada dois meses 

serão expostos trabalhos artísticos de autores diferentes. Quem desejar expor 

terá o seu espaço na clínica”, garante Rogério. A clínica possui cinco 

consultórios, sendo que cada um dispõem de abertura para a parte exterior onde 

ficarão expostas peças de escultura. O médico revelou ao jornalista sua 

pretensão de promover intercâmbio de peças entre locais de Goiânia e de outros 

Estados. Quanto à concentração de obras na sala de espera, ele afirmou: 

“Tornar a espera mais agradável com a apreciação de obras de arte”. (RANULFO 

apud LISBOA, 1989) 

 Amaury Menezes, também foi entrevistado por Lisboa, que acentuou em 

sua matéria que a obra do artista se encontrava dispersa por várias galerias 

improvisadas. A essa observação, Menezes afirmou que via no esforço de 

popularização da arte:  

 

uma iniciativa absolutamente válida. Diferente do que ocorre, por exemplo, 

com a música, que vai a qualquer lugar, através do rádio, as artes plásticas 

são muito elitistas. Isso contribui com a comercialização, mas a preocupação 
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maior deve ser em divulgar e criar novos apreciadores. (Menezes apud 

Lisboa, 1989)  

 

A também artista plástica Vanda Pinheiro, conforme Lisboa, “fica com um 

pé atrás com essa forma de propagação de pintura”, e acentua: “É preciso saber-

se quem é quem nessa história. Muitas vezes um estabelecimento comercial 

mostra quadros, mas não está valorizando o artista. É o contrário, o artista é 

quem o está valorizando”, explica. (PINHEIRO apud LISBOA, 1989)   

 Ouvida por Lisboa, a marchand Marina Potrich assegurou-lhe que “em 

qualquer parede a obra realça, se destaca, tanto faz ser um bar como uma 

grande galeria. O que faz a diferença é o talento do artista”. Já o poeta José 

Sebastião Pinheiro disse ainda que “não importa o tamanho do boteco, arte é 

sempre arte”. “Ela é tão grande que não cabe numa gaveta, ou numa parede de 

quarto. Não pode ficar nas páginas de um livro ou nos acordes solitários de um 

violão que toca apenas para os amigos. A arte tem que ir para o espaço”. 

(PINHEIRO apud LISBOA, 1989) 

É interessante observar que bares, restaurantes, hotéis, teatros, ateliês, 

shoppings, bancos, hospitais e clínicas, todos os espaços eram utilizados para 

exposições em Goiânia nos anos 80. E é interessante observar que os bairros 

onde os restaurantes e galerias se encontravam se coincidiam entre si. Podemos 

perceber que de acordo com o crescimento da cidade as galerias iam migrando 

do centro para bairros mais distantes, que se tornavam bairros de classe média 

alta como setor Oeste e setor Marista. As galerias sempre ficam entre os bairros 

de classe média alta e próximas aos centros comerciais mais valorizados da 

cidade. Podemos conferir no quadro a seguir que bairros como setor Oeste e 

setor Marista, e mais tarde setor Bueno, abrigavam a maioria das galerias na 

década de 80. As demais 9 galerias que constavam em Goiânia no final dos anos 

80, ou eram galerias e lojas de moldura simultaneamente ou eram projetos que 

só funcionavam para exposição; ou então não foi possível encontrar seus 

respectivos endereços. 
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Galerias de arte 1980 

Galeria Local 

Casa Grande Galeria de 

Arte 

Centro/depois setor marista 

Paulo Araújo Galeria de 

Artes 

Centro 

Galeria de Arte Jaó Setor Jaó 

Galeria Frei Nazareno 

Confaloni 

Centro/ depois Setor Sul 

Arte Antiga Galeria Setor Marista/ depois Setor 

Oeste 

Arroz de Neon Vídeo Bar Setor Oeste 

Itaú Galeria Centro 

Mutiarte Galeria Setor marista/Setor Bueno 

Vanda Pinheiro gabinete de 

Arte 

Setor Oeste 

Engenho & Arte Galeria Setor Bueno 

Félix Galeria de Arte Setor Oeste 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base em dados conferidos em documentos do CEDOC. 

 

Com a profissionalização do mercado essas ocorrências se tornaram mais 

atenuantes, galerias ficavam ao lado de shopping centers, ao lado de lojas de 

decoração, e de grandes lojas de móveis de luxo. Hoje o bairro predominante de 

galerias é o setor Marista e o setor Bueno. Galerias particulares que se 

encontravam no centro da cidade desapareceram, só restaram as galerias 

governamentais que ainda se localizam no centro da cidade. Artistas ainda 

expõem em bares, mas com menor frequência. Talvez o ‘boom’ do mercado de 

arte nos anos 80, quando houve um acentuado aumento no preço das obras e 

os trabalhos de arte se tornaram populares como objetos de investimento tenha 

causado essa efervescência, ou talvez a novidade da arte também tenha 

contribuído para que esse número grande de estabelecimentos comerciais 

investissem no que poderíamos chamar de um tipo de “fomento” a arte. 

Hoje, a arte está cada vez mais fechada em sua comunidade, em seu 

grupo. Lanchonetes e clínicas perderam seus espaços. Os marchands e os 

curadores seguraram as rédeas da “festa” da pintura em Goiás. Cabe lembrar, 

todavia, que geralmente marchands também são colecionadores. Quando é para 

se falar da coleção particular do próprio marchand os interesses mundanos do 

mundo capitalista reaparecem. Geralmente eles se lembram precisamente do 

preço que pagaram no passado por cada trabalho adquirido e em seguida 

atualizam o preço que cada uma dessas obras valem nos dias de hoje. E como 
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de costume eles evidenciam a dramática valorização das obras em sua coleção 

no passar dos anos. 

 

Contra todas as formas de erro (interacionista) o qual consiste em reduzir as 

relações de força às relações de comunicação, não basta notar que as 

relações de comunicação são, de modo inseparável, sempre, relações de 

poder que dependem, na forma e no conteúdo, do poder material ou 

simbólico acumulado pelos agentes (ou pelas instituições) envolvidas 

nessas relações e que, como o dom ou o potlatch, podem permitir acumular 

poder simbólico.(BOURDIEU, 2010, p.11) 

 

 

 Segundo Olav Velthuis em seu livro “Talking Prices” Isso mostra dois 

mundo existentes dentro do mercado de artes. E geralmente esses dois mundos 

estão na cabeça dos marchands. Em seu papel como vendedor, quando 

esperamos que ele fale sobre preços e ganhos e quando ele se recusa a 

comentar sobre números. Seu negócio é sugerido por ele como uma “família” ou 

uma “comunidade” mais do que um supermercado. Olhando para sua empresa 

em termos de comércio, marketing e estratégias de negociações, não se importar 

com o preço, ao contrário do que comentam, parece ser fora de questão. 

Por que é importante entender como marchands falam sobre negócios? 

Porque é um mercado distinto, que movimenta grandes números e que possui 

uma estrutura de negociação que pode servir como exemplo a outros modelos 

econômicos de negociação. Porque os marchands vão além das convencionais 

interpretações de mercado. As relações pessoais e a forma como o mercado de 

arte é amarrado é distinto de outros mercados, por que o lucro não está explícito 

na negociação. Quando um comprador adquire uma obra, esta pode valorizar 

bastante no mercado, fazendo com que o comprador tenha lucro. Assim como 

esta obra pode não valorizar, ou até mesmo baixar o preço. O mercado de arte 

funciona como uma bolsa de valores e o artista como sendo uma corporação.  

 

Dentro de uma interpretação popular, comumente aceita por economistas 

neoclássicos, e frequentemente endossada pela mídia a definição de 

mercado é: indivíduos que atravessam seus interesses pessoais e que 

passam por cima de outras pessoas em favor do lucro. Com esse 

entendimento, o discurso dos marchands pode ser facilmente ignorado, 

desde quando a vida econômica é ultimamente estruturada por alguns 

princípios universais do tipo “leis da oferta e da procura”, o “mecanismo de 
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preço”, ou a “mão invisível do mercado”, não funciona no mercado de arte. 

(VELTHUIS, 2005. p.2) 

 

  

Conforme Velthuis (2005), de acordo com uma outra interpretação, a qual 

foi desenvolvida por sociólogos econômicos  desde meados dos anos 80, o 

mercado deveria ser compreendido em termos de rede de informações. 

Constantemente não satisfeitos com a perspectiva “dissocializada” dos 

economistas neoclássicos que creem na estrutura rígida da oferta e da procura 

ou do mecanismo de preços, estes sociólogos tem levantado que o mercado de 

troca é invariavelmente incorporado por redes sociais. A ênfase em que os 

marchands estão integrados a blocos sociais íntimos atesta a existência das 

redes sociais no mercado de arte. (VELTHUIS, 2005, p.3) 

Em um outro entendimento anterior, o mercado era visto como a antítese 

de uma vida social e cultural. Essa visão do mercado, a qual pode ser encontrada 

nas ciências sociais assim como nas humanidades, e conta com pensadores 

clássicos como Karl Marx e Georg Simmel, destaca os efeitos contaminantes e 

corrosivos que o mercado tem na vida social e cultural.  Por esse entendimento 

quando se refere à arte, o mercado aliena o artista de sua obra, de seu trabalho 

e de seu público, enquanto falha em reconhecer valores artísticos. (VELTHUIS, 

2005, p.3) 

Para Pierre Bourdieu, a tradição marxista privilegia as funções políticas 

dos sistemas simbólicos em detrimento de sua função lógica e de sua função 

gnosiologia, este funcionalismo explica as produções simbólicas relacionando-

as com os interesses da classe dominante. 

A interpretação alternativa que Olav Velthuis propõem em seu livro é que 

os mercados são, à parte de tudo  mais, constelações culturais. Como qualquer 

outro tipo de interação social, mercado de troca é altamente ritualizado; isso 

envolve uma grande variedade de símbolos que transferem ricos significados 

entre pessoas que trocam mercadorias entre si. Essas pessoas estão 

conectadas por amarras de diferentes tipos, dos quais o surgimento, a 

manutenção, e possivelmente a decadência envolvem complexos processos 

sociais. É por aí que vemos uma saída para a comodificação da obra que por 

meios virtuais e por meio da arte conceitual ela confunde o sistema de trocas e 

revela sua identidade de humanização. 
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Assim como a cultura imprime outras configurações sociais que os 

sociólogos e os antropólogos tem estudado, esta também imprime as 

configurações do mercado. Esta impressão é de tamanha escala que talvez seja 

virtualmente impossível separar analiticamente o mercado e a cultura. 

Richard Swedberg em Max Weber and the idea of Economic Sociology, 

também defende essa ideia por meio dos ensinamentos de Weber, que é preciso 

entender por economia no sentido específico do termo a relação humana que 

tem por base uma necessidade ou um complexo de necessidades que exigem 

satisfação, enquanto os meios e os atos capazes de proporcionar essa 

satisfação são limitados quer pela raridade, quer por uma penúria, quer por uma 

indigência dos recursos de aquisição. Na medida em que um comportamento se 

orienta de acordo com esse estado de coisas, ele é chamado econômico. 

Todavia, como tal, esta definição ainda é muito estreita para a sociologia, pois 

só destaca a noção de consumo, e portanto, a relação aos objetos capazes de 

satisfazer as necessidades. Ora, a economia não exprime somente uma relação 

humana, mas sim também social. Neste sentido ela implica além disso em uma 

relatividade significativa a outrem, que se manifesta no fato de que a aquisição 

ou o uso dos objetos desejados para satisfazer as necessidades dão margem a 

uma atividade, compreendendo de um lado uma exploração sob a forma da 

produção ou do trabalho organizado e do outro uma previsão com vistas a 

garantir o atendimento das necessidades sob as formas da provisão, do ganho 

ou, mais geralmente, de um poder capaz de dispor de bens. (SWEDBERG, 1998) 

Hoje vemos obras de artistas conceituais que trabalham exatamente a 

condição do mercado e do dinheiro. E é por essa via da socialização da obra de 

arte que Velthuis acredita que o mercado deve ser observado. Artistas de todo o 

mundo apresentam obras críticas à arte como mercadoria, mas que mesmo 

assim se apresentam como elementos de mecanismos de troca de valores. Uma 

das mais emblemáticas e mais antiga é a obra “Merda de artista” de Piero 

Manzoni, de 1961. O artista critica o mercado aludindo que “a merda de um 

artista não fede e pode ser o mais valioso dos materiais. 
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Figura 38 – Piero Manzoni, “Merda d’artista”, objetos, 1961 

 

Com essa interpretação do mercado que Olav Velthuis propõe, até os 

preços, os quais tem sido evitados de todas as maneiras, podem ser pensados 

como entidades culturais. No mercado de arte, preços possuem um significado 

simbólico à parte do meramente econômico. O mecanismo de preço não é 

somente um sistema de recursos, mas também um sistema simbólico. 

Podemos observar que a sensibilidade de uma época sobre os assuntos 

da economia e do dinheiro em especial despertou produções também em artistas 

brasileiros. Como o zero dólar do artista brasileiro Cildo Meireles de 1964. 
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Figura 39 – Cildo Meireles “Zero Dollar”, gravura em papel, 1978 à 1984. Fonte: Acervo 
Armando Coelho 

 
 
 
O dinheiro, bem sabem os economistas, é uma convenção, tal qual os 

artefatos e comportamentos que designamos como arte. Olav Velthuis observa 

que ambos são sistemas simbólicos. Seus valores não são inerentes, mas 

construções sociais: muitos tipos de convenções sociais e instituições (museus 

e bancos entre elas) fornecem a base para seus significados e conferem a 

ambos, arte e dinheiro, legitimidade e valor. Sem fé em um pedaço de papel 

pintado, nenhuma troca haveria de ter lugar. Sem nenhuma noção de convenção 

artística, nenhuma arte teria existência. Em última instância, ambos são 

abstrações. 

O artista, como o banqueiro assina cédulas, pode criar valor, nada que ver 

com o custo de produção da coisa em si. No limite, um mero pedaço de papel 

apenas assinado, um autógrafo, vele muito. Há diversos casos de artistas 

famosos que assinam documentos banais, bilhetes e até mesmo instrumentos 

financeiros corriqueiros, como cheques de pequeno valor, deleitando-se com a 

sensação de que criam dinheiro, numa estranha alquimia pós-moderna pela qual 

o autógrafo transforma o papel em arte e multiplica seu valor de troca. (FRANCO, 

2010, p.13) 

Hoje podemos observar que as assinaturas ou as práticas artísticas 

conceituais ganharam valor simbólico dento do mercado de arte. A obra de Piero 

Manzone é cotado hoje por milhares de dólares assim como a obra de Cildo 

Meireles que possui seu valor em milhares de reais no mercado de arte brasileiro 

e mundial. 
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 Para Bourdieu, os sistemas simbólicos como instrumentos de 

conhecimento e comunicação só podem exercer um poder estruturante porque 

são estruturados. Segundo o autor, o poder simbólico é um poder de “construção 

da realidade, que tende a estabelecer uma ordem social”. (BOURDIEU, 2010) 

Velthuis reconhece essa relação do mecanismo de preço com a ordem social ao 

aplicar o conceito de (intimate social ties). Segundo Bourdieu os símbolos são 

os instrumentos por excelência da ‘integração social’, enquanto instrumentos de 

conhecimento e de comunicação, eles tornam possível o consenso acerca do 

sentido do mundo social que contribui fundamentalmente para a reprodução da 

ordem social. É o poder simbólico impondo a condição da integração lógica e, 

portanto, a condição da integração moral. (BOURDIEU, 2010, p.9, p.10) 

 Bourdieu comenta que num estado do campo em que se vê o poder por 

toda a parte, como em outros tempos não se queria reconhecê-lo nas situações 

em que ele entrava pelos olhos adentro, não é inútil lembrar que é necessário 

saber descobrí-lo onde ele se deixa ver menos, onde ele é mais completamente 

ignorado, portanto, reconhecido: o poder simbólico é, com efeito, esse poder 

invisível o qual só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não 

querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem. O mecanismo 

de preço aparece então como esse poder simbólico invisível que exerce sua 

função de reprodução da ordem social, mas é intuitivamente negado pelos que 

o exercem. 

 

É enquanto instrumentos estruturados e estruturantes de comunicação e de 

conhecimento que os – sistemas simbólicos- cumprem a sua função política 

de instrumentos de imposição ou de legitimação da dominação, que 

contribuem para assegurar a dominação de uma classe sobre outra 

(violência simbólica) dando o reforço de sua própria força as relações de 

força que as fundamentam e contribuindo assim, segundo a expressão de 

Weber, para a – domesticação dos dominados-. (BOURDIEU, 2010, p.11) 

  

 

 Segundo Bourdieu, as diferentes classes e frações de classes estão 

envolvidas numa luta propriamente simbólica para imporem a definição do 

mundo social conforme seus interesses e imporem o campo de tomadas de 

posições ideológicas reproduzindo em forma transfigurada o campo das 

posições sociais, explica Bourdieu. As tomadas de posição ideológica dos 
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dominantes são estratégias de reprodução que tendem a reforçar dentro e fora 

da classe a crença na legitimidade da dominação da classe.  

 Para Swedberg a noção de economia toma, na linguagem ordinária, 

diversas significações, algumas das quais nada têm em comum com a relação 

social nem com o que se entende hoje em dia por ciência econômica. Pode 

significar, por exemplo, a organização dos elementos de um conjunto no sentido 

em que se fala da economia geral de uma obra ou de um capítulo, da economia 

geral de uma situação, ou ainda da economia de pensamento como método, à 

maneira de Marx. O termo pode igualmente designar o princípio que preside o 

agenciamento dos meios em vista da obtenção do optimum técnico, seja qual for 

o domínio da atividade humana. Esta significação pertence a uma filosofia geral 

do êxito, da qual a atividade racional por finalidade é a mais adequada forma. 

Estes diversos sentidos devem, entretanto, ser excluídos de uma sociologia 

econômica. 

 

Elas (as classes sociais) podem conduzir esta luta quer diretamente, nos 

conflitos simbólicos da vida quotidiana, quer por procuração, por meio da 

luta travada pelos especialistas da produção simbólica (produtores a tempo 

inteiro) e na qual está em jogo o monopólio da violência simbólica legítima 

(cf.Weber), quer dizer, do poder de impor – e mesmo inculcar-    instrumentos 

de conhecimento e de expressão (taxionomias) arbitrários – embora 

ignorados como tais – da realidade social. O campo de produção simbólica 

é um microcosmos da luta simbólica entre as classes: e ao servirem os seus 

interesses na luta interna do campo de produção (e só nesta medida) que 

os produtores servem os interesses dos grupos exteriores ao campo de 

produção. (BOURDIEU, 2010, p.11, p.12) 

 

 

É por isso que a arte é um instrumento eficaz na correção destes 

imbróglios. O artista por meio da arte conceitual é passível de compor ou 

orquestrar uma descontinuação deste poder que está na mão das classes 

dominantes. É criando possibilidade conceitual que a estrutura de poder é 

danificada e as relações de valores necessitam ser reavaliadas. Hoje a questão 

principal é a identidade. A identidade como valor simbólico necessita ser 

descontinuada pelas práticas artísticas para que haja nova confluência de 

criação e liberdade de expressão. Com os meios eletrônicos essa atividade se 

torna possível, pois é atacado exatamente o universo do simulacro pelo qual as 

classes dominantes se utilizam para gerar a opressão.   
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3.4 Duelos mercadológicos da década de 80 

 

A geração 80 é diretamente vinculada ao mercado de arte, à moda de 

comprar quadro, à moda da pintura em si, que não é nem uma moda da arte. Foi 

um “boom” universal da pintura. A arte dos anos 80 procura agradar ao gosto, 

combinar com o ambiente, com o tapete, com o sofá, e com quem pode pagar. 

Então, é claro que ela é menos eficaz em termos de transformação do 

pensamento do que a arte do presente. (COELHO, 2009, p.126) 

 Esse “boom” do mercado de arte, como disse o artista Carlos Sena, atinge 

Goiânia com todas as forças na década de 80, mas guardada as proporções, em 

valores mais humildes. Os preços eram menores que os de outros estados, mas 

o mercado era forte e fiel. 

Colecionadores goianos tinham preferência por artistas goianos. Isso 

gerou até uma competição, criada pelo público e pelos jornais, e não pelos 

artistas, para ver quem era o artista mais cotado, ou quem vendia mais. Siron 

Franco é claro, dominava as cotações em Goiás, seguido de D.J. Oliveira e 

Cleber Gouvêa. Mas a margem de preço, no início dos anos 80, é bom lembrar, 

pois existia a inflação, ficava entre Cz$ 60.000 mil e Cz$ 80.000 mil cruzeiros, 

que transformados pela cotação do dólar na época seria em torno de  $ 1.500 e 

$ 2.000 dólares, para obras que tinham em média 40cm x 60cm. Informação 

importante, já que a cotação era por metro quadrado. Vale ressaltar que o dólar 

também tinha maior valor de compra neste período, mas mesmo assim são 

valores irrisórios perto das cotações que a arte brasileira ultimamente anda 

alcançando no mercado internacional. 

 

No Rio, a década de 80 viveu um período áureo nas artes plásticas, com o 

surgimento da Geração 80 e de várias galerias e marchands que 

atualmente, em atividade, são muito poucos. Alguns nomes se destacaram 

e entre os galeristas podemos citar Thomas Cohn, César Aché, Paulo 

Roberto e Victor Arruda (Saramenha), José Otávio Montesanti, Paulo 

Bittencourt e Luiz Buarque de Holanda, Paulo Klabin e Anna Maria 

Niemeyer.(FIORAVANTE, 2001, p.22) 

 

 

Nos últimos dois anos, podemos assistir uma curiosa competição, 

também criada pelo público e pela mídia, entre as artistas brasileiras e cariocas, 
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Adriana Varejão e Beatriz Milhazes. Ambas personagens de destaque da arte 

contemporânea brasileira, mas principalmente, figuras que surgiram com força 

no cenário nacional durante o “boom”, ou melhor, a “bolha”, do mercado de arte 

dos anos 80. Em 2011, a obra “Parede com Incisões à Lá Fontana II” de Adriana 

Varejão, alvoroçou o mercado e a mídia brasileira ao atingir a cotação de R$ 

2,72 milhões de reais no leilão da Christie’s, em Londres, e desbancar “O 

Mágico” de Beatriz Milhazes, que até então, a maior obra brasileira de artista 

viva leiloada por R$ 1,7 milhões de reais, em 2008, pela Sotheby’s, em Nova 

Iorque. Sendo, que até então, a maior cotação para uma obra brasileira já 

leiloada foi para “Abrigo Poético 3”, de Lygia Clark, falecida em 1988. Esta obra 

de Lygia Clark atingiu o topo do mercado artístico para obras brasileiras em um 

leilão na Suíça, em 2011. Já em 2012, a obra “Meu Limão” de Beatriz Milhazes, 

surpreende e alcança o recorde de cotação para obras de artistas brasileiras 

vivas e não vivas, atingindo o preço de R$ 4,4 milhões de reais em um leilão 

organizado pela Sotheby’s, em Nova Iorque. Beatriz Milhazes que participou da 

influente exposição “Como Vai Você Geração 80”, hoje é a brasileira ou brasileiro 

de maior cotação no mercado de arte internacional. 

No Brasil, em 2010, ocorreu o leilão de arte que alcançou os maiores 

lances até hoje para obras nacionais em terras brasileiras. A série “Sol de 

Paisagem” do artista cearense Antônio Bandeira, falecido em 1967, atingiu o 

lance de R$ 3,5 milhões de reais, por toda a série, e foi adquirido por um 

colecionador que optou por não se identificar. O leilão de arte, mesmo que tenha 

adquirido características mediáticas de espetáculo, é um instrumento que ajuda 

definir o mercado e pode sim elevar ou desmoronar a cotação de um artista.  

Em 1980, a chamada de um dos jogos de tabuleiros que se encontravam 

disponíveis nas prateleiras dos supermercados, vendia a experiência de um 

“Leilão de Arte”. 

O jogo contava com boas reproduções das obras mais populares do 

acervo do MASP, em tamanho de cartões postais que eram negociados, ou 

melhor, “arrematados” por personalidades sugeridas no manual para cada 

jogador, como o milionário Pelópidas Pindaro de Oliveira ou a socialite Ligia de 

Souza.  

O jogo simulava negociações milionárias de obras de arte e introduziam 

o jogador em um universo restrito a uma pequena parcela da população que até 
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então era desconhecida para o grande resto do território brasileiro. Esses 

personagens, o estilo de vida e essas obras de arte, que aos poucos iam se 

tornando visíveis para o grande público através dos meios de comunicação de 

massa, principalmente pelas redes de televisão, despertaram o interesse dos 

que queriam se libertar do subdesenvolvimento em que a maior parte do Brasil 

se encontrava, e se modernizar, alcançar os avanços tecnológicos e o florescer 

financeiro e intelectual pelos caminhos da cultura e da informação.  

E neste momento de expansão da comunicação de massa, não só no 

Brasil, mas em todo o ocidente, as obras de arte foram se tornando aos poucos 

um tema desejado pelos os que queriam se integrar ao universo do 

desenvolvimento, da modernização, da tecnologia, elementos distantes da 

realidade brasileira, portanto realidades estrangeiras, ou realidades de um grupo 

que possuía recursos para desfrutar de realidades estrangeiras.  

Falar, ou conhecer um pouco sobre arte se tornou fator distintivo de quem 

estava mergulhado no subdesenvolvimento e de quem estava salvo pela mão 

modernizadora da cultura.  E assim, devido a carência do ser humano em buscar 

informação, as artes plásticas foram se tornando um assunto cada vez mais 

popular, menos devido ao valor histórico ou estético de seus objetos e mais pelos 

exorbitantes preços alcançados pelas obras. E o jogo “Leilão de Arte” explorava 

exatamente esse lado da popularidade da obra de arte. O incrível alcance de 

seus preços dentro do mercado mundial. 

 

3.5 - Galerias em Goiânia década de 80 

O despontar do mercado de arte goiano nos anos 80 é bastante 

evidenciado pela proliferação das galerias de arte na cidade durante o período. 

De menos de cinco galerias que existiam em 1980, Goiânia passou a abrigar 20 

galerias no final de 1989 (COELHO, 2009, p.121). Isso entre uma população de 

800 mil habitantes. Portanto, em termos proporcionais, a cidade no final da 

década de 80 possuía uma galeria de arte para cada 40 mil habitantes, o que 

não é pouco.  

Existem diversas frentes de interpretação deste fenômeno. Uma delas é 

de cunho formalista. Pela explicação formalista, o fenômeno se dá pela 

qualidade dos artistas goianos na época. Artistas como Siron Franco e Cleber 
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Gouvêa, que ganharam salões nacionais na década de setenta e início de 80, e 

apareceram em publicações de revistas especializadas com análises elogiosas 

vindas de críticos de renome pode ter despertado o interesse pela arte goiana.  

A outra explicação seria o acúmulo de poder econômico por parte de uma 

elite que se beneficiara das três décadas de avanço industrial no Brasil, de 50 à 

80 (PATARRA, 2003). Dessa forma, o dinheiro sobrava na mão de uma pequena 

parcela da polpação goianiense, que com o estreitamento com o sudeste 

provocado pelo interesse do país pelo centro-oeste brasileiro, queria adquirir os 

hábitos neo-burgueses que se espalhavam pelas regiões litorâneas. 

Podemos claramente afirmar que todos estes fatores contribuíram para o 

surgimento do mercado de arte goianiense dos anos 80. Nenhum fenômeno é 

causado por um único agente. Todo o contexto social contribuiu para a 

constituição de tal ocorrência. Mas, como quase todo o movimento comercial das 

galerias estava focado na venda de obras de artistas de Goiás, pois os clientes 

compravam com maior frequência somente artistas goianos, nota-se que o 

surgimento de galerias em Goiânia não foi uma aposta comercial, um jogo de 

risco mercadológico. Tínhamos os artistas e os compradores. Era um mercado 

pronto para ser explorado.  

Não é difícil dizer que, dentre todas as frentes de compreensão do 

fenômeno do mercado de arte goiano dos anos 80, nenhuma foi tão visualmente 

evidente quanto o florescimento das galerias de arte. 

A Alba Galeria, inaugurada em 1963 pela artista plástica Maria 

Guilhermina, foi a primeira galeria de arte de Goiânia, como conta a crítica de 

arte, Aline Figueiredo, em seu livro Artes Plásticas no Centro-Oeste de 1979, “As 

galerias foram introduzidas em Goiânia pelos artistas. Em 1963, Maria 

Guilhermina toma a iniciativa e abre a Alba Galeria, que dois anos depois 

passaria a se chamar Galeria Azul, funcionando até 1973” (FIGUEIREDO, 1979). 

A galeria de Maria Guilhermina abrigou exposições ininterruptamente durante 

dez anos, apresentando trabalhos de artistas locais e de outros Estados.  

Nos anos 70, artistas goianos vinham ganhando espaço, prêmios em 

salões nacionais e atraindo a atenção de colecionadores de arte dos grandes 

centros urbanos brasileiros, como foi o caso dos artistas Cleber Gouvêa, Siron 

Franco, Iza Costa, Maria Guilhermina, D. J. Oliveira, Vanda Pinheiro, entre 

outros. Com tal conquista, a arte goiana foi se tornando assunto de orgulho para 
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o estado e novos artistas foram surgindo na década de setenta. Gomes de 

Souza, Neusa Perez, Omar Souto, Carlos Dacruz, Malaquias, Fernando Costa 

Filho e Antônio Poteiro, surgiram nos anos 70 com uma obra forte e dispostos a 

conquistar espaços.  

Com a demanda crescente por espaços especializados em exposições de 

arte, novas galerias foram surgindo. Em 1971, época de escassez geral de 

galerias, com somente uma galeria de arte na cidade, DJ Oliveira e Siron Franco 

abrem a Galeria Vila Boa para mostrar seus trabalhos e de outros artistas em 

coletivas e individuais. DJ Oliveira, em conversa com o jornalista Eduardo Jordão 

em 1980 comenta sobre a realidade dos vernissages em Goiânia. 

 

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 altos custos e por um 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. Só nos anos setenta é que apareceram as primeiras galerias, tais 

como as entendemos agora, em suas objetivas e sérias funções (O Popular, 

Caderno 2, 05/01/80). 

 
Com artistas goianos conquistando salões nacionais, prêmios em dinheiro 

e viagens para o exterior, durante a década de 70, os artistas da cidade 

começaram a se multiplicar assim como a demanda por espaço de exposição. O 

Salão da Caixego, também contribuía incentivando a produção de arte com 

premiações financeiras consideráveis a cada edição. A produção local se 

expandiu e triplicou, e os artistas que não queriam mais mostrar seus trabalhos 

na “Feira Hippie”10  foram criando demanda cada vez maior por novos espaços. 

Nos anos 70, outras galerias apareceram. Em 1975, abre a Arte Goiana Galeria 

de propriedade do artista Washingnton Honorato Rodrigues, conhecido como 

Wash. Em seguida são abertas a LBP Galeria, de propriedade de Lourival 

Pereira Batista, a Paulo Araújo Galeria, ligada a Livraria Paulo Araujo e 

finalmente a Casa Grande Galeria de Arte, criada por Maria Célia Câmara, e 

ligada indiretamente11 as Organizações Jaime Câmara.  

                                                 
10 Feira livre de Goiânia localizada na Praça Cívica, praça central da cidade. 
11 Ligada indiretamente, somente até 27 de março de 1995. Após esta data se tornou um dos 

conglomerados das Organizações Jaime Câmara, transformando-se na Fundação Jaime Câmara. 
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A Casa Grande abre as portas em 28 de outubro de 1975. Nesta época, 

vários artistas goianos já vinham sendo selecionados e premiados em 

importantes salões nacionais. O cenário artístico goiano mantinha seu 

crescimento com o suporte do Salão da Caixego. Jovens artistas começavam a 

sair das feiras-livres e procurar a profissionalização junto às instituições e às 

poucas galerias existentes. Críticos e artistas de outros estados passam a 

freqüentar a cidade por ocasião do Salão da Caixego, que era aberto 

nacionalmente. Com o intercâmbio artístico, com artistas de localidades distintas 

frequentando Goiânia, os jovens produtores goianos foram acumulando 

conteúdo e descobrindo por onde andava a produção nacional.  

O meio artístico local adiciona a essa troca de informação gerando uma 

evolução criativa, alavancando a produção ao diálogo artístico nacional e 

perdendo a ingenuidade local. Jovens artistas goianos ganhavam experiência 

com o Salão da Caixego ao serem julgados por comissões compostas pelos 

maiores nomes da crítica de arte do país. Marchands e novos colecionadores 

locais aparecem em meio a essa movimentação. Goiânia, durante a década de 

70, então, já ensaiava o que viria a se constituir em um aquecido mercado de 

arte nos anos 80. 

 

A Casa Grande Galeria de Arte 

 

 Mesmo com artistas goianos premiados e respeitados nacionalmente, um 

importante Salão local, que oferecia bons prêmios em dinheiro, e um crescente 

florescer de novos artistas, no Estado de Goiás, não poderia se constituir um 

mercado sem um centro de excelência com conexões com as principais 

produções nacionais. O que realmente deu base para a primavera do mercado 

de arte dos anos 80, o coração e o motor de todo o sistema mercadológico, foi a 

Casa Grande Galeria de Arte. A Casa Grande, por circunstâncias especiais e 

pela competência em seu gerenciamento que criou um modelo de circuito de arte 

próprio e eficaz.  

O gerenciamento da galeria construiu um modo de operação que 

funcionou por mais de uma década. Baseado em uma tríade de relações que 

tinha por base um grupo pequeno de artistas locais de renome, um grupo de 

jornalistas e colunistas do Jornal O Popular, que cobriam seus eventos, e uma 
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agenda repleta de exposições de estrelas das artes plásticas nacional, 

agregavam valor tanto ao espaço quanto aos artistas com quem ela trabalhava. 

A Casa Grande foi exemplo para o restante das galerias que surgiriam daí 

em diante. Seu modelo de operação com os três pilares de sustentação, 

funcionava bem, e foi o maior responsável pela disseminação do colecionismo 

de arte local, e principalmente pela re-significação da pintura enquanto 

decoração.  

A mídia do jornal O Popular, proprietários da galeria, um grupo seleto de 

artistas goianos, premiados e com boas críticas vindas de fora, junto com 

exposições de artistas dos grandes centros fez a arte goiana, saltar de um 

circuito de culto entre professores universitários e entendidos do meio para a 

popularização da arte de assinatura como uma opção de decoração, que 

carregava consigo, significado, informação e status, e atingia a nova burguesia, 

os emergentes sociais. 

 A Casa Grande tinha o poder financeiro para movimentar o circuito local, 

tinha o poder midiático para alavancá-lo, e os contatos necessários para criar 

seu espaço de legitimação. As proprietárias Célia e Nair Câmara perceberam o 

momento e o fizeram com seriedade e competência. 

A Casa Grande Galeria de Arte desde que foi inaugurada cumpriu com 

eficiência o seu papel de formar público para as artes plásticas em Goiás. A 

produção dos artistas cresceu vertiginosamente nos períodos de atuação. Novos 

espaços iam surgindo, mas a concorrência com o Grupo Jaime Câmara era 

praticamente inexistente. As outras galerias precisavam sobreviver de suas 

vendas e a Casa Grande tinha o poder de se auto financiar. O mercado de arte 

dos anos 80 já não era mais primário e incipiente como o dos anos 70. 

Curiosamente, o maior problema que as galerias enfrentavam era com as 

vendas dos trabalhos de artistas de fora. Embora eles vendessem em Goiânia 

por um preço bem inferior, seus trabalhos não encontravam receptividade, 

parecendo indicar que os goianos ainda necessitavam ter confiança em um 

determinado nome de um artista para adquiri-lo, não direcionando as aquisições 

ao conhecimento e a linguagem das artes plásticas, e nem encarando-a também 

como uma segura e promissora forma de investimento.  

O que o público queria era um artista goiano que tivesse o nome bem 

divulgado pela mídia, principalmente pelas colunas sociais, que então era de 
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propriedade da galeria. As atividades da Casa Grande foram o cerne de todo o 

acontecimento positivo das artes dos anos 80, revelando uma mentalidade 

profissional, por parte da direção da casa de arte, e de seus freqüentadores.  

A Casa Grande Galeria de Artes completou, em 1980, cinco anos de 

atividades com uma agenda de exposições de alto nível. Dirigida por Célia e Nair 

Câmara, a galeria, desde a sua inauguração, em 28 de outubro de 1975, 

executou um trabalho sério e profissional na área das artes plásticas, fazendo 

com que o movimento artístico goiano adquirisse ressonância e se tornasse 

conhecido e respeitado em todo o Brasil. A importância do surgimento da Casa 

Grande Galeria de Arte para a formação de um mercado profissional em Goiás 

que regeu os anos 80, vai além de uma simples constituição de um público. Foi 

uma aula de gestão e de articulação social, uma verdadeira mudança de 

comportamento do mercado na adoção surpreendente do marketing informal. 

O mérito de formação de consumidor de arte pela Casa Grande é um fato 

admitido unanimemente, mas que também pode ser dividido com outras galerias 

que foram surgindo durante a década. Mesmo com o aparecimento contínuo de 

jovens artistas, promovidos pela própria Casa Grande em seu evento de Novos 

Valores, artistas jovens nunca conseguiam uma individual na concorrida sala de 

Dona Célia Câmara.  

Nas coletivas de novos valores não faltava público para contemplação às 

obras dos artistas, o que demonstrava uma crescente maturidade do panorama 

das artes plásticas em Goiás. A aceitação de um novo valor dissociava da 

insegura necessidade de buscar a aquisição de uma obra de um nome já 

consagrado localmente.  

 

A Casa Grande Galeria de Arte, pelo profissionalismo e respeito ao artista e 

ao colecionador, impôs-se como uma casa de arte que prima muito mais por 

observar a qualidade, do que a quantidade. Basta lembrar que primeira 

exposição individual da galeria foi de Walter Levi, figura internacional das 

artes. Em seguida, foi feita uma coletiva com primitivos Omar Souto, Octo 

Marques, Caetano Somma e Antônio Poteiro. Esta foi, inclusive, a 1ª mostra 

de Omar como pintor, ou seja: a sua estreia oficial na carreira de artista (O 

Popular, Caderno 2, 12/13/81). 
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Essa afirmação de Brasigóis Felício desvenda uma das principais 

estratégias de articulação da Casa Grande durante os anos 80. A galeria 

começou trazendo exposições de artistas já consagrados nacionalmente criando 

um espaço relacionado a qualidade e comprometimento com a “alta” arte 

produzida no Brasil. Em 1980, o crítico Carlos Von Schmit vem a Goiânia a 

convite de Célia Câmara, e visita ateliês de vários artistas goianos. No mesmo 

ano o artista paulista Cláudio Tozzi expõe na Casa Grande Galeria de Arte. Em 

1982, o artista paulistano Newton Resende também realiza uma exposição no 

espaço. Em uma grande estratégia de articulação com figuras importantes da 

cultura nacional, a Casa Grande trás para Goiânia o artista e escritor Millor 

Fernandes, para prestigiar a exposição de Newton Resende. 

 

O acontecimento de ontem foi, sem dúvida, a exposição cultural do artista 

Newton Rezende, na Casa Grande Galeria de Arte, a partir das nove da 

noite, quando artistas, intelectuais e pessoas gradas da sociedade local se 

encontram para um coquetel. Millôr Fernandes era esperado como uma das 

presenças antecipadas por esta coluna (O Popular, Caderno 2, 30/04/82). 

 

Para continuar apresentando alguns exemplos de como a Casa Grande 

agregava os valores de artistas renomados em sua galeria, cito mais alguns dos 

eventos que ajudaram a construir o caráter aurático, no sentido benjaminiano, 

em torno da galeria. Em 1983, o artista gaúcho Cleber Machado realiza 

exposição na Casa Grande Galeria de Arte. No mesmo ano a Casa Grande 

realiza a exposição do consagrado artista cearense Ademir Martins. Em 84, em 

uma excelente articulação o espaço apresenta o artista, empresário, 

colecionador e ex-presidente do Museu de Arte Moderna de São Paulo, o 

paulistano Aparício Basílio.  

Em 1985, realizou exposições do gaúcho Glênio Bianchetti e também do 

carioca Ivanir Geraldo Viana. Temos que entender que as relações no mundo da 

arte entre galeristas, artistas e colecionadores, se distinguem das relações do 

mercado tradicional, pois a estrutura deste mercado é organizada de forma que 

fique camuflada ou que seja inexistente a necessidade do ganho financeiro. 

Geralmente os personagens desta relação mercantil específica possuem a 

tendência de sempre reafirmar que se importam com a arte e não com o dinheiro, 
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nas transações comerciais. “E que se quisessem ficar ricos teriam escolhido 

outra profissão e não a relação com a arte”. (Velthuis, 2005, p.22)  

Para Velthuis, as relações comerciais no mundo da arte tendem para a 

criação de laços de amizade e reciprocidade (p.23, 24). Podemos observar estas 

reciprocidades de variadas formas. Uma delas é a articulação da galeria com 

contatos nacionais proporcionando uma inserção mais eficiente de seu seleto 

grupo de artistas no cenário nacional, outra é a relação de fidelidade que a 

galeria mantém com seu quadro de artistas. Faziam parte da Casa Grande 

Galeria de Arte artistas como Amaury Menezes, Cleber Gouvêa, Siron Franco e 

D.J. Oliveira, todos considerados os grandes mestres da arte em Goiás.  

Os contatos da Casa Grande, associados a qualidade da obra de Cleber 

proporcionaram diversos textos críticos dos maiores nomes da crítica nacional 

para o artista. Em 10 anos de referências, escreveram sobre o trabalho de Cleber 

Gouvêa os críticos Jaime Maurício, Walmir Ayala, Frederico Morais, Alcione 

Abrão, Miguel Jorge, Jacob Klintowitz, Alberto Beuttenmuller, Carlos Von 

Schmidt, Hugo Auler, Roberto Pontual, José Roberto Teixeira Leite, Olívio 

Tavares, Aline Figueiredo, Geraldo Ferraz e Olney Kruse.  

Uma forma de se legitimar como artista era ter um aval de um grande 

crítico de arte, o que fazia abrir portas para exposições, e claro, aumentar sua 

cotação no mercado de arte. Não é por menos que todos os artistas novos e 

antigos queriam fazer parte do naipe de artistas da Casa Grande Galeria de Arte, 

e ter um respaldo da crítica como tinha Cleber Gouvêa. 

 

 

Todas as suas experiências com a gravura e a escultura foram valiosas para 

a sua formação de pintor. De posse de um acervo de conhecimentos 

práticos do oficio de pintar, Cleber não se faz de rogado, e nem cai no apelo 

fácil do comercialismo. Daí a durabilidade e a credibilidade de seu nome 

perante a crítica nacional. Ao documentar o silêncio e a natureza que o 

cerca, Cleber não se limita a documentar o real. E não se vá acusá-lo de ser 

um pintor frio, incapaz de entregar-se a uma emoção violenta, universo de 

suas telas. Sua área de reflexão e entrega é o das formas espacialmente 

colocadas como se fizessem parte de um jogo, tão equilibrado e perfeito 

como o da natureza, em toda a sua tão simples e natural complexidade, 

conservando o mesmo requinte da composição, a mesma maneira de cortar, 

o mesmo gesto característico de pintar (O Popular, Caderno 2, 04/06/81). 
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A Galeria atacava em três frentes. Os artistas, os jornalistas/colunistas, e 

a relação com críticos e artistas dos grandes centros, formando um núcleo forte 

de agregação de valores. A galeria construía um status de qualidade expondo 

os grandes nomes nacionais. Esse status reverberava em suas exposições de 

artistas locais, que ao mostrarem no mesmo local, produziam uma relação de 

equivalência e similaridade qualitativa em relação aos artistas consagrados do 

circuito nacional. Essa similaridade era reforçada pelos jornalistas e colunistas 

do jornal de propriedade da galeria, e o resultado desse jogo de significações 

refletia no mercado gerado pelos decoradores e colecionadores da cidade.  

 

 
Figura 40 - Gráfico demonstrativo da dinâmica do mercado goiano promovido pela Casa 
Grande Galeria 
 
 

Podemos observar na imagem acima a representação gráfica da 

influência de artistas e críticos vindos de grandes centros na legitimação de 

artistas locais e na formação de um imaginário do que seria uma arte de 

qualidade. Podemos observar também que a utilização dessa construção de 

gosto, sempre reafirmada pelos jornalistas e colunistas é sintetizada em mercado 

pelos decoradores e colecionadores. 
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3.6 - O Mercado Crescente 
 
 

A diretora da Casa Grande Galeria de Arte, Nair Câmara, via o 

crescimento do mercado de arte como um processo natural, e não somente uma 

ação da Casa Grande. Em depoimento à O Popular ela afirma que “o número de 

galerias de arte vem aumentando. O mercado absorve, sim, a produção dos 

artistas locais” (O Popular, Caderno 2, 12/03/81). A Relação da Casa Grande 

Galeria de Arte e sua articulação com o circuito artístico nacional criou 

oportunidades únicas de intercâmbio entre artistas e por conseqüência elevou a 

técnica local e aproximou os debates pictóricos da arte goiana com o contexto 

nacional. O que a Casa Grande fez pelo mercado goiano foi trazer para 

apreciação do público goianiense artistas que só podiam ser vistos em museus.  

Por conseqüência dessa grandiosa articulação promovida por Célia 

Câmara e Nair Câmara é que foi possível organizar individuais das celebridades 

mais requisitadas do mundo da arte no período, como foi a individual de 

Calasans Neto e a de Bernardo Cid. Outros artistas de renome, que mostraram 

na Casa Grande os seus trabalhos, foram Concessa Colaço (tapeçaria), Arruda 

Sales e Franklin Jorge (Rio Grande do Norte). Dentre os locais, Siron Franco fez 

várias individuais, Cleber Gouvêa, D. J. Oliveira e Amaury Menezes. Outra 

realização de alto nível foi a coletiva de escultores brasileiros, que trouxe Mario 

Agostinelli, Vasco Prado, Marília Kranz, Cleber Machado, Ascânio M.M., Neuza 

Morais, Antônio Poteiro e Gustav Ritter. 

Um detalhe que deve ser reiterado e que define a distinção da Casa 

Grande das demais outras galerias era a possibilidade de existir sem se auto 

sustentar. As exposições de artistas consagrados, apesar de movimentar o 

cenário local, estimular produções de artistas locais, criar patamares de 

qualidade e agregar valores de grandeza e status ao espaço, ao contrário do que 

se esperava, não funcionava como um bom negócio comercial. As vendas eram 

baixas, e todo o dinheiro investido nas vernissages e nos transportes das obras 

não retornavam como ativo financeiro para a galeria. Isso reforça a presença da 

Casa Grande como um centro de experimentação da mercadologia da arte em 

Goiânia.  

Outro aspecto importante desenvolvido neste período foi a forma de 

apreçar as obras de arte. As obras era apreçadas pelo metro quadrado, o que 
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transformava a matéria da obra mais importante que sua execução. Um quadro 

maior porém de pior qualidade podia valer mais do que um quadro menor de 

melhor qualidade. A galerista e marchand goiana, da Potrich Galeria, Ludmila 

Potrich, em entrevista para este trabalho comenta que “o apreçamento por metro 

quadrado continua sendo uma boa forma de avaliar, mas é pelo currículo que se 

mensura”12 (POTRICH, março de 2013), ela afirma que “como hoje as obras não 

se constituem mais somente de telas e bidimensionais o apreçamento teve que 

procurar outros métodos de avaliação como a oferta e a procura, artista da moda, 

fase ou série desejável” (p.1). 

Mas como em 1980 a arte goiana se resumia em pintura a óleo, gravura 

ou aquarela, o metro quadrado era bastante utilizado no apreçamento das obras. 

Vários artistas não reconheciam esse método desenvolvido pelos marchands 

como uma avaliação coerente e legítima, mas o mercado já ditava as regras e o 

apreçamento por metro quadrado dominou o mercado de arte goiano dos 80 

para desgosto de D.J. Oliveira. 

 

Falando sobre o preço médio de seus trabalhos (entre 30 e 80 mil cruzeiros) 

(300 à 700 dólares na época), D.J. explica que, infelizmente, ainda se 

compra arte por metro quadrado no Brasil, razão por que se tem que vender 

mais caros os quadros maiores e mais baratos os menores.  D. J.  aponta 

para um quadro pequeno, reproduzindo um trecho da estrada de ferro (a 

parte de reparos nos vagões) – um quadro belamente realizado, 

aparentemente sem emoção, mas contendo profunda sensibilidade, e 

imenso amor ao homem que movimenta tudo isto. Pois bem, este quadro 

será vendido por trinta mil, por causa de tamanho, quando seu preço deveria 

figurar entre os mais altos. “Isso acontece – explica o artista em função de 

que a burguesia – a nova burguesia, os novos ricos – compram quadros 

apenas como elementos decorativos, daí o valor que conferem ao fator 

“metro quadro”, em obras de arte (O Popular, Caderno 2, 22/11/81). 

 

O que pode se notar pelos estudos nos textos jornalísticos da época é que 

essa nova burguesia mencionada por D.J. Oliveira, os emergentes, eram os 

principais clientes da arte goiana dos anos 80, e quem mais comprava arte não 

                                                 
12 Dados obtidos em entrevista gravada com a marchand Ludmila Potrich em março de 2013. 
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era a classe alta e, sim, a classe média. A prova de que existiu um mercado de 

arte em Goiânia é o fato de que dezenas de artistas sobreviveram de seu 

trabalho, galerias se multiplicaram, e profissionais do mercado de arte como 

marchands, galeristas, jornalistas culturais, se constituíram e se consolidaram 

fazendo escola para os que vinham chegando. Viver de venda de quadros era 

um ato heroico em todo o Brasil, principalmente nos grandes centros, mas em 

Goiânia dos anos 80 era uma realidade presente e determinante. 

 

 

3.7 - O apreçamento por metro quadrado  

 

Esse processo observado por DJ Oliveira de avaliação por metro 

quadrado de obra, utilizado pelos marchands, que acontecia na década de 80, 

ainda acontece em Goiânia, e no Brasil. Em entrevista para esta pesquisa a 

marchand Eliane Miklos, que trabalhou na Félix Galeria de Arte e depois como 

marchand do artista plástico goiano Siron Franco, comenta sobre o apreçamento 

de obra por metro quadrado. 

 

Até hoje é assim, o metro quadrado, linear. Por exemplo, hoje o do Siron é 

11 mil dólares, ou seja, um quadro de medida 1m x1m, que dá o que? mais 

ou menos 22 mil reais. Na década de 80 o metro quadrado do Siron valia 

muito mais. Mas não são só os da década de 80, por exemplo, o metro 

quadrado do Pitágoras está hoje 6 mil reais13 (MIKLOS, 2013, p.2). 

 

Questionada sobre o paradoxo proposto anteriormente por D.J. Oliveira, 

de que uma obra menor de um mesmo artista poderia ser melhor do que uma 

obra de maiores dimensões, Miklos faz o seguinte comentário: 

 

não tem outro jeito, o próprio mercado funciona melhor dentro de 

formatações. Se você pegar uma obra pequenina, mas maravilhosa, ela é 

pequenina e maravilhosa, mas é pequena (MIKLOS, 2013, p.1). 

 

 Essa formatação que o mercado delineia para seu melhor funcionamento 

subverte uma ordem curiosa na relação entre o cliente (comprador) e a obra de 

                                                 
13 Dados obtidos em entrevista gravada com a marchand Eliane Miklos em maio de 2013. 
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arte. Para Bourdieu “a obra de arte considerada enquanto bem simbólico não 

existe como tal a não ser para quem detenha os meios de apropriar-se dela, ou 

seja, de decifrá-la” (BOURDIEU, DARBEL, 2003, p.71). Pois bem, quando o 

mercado formata o valor da obra por sua dimensão, a relação do comprador com 

a obra desloca o lugar do “bem simbólico”. “O bem simbólico” (p.71) não se 

perde, ele continua, mas a simbologia que gera o “bem”, no sentido material de 

“ter”, se desloca, não em sua completude, mas em grande parte, da obra para o 

artista produtor da obra. O comprador, neste caso, estará adquirindo menos a 

simbologia da obra (e o que ela apresenta e questiona), e mais a simbologia que 

o determinado artista representa, portanto, quanto maior o objeto, mais desta 

simbologia ele se apropriará. 

 Mas e quando for uma escultura ou uma instalação, como se dá esse 

processo de apreçamento? Para essa questão o artista Gilvan Cabral, que faz 

suas esculturas em madeira, comenta sobre o mercado da escultura: 

 

Os compradores tem predileção pelas peças de motivo sacro, como “São 

Francisco de Assis”. Isto obriga o escultor a sair do tema que aprecia, e que 

faz naturalmente vocacionado, que é o da análise e denúncia da sofrida via 

do camponês. Todas as peças sacras que eu faço vendem imediatamente. 

Muitos as compram não porque sejam obras de arte, e sim porque atendem 

às suas carências de religiosidade. Querem ter em casa o santo de sua 

devoção, e como os acham expressivos quando esculpidos em madeira 

compram as peças, sem preocupar com o preço. Diga-se que a questão do 

preço não está, como muitos pensam, ligada somente ao tamanho das 

peças. Muitas vezes, uma peça pequena dá mais trabalho, em sua 

execução, e sai mais perfeita do que uma grande. Por isso não entendem 

quando o artista dá um mesmo preço para as duas (O Popular. Caderno 2, 

07/05/82) 

.  

 

Gilvan Cabral, em uníssono com D. J. Oliveira, também alerta para a 

ineficácia do sistema do apreçamento da obra pelo tamanho do objeto. Mas 

Cabral comenta que essa é uma de suas preocupações menores. Um problema 

que existia em Goiânia, segundo o artista, era a dificuldade de encontrar uma 

galeria que se dispusesse a realizar uma exposição de esculturas, mesmo 
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quando se tratava de artistas consagrados. Segundo Cabral, isso se dá pelo 

baixo atrativo comercial inerente à escultura. O artista, não só alerta para o 

preconceito das galerias com as esculturas como afirma que “as galerias não só 

excluem as esculturas como não deixam mostrá-las junto com os quadros” (O 

Popular. Caderno 2, 07/05/82).  

Para a escultora goianiense Neusa Moraes, realmente a escultura é um 

item mais complicado de se expor, por isso que o escultor fica um pouco 

marginalizado. Segundo a artista, expor uma escultura depende muito da relação 

da dimensão da escultura com o tamanho do espaço, depende também da 

incidência da iluminação natural, etc. “Além do mais que compradores têm muito 

mais dificuldades em colocar uma escultura em suas casas e escritórios do que 

acomodar quadros em paredes” (O Popular. Caderno 2, 07/05/82). Outro ponto 

que encarece o trato com a escultura é o transporte. Se uma escultura é de pedra 

ou de madeira, dependendo de sua dimensão e o destino que irá ser 

transportada, o seu transporte pode sair mais caro que a própria escultura.    

 

 

 – Arte Antiga Galeria/Potrich- Galeria de Arte Contemporânea 

 

A história da Galeria Potrich merecia um trabalho exclusivo. A importância 

da Galeria como espaço de construção e debate das ideias modernas da arte, e 

agora das ideias contemporâneas, é um determinante na História da Arte de 

Goiás. Com exposições de grandes nomes nacionais, e um intercâmbio 

articulado com as mais importantes galerias do Brasil, principalmente de Belo 

Horizonte e São Paulo, a marchand Marina Potrich junto com sua irmã Marúcia 

Pinheiro de Lemos transformaram a Arte Antiga Galeria, que inicialmente surgiu 

com interesses que tendiam ao mercado de antiguidades, em uma referência ao 

que tinha de mais novo nas artes plásticas do Brasil. 

A Galeria passou os anos 80 dividindo as atividades entre arte moderna 

e leilões de antiquários que logo foram ganhando contornos modernos, 

principalmente pelo generoso mercado de pintura que se instaurara em Goiânia. 

A Galeria que abriu em 1980 com o nome de Arte Antiga Ltda. em um espaço no 

setor oeste, com a saída de Marúcia Pinheiro em 1990, se torna Marina Potrich 

Galeria e a galeria abre sua nova fase em sua nova sede no Jardim Goiás, onde 
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permanece até os dias atuais, sendo considerado um dos espaços de exposição 

de arte mais belos e conceituados da cidade. 

Abrigando individuais e coletivas e organizando leilões de arte moderna, 

a Arte Antiga trabalhou com quase todos os grandes nomes da arte goiana dos 

anos 80. Roos, Antônio Poteiro, Amaury Menezes, D.J. Oliveira, Iza Costa, 

Fernando Costa Filho, Omar Souto, Siron Franco, Simas, Sancler, Tai Hsuan-

na, Selma Parreira, Juca de Lima, Cleber Gouvêa, Sanatan, Dalva, Deck, Carlos 

Sena, entre outros. Aliás, foi lá onde Carlos Sena realizou sua primorosa 

exposição “Uma Peça em Três Atos”, nos anos dourados da arte goianiense.  

A Arte Antiga Galeria, ou melhor, a atual Galeria Potrich possui uma 

história que se confunde com o passado de sua própria família. A Arte Antiga 

começa com duas irmãs, Marina e Marúcia. Dez anos depois, após passarem 

todo o fenômeno do mercado dos anos 80 juntas, se separam, e Marina segue 

com a galeria priorizando a arte plástica sobre a antiguidade. Na década de 90, 

a arte já estava entre a modernidade e a contemporaneidade, o questionamento 

dos artistas aos suportes tradicionais das obras já apareciam em Goiânia, e o 

espaço mais adequado para sua exibição era o espaço Marina Potrich.  

A Galeria Potrich se apresentava perfeita para a exibição de instalações 

e objetos. Tanto que ao completar 20 anos de existência, a galeria passa por 

uma reforma gráfica e institucional e passa a se chamar Potrich – Arte 

Contemporânea. Este novo nome já aparece acenando para o controle da galeria 

pelas duas filhas de Marina, Ludmila e Tatiana Potrich, que hoje gerenciam o 

espaço. 

Como que em uma espiral histórica, a galeria que nasce com duas irmãs, 

passa por uma síntese administrativa, gerencial, e intuitiva, e “retorna” a duas 

irmãs. Outras duas irmãs, filhas, sobrinhas, do mesmo sangue, mas distintas. 

Curiosamente, nestes trinta e poucos anos de galeria, e agora sob o comando 

das duas filhas de Marina, a Potrich Galeria manteve o olhar atento para o que 

tinha de mais questionador e singular na arte, tanto moderna quanto 

contemporânea.  
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- Félix Galeria de Arte 

 

Um dos espaços de arte mais movimentados da década de 80 foi a Félix 

Galeria de Arte, de propriedade de Maria Lúcia Félix Bufaiçal. A Félix Galeria 

representa o grande momento do mercado goianiense. Acontecendo de fato a 

partir de 1985, já com o mercado de arte constituído, foi uma das galerias que 

mais venderam obras de arte em Goiânia de 1985 à 1989.  

Maria Lúcia Félix Bufaiçal, intelectual, escritora, poeta, professora no 

Instituto de Ciências Humanas e Letras da Universidade Federal de Goiás, era 

casada com Ricardo Freua Bufaiçal, professor influente e respeitado no 

Departamento de Física da UFG, universidade da qual foi eleito reitor, assumindo 

entre os anos de 1990 e 1993. Portanto a Félix Galeria abre as portas em 

meados da década de 80 com grande respaldo cultural e teórico, tendo por 

frequentadores de seus vernissages professores e intelectuais de diversas áreas 

do conhecimento. Coincidindo com uma época de intensa produção dos artistas 

locais e de uma tendência clara de uma afirmação dos valores da terra, o 

comércio de arte na Félix estourou. Segundo Eliane Miklos, marchand da Félix 

Galeria em 1985, era raro o dia em que não se vendia pelo menos uma obra 

(MIKLOS, maio 2013). 

 

Eu fui convidada para trabalhar na galeria de arte, na Félix Galeria, pela 

Maria Lúcia Felix Bufaiçal. Iniciei na galeria em 1985. Iniciei no auge do 

mercado, porque vendia muito bem. A galeria era super freqüentada. Por 

incrível que pareça, a maior parte dos colecionadores eram professores da 

UFG, pelo fato do Ricardo (Bufaiçal) ser da UFG. Desde essa época venho 

acompanhando o mercado de lá pra cá e vejo como caiu o poder aquisitivo 

do professor. Eram bons clientes, não só por causa da grana, mas por causa 

do olho, da sensibilidade, do conhecimento. É uma clientela que me fez falta. 

A galeria vendia bem, era raríssimo não vender um quadro por dia, vendia-

se toda semana (MIKLOS, 2013, p.1). 

 

 Os vernissages na Félix Galeria de Arte eram um acontecimento cultural. 

“A Galeria era muito frequentada”.(MIKLOS, 2013) Maria Lúcia e Eliane Miklos 

ajudaram a lançar novos nomes no mercado de arte goianiense. Por ali 

passavam e surgiam artistas selecionados e de qualidade que estão no circuito 



142 

 

 

de arte ainda hoje, como o caso de Fernando Costa Filho e Edney Antunes e 

Enauro de Castro.  

 A Galeria trabalhava com exposições coletivas e individuais. Muitos dos 

artistas que ainda estão em atividade realizaram individuais na Félix Galeria. 

Fernando Costa Filho, Sanatan, Zé César, Luis Augusto Jungmman, Fé Córdula, 

Edney Antunes, Elder Rocha Filho, Roos, Aguinaldo Coelho, entre outros 

realizaram exposições individuais na galeria. 

 A Félix também era conhecida por suas exposições coletivas do mês de 

maio, explorando aí a atividade comercial do dia das mães. Em uma destas 

exposições de maio é que o artista “Enauro de Castro é lançado no mercado das 

artes” (O Popular, Caderno 2, 05/07/87). A tradição da exposição de maio ficou 

marcada na história da Félix Galeria e por ali passaram desde novos talentos até 

nomes consagrados. Já tradicional no circuito goiano, a exposição de maio da 

Félix Galeria ganha destaque em 1986 na coluna de Brasigóis Felício. 

 

A Félix Galeria de Arte abre hoje, às 21 horas, a exposição coletiva de maio, 

que promove anualmente reunindo trabalhos de pintores goianos sobre o 

tema Mãe, incluindo-se também motivos florais e os que focalizam noivos e 

crianças. Essa exposição dedicada a homenagear as mães é realizada 

todos os anos, e vem se tornando uma tradição no panorama dos eventos 

ligados às artes plásticas em Goiás. Para a mostra que se abre hoje à 

visitação do público, Maria Lúcia Félix escolheu obras dos artistas Siron 

franco, Carlos Senna, Tai Hsuan-na, Diva Goulart, Omar Souto, Fernando 

Costa Filho, Antônio Poteiro, Amaury Menezes, Saida Cunha, Leonam 

Fleury, Selma Parreira, Roos e Sanatan. (...) Cada um com sua técnica e 

sua visão do fenômeno criador interpreta o tema em telas que não foram 

preparadas antecipadamente para este fim, apenas sendo utilizado um 

critério de escolha que impõem à exposição uma unidade desejada (O 

Popular, Caderno 2, 04/06/81).  

 

 O escritor e jornalista Brasigóis Felício, neste texto, deixa claro a tradição 

que se tornou a exposição das Mães, e mostra a quantidade de artistas que 

tinham produção nova para ser explorada. No texto também o escritor enfatiza 

que a produção dos artistas não se deu devido à encomenda, e sim que cada 

artista procurou em sua produção alguma obra que se adequasse à temática 
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proposta pela galeria. Fica claro a preocupação de Felício em esclarecer que as 

obras dos artistas citados não foram produzidas sob o efeito de uma temática, e 

sim, que surgiram naturalmente, fazendo parte do resultado espontâneo da 

própria pesquisa estética do artista. Nota-se o autor tentando preservar a 

competência artística dos membros da coletiva em relação ao direcionamento 

temático sugerido pela galeria para a comemoração do dia das mães. Sobre 

competência artística e a sua relação com os signos do cotidiano Bourdieu 

(2007) faz o seguinte comentário: 

 

A competência artística define-se, portanto, como o conhecimento prévio 

dos princípios de divisão, propriamente artísticos, que permitem situar uma 

representação, pela classificação das indicações estilísticas que ela contém, 

entre as possibilidades de representação que constituem o universo 

artístico. Esse modo de classificação opõe-se ao modo que consistiria em 

classificar uma obra entre as possibilidades de representação que 

constituem o universo dos objetos cotidianos ou o universo dos signos, o 

que equivaleria a tratá-la como um simples monumento, ou seja, como um 

simples meio de comunicação, encarregado de transmitir uma significação 

transcendente. Perceber a obra de arte de maneira propriamente estética, 

ou seja, enquanto significante que nada significa além dele próprio, consiste 

em evitar considerá-la, como se diz às vezes, “desligada de tudo, do ponto 

de vista emocional ou intelectual, salvo dela mesma”, em suma, abandonar-

se à obra apreendida em sua singularidade irredutível, e, em vez disso, 

identificar seus traços estilísticos distintivos, colocando-a em relação 

exclusiva com o conjunto das obras que constituem a classe da qual faz 

parte (BOURDIEU, 2010, p.73).  

 

 O dia que era celebrado a vernissage da coletiva do dia das mães na Félix 

Galeria de Arte coincidia com o dia de abertura da galeria, 6 de maio. Portanto, 

todos os anos, a exposição das mães celebrava o aniversário do espaço. 

Intencionalmente ou não, promovia um feriado comercial. Promover um feriado 

comercial como o dia dos pais, o dia das mães ou o dia das crianças, é uma 

estratégia de mercado. Muito simples e muito franca, mas é estratégia de 

mercado. É o dia das mães. Você vai dar um presente para sua mãe. Porque 

não dar um quadro? E funcionou. As exposições de maio vendiam tudo. Mas 
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entre as documentações da época você descobre que não foi a Félix a primeira 

galeria a explorar o “mercadão”. Outra tradição, de outra galeria em Goiânia, 

mais antiga e mais lucrativa já existia. A famosa exposição de mini pinturas (para 

presentes natalinos) promovida pela casa Grande Galeria de Arte.  

Nesta promoção, já tradicional na Casa Grande, a galeria delimitava não 

só o tema, como a dimensão dos trabalhos, que tinham que ser miniaturas, para 

que os preços fossem acessíveis e as obras pudessem ser adquiridas para 

presente. E quem participava deste grande feirão eram os artistas mais 

premiados de Goiás. Siron Franco, Cleber Gouvêa, Antônio Poteiro, Omar Souto, 

Sanatan, Élder Rocha lima, Amaury Menezes, Roos, Juca de Lima, D.J. Oliveira, 

Iza Costa, praticamente todos os renomados.  

 A ideia das coletivas comemorativas vingou. Principalmente associada ao 

formato das miniaturas. Em 1986, já era possível observar outras galerias 

“celebrando” os feriados comerciais. Só que nem todas tinham o alcance de 

oferecer um mini Siron Franco ou um mini Poteiro, o que garantiu a um número 

restrito de galerias o poder de realizar o feirão dos consagrados.  

 

Artistas goianos que mais vendiam no mercado de arte goianiense 

 

Dentre todos os agente do mercado de arte que cito neste trabalho os 

artistas sem dúvida é o agente deflagrador de toda estrutura. Não é uma peça 

que funciona sozinha, mas é a peça essencial. Goiânia, apesar de ter uma 

“tradição” de possuir artistas que ganham reconhecimento no cenário nacional, 

iniciando com Veiga Valle, depois Frei Confaloni, Cleber Gouvêa, Siron Franco 

e hoje Marcelo Solá, a verdade é que em 1980, apesar de a cidade de Goiânia 

possuir um espírito de defesa regional e orgulho de seus filhos célebres, a 

verdade era diferente: 

 

comparado a outros Estados mais ricos, mais desenvolvidos, mais cultos e 

mais antigos, com influência de centros mundiais em seus modus vivendi, 

friccionando as ideias, gerando movimentos, derramando criatividade, Goiás 

chega a quase não pesar em termos de produção artística (O Popular, 

Caderno 2, 01/01/82) 

 



145 

 

 

 Mas é errôneo achar que essa tradição de produzir bons artistas é 

somente uma ufania regionalista. É um fato, e temos os artistas e seus currículos 

para a comprovação. Temos hoje Siron  com seu metro quadrado de tela valendo 

11 mil dólares, Marcelo Solá, vendendo obras 1m x 1m por 12 mil dólares. Agora 

mesmo podemos encontrar um Poteiro de dimensões 90cm x 100 cm por 16 mil 

reais, à venda na web. Acontece que a arte goiana é profícua e sempre está 

renovando seu quadro de artistas. Dentre eles sempre existem os persuasivos, 

e os que estão dialogando com o pensamento estético nacional/internacional.    

 Entretanto, no início da década de 80, em uma análise feita na época, 

escrita pelo jornalista Eduardo Jordão, observa-se que as artes plásticas 

dependiam muito do desenvolvimento político e econômico do país. Neste 

contexto, obviamente, Jordão se referindo ao mercado, ele conclui que, “uma 

postura favorável das elites é fundamental para o viçoso florescimento das artes” 

(O Popular, Caderno 2, 01/01/82).  

No início da década de 80, com o mercado incipiente na cidade, a figura 

do artista enquanto um trabalhador remunerado e organizado, não existia. 

Existiam alguns célebres que eram escolhidos como os gênios da cidade na 

época, mas uma categoria de trabalho ainda não se tinha constituído. Portanto 

artistas apareciam, ficavam na ativa por pouco tempo e logo desapareciam. 

Artistas que ficavam só na experimentação, sem sair dos ateliês, “e tinham os 

que passavam o tempo todo nas ruas, nos bares, nas farras, sem experimentar 

nada, lamuriando os tempos recessivos, a retração do mercado, a burrice das 

elites e a pobreza do povo” (O Popular, Caderno 2, 01/01/82). 

Os artistas goianos estavam atentos ao que acontecia no Rio e em São 

Paulo, sabiam da existência dos concretistas brasileiros, sabiam da nova turma 

pró-pintura da geração 80, sabiam o que acontecia no cenário artístico de Paris, 

e de Nova Iorque, tudo através das publicações Revista Galeria e o Guia das 

Arte como comenta Carlos Sena (2009) em uma entrevista realizada na cidade 

de Goiânia: 

 

os dois veículos de arte eram a Revista Galeria e o Guia das Artes, quem 

aparecesse lá estava consagrado, quem não aparecesse estava fora. Então 

era uma norma, todo e qualquer artista tinha que se inteirar de tudo o que 

estava aparecendo ali; os emergentes, os Leonilsons (sic), as Catundas 

(sic), por esses canais que eles apareciam. Por esses canais também que 
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eu fico conhecendo o Hélio Oiticica e isso dá uma mudada na minha cabeça. 

Os “Parangolés”, os “Penetráveis”, os Bólides” e tudo mais. E eu começo a 

fazer experimentalmente isso em minha casa (SENA, 2009, p.8). 

 

 Mas, na maioria dos casos, o que se observa nos depoimentos de Jordão 

(01/01/82) é que “no que diz respeito à criatividade inovadora, às novas 

propostas pictóricas, pouca gente ousou, com medo, entre outras coisas, do 

passo atrás de sua pequena clientela”. O mercado era tão pequeno e flutuante, 

que experimentações mais agressivas, e assimilações de teorias mais 

“vanguardistas” no sentido de mais questionadoras, foram abdicadas em favor 

da construção dessa clientela que era rara e ainda não se constituía em 

mercado. O que Jordão (01/01/82) coloca é que na maioria das vezes os artistas 

“limitavam-se a fazer acanhadas variações sobre o mesmo tema, sem ao menos 

ousar mudar, ainda que em parte, suas palhetas” (O Popular, Caderno 2, 

01/01/82). 

 Acontece que bem no início dos anos 80 o mercado foi conservador, tanto 

por parte dos artistas quanto por parte dos clientes. Por conta de uma tendência 

ascendente do mercado no final da década de 70, o conservadorismo submergiu 

da insegurança própria de mercados flutuantes. E o que se viu foi uma retração 

de vendas em 80 e 81. Os poucos galeristas que existiam na época afirmam que 

não houve retração nas vendas, o que houve foi uma comparação com o 

mercado super ascendente do final dos anos 70. E que pelo contrário, “foi um 

ano muito bom, com vendas compensadoras, embora menores, comparado aos 

índices alcançados na década de setenta” (p.1).  

 

Com pouco mais de 800 mil habitantes, dos quais apenas uns dez por cento 

sabem o que é arte, compram e colecionam, Goiânia vendeu 

extraordinariamente, ou seja, em torno de mais de 1,800 trabalhos de 

artistas goianos, entre desenhos, gravuras e pinturas. E isso deu para 

sustentar as famílias de todos. Alguns até investiram em ateliers luxuosos e 

mansões que,  contado assim, pouca gente acredita. Alguns novos, contudo, 

tiveram fases difíceis de sobrevivência, mas continuaram firmes. E, para 

sobreviver, não raro, lançaram mão de outros expedientes afins: fizeram 

“retratos de madames”, painéis em empresas, decorações de clubes, etc (O 

Popular, Caderno 2, 01/01/82). 

 

 O início dos anos 80, até 82, não foi o grande momento para as vendas 

mas foi um excelente momento para a criação de um público, e esse papel se 
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deve principalmente a casa Grande Galeria de Arte e sua incrível estrutura 

midiática. Os poucos artistas de renome venderam bastante no início da década, 

como Siron Franco, Poteiro, Cleber Gouvêa e D.J. Oliveira, mas a grande maioria 

dos artistas passava fome. E um mercado efetivado é um mercado corrente, 

onde todos estão produzindo, vendendo, comprando e o dinheiro está 

circulando. Neste caso o dinheiro circulou na mão somente dos artistas 

celebrados.  

Os artistas novos, ou como se diz no circuito, os novos valores, tentavam 

se virar como podiam. Houve a tentativa por parte da prefeitura na época de 

organizar salões de novos valores, com júri composto por críticos importantes. 

Mas a iniciativa gerou mais críticas que benefícios e logo foi extinta.  

 

A meu ver, a maioria dos artistas gostaria de ter uma galeria comercial. 

Precisamos ajudar os artistas a ter representação nas galerias. Para os 

artistas mais jovens, o apoio dos pares (...)continua sendo o elemento mais 

importante. Mas no final, ao longo do tempo, a reputação do artista é feita 

no mercado.(O Popular, Caderno 2, 01/01/82). 

 

 

A falta do Salão da Caixego foi um ponto decisivo nessa redução da 

participação dos jovens artistas no contexto do mercado local, pois o Salão, alem 

de dar a visibilidade e currículo para o artista, ainda podia ser uma fonte de renda 

caso a artista fosse contemplado. 

 

...o famoso salão da Caixego, cuja ausência muito tem prejudicado os 

artistas, sobretudo os novos. Estes por que precisam sempre de 

oportunidades importantes, capazes de confirmar seus valores, atribuir-lhes 

incentivos, formar currículos e abrir portas para suas exposições coletivas 

ou individuais. Os já consagrados, tanto pelo resultado dos longos anos de 

luta quanto pela fama e pelo conceito alcançado, estão acima disso. 

Vendem bem com crise ou sem crise, freqüentam bienais, boas galerias nas 

grandes capitais e ganham invejáveis espaços nos veículos de massa (O 

Popular, Caderno 2, 01/01/82). 

   

Mesmo sem o Salão da Caixego os anos 80 iniciaram uma onda positiva 

dentro das artes de Goiás. Consequência dos anos anteriores, de muito trabalho 

e censo profissional, o início da década marcou uma nova etapa para as artes 

plásticas no Estado de Goiás, revelando muitos nomes de artistas e celebrando 
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o sucesso dos consagrados em território nacional. O que a década promete e 

veremos que ela irá cumprir é a manutenção da produção de novos valores, 

revelando ou fazendo explodir sempre novos talentos, numa ampliação da visão 

universalizante de mundo, da participação obrigatória dos artistas nesse 

caminho de violentas modificações sócio-politica-cultural, portanto sempre 

apresentando novidades. A grande armadilha moderna.  

O extenso número de artistas que produziram na época trabalhos de 

qualidade e também participaram efetivamente do mercado é extenso, alguns 

deles como Siron Franco, Antonio Poteiro, D.J. Oliveira, Cleber Gouvêa, Iza 

Costa, Vanda Pinheiro, Neusa Moraes, Maria Guilhermina, Roos (Roosevelt de 

Oliveira), Gomes de Souza, Zé Cesar, Cléa Costa, Amaury Menezes, Juca de 

Lima, Omar Souto, Da Cruz, Sanatan, Fernando Costa Filho, Tai Hsuan-an, 

Dinéia Dutra, Neusa Peres, Carlos Sena, Selma Parreira, Maria Ciça Fitipaldi, 

Dina Cogolli, M. Cavalcante, Sebastião dos Reis, Reinaldo Barbalho, Elifas, eram 

os mais frequentes em exposições e coletivas. Minha escolha para dedicar 

algumas linhas para alguns desses artistas se deu pelo processo de 

classificação que privilegia dos mais cotados artistas no mercado de arte goiano 

dos anos 80. 

Os anos 80 começa com uma exposição de Siron Franco na Casa Grande 

Galeria de Arte. O crítico Carlos Von Schmit vem a Goiânia a convite de Célia 

Câmara, marchand da Casa Grande Galeria, e visita ateliês de vários artistas 

goianos. Siron expõem 40 telas no MAM de São Paulo. Thomas Ritter abre 

exposição coletiva em conjunto com a retrospectiva da carreira artística de seu 

pai Henning Gustav Ritter, falecido em 1979. A artista Ana Maria Pacheco, 

morando na Europa é patrocinada pelo grupo europeu de financiamento da 

cultura o The Retigraphic Society. O artista paulista Cláudio Tozzi expõe na Casa 

Grande. Dinéia Dutra depois de uma intensa pesquisa aprimorando sua técnica 

de gravura em metal lança álbum de gravador com 10 de seus melhores 

trabalhos. A cidade recebe o crítico de arte Alberto Beutenmüller, que faz visitas 

em ateliês de artistas goianos. 

 Em 1981, Siron integra a comissão de artistas brasileiros na IV Bienal de 

Arte de Medelin. Rosangela Imolesi Garcia inicia os trabalhos de restauração do 

acervo cultural da prefeitura de Goiânia. O crítico de arte Walmir Ayala faz a 

apresentação da exposição individual de Gomes de Souza na Galeria 
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Macunaíma, no Rio de Janeiro. Iza Costa é premiada no VI Salão de Arte de 

Ribeirão Preto. Antonio Poteiro é convidado pelo crítico Victor Musgrave para 

participar da Bienal de São Paulo no pavilhão de “Arte Incomum”. D.J. Oliveira, 

depois de um longo período sem mostrar seus trabalhos, volta à pintura e expõe 

na Casa Grande Galeria de Arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Siron Franco 

 

O artista goiano mais requisitado na década de 80 foi o artista Siron 

Franco. Foi o recorde em vendas, o recorde em preços, ganhou os mais 

importantes salões, foi agraciado com críticas dos mais importantes pensadores 

da arte do Brasil, e também foi o recordista em primeiras capas do Caderno 2 de 
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o Popular. Siron foi um fenômeno nos anos 80. No início da década chegou a 

ser considerado um dos artistas mais importantes das artes brasileiras. O 

mercado de arte para as pinturas de Siron Franco, fora do estado de Goiás, era 

bastante significativo.  

 

...Siron Fala com certa mágoa, que ainda não é bem aceito pelo gosto 

goianiense, vendendo melhor em outros centros brasileiros. Mas seus 

preços conseguem alcançar os dos mais requisitados pintores brasileiros. 

Variando de 200 a 400 mil cruzeiros cada peça, cujas encomendas chegam 

das galerias de todos os Estados, obrigando-o a trabalhar todos os dias para 

atender apenas parte da demanda, uma vez que ele não pretende virar uma 

máquina de pintar em série correndo o risco de diminuir a qualidade e 

comprometer sua carreira (O Popular, Caderno 2, 31/10/82). 

 

Portanto, o que fazia parecer era que Siron não desfrutava do mercado 

goiano. O que não era verdade, ele mesmo ajudou a forjar esse mercado, pois 

Siron vendia bem, e vendia muito em Goiás, só que os preços das obras se 

diferenciavam, Costumava-se vender mais barato em Goiânia que em outros 

grandes centros.    

 

... rebelando-se contra a perspectiva de ter que comercializar seu trabalho, 

reduzi-lo às exigências do último modismo, ou do gosto do público. Siron 

conta que não tem mercado em Goiânia, ou o tem reduzido: “É que o 

consumidor daqui é bem comportado, e eu não conseguiria sobreviver de 

minha arte, se fosse vender aqui”.  A inventiva, para Siron, é o que fica do 

trabalho do artista, a mística mitificadora dessa palavra, é coisa que ele diz 

não curtir muito. “Trabalho tentando firmar uma espécie de compromisso 

coma minha espécie, o meu tempo. Fora disso, não acredito em arte. Ela 

tem a função espiritual de registrar a experiência do homem. Quero tornar 

visível o que as pessoas nunca pararam para ver, como disse Paul Klee. 

Não abro mão da coerência em meu trabalho, no fundo, porque sou muito 

egoísta. O artista pensa em se comunicar e daí? O Silvio Santos comunica 

pra burro, e isso ajuda em alguma coisa as pessoas?” Para Siron Franco, o 

ato de trabalhar de forma dirigida, acomodando-se no gosto ao público 

consumidor, consiste verdadeira tortura. Fiel a si mesmo, e a arte que ele 

faz mais sendo dirigido do que comandando o processo (O Popular, 

Caderno 2, 18/12/81). 

 

 

 Em 1982 Siron Franco é convidado a criar o cartaz de promoção das 

Cavalhadas de Pirenópolis. O artista paulistano Newton Resende expõe na Casa 
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Grande Galeria de Arte. O artista e escritor Millôr Fernandes chega em Goiânia 

para prestigiar a exposição de Newton Resende. Tai Hsuan-An, Amaury 

Menezes, Rosary Esteves e Paulo Fogaça criam o Atelier Livre, um espaço 

artístico-cultural, aberto na Universidade Católica de Goiás. A Prefeitura de 

Goiânia adquire para o acervo do MAG a tela “Descida da Cruz” do pintor Frei 

Nazareno Confaloni. 

Sobre o artista Siron Franco o jornalista e colunista de O Popular Eduardo 

Jordão reconhece que com indiscutível e incomum intuição para captar o que vai 

no inconsciente coletivo, Siron narra a loucura que se tornou o cotidiano, 

antevista nas leituras das colunas sociais, nas conversas do povo, no 

comportamento dos homens de negócios, na camuflagem dos noticiários da 

televisão. Siron transporta para a tela suas emoções e ideias, dando a elas um 

cunho fantástico, mas de indescritível identificação com a nossa brutal realidade 

de agora. Por tudo isso, Siron pode ser considerado um cáustico cronista da vida 

mundana e um cínico de nosso contexto social, olhando com a ironia de quem 

vê uma briga de casal, caricaturando as posturas e fantasias daqueles que 

mandam ou que, de uma forma ou de outra, influem no comportamento social 

nos governos. (O Popular, Caderno 2, 21/10/82) 

 

 
Figura 41 – Siron Branco, “O espelho”, óleo sobre madeira, 1975 
Fonte:www.paulotrevisan.blogspot.com.br 
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Jordão retoma uma crítica feita a Siron por pelo crítico Carlos Von Schmidt 

da Folha de São Paulo, “sem qualquer preocupação de pintar fácil agradável 

comerciável, consumível. Siron mantém em sua pintura um clima semelhante ao 

desenvolvido por Genet e às vezes, por Plinio Marcos. Lacerante como aquela 

cena da navalha rasgando o olho em L’Age D’Or, a pintura dele não é para 

imbecis. Requer um Qi mínimo, que também não é aquele a que se destina 

nossa TV. Pintura de impacto, reveladora, retrato nu e cru da mesquinha e 

egoísta sociedade em que vivemos, é, em um mar de burrice pictórica crônica, 

ilha em que se pode respirar. De sua Goiânia ensolarada, de céu azul, girou com 

suas criaturas desfiguradas, é espécie de consciência, de ética, a lembrar 

valores que há muito foram esquecidos” (O Popular, Caderno2, 31/10/82) 

 

 

 

 

 

 

- Cleber Gouvêa 

 

 O artista goiano Octo Marques é homenageado em exposição na Galeria 

de Artes Jaó em 1982. No mesmo ano exposição no Centro Municipal de Cultura 

abre mostra com obras do acervo da Paulo Figueiredo Galeria de Arte, de São 

Paulo. Apresentando trabalhos dos artistas, Amélia Toledo, Antonio Dias, 

Baravelli, Cláudio Tozzi, Cristina Parisi, Esteban Granero, Flávio Bassani, 

Gilberto Salvador, Glauco Pinto de Morais, Helga Miethke, Hipólito Rocha, 

Jeanete Musatti, José Roberto Aguillar, Lúcio Maria Morra, Marcos Concilio, Mira 

Schendel, Newton Mesquita, Rubens Gerchman, Sergio Rabinovitz e Wesley 

Duke Lee. O artista paulistano Glauco Pinto de Moraes expõe na Casa Grande 

Galeria de Arte. Iza Costa participa da Bienal Internacional da Irlanda e do Salão 

Internacional do Desenho Juan Miro em Barcelona. Ciça Fittipaldi e Selma 

Parreira se destacam no III Salão Brasileiro de Pintura. 
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 Em 1983 Siron Franco expõe na coletiva “42 Auto-Retratos Brasileiros – 

de Visconti aos Contemporâneos”, junto com os artistas Guignard, Djanira, 

Manabu Mabe, Di Cavalcanti, Clovis Graciano, Portinari, Pancetti e Iberê 

Camargo. D.J. Oliveira realiza o mural de Dom Bosco no Instituto Maria 

Auxiliadora. PX da Silveira Inaugura o Arroz Néon Vídeo Bar. A artista goiana 

Naura Tim mostra seus trabalhos no México. Vanda Pinheiro ocupa uma cadeira 

na Aflag – Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás. O artista gaúcho 

Cleber Machado realiza exposição na Casa Grande Galeria. Cleber Gouvêa 

mostra sua pintura na Galeria Bonino, no Rio de Janeiro. Antônio Poteiro mostra 

na Bolsa de Artes de Porto Alegre. A Casa Grande Galeria de Arte realiza a 

exposição do artista cearense Ademir Martins. Cleber Gouvêa ganha o premio 

do Salão Nacional de Artes Plásticas. O colecionador de arte brasileiro Luiz 

Antonio Gravata organiza encontro no Rio de Janeiro entre as marchands Célia 

Câmara e Giovana Bonino. O jornal The Guardian de Londres comenta sobre a 

qualidade das obras da goiana Ana Maria Pacheco. O goiano Samuel Costa se 

consolida como fotógrafo profissional em Paris. 

Cleber Gouvêa, em meio ao turbilhão de eventos artísticos entre os 

artistas goianos, realiza uma de suas exposições mais famosas de todos os 

tempos. A exposição da Galeria Bonino em 1983, a galeria mais requisitada do 

Brasil na época, localizada no Rio de Janeiro. E é neste mesmo ano que Cleber 

ganha o prêmio do Salão Nacional de Artes Plásticas.  Cleber Gouvêa, junto com 

D.J. Oliveira foram os artistas que mais dedicaram ao ensino das artes e, 

portanto, foram os que mais tiveram aprendizes e seguidores.   

Cleber, que também era professor da Faculdade de Artes Visuais da UFG, 

possuía uma paciente e meticulosa técnica de pintura, a qual praticava 

diariamente, “buscando a excelência e o profissionalismo que só eram 

encontrados em alguns dos artistas goianos” (O Popular, Caderno 2, 04/06/81).  

 

Cleber não faz concessões ao comercialismo, e nem permite que o gosto 

pelo fácil ou meramente decorativo interfira na linha mestra de seu trabalho. 

De uma forma rigorosa, ele repele, também, as atitudes demagógicas que 

pretendem imprimir tons sociais às manifestações de arte, “muitas vezes 

sem qualquer sinceridade ou convicção, apenas porque é modernoso 

construir uma arte apoiada no protesto ou na denúncia”. Como costuma 

dizer. Acima de tudo, em sua bem sucedida carreira de pintor com 

premiações importantes em todo o país, Cleber Gouvêa se preocupa com o 
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resultado plástico final de suas pinturas. Por isso não hesita em adotar e 

desenvolver técnicas meticulosas, de difícil aprendizado, com o fim maior de 

dotar o quadro de uma qualidade técnica satisfatória (O Popular, Caderno 

2, 04/06/81). 

 

O artista durante muitos anos se entregou, com convicção ascética, à sua 

criação. Segundo ele próprio, perseguiu a pintura bonita. Para ele, antes de tudo 

era necessário possuir uma consciência de que há de se evitar a facilidade das 

frases feitas. O resultado dessa postura crítica, diante do próprio trabalho, é a 

excelente aceitação dos críticos. Curiosamente, indo contra os ideais 

construtivistas que afloravam no sudoeste brasileiro Cleber não se interessava 

em encaixar seu trabalho na abstração, e isso é bem fácil de identificar quando 

o artista inclui dentro obras abstratas que podia ser dadas como já concluídas, o 

artista insere signos que remetam à fosseis e a relação da natureza com o tempo, 

figurativos por natureza, estes “fosseis” quebram a o que o próprio Cleber queria, 

a relação total com a abstração (Figura 11).  

 

...não tive grandes vôos, mas nunca estive em altos e baixos. Tanto que não 

repudio aquilo que fiz no passado. O que fazia tem o mesmo nível, a mesma 

exigência que tenho agora com o meu trabalho. Eu não mudei nada nesta 

relação direta de respeito com o meu trabalho que é, na verdade, um 

profundo respeito para com o público que me prestigia, que compra o meu 

trabalho, que coleciona o que faço. Quando cheguei para cá, já era maduro. 

E continuo o mesmo, trabalhando com toda a seriedade(O Popular, Caderno 

2, 06/07/82). 

 

O artista nunca quis nomear a sua pintura. Para ele essa definição poderia 

limitá-lo às formulações estanques das escolas. Para Cleber os modismos é que 

estão criando confusões nas cabeças das pessoas, que temem não parecerem 

vanguardistas. “Posso até a vir fazer modismos. Mas será uma coisa natural, 

não para satisfazer aos outros, pura e simplesmente.” (O Popular, Caderno 2, 

06/07/82). 
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Figura 42 – Cleber Gouvêa, óleo sobre tela, 1982. 
Fonte:www.modernidadeartes.blogspot.com.br 

 

 Em 1984 a Casa Grande Galeria de Arte dá início ao projeto 

“Interiorização da Arte”, montando exposições em diversas cidades do interior 

de Goiás. PX da Silveira inaugura a MultiArte Galeria com exposição de D.J. 

Oliveira. Artista, empresário, colecionador e ex-presidente do Museu de Arte 

Moderna de São Paulo, o paulistano Aparício Basílio, abre exposição na casa 

Grande Galeria de Arte. PX da Silveira organiza o primeiro Galeria Aberta, com 

obras de artistas e poetas pintados em outdoors pela cidade de Goiânia. A 

MultiArte Galeria organiza retrospectiva da carreira de Frei Nazareno Confaloni.  

 Em 1985 obras dos artistas Aldemir Martins, Carlos Bracher, Bustamante 

Sá, Candido Portinari, Carybé, Clovis Graciano, Darsi, Djanira, Dj Oliveira, 

Grudzinski, Heitor dos Prazeres, Humberto Espíndola, Inimá de Paula, Iza Costa, 

Manabu Mabe, Marcelo Grassman, Rebolo, Scliar, Siron Franco, Tarsila do 

Amaral, Teruz e Volpi são mostradas pela MultiArte Galeria. O crítico de arte 

Jacob Klintowitz e o artista João Câmara chegam a Goiânia para palestrar no 

Festival de Música e Artes Plásticas promovido pela UFG. Burle Marx realiza 

exposição de pinturas desenhos e litografias na MultiArte Galeria. Os jovens 

pintores goianos Luis Mauro e Raimundo Nonato são premiados no XII Salão 

Nacional de Arte Jovem de Santos. O artista gaúcho Glênio Bianchetti abre 

exposição na Casa Grande Galeria de Arte. Logo em seguida, o artista carioca 

Ivanir Geraldo Viana abre exposição na Casa Grande Galeria de Arte. MultiArte 
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Galeria mostra esculturas do artista português Antonio Santos Lopes. MAG abre 

a Semana Cultural com palestra de Dj Oliveira e com exibição de documentário 

sobre sua vida. Cléa Costa mostra seus trabalhos na Galeria Contemporânea de 

Brasília.  

 

 

- D.J. Oliveira 

 

 A Galeria da Aliança Francesa abre exposição do artista francês Adolphe 

Appia no ano de 1986. Siron Franco monta sua intervenção das “Antas” em 

frente ao Congresso Nacional. Antonio Poteiro abre individual no Instituto 

Cultural Brasil/América em Washington, Estados Unidos. Itaú Galeria abre 

mostra dos artistas alagoanos, Fernando Lopes, Solange Lopes, Pierre Chalita, 

Vicente Ferreira, Maria Amélia Vieira, Dalton Costa e Lelan. Ciça Fittipaldi Lança 

seu projeto Morená, voltado para as crianças, e concebido durante sua 

experiência com os índios Nambiquara. A MultiArte Galeria abre mostra com 

obras de Alfredo Volpi. A artista mineira Gui Hackner abre exposição de 

aquarelas na Galeria de Arte Bauhaus. O artista plástico Waldomiro de Deus 

realiza individual no MAG. O escultor gaúcho Cleber Machado cria escultura para 

o Castro’s Park Hotel. A escultora Maria Guilhermina inicia o doutorado 

“Tecnologia da Matéria Magmática e Vegetal” na Universidade da Sorbonne em 

Paris, realizando exposições na França, Suíça e Bélgica. O artista baiano 

Aderbal Moura abre individual na MultiArte Galeria. A Oficina Galeria de Arte é 

inaugurada com exposição do carioca Rubens Gerchman, mostrando litografias, 

desenhos e pinturas do artista. Os artistas mineiros, Brasileiro Lacerda, Cristiano 

Damasceno, Dirceu Mendes, Heleno Nunes, Lucia Marques, Luiz Evandro, 

Marcelo A. B., Sãnzio Menezes e Savoi mostram em coletiva na Galeria 

Bauhaus.  

O Museu de Arte de Goiânia mostra individual de Carlos Alberto Savoi. 

Antonio Poteiro mostra suas pinturas no Cassino Estoril, em Lisboa, Portugal. O 

artista plástico gaúcho Carlos Scliar mostra pinturas, litografias e serigrafias na 

Oficina Galeria de Arte. O paulistano Irany Calheiros, o baiano José Tiago, o 

matogrossense Nilson Pimenta e o goiano Sá Nuñez abrem coletiva de arte 

primitiva no Palácio da Cultura. É aberta a mostra de arte em papel na 104 
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Galeria de Arte, com obras dos artistas Aldemir Martins, Alfredo Volpi, Amaury 

Menezes, Antonio Poteiro, Cléa Costa, DJ Oliveira, Glauco Pinto de Moraes, 

Qualha, Maria Eugenia Curado, Nelson Porto, R. Burle Marx, R. Miranda, 

Roberto M. Coelho, Sebastião dos Reis, Siron Franco e Silvana Soriano. Dinéia 

Dutra finaliza dois álbuns de gravura. 

Talvez o grande mestre de toda a geração 80 de artistas goianos, D.J. 

Oliveira, ensinou e propiciou a vida na arte para muita gente. Desde dos anos 

50, imerso na produção de arte com tendências modernas chega em Goiânia em 

1956 e poucos anos depois passa lecionar na Escola de Belas Artes da UCG. 

Reconhecido como um grande pintor, gravurista, desenhista, foi como muralista 

que D.J. é reverenciado em Goiás. Criador do mural externo na fachada do 

Ginásio de Esportes da UCG, criador do mural da fachada da antiga Reitoria da 

UFG e em 1983 conclui sua obra mais famosa, o mural em afresco na fachada 

do Colégio Maria Auxiliadora. 

 

D.J. Oliveira destruiu essa imagem besta de que os artistas são sempre 

criaturas nocivas à sociedade, e gente que não se pode convidar para um 

jantar em família, uma reunião social de gente de bem, como dizem as 

senhoras da nossa melhor sociedade. Neste sentido, a sua coragem e 

coerência foram de enorme valia para que se começasse a formular uma 

ideia mais generosa do que são os artistas e os produtos que confeccionam 

do alto de suas inspirações. O mercado de arte, que só há pouco começou 

a dar o ar de sua graça, foi, em certa medida, criado por estes artistas 

pioneiros, que arregaçaram as mangas e partiram para a luta, num tempo 

em que entrar para a polícia era algo muito mais respeitoso e dignificante do 

que assumir, integralmente, para o que desse e viesse, a condição de artista 

(O Popular, Caderno 2, 22/11/81). 

 

 

 Em 1987 o artista paulistano Douglas Marques de Sá mostra individual de 

pinturas na Casa Grande Galeria. A Itaú Galeria abre exposição dos artistas 

Anna Maria Badaró e Egas Francisco. A crítica de arte Aline Figueiredo vêm a 

Goiânia para participar de mesa redonda com Adelmo Café, Glacê Freitas e 

Silvio Zamboni no Encontro de Artistas Plásticos do Centro Oeste. O artista e 

comediante cearense Chico Anysio, junto com os goianos Dinéia Dutra, Benedito 

Pedreiro, Neusa Moraes, Omar Souto, Caramuru, Dacruz e Zuleide, realizam 

coletiva na Sala Tia Amélia, no saguão do Teatro Goiânia. O artista paulistano 
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Pedro Lopes abre mostra individual no MAG. Frei Nazareno Confaloni é 

homenageado pela classe artística de Goiânia com a exposição “Homenagem 

dos Pintores Goianos a Frei Confaloni – Amigos e Ex-alunos”, mostra realizada 

na galeria que leva seu nome. A paulistana Marta H. Jakoby mostra individual de 

escultura no Gabinete de Arte Vanda Pinheiro. O artista J. Marcondes de São 

Paulo apresenta suas pinturas na Galeria de Arte Bauhaus. A MultiArte Galeria 

apresenta a mostra “11 Caminhos” com obras do artista espanhol Blanco Y 

Couto; dos mineiros Henry Vitor e Tomzé; dos paulistanos, Sarro, Jorge Franco, 

Otoni Gali Rosa, Elvio Santiago e Vilela; e dos cariocas Cazarré e Christina 

Motta. A Casa Grande abre exposição coletiva com obras dos artistas goianos 

Roos, Siron Franco, Antonio Poteiro, Selma parreira, Gilvan Cabral, Dinéia Dutra, 

Aparício; com trabalhos do carioca Rubens Gerchman; e dos paulistanos, 

Bernardo Cid, Rebolo e Guilherme de Faria. Siron Franco abre a exposição 

“Goiânia-Rua 57” na Galeria Montessanti, em São Paulo. O argentino Daniel 

Panizzo mostra suas pinturas na Félix Galeria. A Itaú Galeria promove a mostra 

“Raízes Luso Brasileiras” com o goiano Sá Nuñez e o português Camol. 

 Em 1988, o escultor mineiro Almeeides abre exposição na Sala Tia 

Amélia. Iza Costa inaugura a segunda etapa do projeto Galeria Aberta, com a 

obra “Tucanos”. O assessor de galerias de São Paulo Antonio Zago, chega a 

Goiânia e faz visitas a ateliês atrás de artistas para expor em São Paulo. A 

terceira etapa do projeto Galeria aberta é iniciada, e o artista Omar Souto cria 

uma serie de painéis para serem reproduzidos no trajeto entre as cidades de 

Goiânia e Trindade.  

É lançada a I Bienal de Artes de Goiás. O artista plástico capixaba, Kleber 

Galveas, abre exposição de pinturas no Palácio da Cultura em Goiânia. A arte 

goiana perde a artista Dinéia Dutra, que falece em agosto 1988. Rinaldo José da 

Silva, artista plástico pernambucano, mostra seus trabalhos na Itaú Galeria. 

Artistas goianos recusados na I Bienal de Artes de Goiás se organizam e montam 

a exposição “A Arte Não Oficial”. É inaugurado o Museu de Arte Contemporânea 

de Goiás. 
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– Iza Costa 

 

 Nos anos 70, Iza Costa era uma sonhadora aluna do curso regular de 

pintura e gravura da Universidade Católica. Depois de terminado o curso, os 

professores a incentivaram a promover sua primeira individual, o que para ela 

“foi a mais emocionante de todas”. Conceição Rodrigues em matéria de O 

Popular comenta que isto foi apenas o começo da carreira de uma artista 

brilhante, que em pouco tempo conseguiu firmar-se, arrancando aplausos do 

público e crítica de vários países, primeiro nações latino-americanas, depois o 

México e, mais recentemente, no velho mundo Europeu, onde Iza foi exercitar 

sua capacidade criadora, abeberando-se de novas vivências e de rica 

experiência, principalmente no plano da cultura artística.(RODRIGUES, 1982) 

 A história de Iza Costa é uma história de sucessos. É a própria vitória do 

talento, da vontade de realizar, transpor barreiras, ficar para a história das artes, 

sonho do seu tempo de menina. Já conquistou inúmeros prêmios com 

exposições, individuais e coletivas realizadas em várias partes do país. Em sua 

permanência na Europa, concorreu ao Salão Internacional Joan Mirò, em 

Barcelona; participou (Prêmio de Seleção) da bienal da Irlanda e fez ainda uma 

exposição individual em Barcelona no Museu Pinacoteca Sahadell. 

 Em uma de suas exposições de desenho em bico de pena, na cidade de 

Goiânia, críticos de arte de Goiás deram declarações sobre sua obra. De acordo 

com o escritor e crítico Miguel Jorge, um dos responsáveis pela apresentação 

do catálogo da mostra, “se para muitos é a cor que perturba os olhos, o coração, 

exercendo também certa atração física. Os desenhos de Iza Costa, trabalhados 

em nanquim, atraem pela força criativa, emotividade, pelas diversas sensações 

que nos transmitem, abrangendo o enorme universo dos espaços políticos, 

sociais, metafísicos, revelando-nos sensações de cores, luz, som, movimento, 

sofrimento, em maior ou menor intensidade, de conformidade com a 

sensibilidade de cada um”. Para ele, nesta série “Coisas da América Latina”, 

nada foi intuitivo nos desenhos da artista, já que nela Iza “desenvolveu a 

concepção do homem latino, embalando-o ou crucificando-o com a intensidade 

e a atenção exigidas pela temática, ou pela própria América Latina envolvida em 

crises sucessivas”. Assim, Iza trabalhou os detalhes com esmero, no sentido de 

induzir os olhos dos espectadores para os símbolos da repressão, do 
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autoritarismo, do falso moralismo acendendo, vez por outra, a imaginação do 

contemplador para os requintes das técnicas de tortura, vista e apreendida em 

todos os sentidos e dimensões. Dessa forma, a carga emotiva da artista deixou 

de ser meramente regional para associar-se à paixão pelos dilemas que 

circundam o chamado terceiro mundo. “Sendo assim, o interior da artista, suas 

reflexões, agora sem medo e sem barreiras, estão exteriorizados em seus 

trabalhos”. (O Popular, Caderno 2, 27/11/82) 

 Brasigóis Felício, que também participa da apresentação do catálogo, diz 

que “a visão irônica, misturada ao trágico, a indignada condenação do 

imperialismo e da opressão, tudo isto, traduzido num acabamento exímio, 

despojado, sem gritos e gestos desnecessários, confere a esta mostra de Iza 

Costa uma importância invulgar, não somente dentro de sua carreira individual 

de artista, mas também em relação ao conjunto da produção de nossas artes. 

Se antes Iza Costa já nos dera mostras expressivas de sua sensibilidade 

artística, o homem e o seu drama sendo sempre seus temas maiores, agora a 

artista comparece ainda mais possuída de indignação, em relação ao Absurdo, 

e por isso mesmo mais artista, porque completa e desafiadoramente 

humana”(Figura 9). (O Popular, Caderno 2, 27/11/82) 

 

 
Figura 43 - Iza costa, desenho em nanquim, bico de pena, 1982. (foto de jornal) 
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– Escultores 

 

 Segundo Brasigóis Felício, a escultura, gênero artístico muito apreciado, 

mas pouco conhecido em Goiás, padece do grave mal de não ser conhecida, em 

sua grandeza, em suas possibilidades expressivas. Talvez por isso, e pela 

dificuldade maior em se fazer mostras de escultura (por questões de espaço), 

esta arte não tenha adquirido, entre nós, o prestígio que tem a pintura e outras 

formas de arte. Temos, no Brasil e em Goiás, notáveis escultores, que os críticos 

e um público não muito numeroso conheceu. Em Goiás, já foram feitas tentativas 

para valorizar o gênero, como uma exposição de escultura a céu aberto, 

patrocinada pela Casa Grande Galeria de Arte, e outra mostra de escultores 

brasileiros, que teve lugar no recinto desta galeria. Encerrando o ano de 1982, a 

Prefeitura de Goiânia patrocina uma mostra que reunirá três dos mais 

importantes (se não os mais importantes) escultores goianos. Trata-se da mostra 

“100 anos de escultura brasileira”, que reunirá trabalhos de Angelos André 

Katenas, Maria Guilhermina e Neusa Moraes. 

 Para o autor, Maria Guilhermina é nome destacado da escultura brasileira. 

Seu nome, graças ao seu talento, à pertinácia de seu ofício criador, já 

ultrapassou as fronteiras do país. Pintora, escultora, professora-fundadora do 

Instituto de Artes da Universidade Federal de Goiás, Maria Guilhermina tem, em 

seu currículo, mostras e prêmios importantes, no Brasil e no exterior, não 

justificando, pois, a menção, em separado, de uma ou outra mostra ou conquista 

da artista, tantas são elas. Dotada do poder mágico de extrair vidas da pedra e 

da madeira (tem trabalhado mais em esteatita), Guilhermina dá asas à 

imaginação criadora, retirando cargas de lirismo e poesia de blocos de pedra 

que busca, ansiosa, para ter sempre material que se submeta à sua sede de 

criação. Sobre a artista, já disse Hugo Auler: “Pouco lhe importa o fato de a 

escultura não ter o mercado que possuem as obras incluídas nas demais 

categorias artísticas tradicionais; pouco lhe importa a sua andança peregrina 

pelos chãos virgens, rompendo o ventre das montanhas para extrair os blocos 

de esteatita que irão ser os materiais com que elabora, física e esteticamente, 

as suas obras: a sua satisfação está nos atos da criação. Por essa razão é que 

a obra de Maria Guilhermina mais se impõem no momento em que essa artista 

magistral na conquista de intuitos e arquétipos, se curva à inteireza monolítica 
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do material, trabalhando-o em planos articulados no sentido vertical, horizontal 

e circular, fazendo perfeita integração dos espaços, planos e volumes, ao criar 

vazamentos que se inserem especialmente na estrutura das obras”. 

 O crítico assinala, ainda, que as obras escultóricas dessa artista falam a 

linguagem plástica dos nossos dias: “Guilhermina tem o mérito de fazer com que 

a escultura prossiga nos caminhos outrora dantes por ela percorridos sem 

quaisquer afastamentos de sua clássica direção, caminhos que sempre a 

distinguiram como técnica e arte de esculpir”. Paschoal Carlos Magno lembrou, 

certa vez, que Maria Guilhermina lembrava a ele Cacilda Becker, por sua 

consistência de artista: “Essa virtude também existe em Maria Guilhermina, 

artista-mulher terrivelmente preocupada em desvendar os mistérios do subsolo 

em Goiás, de onde retira matéria-prima para a execução de suas obras 

monumentais. A pedra, seu material nobre e requintado, de difícil manuseio, a 

esteatita recebe das mãos mestras de Maria Guilhermina o tratamento 

acariciante de um amante apaixonado”. 

 Brasigóis lembra que certa vez em entrevista a O Popular, a consagrada 

escultora Neusa Moraes, para quem não sabe, a autora do monumento ao 

trabalho na Praça Cívica, falou da dificuldade de se colocar o produto “escultura” 

no mercado consumidor da arte. Em primeiro lugar, os salões e mostras para 

este gênero de arte são muito raros, em virtude da exigência de um grande 

espaço para colocação das obras: uma galeria tem maior facilidade em colocar 

um quadro na parede do que uma peça escultórica em uma sala, carecendo-se 

de espaço adequado , iluminação, etc. E é justamente Neuza Moraes, quem vem 

fazendo bela carreira em seu ofício de extrair vidas pulsantes, da pedra ou da 

madeira. Premiada nacionalmente em vários salões, é um nome a que se deve 

referir obrigatoriamente, quem se dispuser a falar do que há de melhor na 

escultura brasileira. Com inúmeras exposições coletivas e prêmios em 

importantes salões, Neusa Moraes é professora da UFG, e membro da 

Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás. 

 Angelos Katenas firmou-se como escultor, graças aos dotes inegáveis 

que tem para o ofício, comenta Brasigóis Felício. Grego de nascimento, reside 

em Goiânia desde 1954, trazendo, desde longe, a sensibilidade de esteta, em 

seu caminho. Não foi por menos que ele se tornou conhecido como o “grego 

escultor”, ofício que elabora munido de total consciência das possibilidades 
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técnicas e artísticas. Angelos Katenas, também com expressivas premiações em 

seu currículo, (além de monumentos em praças públicas), fez o curso de artes 

plásticas na Faculdade de Artes da UFG, onde se especializou em escultura com 

o professor Gustav Ritter. É professor titular de escultura e plástica do Instituto 

de Artes da Universidade Federal de Goiás, desde 1968. De 1976 até hoje 

realizou mais de 150 bustos e monumentos, que foram colocados em praças 

públicas de vários estados do país, e no exterior. (O Popular, Caderno 2, 

21/10/82) 

 

- 1989 

 

 Em 1989, Iza Costa é convidada pela Anistia Internacional, junto com 

outros 11 artistas de diferentes partes do mundo, para ilustrar projeto que tem 

por tema “conflitos de terra”. Siron Franco é convidado à criar a Bandeira do 

Estado do Tocantins. A Casa Grande Galeria de Arte organiza a mostra 

“Mulheres Contemporâneas” em homenagem ao dia internacional da mulher 

com as artistas goianas, Cléa Costa, Vanda Pinheiro, Diva Goulart, Iza Costa, 

Selma Parreira, Neusa Moraes, Tiana Thomé, Neusa Garcia, Leides César, 

Juçara César, Saida Cunha, Ana Maria Cordeiro, Nelze Bernardes, Norma 

Caiado, Alcione Guimarães, Mariinha, e sala especial em homenagem a Dinéia 

Dutra; com as artistas mineiras, Lúcia Helena, Myriam Medeiros, Olímpia Couto, 

Noêmia Motta, Virgínia de Paula, Yara Tupinambé e Irma Renault; com as 

artistas paulistanas, Lena Prado e Graciela Rodrigues; e com a artista carioca, 

Neves Pinto. É iniciado a quarta e última etapa do projeto Galeria Aberta de 

autoria do poeta e galerista PX da Silveira. Nesta etapa, artistas pintam painéis 

nas laterais dos ônibus da cidade.  

A Casa Grande Galeria abre a mostra de pinturas e desenhos do artista 

plástico espanhol José Zaragoza. O professor de arte Adelmo Café e o artista 

Elder Rocha Lima dão início ao curso “A Arte de Ver Arte”, criado com o objetivo 

de ensinar o público goiano a compreender e diferenciar uma obra de qualidade. 

O Museu de Arte Contemporânea de Goiás realiza a exposição “Estampes 

D’Aujourd’oui”, a mostra apresenta 34 gravuras dos artistas franceses Pierre 

Alechinski, Jean Helion, Jean Lê Gac, Claude Viallat, Titus Carmel e do artista 

chileno radicado na França, Roberto Matta. É criado o Centro Cultural Marieta 



164 

 

 

Telles Machado. Waldomiro de Deus abre individual na Itaú Galeria. A artista 

paulistana Adriana Rocha abre individual na Félix Galeria de Arte. O artista norte-

americano e professor da Universidade da Califórnia, em Berkeley, Robert 

Kaputof realiza palestra em Goiânia sobre os conceitos da vídeo-arte. E em 

1990, o mercado de arte em Goiânia entra em decadência.  
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4 – A Sociedade de Mercado 

 

4.1 - O Mercado e a sociedade 

Que fatores contribuem para que um quadro de Picasso, por exemplo, 

faça as batidas do martelo anunciarem um arremate de milhões de dólares? O 

valor histórico, o conjunto estético de linhas, traços e cores; a fama do pintor que 

o assina ou o gosto pela arte, aliado a componente afetivo? Quase sempre é a 

soma de todos esses ingredientes, comenta Antônio Lisboa em seu texto para O 

Popular “Pinceladas de ouro num quadro que se expande”. Lisboa argumenta 

que há muito tendo rompido os limites do belo, para converter-se também em 

objeto de intrínseco valor financeiro, a arte não parou aí. Atraiu a cobiça dos 

colecionadores e, com peso de ouro, constitui-se, em determinado momento, 

numa das mais fascinantes opções de investimento. 

Quando a aquisição de papéis no mercado financeiro atrai milhares de 

pessoas, com certeza comprar quadros pode não ser a melhor alternativa para 

os investidores. Entretanto, o mercado de artes vive um período de tentadoras 

perspectivas. Todos os motivos levam várias pessoas diariamente a visitar cerca 

de 20 galerias e uns 60 marchands, números estimados para a Capital Goiânia. 

(O Popular, Caderno 2, 23/07/89) 

Assim, adquirem-se obras de arte para compor a decoração da casa (a 

maioria), porque “está na moda”, devido ao status que isso confere, como forma 

de aplicar capital e até porque se viu o vizinho novo rico comprar. Embora menos 

frequente, leva-se também uma tela para casa devido ao gosto pela arte e aí 

pode inclusive ter início uma pincelada de afeição. Nesse caso, a tela pode 

também fazer o caminho inverso. Sair da casa do colecionador para a galeria é 

fato mais raro. Mas é o que fez, por exemplo, o colecionador Eugenio Queiroz 

Barreto. Seu próprio retrato, pintado por Frei Nazareno Confaloni, foi oferecido 

por ele para a Galeria da Cultura, apesar do carinho que sempre nutriu pela obra. 

Eugênio entendeu que, por “questões de segurança”, ela deveria pertencer ao 

acervo da Secretaria Estadual da Cultura. (O Popular, Caderno 2, 23/07/89) 

Não são bem definidas as cores que compõem o perfil do atual comprador 

de quadros, entre os marchands e artistas plásticos. Apesar disso, constitui 

unanimidade a informação de estar o mercado goianiense de artes atualmente 

em expansão. Somente nos últimos dez anos esse mercado floresceu e formou 
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um número crescente de consumidores de artes plásticas. Até bem pouco, os 

hábitos em relação às artes tinham muito de um provincianismo quase estático. 

Comprar quadros, coisa rara, obedecia a uma espécie de receituário. Na sala, 

havia lugar apenas para um exemplar de jantar, sobre a mesa, uma natureza 

morta, quase sempre um quadro com frutas bem coloridas. 

Esse comportamento, porém, está há muito ultrapassado, opinam alguns 

donos de galeria. Quem comprava um Siron Franco, tempos atrás, para imitar 

um amigo, por exemplo, já não o faz atualmente. Ele está deixando de ser o 

comprador por osmose e buscando valorizar mais o trabalho artístico. Na esteira 

deste novo hábito estaria, principalmente, a TV. Inaugurada, no início da década 

de 60, no Rio de Janeiro, a Bonino converteu-se na primeira galeria profissional 

do país. A utilização, a partir da década de 70, de quadros de diferentes artistas 

nas novelas da Rede Globo atiçou a febre do consumo das artes plásticas. As 

recentes referências, em O Salvador da Pátria, às obras de pintores goianos 

juntamente com a divulgação em revistas de circulação nacional do Projeto 

Galeria Aberta, também motivaram o consumo da arte no Estado. 

A pintora Iza Costa confessa, com orgulho, estar “numa fase tão boa que 

o único problema é não ter tempo para produzir mais”. Ela se diz impressionada 

com o crescimento do mercado de arte em Goiânia. Lembrando que, quando 

iniciou sua carreira há 26 anos, “até mestres pioneiros, como Confaloni, Amaury 

Menezes e D.J. Oliveira, raramente vendiam um quadro”. Iza Costa se diz 

surpresa com o nível a que chegou o consumo. “Em três meses e meio pintei 92 

quadros e não tenho absolutamente nada no meu ateliê”, explica. (O Popular, 

Caderno 2, 23/07/89) 

O que faz com que uma obra de Antônio Poteiro, cujos traços da cerâmica 

ou dos pincéis sobre a tela não sofreram significativas evoluções, se inclua entre 

as de maior cotação? Ele já mostrou suas peças três vezes na Bienal de São 

Paulo, sendo que em 1981 foi a grande estrela nacional do setor da art brut ou 

arte incomum. A Associação Paulista dos Críticos de Arte concedeu-lhe prêmio 

por considerar Poteiro “o melhor artista brasileiro do gênero escultura”. O poeta 

e crítico de arte Ferreira Gullar disse ser ele “o melhor exemplo de criatividade 

sadia e prolífera na arte brasileira de hoje”. Por impulsos dessa natureza a 

carreira de Poteiro decolou para a celebridade, tornando-se internacionalmente 
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conhecido. Não fosse assim, seguramente ele ainda seria apenas o Antonio 

Batista de Souza, um simples expositor da Feira Hippie. 

Poteiro, Siron Franco, Cleber Gouvêa, D.J. Oliveira, Iza Costa são alguns 

dos nomes que compõem o brilho de primeira grandeza por fatores que os 

consagraram. Os preços de suas telas são bastante variáveis, podendo mesmo 

chegar a NCz$ 8 mil uma peça. Siron Franco, cuja arte ao se projetar, 

internacionalmente inclusive, levou à notoriedade também o conjunto das artes 

plásticas em Goiás, tem suas peças cotadas em dólares, uma singularidade no 

estado. Nas galerias da cidade existem quadros seus disponíveis por algo em 

torno de 3 mil dólares, em média. A Santa Ceia, de Poteiro, por sua vez, custa 

NCz$ 3.600. Mas os amantes da arte poderão adquirir também obras primorosas 

por preços mais modestos. Gomes de Souza, Da Cruz, Omar Souto, M. 

Cavalcante, entre outros, situam-se na faixa de preços mais acessíveis. (O 

Popular, Caderno 2, 23/07/89) 

 
Dólar comercial oficial 

Índice mensal de 1970 a 1990 

- de 1970 a 1985 - Valores em Cruzeiros    = Cr$ 

- a partir de 1º/3/1986 - Valores em Cruzados      = Cz$ 

- a partir de 15/1/1989 - Valores em Cruzados Novos  = NCz$ 

- a partir de 15/3/1990 – Valores em Cruzeiros   = Cr$ 

 
Figura 44: Índice mensal da cotação do dólar de 1970 a 1990  
Fonte: www.yahii.com.br/dolar 

 
Para Terry Eagleton (1993, p.24)“na vida econômica e os indivíduos são 

estruturalmente isolados e antagonísticos; no plano político parece não haver 
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nada além dos direitos abstratos ligando sujeitos”14. Este isolamento 

apresentado por Eagleton é contestado por Olav Veltuis que acredita que na vida 

econômica existe uma amarra social intimista a qual ele chama de “intimate 

social ties”. Esta amarra se desenvolve de forma invisível e se alimenta pelos 

distúrbios e confluências que nela ocorre. Mesmo não concordando, ambos 

autores reconhecem a importância desta amarra invisível o que Eagleton 

reconhece nos “direitos abstratos ligando sujeitos”. A questão é que para Veltuis 

essa relação abstrata na vida econômica extrapola para o mundo-da-vida e 

exerce poder fundamental nas relações de troca de valores principalmente no 

mercado de arte. Estas relações que de forma estruturada no caso de Veltuis ou 

utópica no caso de Eagleton, são construídas ou remodeladas pelos distúrbios 

e pelas fusões entre o social, o individual, e a ideia que se tem do social por parte 

do indivíduo. (EAGLETON, 1993. p.24) 

 

Esta é uma razão pela qual a dimensão “estética” dos sentimentos, afetos e 

hábitos espontâneos do corpo passa assumir a significação que tem. Os 

costumes, as devoções, a intuição e a opinião devem agora dar coerência a 

uma ordem social, que de outro modo se mantém atomizada e abstrata. 

Mais ainda, de vez que ao se derrubar o poder absolutista, cada sujeito deve 

funcionar como sua própria sede de auto governo. Uma autoridade antes 

centralizada deve ser parcelada e localizada: o sujeito burguês, absolvido 

da contínua supervisão política, deve assumir a carga de seu próprio 

governo internalizado. (EAGLETON, 1993, p.28) 

 

E assim Eagleton enxerga que é na estética que essa fusão pode 

acontecer. É pela estética que a amarra social pode ser reconfigurada, partindo 

do indivíduo e sua capacidade de distúrbio e de fusão com o todo. Eagleton 

comenta:  

A estética passa para o primeiro plano neste contexto. Como a obra de arte 

é definida pelo discurso da estética, o sujeito burguês é autônomo e 

autodeterminado, não reconhece nenhuma lei externa, mas, de algum modo 

misterioso, dá uma lei a si mesmo. Assim fazendo, a lei torna-se a forma que 

integra numa unidade harmônica o conteúdo turbulento de seus desejos e 

disposições. A compulsão do poder autocrático é substituída pela 

                                                 
14 EAGLETON, Terry. A Ideologia da Estética. Rio de Janeiro: Zahar, 1993.p.24 
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compulsão mais gratificante da autoidentidade do sujeito... Se a sociedade 

burguesa abandona os sujeitos à sua autonomia solitária, então só através 

desta troca ou apropriação imaginativa das identidades uns dos outros, 

podem eles serem unidos profundamente.(EAGLETON, 1993, p.110) 

  

 Mas afinal, o que é a estética hoje em um mundo, como vimos, 

reconfigurado? O ciber mundo em que vivemos reconfigura a estética em uma 

qualidade subjetiva de multifacetadas imagens e comportamentos, a estética se 

encontra então em um mundo conceitual do imaginário em que sua interferência 

se dá pela manipulação destes meios sociais e pictóricos que bombardeiam a 

vida cotidiana pelas telas da cibercondria.  A flutuabilidade do símbolo se tornou 

um fator imposto pelo universo interconectado. O que é poder simbólico hoje 

pode ser uma falácia amanhã e vice-versa. A realidade dos artistas mudou. Os 

artistas hoje precisam encontrar caminhos de subverter esse símbolo flutuante 

da imagem da liquefação. O modo como isso pode acontecer é que é a grande 

questão, subverter um mundo totalmente reproduzido no simulacro. Portanto as 

amarras sociais e a liquefação dos símbolos se tornam elementos chave para 

essa transformação.  

 Se não for dessa forma, fica obscuro o futuro do social, principalmente 

quando pensamos que hoje há poucas coisas que o dinheiro não compra. Se 

formos analisar a questão do mercado e a moral, podemos observar que ou o 

social se transforma pela mão do indivíduo ou o dinheiro comprará cada vez mais 

o mundo-da-vida. Alguns exemplos:15 

 

-Acesso às pistas de transporte solidário: US$ 8 nas horas do rush. Para tentar 

diminuir o congestionamento do trânsito, Minneapolis e outras cidades estão 

permitindo que motoristas desacompanhados usem as pistas reservadas ao 

transporte solidário, à taxas que variam de acordo com a intensidade do tráfego. 

-Barriga de aluguel indiana: US$ 250. Os casais ocidentais em busca de uma 

mãe de aluguel recorrem cada vez mais à terceirização na Índia, onde a prática 

                                                 
15 SANDEL, Michael J. O Que o Dinheiro não Compra: Os limites morais do mercado. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2012. p.9 
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é legal e o preço corresponde a menos de um terço das taxas em vigor nos 

Estados Unidos. 

-Direito de ser imigrante nos Estados Unidos: US$ 500.000. Os estrangeiros que 

investem US$ 500.000 e geram pelo menos dez empregos numa região de alto 

nível de desemprego recebem um green card que lhes dão direito de residência 

permanente. 

-Direito de abater um rinoceronte negro ameaçado de extinção: US$ 150.000. A 

África do Sul passou a autorizar fazendeiros a vender a caçadores o direito de 

matar uma quantidade limitada de rinocerontes para incentivá-los a criar e 

proteger a espécie, ameaçada de extinção. 

-O direito de lançar uma tonelada métrica de gás carbônico na atmosfera: £13 

(aproximadamente US$ 18). A União Europeia mantém um mercado de 

emissões de gás carbônico que permite às empresas comprar e vender o direito 

de poluir. 

-Servir de cobaia humana em testes de laboratórios farmacêuticos para novas 

medicações: US$7.500. A remuneração pode ser maior ou menor; dependendo 

da agressividade do procedimento usado para testar o efeito da nova droga, 

assim como o desconforto envolvido. 

-Combater na Somália ou no Afeganistão num contingente militar privado: US$ 

1.000 por dia. O pagamento varia de acordo com a qualificação, a experiência e 

a nacionalidade. 

 Para Michael J. Sandel, autor do best-seller  “O Que o Dinheiro não 

Compra: Os limites morais do mercado”, os valores de mercado passaram a 

desempenhar um papel cada vez maior na vida social. Hoje, a lógica da compra 

e venda não se aplica mais apenas a bens materiais: governa crescentemente a 

vida como um todo. 
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4.2 - Tudo à venda 

Depois de apresentados alguns aspectos do mercado posso entrar com 

minha tese de que a arte produzida no meio eletrônico cibernético é o melhor 

caminho para se reestruturar a arte enquanto expressão legítima do ser humano. 

O mundo das ideias pode ser mercantilizado, mas hoje em dia com o auxílio das 

redes sociais é possível produzir distúrbios artísticos de forma efetiva dentro da 

teia social. Sandel pergunta: “porque ficar preocupado com o fato de estarmos 

caminhando para uma sociedade em que tudo está à venda?” Sua resposta é 

coerente e bem razoável. Por dois motivos: um tem a ver com a desigualdade; o 

outro, com corrupção. Veja-se a questão da desigualdade: numa sociedade em 

que tudo está à venda, a vida fica mais difícil para os que dispõem de recursos 

modestos. Quanto mais o dinheiro pode comprar, mais importante é a afluência 

(ou a sua falta). Se a única vantagem da afluência fosse a capacidade de 

comprar iates, carros esportivos e férias no exterior, as desigualdades de renda 

e riqueza não teriam grande importância. Mas, à medida que o dinheiro passa a 

comprar cada vez mais – influência política, bom atendimento médico, uma casa 

num bairro seguro, e não numa zona de alto índice de criminalidade, o dinheiro 

passa a ser um atenuante. Mas o que isso tem a ver com arte? É que o dinheiro 

também está determinando o que é arte e o que não é. E se a arte é a expressão 

mais humana do homem, o dinheiro está controlando esta expressão. (SANDEL, 

2012) 

 

Se a ‘imigração de ideias’, como diz Marx, raramente se faz sem dano, é 

porque ela separa as produções culturais do sistema de referências teóricas 

em relação as quais as ideias se definiram, consciente ou 

inconscientemente, quer dizer, do campo de produção balizado por nomes 

próprios ou por conceitos em –ismo para cuja definição elas contribuem 

menos do que ele as define. Por isso, as situações de ‘imigração’ impõem 

com uma força especial que se torne visível o horizonte de referência o qual, 

nas situações correntes, pode permanecer em estado implícito. Embora seja 

escusado dizer que repatriar este produto de exportação implica riscos 

graves de ingenuidade e de simplificação – e também grandes 

inconvenientes, pois fornece um instrumento de objetivação. No entanto, 

num estado do campo em que se vê o poder por toda a parte, como em 

outros tempos não se queria reconhecê-lo nas situações em que ele entrava 

pelos olhos adentro, não é inútil lembrar que – sem nunca fazer dele, numa 

outra maneira de o dissolver, uma espécie de ‘currículo cujo o centro está 

em toda a parte e em parte alguma’ – é necessário saber descobri-lo onde 
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ele se deixa ver menos, onde ele é mais completamente ignorado, portanto, 

reconhecido: o poder simbólico é, com efeito, esse poder invisível o qual só 

pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber que 

lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem.16 (BOURDIEU, 2010, p.7) 

 

 

Nesta passagem podemos dizer que Bourdieu e Olav Velthuis entram em 

acordo para demonstrar como de fato é um momentum de ingenuidade acreditar 

que as trocas simbólicas ocorrem sem a imigração de ideias, fora portanto da 

íntima amarra social (intimate social ties). É interessante ver que os sistemas 

simbólicos, como instrumentos de conhecimento e de comunicação, só podem 

exercer um poder estruturante porque são estruturados.  

O poder simbólico é um poder de construção da realidade que tende a 

estabelecer uma ordem gnoseologica: o sentido imediato do mundo (e, em 

particular, do mundo social) supõe aquilo a que Durkheim chama o conformismo 

lógico, quer dizer, ‘uma concepção homogênea do tempo, do espaço, do 

número, da causa, que torna possível a concordância entre as inteligências’. 

Durkheim – ou, depois dele, Radcliffe-Brown, que faz assentar a solidariedade 

social no fato de participar num sistema simbólico – tem o mérito de designar 

explicitamente a função social (no sentido do estruturo-funcionalismo) do 

simbolismo, autêntica função política que não se reduz à função de comunicação 

dos estruturalistas. Por isso Velthuis insiste na ocorrência de que os preços de 

obras de arte se tornaram poderes simbólicos dentro do mercado. Bourdieu 

comenta que os símbolos são os instrumentos por excelência da ‘integração 

social’: enquanto instrumentos de conhecimento e de comunicação, eles tornam 

possível o consenso acerca do sentido do mundo social que contribui 

fundamentalmente para a reprodução da ordem social: a integração logica é a 

condição da integração moral. (BOURDIEU, 2010) 

É importante antes de entrarmos no próximo tópico discutir o poder 

simbólico de dominação, pois este dentro das íntimas amarras sociais 

velthunianas não fica fora de questão. A tradição marxista privilegia as funções 

politicas dos sistemas simbólicos em detrimento da sua estrutura lógica e da sua 

função gnosiológica (ainda que Engels fale de expressão sistemática a respeito 

                                                 
16 BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 2010. 
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do direito); este funcionalismo – que nada tem de comum com o estruturo-

funcionalismo à maneira de Durkheim ou de Radcliffe-Brown – explica as 

produções simbólicas relacionando-as com os interesses da classe dominante.  

 As ideologias, por oposição ao mito, produto coletivo e coletivamente 

apropriado, servem interesses particulares que tendem a apresentar como 

interesses universais, comuns ao conjunto do grupo. A cultura dominante 

contribui para a integração real da classe dominante (assegurando uma 

comunicação imediata entre todos os seus membros e distinguindo-os das 

outras classes); para a integração fictícia da sociedade no seu conjunto, 

portanto, a desmobilização (falsa consciência) das classes dominadas; para a 

legitimação da ordem estabelecida por meio das distinções (hierarquias) e para 

a legitimação dessas distinções. Este efeito ideológico determina a cultura 

dominante dissimulando a função de divisão na função de comunicação: a 

cultura que une (intermediário de comunicação) e também a cultura que separa 

(instrumento de distinção) e que legitima as distinções compelindo todas as 

culturas (designadas como subculturas) a definirem-se pela sua distância em 

relação a cultura dominante. (BOURDIEU, 2010) 

 

A classe dominante é o lugar de uma luta pela hierarquia dos princípios de 

hierarquização: as frações dominantes, cujo poder assenta no capital 

econômico, tem em vista impor a legitimidade da sua dominação quer por 

meio da própria produção simbólica, quer por intermédio dos ideólogos 

conservadores os quais só verdadeiramente servem os interesses dos 

dominantes por acréscimo, ameaçando sempre desviar em seu proveito o 

poder de definição do mundo social que detém por delegação; a fração 

dominada (letrados ou intelectuais e artistas, segundo a época) tendem 

sempre a colocar o capital específico a que ela deve a sua posição, no topo 

da hierarquia dos princípios de hierarquização. (BOURDIEU, 2010, p.12 ) 

 

 O preço das obras se tornando um poder simbólico desvirtua a concepção 

clássica de produção e a concepção contemporânea de subversão. Faz com que 

as frações dominantes detenham o poder da produção artística nas mãos, 

fazendo delas um elemento desajustado de seu real valor.  É um mal que se 

estende pela contemporaneidade e que serve para interesses distintos da 

produção artística, que é a expressão do ser humano. O preço como poder 

simbólico decididamente apreende o fazer artístico como um elemento de 

commodity no qual este se compara a ações de mercados financeiros e sem a 
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atenção devida aos verdadeiros problemas da arte como um todo que seria a 

estética contemporânea e as questões cotidianas que envolvem o mundo 

globalizado. 

 

 

4.3 - Posto em cena x Prancha VI  

 

 O mercado de arte dos anos 80 foi um fenômeno nacional. Da mesma 

forma que aconteceu em Goiás, foi possível conferir que fato semelhante ocorreu 

em Curitiba e em outras capitais de médio porte. O mercado aqui é importante 

como meio de explicar a relação do artista com a sociedade. Não faz parte do 

interesse deste trabalho dedicar uma crítica exclusiva e determinante ao 

mercado de arte. É do interesse desta tese as relações pessoais que o mercado 

proporciona, como elas se constroem e de que maneira a teia social ou network 

em benefício deste ou daquele mercador é exercida. O que nos interessa são os 

aspectos da network que fazem das relações pessoais do mundo da arte um 

verdadeiro centro do artenegócio. 

  Uma demonstração de como o dinheiro domina as relações e as 

produções hoje em dia pode ser contraditória a algumas opiniões de galeristas 

e marchands, mas a intenção de abordar estes assuntos é para situarmos de 

que local este texto fala: um mundo capitalista de mercado liberal onde se 

acredita que o mercado tem poder de se auto-regulamentar e que abusos de 

poder, ganancia e corrupção serão detectados e excluídos pela maquina 

orgânica do mercado financeiro. A recessão mundial de 2008 provou que o 

mercado não é realmente auto-regulamentador e que corrupção e ganância 

acontecem sem um posicionamento de vigilância e controle do estado. 

Não existe aqui uma crítica direta a marchands, galerias, curadores ou 

museus. Existe sim uma observação de como o mundo da arte funciona dentro 

de uma economia neoliberal e como os artistas absorvem este universo em suas 

obras. É por isso que reforço a importância da exposição INTER(E)FERÊNCIAS 

do artista Carlos Sena na cidade de Goiânia, e que observo como uma das 

primeiras manifestações artísticas em Goiás de interpretação e posicionamento 

a respeito do mercado de arte mostrando obras de vanguarda que reagiam 
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contra um modelo de obra já absorvido pelo artenegócio goiano de 1985. Essas 

estratégias de mudanças de critérios críticos já eram utilizadas no Brasil. 

Mário Pedrosa, em seu texto “Do porco empalhado ou os critérios da 

crítica”, publicado no jornal Correio da Manhã, em 1968, comenta sobre a sua 

época contemporânea na arte e que esta tem sido particularmente fértil em 

mudanças de critérios críticos, em mudanças de valores, em face das mudanças 

sucessivas de escolas, estilos, movimentos. Pedrosa lembra como Picasso 

abalou o mundo das artes com o cubismo, o que chamou de uma verdadeira 

explosão revolucionaria, presente na obra Les Demoiselles d’Avignon. A 

perspectiva aérea, a luz atmosférica, os jogos ópticos de luz, a fusão cromática 

na retina, a pasta-argamassa, a profundeza figural, os tons altos. Pedrosa 

declara o impressionismo enterrado. Porém, algumas questões sobre o cubismo 

apareceram, como a colocada por Paul Valéry, da dificuldade de distinguir um 

artista de outro, um Braque de um Picasso, se todos geometrizam sua paisagem, 

anulam as perspectivas, planificam os volumes, “analisam” os retratos e 

terrificam os tons. Pedrosa observa que depois da revolução cubista, o tropel 

das vagas não cessou. Ao sul e a leste, já haviam soado ou soavam os clarins 

do futurismo e do construtivismo. E o dadaísmo se levantava contra todos os 

valores até então proclamados. Em seguida surge o surrealismo com sua revolta 

total, poética, antiplástica, moral e política, negando o cubismo, e num polo 

oposto o neoplasticismo de Mondrian leva o cubismo às últimas conclusões 

plásticas, e se propõem superá-lo em seu próprio terreno. 

A exposição de 1985 em que Sena apresenta sua “Prancha 6 com cocar 

Kraô foi decisiva pois o artista vinha de uma coleção já conhecida por parte de 

marchand e colecionadores, portanto já havia clientela composta para suas 

obras, e é nesta exposição que o artista aposta na corrente contraria ao 

mercado, apresentando obras de cunho vanguardista e sendo rejeitado 

notoriamente pelo mercado cujo networking pedia os trabalhos da antiga 

produção. Esse enfrentamento anti-mercado do artista apesar de parecer 

ingênuo para uma atitude mercadológica é extremamente saudável e agressor 

dentro do ponto de vista artístico, pois luta pela preservação do pensamento livre 

dos artistas e desata as amarras do comércio ligadas à produção estética. 
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Segundo Pedrosa a crítica tem que ficar atenta com as mudanças 

ocorridas pelos artistas. Foi o que faltou nos jornais de Goiânia em 1985, uma 

crítica que defendesse a obra de Sena e que reconhecesse sua revolução. 

Pedrosa comenta que o crítico, a cada momento, tem de acompanhar o 

artista nas suas investigações, na sua inquietude criadora, mas tem 

adicionalmente de se esforçar por, a cada momento, saber não só captá-las, mas 

colocá-las em situação. O autor prossegue exclamando que a fragilidade do 

crítico está em não reconhecer os valores plásticos autênticos onde quer que se 

encontrem, em qualquer movimento. Pedrosa afirma que um crítico de arte, hoje 

em dia, precisa ser um enciclopédico, conhecer não somente as disciplinas 

diretamente relacionadas ao métier, mas ser versado ou pelo menos lido em 

qualquer das Ciências Humanas e em Matemática, sem falar é claro, em 

Filosofia. Com o abstracionismo em suas múltiplas ramificações, desde a maioria 

do concretismo, novas disciplinas, moderníssimas, foram chamadas a campo, 

da Semântica à Semiótica, da Teoria da Informação à Cibernética. Uma busca 

ávida de significação passou a superar a busca até então exclusivista dos 

valores expressivos. Para Pedrosa porém, esse vocabulário veio entrando em 

crise desde o concretismo, e dissolveu-se com o advento da pop art e cinetismo. 

Os supremos valores plásticos são agora relativizados. A obra de arte em si 

mesma perde sua unicidade e pretensão à eternidade. Os materiais com que 

passa a ser feita não têm mais tampouco a velha nobreza do mármore ou do 

bronze ou do óleo, que pretende fixar-se para sempre. Os gêneros tradicionais 

da escultura e pintura são negados. Os materiais mais precários são usados 

pelos artistas. A pretensão à originalidade se perde; a ojeriza aristocrática à 

cópia acabou. 

O plágio tem sido há muito considerado um mal no mundo cultural. 

Tipicamente, tem sido visto como um roubo de linguagem, ideias e imagens 

executado pelos menos talentosos, frequentemente para o aumento da fortuna 

ou do prestígio pessoal. No entanto, como a maioria das mitologias, o mito do 

plágio pode ser facilmente invertido. Talvez aqueles que apoiam a legislação 

sobre representação e a privatização da linguagem são suspeitos. Talvez as 

ações dos plagiadores, em determinadas condições sociais, sejam as que mais 

contribuem para o enriquecimento cultural. Antes do Iluminismo, o plágio tinha 

sua utilidade na disseminação das ideias. Um poeta inglês podia se apropriar de 
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um soneto de Petrarca17, traduzi-lo e dizer que era seu. De acordo com a estética 

clássica da arte enquanto imitação, esta era uma prática perfeitamente aceitável. 

O verdadeiro valor dessa atividade estava mais na disseminação da obra para 

regiões onde de outra forma ela provavelmente não teria aparecido, do que no 

fortalecimento da estética clássica. 

Mário Pedrosa contextualiza a época para apresentar o que ele chamou 

de jovem artista paulistano que interpelou o júri do Salão de Brasília em carta 

publicada em jornal, sobre o critério que o levou a aceitar sua “obra”. “Porco 

Empalhado” era a obra do jovem artista Nelson Leirner. Pedrosa afirma, no 

entanto, que o júri do salão de Brasília, tinha, porém, toda autoridade para aceitá-

la no Salão uma vez que o “Porco Empalhado” havia de ser para ele 

consequência de todo um comportamento estético e moral do artista. Na arte 

pós-moderna, a ideia, a atitude por trás do artista é decisiva. 

Mas a exposição INTER(E)FERÊNCIAS de Sena foi sensualmente uma 

atitude de coragem e vanguarda filosófica, e hoje observo esta exposição como 

um  posicionamento de arte conceitual. Mesmo que o artista não veja dessa 

forma, essa exposição foi uma obra em si e talvez uma das obras mais 

importantes da virada moderna/pós-moderna da arte em Goiás, se enxergarmos 

a exposição como uma obra que penetra no mundo-da-vida, fazendo a fusão do 

próprio posicionamento do artista perante a sociedade e a network da arte 

goiana.  

 Minha dissertação de mestrado “Carlos Sena: A trajetória de um artista 

inserido na arte goiana de 1980 – 1989” é dedicada a comentar o fenômeno do 

mercado de arte em Goiânia nos anos 80 dando ênfase no capítulo “O mercado 

artístico goiano nos anos 80: um comércio delirante”. Guardado o pouco 

aprofundamento crítico feito sobre este assunto na dissertação, os depoimentos 

de artistas, marchands, críticos, pesquisadores, e galeristas, valem uma 

retomada para compreender as minhas ambições analíticas sobre o tema18.  

Se as classes sociais mais altas da cidade enxergavam na obra de arte 

ou no comportamento cultural das elites do eixo Rio/São Paulo um caminho para 

se sobrepor ao subdesenvolvimento, e atingir, mesmo que por simulacro, o 

                                                 
17 Francesco Petrarca (1304 – 1374), poeta e humanista italiano. 
18 COELHO, Armando. Carlos Sena: A Trajetória de um Artista Inserido na Arte Goiana. Dissertação de 

mestrado. Faculdade de Artes Visuais. Programa de Pós-graduação em Arte e Cultura Visual, UFG, 2009. 
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avanço técnico/cultural dos grandes centros, os emergentes sociais goianos se 

baseavam no gosto da própria elite local para construir seus caminhos de 

“refinamento cultural”: “...existem pessoas que vêm à sua galeria na abertura da 

exposição e perguntam ‘quem comprou’ determinada obra de um artista, e 

dependendo de quem tivesse adquirido a peça, a pessoa compraria ou não”.19 

É dentro destas observações que surge o questionamento sobre o 

aparecimento de produções artísticas em Goiás que dialogavam com as 

vanguardas internacionais, como a obra do artista Carlos Sena (Prancha VI com 

cocar Kraô” (Figura 45). O surgimento de manifestações de vanguarda em Goiás 

com o crescimento do mercado se apresenta como uma alternativa de manter 

um posicionamento artístico livre da demanda de mercado, onde a arte ainda 

preservasse a proposta de emancipação do homem, que continuasse a levar o 

indivíduo a questionar o mundo auxiliando assim o seu crescimento interior.  

 

                         
Figura 45 - Carlos Sena, “Prancha VI com cocar Kraô”, assemblages, 1985 
Acervo: MA 

 
A obra “Prancha VI com cocar Kraô” possui influências diretas de 

vanguardas surgidas pós Segunda Guerra, como neodadaísmo, a pop arte e o 

neoexpressionismo. A obra que possui técnicas de estêncil da pop arte, 

                                                 
19 COELHO, 2009, p.120 
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apropriação do neodadaísmo, assemblagem do neoexpressionismo, 

simplesmente não estava na agenda do mercado goiano da época. A obra possui 

um enorme cocar Kraô composto à pintura, que salta para o tridimensional, que 

salta para a vida. O que Terry Eagleton chamaria de salto para o mundo-da-vida, 

atitude já bem desenvolvida no Brasil pelo grupo neoconcreto, principalmente 

pelos artistas Hélio Oiticica e Lygia Clark20. 

Mas e a pergunta que surge: A produção de vanguarda em Goiânia surgiu 

como uma negação ao mercado ou é simplesmente uma demanda deste mesmo 

mercado? A resposta é: negação do mercado. Como cheguei a está conclusão? 

Olav Veltuis em seu livro Talking Prices, que é dedicado a comentar como o 

preço dos trabalhos de arte interferem no poder simbólico do artista produtor e 

do mercado de suas obras, também ajuda a compreender a relação dos artistas 

com o mercado e é explicitamente apresentado em seu livro que é natural dos 

artistas terem a postura de sempre encontrar uma saída para driblar ou fugir da 

prática comum aos trabalhos já absorvidos pelo mercado21.  

Nota-se que em meados dos anos 80 em Goiânia o giro de capital 

financeiro direcionado as produções artísticas de pintura a óleo na cidade 

contribuiu para o aparecimento de obras que dialogavam com as vanguardas. 

Por isso retomo a obra do artista Carlos Sena com exemplo de elemento 

dicotômico dentro do universo mercadológico artístico goianiense dos anos 80.  

Em minha dissertação22 apresento dois períodos da produção do artista, 

sendo um dos períodos, o de sucesso comercial e o outro, desenvolvido em 

pleno fenômeno mercadológico da arte na cidade, de pouca demanda nas 

vendas. O segundo período é caracterizado por seu mergulho no 

experimentalismo com fortes características dos últimos movimentos da 

vanguarda pictórica. É interessante observar que no mercado local existia uma 

demanda pelo estilos já consolidados, sendo possível que o medo do engano 

filosófico tenha constituído uma clientela conservadora e pouco aberta a 

novidades.  

 

                                                 
20 GULLAR, Ferreira. Manifesto neo-concreto. Rio de janeiro, Cosac-naif. ver 
21 VELTHUIS, Olav. Talking Prices: Symbolic Meanings of Prices on the Market for Contemporary Art. 

New Jersey, Princeton University Press, 2005. 
22 COELHO, 2009, p.130, 147 
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O novo é a ciência, a técnica, as invenções, que são propriedade da 

humanidade como um todo, mas ainda estão em grande parte nas mãos do 

imperialismo, que é o velho. Por isso mesmo é que a luta pelo novo, no 

mundo subdesenvolvido é uma luta antiimperialista. E isso é tanto verdade 

no campo da economia, como no da arte. A verdadeira vanguarda artística, 

num país subdesenvolvido, é aquela que, buscando o novo, busca a 

libertação do homem a partir de sua situação concreta, internacional e 

nacional. (GULLAR, 1978, p.23) 

 

Essa necessidade do novo como alternativa ao subdesenvolvimento 

possui interpretações distintas, bem como resultados ambíguos. O novo no caso 

dos brasileiros eram os produtos, técnicas e comportamentos dos blocos 

imperialistas, EUA e Europa, e com isso, ao mesmo tempo em que a novidade 

poderia acelerar um certo desenvolvimento ela ao mesmo tempo exerceria um 

papel colonizador descaracterizando as essencialidades próprias do país. Para 

esclarecer este ponto acredito não existir texto mais conveniente que uma 

passagem de Mario Pedrosa proveniente do texto “A Bienal de Cá pra Lá” 

contido no livro a “Política das Artes”, organizado por Otília Arantes. No texto 

Pedrosa levanta a importância da criação da Bienal de São Paulo no sentido de 

“romper com o círculo fechado em que se desenrolavam as atividades artísticas 

no Brasil, tirando-as de um isolacionismo provinciano”, “proporcionado um 

encontro internacional  em nossa terra”, mas no mesmo texto o crítico reconhece 

que, essa intervenção simbólica estrangeira, para muitos foi um bem, mas para 

outros foi um mal. (PEDROSA, 2000)  

 

Na realidade, como todo fenômeno vivo, há nele um lado bom e um lado 

mau, um aspecto positivo e um aspecto negativo ou contraditório. De fato, 

esse contato era inevitável, pois nenhum país, e o nosso em particular, 

poderia desenvolver-se no isolacionismo fechado autarquicamente às 

influências, ao comércio com o mundo exterior. (PEDROSA, 2000, p.221) 

 

 Para Mario Pedrosa essa dualidade dos fatos, entre o bem e o mal, é uma 

característica dos acontecimentos da história; atividades predatórias e danosas 



181 

 

 

podem se reverter em avanços no futuro, por conta das interações sociais, trocas 

culturais e migrações de mão de obra. É como o crítico enxerga a exploração do 

território brasileiro no período do Brasil colônia: “até essa exploração incessante 

(do Brasil pelos portugueses e pela pirataria internacional), desde seu nascer até 

agora, teve e tem seus aspectos positivos”.    

Portanto, para que essa conjunção da relação social, que é o mercado, 

com o fenômeno estético, que é a vanguarda artística, possa existir, este 

trabalho se norteia teoricamente por métodos denominados pós-estruturalistas, 

que rompem com o estudo de uma história da arte unidimensional e unilinear, 

com o referencial da modernidade ocidental, assim como rompe com os estudos 

de sociologia econômica orientados pela economia neoclássica, como coloca 

Olav Veltuis, que determina o comportamento e a preferência dos agentes 

econômicos pelos números finais fornecidos pelo mercado. Para Veltuis, para 

compreender como os marchands, artistas e galeristas comentam sobre seus 

negócios temos que ir além das interpretações convencionais de mercado. É 

certo que os economistas neoclássicos, endossados frequentemente pela média 

e pelo senso comum apresentam o mercado como uma prática de indivíduos 

que perseguem suas metas em detrimento de qualquer coisa ou de qualquer 

pessoa. Veltuis afirma que com essa interpretação o discurso do vendedor pode 

sempre ser descartado, ignorado, já que a vida econômica é ultimamente 

estruturada por princípios universais como as “leis da oferta e da procura”, o 

“mecanismo de preço”, ou a “invisível mão do mercado”. Mas para Veltuis, que 

segue uma linha de pensamento desenvolvida por sociólogos econômicos desde 

meados dos anos 80, os mercados devem ser entendidos em termos de relações 

sociais. Desenvolvendo conhecimento sobre o mundo social à medida que esse 

mundo trabalha sua inserção na vida das pessoas. Esta vertente teoriza que o 

mercado de troca é invariavelmente incorporado nas relações sociais.  

Observando as recusas e negações por parte dos personagens do meio 

artístico de comentar sobre preços e negociações, não fica difícil concluir que 

este comportamento se dá por que os marchands, os artistas e os galeristas, 

inserem nas negociações suas amarras sociais, as “intimate social ties”, que 

passam a fazer parte da estrutura do processo mercadológico da arte. Por isso 

que é tão importante como arma pós-moderna de produção artística a 

“confusão”, a fusão entre o conceito e as amarras sociais.  
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 Outro aspecto apresentado por Veltuis é o questionamento sobre a 

estrutura do mercado circular que sugere que eu compro por que você produz, 

e você produz por que eu compro. Essa circularidade se diferencia no caso dos 

artistas que produzem por necessidades distintas da relação mercantil, que 

remetem então a questões existenciais de necessidade de expressão, de 

comunicação, ou afirmação. Isso só já basta para quebrar a continuidade da 

estrutura circular. Veltuis reforça que essas relações sociais, com seus próprios 

argumentos, podem formalizar e ter um decisivo e mensurável efeito na 

sobrevivência do negociante de arte, nos preços, nos ganhos, ou em qualquer 

outro indicador de sucesso. 

Esse descentramento proposto pela metodologia de análise utilizada por 

Veltuis apresenta outras perspectivas para abordar a relação imagem-receptor 

ou imagem-interprete na relação artista/obra/colecionador ou marchand/obra 

colecionador. Abre a necessidade de radicalizar com maior profundidade temas 

como, a subjetividade do conhecimento, a complexidade do mundo, da vida, a 

importância do reconhecimento do outro e sua condição político-social. 

Observar, portanto como o conceito de culto-cultura, arte como civilização, arte 

como culto, desenvolvido no final do séc. XIX interfere e modifica as relações 

sociais, assim como a subjetividade da percepção temporal desenvolve uma 

reorganização da linha cronológica construída pela narrativa da História da Arte. 

(Velthuis, 2005) 

 

A arte contemporânea, em contra partida, nada tem contra a arte do 

passado, nenhum sentimento de que o passado seja algo de que é preciso 

se libertar e mesmo nenhum sentimento de que tudo seja completamente 

diferente, como em geral na arte moderna. É parte do que define a arte 

contemporânea que a arte do passado esteja disponível para qualquer uso 

que os artistas queiram lhe dar, o que não lhes está disponível é o espirito 

em que a arte foi realizada. O paradigma do contemporâneo é o da colagem 

tal como definida por Max Ernst, mas com uma diferença. Ernst disse que a 

colagem é “o encontro de duas realidades distantes em um plano estranho 

a ambas”. A diferença é que não mais existe um plano estranho a realidades 

artísticas distintas, nem são essas realidades tão distantes uma da outra. 

(DANTO, 2006, p.7) 

 

 

A matéria do tempo se baseia na ideia de temporalidades múltiplas ou 

temporalidades superpostas. Quando analisamos, por exemplo, a obra de Carlos 
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Sena “Posto em Cena” (figura 46) vemos que o questionamento do tempo é um 

elemento presente em sua poética. Não só pelos elementos simbólicos, 

psicologismos, da crítica à arte como culto, mas por deslocar a temporalidade do 

papel crítico moderno para uma sociedade que ainda não se encontrava no 

tempo da modernidade efetiva do pós-guerra, gerando assim temporalidades 

superpostas, criando assim espaços de interação distintos.  

  

 
Figura 46 - Carlos Sena, “Posto em Cena”, óleo sobre tela, 1983, fonte: Acervo MAG 
 
 
 

Essas interações do social com o objeto artístico é o que traz o 

questionamento e a ideia de como a arte pode se transformar e se redimensionar 

para um mundo onde a interação social se tornou imaterial e a ideia pode 

penetrar no mundo pelos mais diferentes veículos. Conexões, redes culturais, 

sociais, mitos, identidade social, mentalidades, crenças, ir além da interpretação 

convencional de mercado desenvolvem de fato um conhecimento sobre o mundo 

social que é a sociedade goiana dentro do contexto local/global. É observando 

como esse mundo social se insere na produção plástica da nova realidade 

artística contemporânea que nos instrumentalizamos par uma nova produção 
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artística. A imagem não é só fonte de uma historicização, a imagem é também 

como uma escritura historiográfica, remetendo aos movimentos artísticos e ao 

processo do pensamento estético desenvolvido dentro de um contexto histórico, 

não linear, mas superposto, a imagem também é mental. É a cultura 

histórico/artística se confundindo com o sentido sociológico/antropológico da 

sociedade.  

 

 

4.4 - Do papel ao óleo sobre tela 

  

 O papel teve uma importância fundamental na constituição do mercado 

de arte. Os trabalhos produzidos em papel sempre possuíram preços bem 

inferiores aos trabalhos de pintura em tela. Isso se deu talvez, pela técnica de 

gravura e serigrafia que, por um trabalho de reprodutibilidade técnica, deixam de 

ser um único original e passam a fazer parte de um número limitado de tiragens 

de exemplares os quais os artistas os vendem por preços mais modestos. Por 

outro lado outras técnicas de arte que se utilizam do papel como suporte, como 

a aquarela, o bico de pena, e o guache, que não usam da reprodutibilidade como 

elemento de produção chegam ao mercado com preços também mais baixos 

que os trabalhos de óleo sobre tela, preço, portanto acessível aos consumidores, 

e por isso, ao mesmo tempo, que funciona como um caminho de conquista de 

mercado, por outro lado se mostra o preconceito que existe contra os trabalhos 

de suporte em papel, o que muitas vezes são de qualidade superior aos 

trabalhos de pintura à óleo sobre tela.     

 A ideia de que a produção em papel sai por um preço mais barato do que 

a confecção da produção artística em tela, seu produto final alcança preços finais 

mais baratos. É por conta disso que a gravura, a aquarela, o guache, e o 

desenho, etc se tornaram objetos mais atrativos para o consumidor de obras de 

arte. E, portanto, se vendia mais em papel nas décadas de setenta e início de 

oitenta por uma justa diferença de preços em comparação com as pinturas à 

óleo.  

 É interessante notar que os artistas aqui mencionados que trabalharam 

com o papel no início dos anos 80 sempre evocam a dificuldade do ofício. E 

reclamam do preconceito que existe contra a produção em papel. 
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 De qualquer forma, o papel foi importante elemento na constituição do 

mercado de arte goiano da década de 80, e com isso, apresento alguns artistas 

que trabalhavam com papel, nos anos 70 e 80 e que de uma forma ou de outra 

ajudaram a constituir o grande mercado de arte em Goiás de óleo sobre tela. 

Pois uma vez criada uma clientela com gosto pela produção em papel, em 

seguida pôde-se criar uma clientela de pintura sobre tela. 

 Em 1982, o jornalista Eduardo Jordão fez uma entrevista com o artista 

Amaury Menezes, para o jornal O Popular, sobre sua nova exposição em 

Goiânia, na Casa Grande Galeria de Arte, a exposição de Amaury Menezes 

continha 38 trabalhos em aquarela, técnica de pintura sobre papel. Nesta 

exposição de 82 pode-se notar algumas colocações feitas pelo artista sobre a 

utilização do papel como suporte. Em sua entrevista23 o artista define a técnica 

de aquarela da seguinte forma: (O Popular, Caderno 2, 19/08/82): 

 

 

Para se chegar a ser um bom aquarelista é preciso que o artista tenha um 

bom conhecimento de desenho, uma estrutura de conhecimentos das artes 

plásticas bem sedimentada. Fato por que a técnica da aquarela não admite 

erros, exigindo rapidez na criação, um olho muito sensível para os detalhes 

e efeitos, pois se trabalha com o papel molhado, com transparência, não se 

admitindo retoques. Daí por que temos muito poucos artistas que adotaram 

esse gênero como forma de expressão preferindo a pintura a óleo e outras 

técnicas, além da gravura ou escultura. (O Popular, Caderno 2, 19/08/82) 

 

 Segundo Menezes, “o artista faz a aquarela de uma só vez. Não é como 

na pintura, que se vai fazendo em partes”. Ressalta o artista explicando as 

dificuldades do oficio.  

trabalho com a aquarela úmida, ou seja, umedeço todo o papel e vou 

colocando a tinta sobre o papel, sem pinceladas, deixando-a se espalhar 

livremente sobre ele. Nesse tipo de pintura, para quem não sabe, acontece 

muito o ocasional, com o trabalho se desenvolvendo não como se quer ou 

se espera, mas como vai brotando. E pode esta maneira, ocorrer acidentes. 

E aquela emoção que a gente vai sentindo é que nos leva a corrigir, dando 

sequência ao trabalho. Assim, é o ocasional que ocorre com frequência. 

Depois, então, da primeira etapa, o trabalho já seco, é que se volta ao 

                                                 
23 Entrevista realizada pelo jornalista Eduardo Jordão com o artista Amaury Menezes para o Jornal O 

Popular, realizada no dia 19 de agosto de 1982. 
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detalhe para acentuar uma sombra, melhorar aqui ou ali, quando dá. (O 

Popular, Caderno 2, 19/08/82) 

 

 O artista Siron Franco abriu uma exposição de arte em 18 de dezembro 

de 1981 na Casa Grande Galeria de arte, uma exposição individual de guaches, 

técnica em que chegou a trabalhar algum tempo, antes de ingressar na carreira 

ascensional na pintura, técnica em que se consagraria nacionalmente. 

Considerado, hoje, uma das vozes mais altas das artes plásticas brasileiras, 

Siron não se acomoda a um fazer vitorioso e aplaudido, persistindo numa postura 

crítica diante de seu oficio e de seu próprio trabalho. Ele conta que quando 

começou a fazer o tipo de trabalho que mostra, na Casa Grande, não recebeu 

nenhum estimulo: 

 

antes, despertou manifestações de incompreensão, como ainda hoje 

acontece com os artistas que tentam se utilizar do papel como material de 

criação. Tal preconceito, manifesto em relação ao guache, aquarela e 

gravura, é um sintoma de desconhecimento das raízes da arte, e uma prova 

de provincianismo, já que o prestígio das artes gráficas, em todo o mundo, 

é cada vez mais amplo.(O Popular, Caderno 2, 18/12/81)    

 

 

O artista explica que até 1963, fez colagens. Retoma agora a sua 

experiência tentando compor a atmosfera em que se movem, com grandes ou 

pequenos remorsos, os burgueses. Mas ele rebate as acusações de facilidade, 

dirigidas a esta técnica: “O trabalho tem que construir alguma coisa, não pode 

edificar a gratuidade”. 

Construindo uma obra séria, profundamente consciente dos dramas de 

seu tempo, Siron Franco vai anotando suas taquigrafias intimas – chaves que 

deixa para os espectadores de seus quadros revelarem, seguindo o conceito de 

liberdade, a que todos tem direito. Há alguns anos, quando ressaltava, em 

colagens, “bocas de misses Brasil”, trabalhar nesta técnica era algo de absurdo. 

Agora sem se importar sobre se o público recebera bem (ou não) este tipo de 

trabalho. Siron volta ao guache e a colagem: “No fundo tudo é mesmo uma volta. 

Esse trabalho, para mim , é uma forma de ludismo”. 

 

Luto para encontrar o material, luto com a própria elaboração do trabalho, 
em si mesma. Enfim, sinto prazer no que faço, mesmo que o ofício seja, às 
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vezes, sofrido áspero. Não me preocupo com o que pensarão disto. Se 
bater, bateu. Se não, tudo bem. O dia em que me preocupar em fazer o que 
os compradores estão pedindo, farei um trabalho dirigido, o que será um 
desastre para mim.(O Popular, Caderno 2, 18/12/81) 
 
 

Rebelando-se contra a perspectiva de ter que comercializar seu trabalho, 

reduzi-lo às exigências do último modismo, ou do gosto do público. Siron conta 

que não tem mercado em Goiânia, ou o tem reduzido: “É que o consumidor daqui 

é bem comportado, e eu não conseguiria sobreviver de minha arte, se fosse 

vender só aqui”.(O Popular, Caderno 2, 18/12/81)   

Em 1980 a artista plástica Selma Parreira era da nova geração de artistas 

plásticos goianos. Há algum tempo na lide, estudando, fazendo cursos, 

procurando seu caminho próprio, seu público, seu lugar no cenário artístico. 

Expos gravuras na Casa do Artesanato, em Anápolis, mostrando doze trabalhos 

seus de gravura, concebidos dentro da técnica água forte e água tinta. 

 Selma mostrou aos anapolinos, seus conterrâneos, a mesma série de 

gravuras que mostrou em São Paulo, juntamente com os desenhos de Maria 

Ciça, na Associação dos Amigos do Museu de Arte Moderna, e que mereceu os 

melhores elogios da crítica paulista, pelo alto nível técnico de seus trabalhos, 

recebendo destaques na grande imprensa de lá, além de fotos, o que acabou 

lhe abrindo as portas de importantes galerias. 

 

Entre seus doze trabalhos, produzidos com esforço hercúleos, já que 

gravura, para mulher, é uma atividade difícil, requerendo, além de 

criatividade, uma força física enorme, estão as Paisagens Ferroviárias, em 

cores, e uma série de figuras sem título, em preto e branco. E tudo começou 

o ano passado, quando, por problemas de materiais de gravura, teve de 

pintar, expondo na Galeria do Clube Jaó. Selma, nesse intervalo, verificou 

que a gravura é sua grande paixão. E, este ano, após conseguir o material 

necessário e um atelier para trabalhar, pode continuar a gravar, surgindo a 

série de paisagens ferroviárias e, intercaladas, as figuras em preto e 

branco.(O Popular, Caderno 2, 15/12/81) 

  

Selma vem participando de mostras coletivas desde os seus tempos de 

curso no Instituto de Artes da Universidade Federal de Goiás, onde se diplomou 

em desenho plástico. Depois, fez um curso de gravura com Ana Maria Pacheco, 
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pessoa a quem admira muito, por seu trabalho escultural de alto nível. E, em 

seguida, foi para o México, para um estágio em gravura em metal. Tudo isso 

para chegar a fazer, no momento, uma gravura de alto nível técnico, com 

bastante criatividade e um resultado muito bom, em termos de colorido, já que 

este aspecto é muito difícil na arte de gravar. Poucos são os artistas que saem 

de seus ateliês para as suas mostras com um resultado tão bom em termos de 

cores, como Selma, desta vez, com a série de Paisagens Ferroviárias. O tema, 

a meu ver, é bastante  explorado, difícil, mas ela soube muito bem tirar partido 

da paisagem, pobre, geralmente, a margem destas vias, hoje também 

marginalizadas, depois da expansão das rodovias e dos transportes por 

caminhões, ônibus e veículos particulares. 

 

é difícil trabalhar com esse ramo de arte, ultimamente. Mas tenho sido bem 

recebida pelo público e pela crítica. Para início de carreira , creio, está muito 

bom. Tenho recebido alguns prêmios, o que me incentiva muito, me dando 

força para continuar, a exemplo dos prêmios incentivos nos anos VI, VII e 

VIII Salões do Instituto de artes da UFG; do Prêmio Aquisição da Associação 

Atletica Banco do Brasil; Premio Valores Novos da Casa Grande Galeria de 

Arte/79 e, por último, no Salão Regional da Prefeitura de Goiânia, como a 

uma aquisição. Outra coisa importante: as pessoas começam a ver que o 

trabalho sobre papel é tão importante quanto o trabalho a óleo. E isso me 

anima muito”.(O Popular, Caderno 2, 15/12/81) 

 

Dinéia Dutra, Aluna e discípula de D.J. Oliveira deixou uma obra extensa 

que apresentava a figura feminina nos mais diversos contextos sociais. A obra 

de Dineia, além de um objeto estético e artístico também é um agrupamento de 

elementos simbólicos em que a mulher é elemento central dentro de uma visão 

inerente da sociedade da época do período dos anos 80. 

 É de se observar que a personalidade da artista, com todas as 

complexidades da vida, dos relacionamentos, da paixão e do cotidiano possibilita 

um resultado poético que une dois mundos aparentemente distintos. O trabalho 

de Dinéia une o trabalho árduo da gravura em metal com a luta para conquistar 

seu espaço profissional, em contraste com uma iconografia que evoca a vida da 

mulher do interior.  



189 

 

 

Diante dos diversos acontecimentos nas artes gráficas e plásticas 

registrados no início dos anos 80 em Goiás, a gravadora e pintora é aquela 

promessa que vem se firmando lentamente, com os pés fincados no chão, e 

muito esforço, ao par de vários anos de experiências, pesquisas, estudos.  

O interesse pelas artes gráficas iniciou quando ainda era aluna do instituto 

de Artes da Universidade Federal de Goiás, no Curso de Graduação em Artes 

Visuais, formando-se em 1978. Terminando o curso enveredou-se na busca do 

seu caminho e de uma linguagem pessoal. Ainda como aluna do Instituto de 

Artes da UFGO foi premiada (2° lugar em gravura) no I Concurso Estudantil de 

Música e Artes Plásticas, em junho de 1977, e, em78, receberia outra premiação 

no II Concurso promovido pela mesma unidade. 

Estes pequenos acontecimentos mostravam que os trabalhos de Dinéia 

Dutra estavam sendo compreendidos e indagados com um sentido ainda menor, 

numa fase em que se antevia as possibilidades de mais uma gravadora na praça 

goiana. Suas gravuras não mostravam ainda definições ou surpresas maiores. 

Mas a artista cuidou de ampliar suas possibilidades aceitando convites para 

coletivas e, em outubro de 77, participava da III Mostra Plástica, no Palácio da 

Cultura, repetindo a mesma experiência na IV Mostra. Mais tarde participaria da 

II Feira de Arte, organizada por Vanda Pinheiro, e da III Exporcart da União 

Brasileira de Escritores, seção de Goiás, contando com o apoio da SUPAC, em 

dezembro de 77. 

Esse, ao nosso ver, era um desejo muito natural de colocar-se à prova, e 

de ver-se examinada por um júri competente. É, como se fosse, uma ideologia 

da comunicação mais do que qualquer outra coisa. Ainda em 77 a artista, recebe 

o prêmio aquisição na I Semana de Inverno de Paraúna, e em junho de 78, passa 

por uma prova decisiva na sua carreira e é selecionada no concurso Valores 

Novos, promovido, anualmente, pela Casa Grande Galeria de Arte. Não seria 

outro o caminho de Dinéia Dutra. Uma caminhada de pequenas vitórias, 

transformadas em grandes momentos de incentivo, para jogá-la, de corpo e 

alma, no meio de um elenco vigoroso, já existente no plano artístico, em Goiás. 

Assim, Dinéia foi selecionada no Concurso Nacional de Artes Plásticas 

promovido e coordenado pela Caixa Econômica do Estado, participando, em 

seguida, do acervo do ERGO, no Rio de Janeiro, e das exposições permanentes 

da Galeria Casa Grande e da Galeria do Jaó. 
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A conquista de uma certa experiência, principalmente na técnica da gravura, 

não é feita de modo automático ou rápido, demanda muito tempo, para se 

adquirir um conhecimento mínimo que permita a manipulação correta do 

material químico utilizado por esta técnica. O processo alquímico da gravura 

em metal utiliza ácido nítrico, asfalto em pedra, vernizes de diversos tipos, 

solventes, etc. Por ser um processo lento, não permite uma apreensão 

imediata, por parte do aprendiz ou executante desta técnica. Após o 

processo do desenho, a chapa é transposta para a cera – as águas fortes 

destacam as tintas e as meias tintas são colocadas com as resinas. A 

manipulação dos materiais químicos tem de ser feita de maneira adequada, 

sob pena de se inutilizar todo o trabalho feito.(O Popular, Suplemento 

Cultural, 27/09/80)  

 

Dinéia Dutra se descobriu uma gravadora nata, fazendo pesquisas em 

seu atelier. A partir daí, vem trabalhando numa técnica mista. Sabe da 

dificuldade e até dos riscos à saúde que esse trabalho pode trazer, mas está 

sinceramente engajada nele. No fundo, sente que, apesar do preconceito ainda 

existente, ele será rompido à medida em que o avanço nas artes gráficas, 

ocorrido em todo o mundo, chegar também em Goiás. Uma maior consciência 

do que seja a gravura, como requintada e difícil técnica de criação artística, 

propiciará um grande avanço deste tipo de trabalho, assegura a gravadora, que 

tem a disposição dos apreciadores, uma série de álbuns da melhor qualidade – 

haja visto a sua seleção no Salão Nacional de Rio de janeiro. Para quem imagina 

que um gravador pode tirar quantas cópias quiser de seu próprio trabalho, Dinéia 

lembra que esse procedimento nunca é adotado pelos artistas conscientes e de 

renome – pois isto diminuiria o valor de seus trabalhos no mercado; o número de 

cópias é limitadíssimo, - lembra – é tão importante ter uma boa gravura na 

parede, quanto uma boa tela pintada a óleo. 

 

A gravura, nascida na Europa, é muito prestigiada neste continente e nos 

EUA. Nasceu com Rembrandt, um pintor clássico, e foi Goya quem fez as 

primeiras águas tintas. Através destes trabalhos, Goya mostrou cenas de 

guerra, é que a gravura se dá muito ao tratamento dramático, ressaltando 

muito o elemento humano. No Brasil, são gravadores de grande prestígio 

Osvaldo Goeldi, Marcelo Grassmann, Anna Letycia Quadros, Maria Bonomi, 
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Artur Piza, Gilvan Samico, Albrecht Durer. Como primeira forma de 

expressão estética do ser humano (vide as gravuras rupestres), a gravura é 

a mais antiga forma de arte que se conhece. Foi através dela que se 

manifestou a tendência atávica que o homem tem de gravar as suas 

impressões, suas emoções, suas alegrias e medos.(O Popular, Caderno 2, 

11/10/81) 

 

Graças à dedicação com que vem se dedicando a esta técnica, desde 

1978, quando começou a gravar no atelier de Cleber Gouvêa, Dinéia Dutra tem 

hoje, a seu favor, uma experiência que se reflete na maturidade de seus 

trabalhos. Mudou a sua técnica em geral, seu desenho, e há um efeito de 

transparência difícil de conseguir, uma conquista sua, ou mesmo uma 

descoberta a que ela chegou talvez por acaso, ou em decorrência de esforçada 

busca. Seus temas são as figuras humanas e os objetos. Os efeitos espaciais 

que vem conseguindo dar aos seus trabalhos fazem com que suas gravuras 

comecem a aparecer em outros mercados de arte, que não o de Goiânia. Sobre 

a gravura ela faz o seguinte comentário para o texto de Brasigóis Felício em O 

Popular. 

 

As gravuras consistiam de uma técnica aperfeiçoada e simplificada pelo 

próprio pintor, por volta de 1630, onde ele gravava placas de metal com um 

buril e depois, com a utilização de alguns ácidos, corava estas ranhuras 

feitas nas placas, marcando-as. Com o auxílio de uma prensa ele 

transpunha esta imagem gravada na placa de metal para o papel, resultando 

em lindas gravuras. O nome desta técnica é água-forte. A gravura em metal 

é uma das mais antigas técnicas de gravura. Existem obras nesta técnica 

datadas de 1500, produzidas por vários gênios da Renascença, como o 

alemão Albrecht Dürer. A princípio, a gravação em metal foi ligada ao 

trabalho de ourivesaria, como obra de entalhe e portanto voltada à 

ornamentação. O desenvolvimento de processos gráficos, a partir do século 

XV, e as novas necessidades na realização de imagens impressas 

motivaram a procura de técnicas que permitissem um trabalho gráfico de 

alta qualidade da imagem impressa, além de resistência às grandes tiragens 

e edições. O emprego de matrizes de metal, antes restrito à ourivesaria, 

possibilitou o surgimento das técnicas da gravura em metal. A gravura em 

encavo, assim denominada como oposição à gravura em relevo, deposita a 

tinta nos sulcos realizados pela gravação. Nos meios indiretos, água-forte e 

água-tinta, os produtos químicos conhecidos por mordentes (ácido nítrico , 

percloreto de ferro etc.) atacam as áreas da matriz que não foram isoladas 

com verniz, criando assim outro tipo de concavidades, e consequentemente, 
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efeitos visuais. Desta forma, o artista obtém gradações de tom e uma 

infinidade de texturas visuais. Consegue-se uma gama de tons que vai do 

mais claro, até o mais profundo escuro. Estes procedimentos podem ser 

usados em conjunto.(O Popular, Caderno 2, 11/10/81) 

 

 É possível observar nestes depoimentos que a produção em papel é 

fortemente defendida pelos artistas e demonstra um ofício que exige muita 

técnica e trabalho braçal, portanto a diferença entre os preços dos trabalhos em 

papel com os de óleo sobre tela é uma diferença exclusivamente imposta pelo 

mercado e não pelos artistas. 

A força da produção em papel no final dos anos 70 e início dos anos 80 

era tão grande que a Galeria de arte Banerj resolveu apresentar seu acervo 

doado pelo ex-Governador da Guanabara, Carlos Lacerda Goeldi. Mais de 116 

xilomatrizes e 15 desenhos da Pinacoteca Banerj, adquiridos em 1964 e 

conservados pela museóloga Ana Maria da Veiga Jordão voltam são expostos 

ao público pela primeira vez. 

No texto de O Popular “Goeldi Volta a acontecer. É a mostra de suas 

xilos.” de 15/12/81 mostra que o que se expõe no Banerj, segundo seus 

organizadores, é rigorosamente o acervo daquela Galeria no que tange as obras 

de Goeldi, constituindo de  tacos e desenhos, acomodados nos limites da sala. 

Por dois anos a equipe estudou o modo de expor as centenas de matrizes e os 

desenhos do mestre, adquiridos pela sensibilidade de Carlos Lacerda, aos 

herdeiros universais do grande artista. Graças a habilidade do grupo, encontrou-

se finalmente o modo de se montar, em encaixes de placas de acrílico, os grupos 

das matrizes distribuídas por temas. As xilomatrizes, são as peças de tábuas nas 

quais Goeldi realizou seus trabalhos, retirando delas as cópias coloridas das 

gravuras. 

 Segundo alguns críticos e artistas, a produção de final de 70 e início de 

80 o que se tinha de melhor na arte brasileira estava ocorrendo em desenho e 

gravura. Várias interpretações tem sido tentadas para a explicação desse curioso 

fenômeno brasileiro, desigual ao que acontece noutras regiões. De minha parte 

penso que isto se deve ao fato de termos tido, até data próxima, a presença de 

um grande mestre, verdadeiro motivador de renovação estilística, de 

conscientização dos deveres artesanais, como implicação definidora da 
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qualidade artística e suscitador de temas mais graves. E esse mestre foi 

Oswaldo Goeldi. 

No final de 1981, um artista que vinha dedicando todo seu tempo às 

gravuras resolveu voltar a pintura, esse artista era D.J. Oliveira. Fazia quatro 

anos que D.J. não expunha pinturas, somente gravuras. E em 24 de novembro 

de 1981 D.J. abre uma exposição de pinturas na Casa Grande Galeria de Arte. 

 

O artista interrompe um silêncio de quatro anos, em matéria de exposição 

de pinturas, embora isto não signifique que tenha se distanciado totalmente 

do convívio com tintas e telas. É verdade que D.J. Oliveira entregou-se, após 

a sua volta de um giro pela Europa, ao cultivo da gravura, mas sempre 

exercitando-se também, na pintura. Sua última mostra de pinturas , há 

quatro anos , também na Casa Grande Galeria de Arte, mostrou uma face 

mais crítica do pintor. Ele explica porque: “ Essa fase resultou de meus 

contatos pessoais com pessoas de embaixadas. É uma fase um pouco 

introspectiva, mas há os elementos exteriores, o mundo das embaixadas, 

cheio de cartolas, transas internacionais”.(O Popular, Caderno 2, 22/11/81) 

 

  

Sua fase atual é definida pelo próprio artista como “da maior simplicidade, 

sem sofisticações, jogos intelectuais, preocupação com o impacto”. D.J. Oliveira 

conta que o pessoal vinha lhe cobrando um volta à pintura, pois foi neste ofício 

que o artista chegou a Goiás, em 1956. Sem se preocupar em fazer obra prima, 

D.J. diz que tentou, ao pintar esta série de 20 quadros que serão expostos, fazer 

uma pintura simples, sem, naturalmente, cair para o lado do primitivismo ingênuo 

– que isto ele nunca foi. “Estou fazendo uma pintura simples que reproduz a 

simplicidade da vida cotidiana. Em meus trabalhos se pode perceber as regiões 

de silêncio das cidades, das pessoas, e da própria vida. Deixo que os meus 

quadros falem por si mesmos, sem interferências indevidas do meu intelecto, 

reproduzindo, apenas, e totalmente, a simplicidade do homem, uma coisa que a 

nossa época está perdendo”. (O Popular, Caderno 2, 22/11/81)  
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Conclusão 

 

 O gosto artístico de uma época determinada não é um problema 

econômico, mas certos aspectos podem ter sido condicionados ou influenciados 

pela economia, quando mais não seja, pelo meio social que se interessa pela 

arte. Em Goiânia nos anos 80, pizzaria era galeria de arte, Siron Franco era uma 

estrela nacional da pintura, enquanto isso a ditadura ainda cometia suas 

barbaridades, o cinismo dos militares era constante. Gays, lésbicas, punks e 

“metaleiros” eram os marginais da época. O circo da arte aos poucos se 

delineava no início da década. Madames compravam obras de arte por modismo. 

Artistas goianos ganhavam prêmios de viagem ao exterior e expunham seus 

trabalhos na América Latina e na Europa. O grafite era uma inovação visual das 

ruas ainda não compreendida e o readymade e a performance era uma inovação 

nas galerias, ainda rechaçada.  

 Consequentemente, a economia se deixava encarar sob dois pontos de 

vista essenciais. Primeiramente, sob o do atendimento das necessidades 

próprias. Estas últimas podem dar margem à busca de todos os bens possíveis, 

desde a simples necessidade de alimentar até a edificação cultural, desde que 

neste último caso a satisfação se choque com um limite dos meios e dos atos 

possíveis, destinados a proporcionar os bens. A satisfação econômica não era, 

pois, necessariamente de ordem puramente material, pois as obras e os preços 

das obras podem se tornar objeto de uma relação econômica se a administração 

dos bens desejados supõe pessoas qualificadas (marchands) que é preciso 

remunerar em espécie ou em natureza – condição que introduz o limite 

característico de que acabamos de falar. O segundo ponto de vista é o do 

trabalho e seu produto. Consiste na exploração da limitação dos bens e dos atos, 

para extrair um ganho ou uma vantagem capaz de garantir a livre disposição 

desses bens. A economia é, pois, uma relação social desde que os participantes 

orientem seu comportamento segundo um sentido visado subjetivamente com 

vistas a satisfazerem às necessidades ou a se entregarem a um trabalho que 

lhes permita adquirir os bens necessários. 

 Este comportamento está na base da comunidade econômica, cuja 

finalidade pode consistir no atendimento das necessidades e no trabalho, bem 
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como na utilização dos meios econômicos para atingir outros fins de caráter 

extra-econômico. Os fenômenos culturais interessam à sociologia econômica 

sob tríplice ponto de vista: quer consistam de acontecimentos, de normas ou de 

instituições puramente econômicas. Assim acontece com a Bolsa e os bancos, 

que são, primeiramente e antes de mais nada, instituições econômicas criadas 

para esse efeito. Vamos chamá-los de fenômenos propriamente econômicos. 

Quer em razão de aspectos que possam ser economicamente importantes, por 

exemplo, as galerias de arte. Por motivos evidentes, elas não interessam ao 

sociólogo em primeiro lugar sob o ângulo de sua importância econômica ou por 

causa dela, mas sim porque alguns de seus aspectos podem em certas 

condições adquirir uma significação econômica, pelo fato de produzirem 

resultados que são importantes do ponto de vista econômico. Não há dúvida de 

que as galerias foram e continuam sendo a causa de manifestações econômicas 

notáveis. Quer, enfim, em razão da condicionalidade econômica de certas 

instituições ou acontecimentos. 

Goiânia ia se tornando uma metrópole beirando os 900 mil habitantes, os 

costumes do sertão iam ficando só nas lembranças e nas tradições das famílias 

oriundas do campo. O novo renascimento da pintura ia dominando o país e 

aparecendo de forma contundente na cidade. A diferença de Goiás com o 

sudeste brasileiro se dava pelo subdesenvolvimento da região central do país. 

Mas mesmo assim críticos de arte e marchands importantes visitavam a Capital, 

como Carlos Von Schmidt, Walmir Ayala e Alberto Beauttmiuller. O mercado de 

arte simplesmente ascende de forma significativa em meados dos anos 80. 

Enquanto isso Cora Coralina era homenageada em São Paulo e mendigos 

oriundos do êxodo rural trafegavam sem comida e dormiam no abrigo dos velhos, 

onde hoje é o Fórum da Justiça de Goiânia. A vida moderna batia à porta, e 

enquanto isso a América Latina continuava sendo o bloco marginalizado do 

mundo ocidental. 

Mas isso tudo tem a ver com uma unidade social de um grupo que estava 

procurando se encontrar na modernidade nacional. O dinheiro advindo do agro 

negócio proporcionou um espetáculo de comercialização de obras de arte que 

em poucos lugares do Brasil ocorreu. Goiânia como uma cidade nova, teve seu 

caminho para esse espetáculo aberto por pioneiros da cultura. Escritores, 
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poetas, pintores, gravadores, músicos, todos estes responsáveis desde a 

fundação da capital pelo espetáculo comercial que se viu na década de 80.  

É interessante observar como um grupo de professores foi criando uma 

necessidade artística a partir de poucas pessoas que se encontravam na Praça 

Cívica para pintar ao ar livre. Junto com as livrarias e os footings da avenida 

Goiás, onde artistas mostravam e trocavam suas obras até criar uma enorme 

clientela para as artes em Goiânia.  

Doravante, se percebermos que os espetáculos nascem miúdos, é de se 

esperar que pequenas manifestações como a valorização de um artista como 

Yashira, por exemplo, possa revelar outros estudos mais profundos sobre sua 

obra e possa reconciliar a artista em seu devido espaço dentro da história da arte 

em Goiás. De minha parte fico lisonjeado de ter tido a oportunidade de trabalhar 

com a historiografia de artistas que eram tão à frente de seu tempo e que tanto 

contribuíram para a modernização ou mesmo a contemporização dos artistas 

atuais. 

Vejo hoje a importância que um trabalho de pesquisa pode oferecer para 

as futuras gerações e que artistas como Carlos Sena nunca poderão ser 

esquecidos. A história da arte goiana passa pelas mãos destes mestres, e sem 

documentação fica difícil reconstruir suas passagens pelo nosso Estado e pela 

nossa história. 

Este trabalho, que procurou focar o mercado de arte e os artistas que 

apresentaram novas posturas artísticas me parece um pequeno passo para que 

outras teses possam se utilizar de informações aqui contidas e contribuam 

efetivamente na construção de uma história da arte goiana. Neste trabalho 

procurei tratar mais a sociologia do que a história em si, mas fico grato pelo 

auxílio dos documentos encontrados nos Centros de Documentações dos 

jornais, onde foi possível garimpar comentários aqui e ali, para que pudesse 

assim compreender a atmosfera dos anos 80, este período tão próximo mas ao 

mesmo tempo tão curioso para nós. 

O mercado de arte é sem dúvida um assunto extenso, que pode ser 

abrangido por várias frentes, principalmente a frente econômica. Mas dado 

minha formação em história da arte procurei seguir os caminhos documentais a 

fim de que pudesse reconstruir uma história mais próxima dos acontecimentos 

aqui relatados. A filosofia e a sociologia serviram de estrutura teórica auxiliar 
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para poder desmembrar um pouco esse complexo sistema de troca que é o 

mercado de arte. 

Debruçamo-nos aqui, sobre a ascensão e o declínio de um mercado, que 

se dividiu entre a ética e a estética, entre a política e a propaganda, todas elas 

apresentadas na tentativa da análise, no exercício do pensar. Tomando como 

mote a obra de Carlos Sena, que é apresentada em dois momentos distintos, e 

a cisão entre estes momentos. Pudemos perceber que, em termos de 

implicações experimentais e estéticas, Carlos Sena estava na ordem do dia, 

apresentando uma face da arte contemporânea que o mercado já manipulador 

dificilmente aceitaria.  

Sua obra Prancha 6 com cocar Kraô foi ponto decisivo para a articulação 

deste trabalho. Sua mudança, sua experimentação, sua revirada contra as 

necessidades do mercado, motivaram a construção deste texto, e por assim 

dizer, motivaram o pensamento sobre a arte goiana. 

A arte goiana passou por um momento único. Os anos 80 foi e será a 

década que se mais vendeu obras de arte em Goiás. O problema da decadência 

foi o esbarramento com a ética de alguns artistas que trabalharam sob o signo 

da persuasão. A ética tem como meta o cuidado com o eu; isso significa que sua 

atenção deve sempre buscar preservar ou dar permanência à integridade da 

consciência, ou seja, resguardar o princípio de não contradição aplicado à 

relação do eu consigo mesmo, o que garante o princípio de identidade da 

consciência. E foi exatamente isso que ocorreu no mercado de arte goiano. 

Alguns artistas suprimiram a ética em prol do dinheiro. Tudo o que haviam 

estudado, as vanguardas, a busca pelo novo, as experimentações, tudo foi 

sucumbido pela possibilidade do lucro. E os que não entraram nessa por um 

breve período ficaram deslocados dentro do mercado artístico local. Tirando, 

claro, os grandes mestres que já tinham sua obra absorvida e que mantiveram a 

qualidade de seus trabalhos intactos, como Siron Franco, Cleber Gouvêa, D.J. 

Oliveira, Iza Costa, Carlos Sena entre outros. 

  Tentamos discutir o quanto essa distinção entre ética e dinheiro é nociva 

a nossa sociedade, mas acredito que alguns exemplos se mostraram eficazes, 

ainda que indiretamente, que a ética pode incidir sobre o dinheiro. A atual 

realidade das artes plásticas mundial está presa nessa dicotomia, e parece que 

as alternativas apresentadas não são muito bem vindas. A realidade da internet 
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poderia ser um caminho a ser seguido pois reproduz as alianças afetivas e 

comerciais do mundo da vida, porém esse caminho ainda muito novo requer 

muita pesquisa e experimentações. 

 Goiânia é uma capital ainda nova, suas realizações no campo das artes 

beiram a menos de 50 anos, tudo o que foi feito por nossos antepassados 

creditou nessa euforia que podemos observar nos anos 80. E quando digo 

euforia, digo no sentido positivo, pois o espetáculo dos anos 80 foi uma 

realização importante para as artes em Goiás. Os pontos negativos devem ser 

analisados, a partir das obras de pouca qualidade que eram oferecidas e a falta 

de uma crítica especializada. Mas no todo, foi um momento muito especial para 

a arte local.  
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ANEXOS 

 

- TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA COM ARTISTA PLÁSTICO CARLOS 
SENA REALIZADA EM 07 DE MARÇO DE 2009 
 
 
 
A - Sena, eu gostaria que você falasse um pouco sobre sua infância em 
Mairí? 
 
S - Eu nasci em Mairí e mudei e migrei com seis meses de idade em caminhão 
pau-de-arara para Minas Gerais. Quando eu tinha sete anos meu avô morreu 
então meus pais voltaram para Mairí onde então eu fiquei até os oito anos de 
idade. Aos oito anos então retornamos para essa cidade mineira chamada 
Nanuque que fica no nordeste de Minas Gerais e só fui retornar a Mairí quando 
tinha dezoito anos de idade e fiquei na cidade durante uns 15 dias, e fiquei muito 
impressionado com a memória que tinha em relação a cidade, eu conhecia as 
praças, as ruas, as casas, as pessoas, sabia exatamente onde moravam todos 
eles e o quanto isso era forte em mim e o quanto eu era nordestino e o quanto 
eu era baiano. Foi um resgate interessante, por que eu vou ficar até os dezenove 
anos de idade nessa cidade mineira chamada Nanuque. 
 
A - Como foi esse período da sua vida em Nanuque? Você saiu com seis 
meses de idade de Mairí, então, já em Nanuque como você se relacionava 
com as festas religiosas da cidade e as celebrações cotidianas como 
aniversário, natal, etc.? 
 
S - Nanuque é uma cidade que tem uma grande serraria, é uma cidade 
basicamente de operários, mas uma cidade grande, quando eu passei por ali 
tinha mais de 20.000 mil habitantes, hoje tem mais de 50.000 mil habitantes, um 
contraste com Mairí, que só agora tem 12.000 mil habitantes, na minha época 
tinha bem menos, uma cidade parecida com Goiás Velho. Tanto em Mairí quanto 
em Nanuque essa presença da cultura popular, da cultura religiosa, os ritos as 
diversas festas foi muito marcante, de fato sempre fui muito ligado a visualidade 
dessas festividades todas, aos ritos, as músicas, as danças, que no nordeste 
isso é muito forte né, então eu via muito pastorinhas, mutirões de uma festa 
chamada Boi que no fundo era um mutirão de plantar feijão, diversas procissões 
litúrgicas, um São João muito rico, um carnaval com muitos blocos que na época 
chamava ternos também, isso em Mairí, em Nanuque era um outro tipo de 
festividade de cultura popular, mas me lembro muito bem do carnaval de rua dos 
clubes de Nanuque, e é onde eu conheço também o carnaval dos clubes, os 
blocos de índio, as festas de São Benedito, mas comparado com Mairí era um 
outro tipo de festividade. Em Nanuque eu vou ter uma vida, assim, muito solitária, 
por não ser exatamente integrado nesse contexto, sendo assim o meu olhar mais 
de espectador, apesar de contribuir algumas vezes com as roupas, cartazes, 
adereços, eu era alguém por fora desses ritos. Eu só vou me sentir bem de fato, 
integrado no lugar, quando eu escolho esse lugar, esse lugar é Goiânia.  
 



207 

 

 

 
A - Na sua infância, tenho a informação que você, assim que despertou seu 
lado artístico, você montava maquetes de circos e cinemas? 
 
S - Ah sim, essa é uma história muito rica. Eu morava perto de uma..., por uma 
temporada eu morei com minha tia, meu pai tinha dez filhos e eu..., ele cedeu 
um desses (risos) então para uma tia minha que era costureira, morava perto de 
uma praça onde montava-se circos, parques de diversões, essa coisa toda, e eu 
ficava por baixo da lona todas as noites, gostava muito daquela fantasia, daquela 
representação, daquele rito todo do circo, e posteriormente eu vou fazer um circo 
no fundo da casa de meus pais quando eu retorno pra lá... 
 
A - Isso ainda na infância? 
 
S - Sim, ainda na infância. Eu tinha nove anos de idade e nós fizemos um circo, 
nós pegamos muita banca de feirante para montar as arquibancadas, o palco, 
roubamos muitos esteios de construção para fazer os mastros, muito lençol e 
cobertor pra fazer a lona do circo, era um circo que cobrava ingresso. Tinha 
também um cinema, o cinema era entre uma casa e outra, nós cobríamos com 
portas em um beco e colocávamos entrada e saída, criamos uma parede no 
fundo vazada, cortinas que abriam, e tinha uma caixa de luz, e eu fazia os filmes 
para serem projetados, iluminados atrás por uma vela, aqueles pesinhos 
montados em seqüência na manivela e dublava as vozes pra passar nesse 
cinema. Lembro também de eu e meus irmãos termos criado uma cidade, 
montamos em alvenaria várias casas, o cinema era uma dessas casas, e 
também fizemos uma outra com casas de papelão mesmo, de caixas, 
construíamos essas cidades pra brincar. 
  
A - Você considera esse processo todo, essencial para chegar ao 
desenvolvimento de seu trabalho? 
 
S - É, por que assim! Então eu revelo essa vocação para o desenho muito cedo, 
meu pai falava desde muito cedo que eu deveria ir, deveria migrar para uma 
cidade grande, que eu não era uma figura pra morar no interior porque eu era 
artista, então, essa consciência de ser artista eu tenho desde a minha mais 
remota infância, mesmo aos cinco anos de idade já se falava que eu era artista 
porque eu começo a desenhar muito cedo, e eu vou então, ao passo que vai 
surgindo esse tipo de brincadeiras com os irmãos, esse tipo de necessidade eu 
vou canalizando, vou desenhar um filme do Tarzan e vou cobrar ingresso pra 
passar o filme do Tarzan. 
 
A - Então é nessa época, a época das maquetes, que o cinema aparece em 
sua vida? 
 
S - Aparece, eu freqüentava as matinês de domingo, do cinema mesmo, o de 
verdade. Assistia Chaplin e alguns filmes de cowboy americano e posteriormente 
vou ficar amigo de um filho de dono de madeireira, que tinha um outro cinema, 
o maior cinema da cidade na época, e que tinha o camarote do dono, então 
assim, da minha juventude eu vou passar indo todas as noites ao cinema, então 
a minha memória de cinema é enorme, é muito grande. Mas assim, além de 
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desenhar os filmes para as brincadeiras começaram a surgirem pedidos para 
que eu desenhasse cadernos inteiros contando uma história qualquer e eu 
vendia esses cadernos, posteriormente as escolas então descobriram, cursos de 
novelistas essa coisa toda descobriu então que eu era desenhista então eu vivia 
atendendo muitos pedidos para desenhar cartazes comemorativos para dia das 
mães, dia da arvore. 
 
A - Isso já na adolescência? 
 
S - Desde a infância! Eu começo assim, desde os 11 anos de idade começo a 
me sustentar com meu trabalho, a sobreviver dele. Mas me sustentar assim, a 
comprar as minhas roupas os meus brinquedos com o que eu ganhava fazendo 
em desenho. Existiam as festas de sete de setembro, que eram muito 
fantasiadas, muita alegoria e muito pedidos também, tipo, pinte todas as 
bandeiras do estado, ou produza tal alegoria, enfim, coisas do gênero. 
 
A - Essa relação que você tinha com o cinema, com as festas e com esse 
lado lúdico do circo; algum outro irmão seu, ou alguém da sua família, 
dividia isso com você? Vocês realizavam isso juntos? Quantos irmãos 
eram? Como era sua relação com sua família?  
 
S - Nos éramos, até há uns três meses atrás, nós éramos dez irmãos, agora que 
eu perdi o primeiro deles, agora somos nove irmãos, e eu sou o sétimo filho, 
tinha que ser né, o artista tem que ser o sétimo. Mas então, não, eles não tinham 
maiores afinidades com isso não, na verdade..., canalizaram..., meus irmãos 
hoje em dia são professores também,  doutores até, um é professor de biologia, 
outro é professor de direito, são mais por aí, outros lidam com comércio..., mas 
como eu sou o sétimo filho tinha três abaixo de mim ainda, e eu exercia um certa 
liderança sobre eles por conta ali do meu talento artístico e ademais também 
sobre a outra molecada da rua também, as pessoas sempre me viam com uma 
distinção, com uma diferença por conta desse meu potencial de desenhar. 
Embora eles não desenvolvessem a mesma coisa que eu eles embarcaram em 
todas essas obras, no circo éramos todos artistas, também no desfile mirim de 
sete de setembro que a gente fazia, todos vestiam as fantasias, ou no Bumba 
meu Boi, todos saíamos a noite com as lanternas acesas, fazíamos e todos 
embarcavam nessa, todos os meninos da rua. 
 
A - Essa distinção pelo comportamento e pela apreciação do cinema foi o 
que te levou para Belo Horizonte? Explique essa mudança para Belo 
Horizonte? 
 
S - Eu mudo pra Belo Horizonte a princípio..., eu tinha uma irmã que casou, 
casou assim com uma família muito abastada e tudo o mais, e tinha uma vida 
muito boa em Belo Horizonte, e eu começo a visitá-la amiudemente, ir do interior 
para capital me fez ficar fascinado pela cidade grande e tudo mais, foi a segunda 
capital que eu venho a conhecer, a primeira foi Vitória no Espírito Santo que era 
mais perto de Nanuque e depois então que eu vou a Belo Horizonte, e a medida 
em que eu fui a visitando fui estreitando mais a possibilidade de me fixar ali pra 
fazer uma faculdade e depois uma faculdade de artes, eu achava que iria 
diretamente para esse canal, mas não foi assim tão prontamente não, por que 
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assim que eu estava concluindo o segundo grau uma outra irmã minha casou-
se e mudou-se para Brasília e estava sentindo solitária, por que enfim era uma 
família muito grande e ela precisava de alguém ali para ajudar e fazer companhia 
e me apregoou todas as vantagens que teria Brasília e eu saio de Belo Horizonte 
e vou pra Brasília e... 
 
A - Em Belo Horizonte, quando você mudou pra lá, em qual ano foi isso? 
1978? 
 
S - Não, 78 eu começo a faculdade aqui. 73 eu cheguei a Goiânia, em Belo 
Horizonte eu cheguei em 1970.  
 
A - Como que foi sua vida lá, a vida cultural, você desfrutando dessa 
possibilidade de acesso à cultura que Belo Horizonte oferecia? 
 
S - Eu vinha então de uma família interiorana, muito simples, ex-imigrantes e 
tudo mais, e que de repente eu tive acesso às casas muito abastadas, o meu 
cunhado casado com essa irmã tinha amigo assim, deputados federais, coisas 
assim, então, claro que é assim, a minha incursão nas casas mineiras e em 
clubes era em outro nível, eu me deparava com outra realidade, esse cunhado 
meu gostava muito de visitar as cidades do entorno, então eu conheci todas as 
cidades barrocas mineiras por ali, então eu tenho um contato mais próximo 
dessa cultura chamada tradicional, mas também com a feira de artesanato local  
onde comparado com o interior isso era algo assim extraordinário, ou com uma 
ou outra galeria que eu sabia que tinha arte porque eu era sempre aficionado, 
mas é quando eu estou em Belo Horizonte que é inaugurado o Palácio das Artes 
de Belo Horizonte, e que já inaugura com arte contemporânea, foi assim, o meu 
primeiro contato com a arte de verdade foi com a arte contemporânea. Sabe, 
isso foi decisivo para minha vida.  
 
A - Durante essa época em Belo Horizonte você já estava trabalhando com 
arte? 
 
S - Não, eu estava só estudando. Só depois que eu vou pra Brasília é que eu 
retomo essa conexão de produzir algo artístico pra sobreviver disso, eu vou 
trabalhar na feira de artesanato da “torre da televisão”, vou pintar quadros, pela 
primeira vez..., em Minas Gerais eu começo a fazer já..., desde a adolescente 
eu começo a pintar os meus quadros, eu vou aperfeiçoando a técnica com o 
passar dos anos mas era uma atividade esporádica e em Belo Horizonte também 
pintei alguns, também esporadicamente, mas já em Brasília eu vou fazer isso 
amiudemente, fazer pra viver, e com a técnica que eu sabia fazer,  
 
A - Qual foi a primeira vez que você entrou em contato com as obras de Jan 
Van Eyke, que você já comentou admirar. Isso aconteceu em Belo 
Horizonte? 
 
S - Não, isso vai acontecer posteriormente. Em Belo Horizonte, o meu 
aprofundamento em relação a história da arte, já que minha família não era 
conectada exatamente com isso e eu não tinha uma formação específica e nem 
convivia com ninguém do meio o meu contato era sempre de espectador 
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conforme eu estou te narrando, então eu não tinha esse contato, o meu cunhado 
uma vez tomou a iniciativa de comprar pra mim um livro muito bom sobre os 
impressionistas, foi a primeira vez que de fato..., quer dizer, eu conhecia um ou 
outro que saía nas revistas da época tipo “Manchete” e “O Cruzeiro”, claro que 
eu ficava sabendo da existência assim de um Van Gogh, um Gogan, um Bosch, 
essas figuras vão aparecendo durante a trajetória de qualquer indivíduo, e da 
minha também. Agora, de fato, assim, enquanto escola e movimento o meu 
primeiro contato foi com o impressionismo, o Van Eyke..., isso só vai acontecer 
quando eu entro na faculdade de artes aqui em 78, eu tive um professor então 
que é um ícone da arte local que foi o Adelmo Café e a linha de interesse do 
Adelmo Café, a coisa que ele mais se afina na história da arte é com a arte 
medieval, e..., claro que ele tem uma visão que avança até o século vinte, mas 
o foco específico dele é a arte medieval e o começo do impressionismo, então 
ele tinha uma quantidade muito grande de imagens e logo eu me identifiquei com 
essas figuras. Posteriormente eu vou ..., era ditadura, você não tinha acesso a 
muita informação mesmo, o conhecimento é mais enciclopédico, você compra 
uma enciclopédia do mundo dos museus e tudo mais, isso fazia parte da vida de 
estudante. 
 
A - Voltando a Brasília, você começou a desenvolver sua técnica em pintura 
já em Brasília? E como foi sua relação com esse cidade? Você já mostrava 
trabalhos lá? 
 
S - Em Brasília eu fazia então ..., eu começo fazer esse exercício de pintar óleo 
sobre tela e tudo mais, mas como amador ..., uma paisagem com um pouco de 
sol , uma outra seve algo que ilustra o índio em uma canoa, um outro é o Jesus 
Cristo, e um outro é o vazo de flor, uma visão mais de artesão mesmo ali no 
domínio técnico, foi importante para processar a técnica, mas claro que não tinha 
um foco centrado de artista não. Amplia-se a minha visão sobre arte 
contemporânea em Brasília, por que quando eu estou lá, quando eu estava em 
Brasília aconteceu o Salão Global da Primavera o qual quem saiu vencedor 
desse salão foi o Siron Franco, meu primeiro contato com a obra do Siron então 
é neste momento, e uma viajem que eu faço neste período coincide também com 
a participação do Siron na Bienal Internacional de São Paulo, aliás, é anterior a 
isso, coincide com a participação do Humberto Espíndola, depois posteriormente 
é que eu vejo a que o Siron participou. Eu tenho essa conexão, eu vou viver o 
período, eu vou sair da feira de artesanato que vais ser a minha primeira 
atividade que eu vou desenvolver em Goiás pintando, vou pintar camisetas, 
caras de astros pop da época... 
 
A - Em Brasília você fazia isso? 
 
S - Não, eu só fazia telas. 
 
A - Mas em Brasília você chegou a colocar algum trabalho em feira? 
 
S - Sim, eu tenho até fotografia. Participei para me sustentar com aquilo que eu 
desenvolvia, pra ter a possibilidade de terminar o curso de segundo grau que eu 
ainda estava fazendo, e fazer um cursinho pra prestar vestibular, eu queria fazer 
a faculdade de artes, fazer esse exercício. 
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A - Você tinha preconceito em mostrar obra em feira? 
 
S - Não, até quem vem do interior, tirando uma passagem ali de três anos numa 
cidade grande, isso é uma conquista, opa, olha, eu estou pintando e as pessoas 
estão comprando sabe, quadros meus e tudo mais, estou assinando, você acha 
que é legal, tanto que quando eu mudo pra Goiânia, vim passear em um final de 
semana e resolvi me fixar por aqui, eu me mudei com esse intuito, existia uma 
feira de artesanato então na Praça Cívica, a Feira Hippie, que hoje em dia 
desceu, mas antes era lá em cima. Nesse tempo era na Praça Cívica, e a minha 
primeira tentativa era levar os meus quadros pra lá, pra vender, mas o mar não 
estava tão pra peixe assim, mas o que eu sabia fazer era pintar, era criar figuras 
eu vou pintar então camisetas, eu vou virar um artesão mesmo de camisetas até 
fazer o meu vestibular, daí, durante um tempo eu ganhei grana e montei uma 
boutique pra vender moda a princípio unisex depois criou o foco pra moda 
feminina mesmo porque quem consome são as mulheres, depois eu abro mão 
disso porque eu ia fazer vestibular e ia tentar outra coisa, e desde o início, logo 
no primeiro salão que acontece na faculdade eu já ganho o salão e o circuito 
artístico local que não era muito longo, mais estava em expansão devido aos 
anos 80 que vai ser muito profícuo, me descobre muito cedo, eu também sou 
convidado a ser monitor, então tenho um salário também desde o segundo ano. 
 
A - Quando você veio para Goiânia deve ter se deparado com o Salão da 
Caixego, que era o salão forte da época. O que você tem a dizer sobre este 
salão? 
 
S - Eu vi dois Salões da Caixego na época, eu não vi o primeiro talvez por 
desinformação, ou falta de contato com o meio, não estava afinado ou conectado 
com o meio naturalmente no início, então eu perdi o primeiro, mas eu vi o 
segundo e vi o terceiro, a exposição do segundo foi na Avenida Goiás onde ali 
foi a câmara e o terceiro foi no Pathernon Center já onde hoje é o Mac, era 
apenas o vão, a garagem, mas foi ali que rolou. 
 
A - A crítica de arte Aline Figueiredo reconhece o Salão da Caixego como 
sendo muito convencional, um salão que não propunha mudanças pro 
cenário local, tanto que eles não aceitavam escultura na ficha de inscrição. 
Este salão trouxe mudanças pro cenário local?  
    
S - Olha, a minha visão desse salão, assim, a distância, e não diretamente 
envolvido com ele, porque eu nunca tive a pretensão de entrar no salão, eu já 
estava afastado nesse tempo, canalizado para outras coisas, mas a minha visão 
desse salão é de um salão de pinturas e de um salão de desenho, mas era sim 
muito arrojado para a época, sabe, assim, pra iniciar, digamos que ele fez as 
funções do Salão Flamboyant em outro período, numa outra época, de mostrar 
o que havia de arrojado no país. Então a Aline, ela pode ter essa visão mais 
precisa porque ela participava por dentro desse contexto, mas eu não, o que eu 
vi, eu estava muito contente, muita pintura bonita, muito desenho, aquilo 
movimentado permitiu que aparecesse uma safra nova de artistas locais e isso 
para mim era bacana.  
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A - Ali então, poderia se dizer, que nascia a importância dos salões de arte 
dentro da arte goiana? 
 
S - Eu acho que sim, embora eles nunca tenham passado de uma terceira 
edição, o único salão que conseguiu superar isso foi da iniciativa privada, que foi 
o Flamboyant que teve seis edições, todos eles tiveram esse momento assim, 
esse espasmo né, de ter o primeiro, o segundo, e o terceiro e acabou. 
 
A - E na década de 80 temos como exemplo o Salão do BEG, correto? Que 
ocupa o lugar do Salão da Caixego? 
 
S - Não acho que tinha o mesmo impacto não, por que assim, se existia essas 
diferenças que uma especializada como a Aline Figueiredo pode detectar no 
início desse Salão da Caixego e eu não detectei, pois não era diretamente 
interessado nisso, na época do Prêmio Beg essas diferenças eram bastante 
latentes, porque se você comparar o salão do Beg com outros salões de arte, e 
ai eu já tenho conhecimento disso pois eu transitava neles, deixava muito a 
desejar, era uma coisa muito focada para a região, para o local e tudo mais, 
enquanto o da Caixego não, que mesmo imprimindo uma visão tendenciosa era 
uma visão nacional. 
 
A - Então, o advento do salão ficou enraizado dentro da cultura das artes 
plásticas em Goiás. O que mudou em sua carreira depois que você foi 
premiado no Salão do Cinqüentenário de Goiânia no ano de 1983 com a 
obra “Posto em Cena”? 
 
S - Olha, mudou alguma coisa..., assim..., a Aracy Amaral, hum..., quer dizer, 
isso me deu fôlego para tentar vôos maiores, mas antes do Salão do 
Cinqüentenário eu entrei no Salão Nacional do Rio de Janeiro em 1982, que 
tinha mais de 300 concorrentes, só selecionaram cinco do centro-oeste, mas eu 
entrei, junto com Adir Sodré, junto com algumas figuras aqui da região. Quando 
eu faço essa participação, saí uma matéria na revista Isto é elogiando minha 
pintura, a sofisticação da técnica, essa coisa toda apesar de o premiado no Salão 
Nacional foi o Cleber Gouvêa, mas eu tive essa distinção, e foi legal, 
colecionador do Rio quis comprar minhas obras, isso repercutiu de uma maneira 
na mídia local, então eu de um aluno promissor passei então a ser um jovem 
talento fixado, e na seqüência em 83 eles me dão também um prêmio de “Os 
mais de 83”, e de repente vem tudo junto, esse de “Os mais de 83” foi bem 
relevante, pois o prêmio de literatura foi para o Bernardo Elis, da economia 
Irapuan Costa Junior, e aí, e aí foi ..., do esporte, disso, daquilo, da moda, das 
artes plásticas pra esse jovem talento que tinha aparecido, tudo isso veio tudo 
muito junto com esse Salão do Cinqüentenário de Goiânia onde eu ganho então 
o primeiro lugar em pintura e o melhor conjunto de obras, e aí eu me fixei e tentei 
mais vôos, mandei quadros para salões, como para Belo Horizonte, fui 
selecionado para uma exposição aqui outra ali, não sei por qual desses vieses 
que a Aracy Amaral estava fazendo um mapeamento da geração 80, que 
precede o “Como vai você, geração 80?” e é a versão paulista do fato, mas quase 
coincidente, e chama-se “Arte na Rua”, que era convidar artistas pra pintar em 
escala outdoor e para expor nas ruas do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, 
ela me convida pra isso, então era cerca de cento e cinqüenta artistas num 
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catalogo, e a revista veja em matéria sobre o evento destaca somente três, assim 
pegou um em cada cidade da mostra, e me pegou e me deu uma foto muito 
grande, daí em diante eu fico fixado dentro da cultura local como um fenômeno, 
e todo mundo quer comprar o meu trabalho e isso coincide com a economia 
bastante promissora dos anos 80, e com uma série de questões que ao longo 
dos anos oitenta que torna ..., que estabiliza a balança comercial e que dá um 
“bumm” da pintura no mundo  e eu estava definido pela pintura que estava sendo 
reconhecida participo dessa onda. 
 
A - Então neste período você já começa a produzir para a exposição “Uma 
peça em três atos”? 
 
S - É, foi com a Marina Potrich essa exposição. 
 
A - E como ela foi recebida pelo público e pela crítica? 
 
S - Olha, ela foi muito bem..., crítica na verdade, nós ainda vivemos..., você sabe 
disso por que você faz crítica e eu também, e que na verdade somos só artistas 
plásticos não é, o Divino Sobral também que é artista plástico também faz, pela 
carência de quem faça em nosso local, de uma cidade que tem menos de um 
século, onde todos os papeis ainda devem ser ocupados por pessoas que focam 
exatamente isso. Ainda não é nossa realidade, o artista aqui faz um pouco de 
tudo, faz curadoria, faz crítica, faz o “escambau”, o processo em fim, estar de 
acordo com o todo. Mas até hoje nós não temos de fato crítico especializado e 
na época também não, então tínhamos aí uns dois críticos ou três, que se 
apoiavam como críticos de arte, mas na verdade não criticavam nada, nunca se 
debruçou pra pesquisa. Na hora que se precisava de alguém pra processar uma 
crítica não havia quem de fato que merecesse esse nome..., se faz 
apresentações de catálogos, e eu nunca tive essa preocupação de que eles 
falassem sobre mim não, inventava uma pessoa qualquer que escrevesse bem 
e que fosse sensível e convidava essa pessoa para escrever sobre o meu 
trabalho.  
 
A – Mas esta exposição foi muito bem aceita pelos os artistas locais e pelo 
público em geral, confere? 
 
S - Sim, foi muito bem aceita. Os artistas locais, que..., até hoje as pessoas falam 
que são panelinhas né, o grupo da lá, o grupo daqui, então..., tem uma certa 
rivalidade interna entre eles, comigo isso nunca aconteceu, eu até hoje tem essa 
coisa que alguns ficam impressionados..., que quando eu vou fazer uma 
exposição e quero que vinte artistas  participem, e pessoa obra pra expor na 
universidade federal e nunca um artista disse não, sabe..., vou fazer a curadoria 
e vou chamar fulano, beltrano, beltrano e nunca ninguém disse não pra mim, e 
eu transito nos diversos grupos e tudo mais, com muita facilidade e com muito 
respeito entre eles, isso começa desde cedo. Assim, quando eu estava ali 
aparecendo eu fui convidado por dois grupos que em si pareciam que eram 
oponentes, que de um lado tinha assim, Fernando Costa Filho, Selma Parreira, 
e de outro lado tinha, Gomes de Souza, Da Cruz, Dinéia (Dutra), parece que eles 
eram meio rivais, meio opositores,  um grupo me convidou para uma exposição, 
que na ocasião estava sendo inaugurado o Shopping Flamboyant e o outro me 
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convidou pra fazer exposição em uma galeria que tinha inaugurado no clube Jaó. 
Então abro a exposição numa noite e abro a outra exposição na noite seguinte. 
E tudo numa boa, me dando bem com os dois grupos e vendo minhas obras em 
uma exposição e não outra também. Isso causou interesse em um marchand de 
quadros, a primeira que trabalhou comigo. Ela me procurou, me convidou pra 
trabalhar com ela e nós ficamos trabalhando dois anos antes de eu me arriscar 
fazer uma individual, então quando eu arrisco já era uma realidade, quando eu 
abro minha exposição, na noite do vernissage estava toda completamente 
vendida, ela já estava vendida.  
 
A - Esse período de 80 a 85, você consolida seu nome dentro do cenário 
artístico goiano e em menos de um ano você organiza a exposição 
“Interferências”, onde você praticamente abraça o experimentalismo de 
uma forma bem radical, conte um pouco sobre esse processo. 
      
S - É isso. Eu tenho aquele quadro que está no acervo do MAG intitulado de 
“Posto em Cena” que fala desse modismo de arte que eu captava na época. 
Então era uma galeria de arte que tinha um quadro do Siron, um quadro do 
Cleber, e eu ponho uma moldura em volta da minha figura e eu também participo 
dessa moda dos quadros, sabe..., então eu também estou nas galerias, estou 
nas casas chiques e tudo mais... Com esse quadro que eu ganho o prêmio do 
Salão do Cinqüentenário de Goiânia de 1983 que eu chamo de “Posto em 
Cena”... e essa era uma expectativa, dois anos depois era uma realidade total, 
eu era o da moda, e ser da moda tinha um peso muito grande, porque assim..., 
quem estava posto aqui na cidade e que era consagrado, e todo artista novo da 
cidade era imediatamente comparado naturalmente com esse, era o Siron 
Franco. Então assim, quem não gostava do Siron Franco esperava que você o 
superasse sabe..., que tirasse o lugar dele, que fizesse mais sucesso do que ele, 
por que gostava mais do seu trabalho, e você mesmo se policiava dizendo que 
não tinha nenhuma influência dele, o que era impossível. 
 
A - Na obra “Posto em Cena” existe estas duas citações, de Siron Franco e 
Cleber Gouvêa.  
 
S – Sim, mas claro que aquilo não era uma reprodução de nem uma obra de 
Siron e nem do Cleber. 
 
A- Então aquelas duas obras não existem? 
 
S - Não existem! Eu me aproprio da iconografia do Siron e do Cleber, e crio o 
self-service. Eu fiz uma série..., eu tenho um quadro que cita o Omar Souto, 
tenho um até com Valdelino. É uma série que correu o Salão e foram esses 
quadros que ganharam o melhor conjunto de trabalho.  
 
 
 
 
A – Voltando a obra “Posto em Cena”, que é bem curiosa, pois além das 
citações de Cleber e de Siron ainda menciona a revista “Interview”, que 
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tratava exatamente do que estava no auge da moda. Era uma crítica ao que 
estava na moda? 
 
S - Por que, assim..., Eram os anos 80 e existia..., assim como existia a euforia 
aos bens de consumo por que a economia favorecia, existia claro esses yuppies 
né...(risos), então todo mundo queria ser um empresário, um homem de 
negócios, e a própria maneira de vestira era dessa forma,  então tinha aquele 
Casa Vogue, lia a “Interview” pra ser fino, aparecia naquelas festas. 
 
A - Festas em casas que eram repletas de Cleber e de Siron, certo? 
 
S - Perfeito, eles eram a grande moda local nessa estória toda.  
 
A - Então você organiza a exposição “Interferências”, a qual você apresenta 
obras de cunho mais experimental. Todos aqueles que gostavam de sua 
obra começam a questionar, achar estranho e sua experimentação? 
 
S - Olha (risos), foi mais drástico que isso (risos), foi mais do que estranho na 
verdade. Assim..., assim como existia essa moda, ancorada pela Interview e 
Voge que é aquela fina revista, do ponto de vista das artes plásticas é uma 
sistema de completamente dominado pela cultura de massas, a crítica perdeu 
muito peso nessa década de 80, teve um “emburrecimento” geral, então não 
precisava falar sobre arte , você tinha era que fazer arte, a arte era apenas visual, 
os dois veículos de arte eram a Revista Galeria e o Guia das Artes, quem 
aparecesse lá estava consagrado, quem não aparecesse estava fora. Então era 
uma norma, todo e qualquer artista tinha que se interar de tudo o que estava 
aparecendo ali, os emergentes, os Leonilson, as Catunda, por esses canais que 
eles apareciam, por esses canais também que eu fico conhecendo o Hélio 
Oiticica..., e isso dá uma mudada na minha cabeça..., os “Parangolés”, os 
“Penetráveis”, os “Bólides” e tudo mais e eu começo a fazer experimentalmente 
isso em minha casa. Eu junto muita coisa de artesanato, da cultura popular, da 
cultura de massas, isso que era apenas uma citação no caso da revista Interview 
nesse período eu vou me apropriar disso trazer pra obra e vou “grafitalo” com 
spray. Eu tenho, por exemplo, a obra “Pixxxxxxx nos curumins”, é assim mesmo 
que chama “Pixxxxxxxx” um som de spray, é uma “sprayada” nos índios 
pequenininhos, tenho outra que é a obra “Prancha 6 com cocar Kraô”, um com 
confetes de carnaval que ta lá no MAG, são manifestações de cultura popular. 
 
 
A - Observando essas obras, desta fase, vemos que algumas estão no 
acervo do MAG, e é possível notar películas de filmes reproduzidas nas 
telas, uma máscara de película que refere a filmes de cinema. Você sempre 
deixando esse lado lúdico da diva, do cinema, da vida noturna, da sala 
escura, aparecer em suas obras. São elementos que você nunca 
abandonou? 
 
S – Isso me acompanha até hoje, essa referência, essa conexão com o cinema. 
Na minha primeira exposição tinha a obra “As Moças da Sessão Das Três” que 
estavam em frente ao cartaz de “O Vento Levou”. Que é uma referência minha 
da minha infância. Peguei a seção do cinema do jornal que estava escrito “Hoje 
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no cinema...” e disse, o hoje é atemporal, você pega aquela cena do passado e 
traz para o presente, aquela coisa. Isso o tempo inteiro apareceu, até com outras 
figuras como a Rita Hayword, por exemplo. Vai aparecer essa conexão com as 
divas mesmo. E até hoje aparece. Ainda pego figuras ligadas ao cinema e crio 
imagens com isso. Nunca perdi essa conexão.     
 
A – Já no final da década de oitenta aconteceram os eventos Galeria Aberta 
e a Bienal de Arte Incomum. Como você vê estes dois eventos.? 
 
S – Eu, na verdade, eu tive uma época..., meio maldita em Goiânia, depois de 
ter experimentado ser o docinho, o futuro da arte, o bajulado, o que o povo 
puxava o saco, convidado para todas as festas e depois dessa exposição das 
interferências eu fico maldito, eu fico maldito por uma série de coisas. Pra 
começar a exposição é interditada no dia do vernissage, teve uma briga de 
galeristas e tudo mais. Isso culmina com o fechamento da exposição, com as 
obras vendidas. A galeria é interditada na frente do público. Assim..., é um 
impacto muito forte de repente você ser mal falado depois de experimentar ser 
bem falado. Tudo aconteceu da seguinte forma. Como uma amiga minha ia 
inaugurar uma galeria e me chamou para inaugurar, eu achei muito bacana, mas 
não queria fazer algo que já estava posto, que ela apenas ganhasse grana 
comigo, eu queria levar uma parte mais comercial, mas que conectasse com 
aquele experimentalismo que eu estava fazendo, com o “pixar” da pena do índio, 
com o spray, com essas obras. Claro que foi a parte comercial que foi interditada, 
e a outra parte serviu pra me amaldiçoar. Então assim, é um longo caminho de 
volta a tentar recuperar a confiança do público e continuar vendendo obras 
durante esse período.  
 
A – Aí aparece o projeto Galeria Aberta que tem um caráter mais 
publicitário, que seguia um caminho bem distante do que você pretendia 
na época.  
 
S – Eu não diria publicitário, eu diria um caráter mais populista. O projeto é de 
uma figura da cidade que era dono de uma galeria de artes na época, e cria uma 
série de estratégias de popularizar ainda mais a arte local, e tinha estes artistas 
promovidos para vender em sua galeria. Foram vários projetos que ele fez e me 
convidou e que eu recusei. Um desses projetos era pintar quadros nos ônibus 
da Transurb. O quadro era pintado do lado lá e não do lado em que o público vê 
no ponto de ônibus. Eram quadros desfilando na s ruas e tudo mais e eu não via 
sentido nesse tipo de intervenção e no que isso melhoraria a vida das pessoas 
um quadro passando em movimento. Eu não quis. Me convidou para diversas 
coisas e eu não quis. Uma delas também foi o Galeria Aberta. E eu achava que 
era algo que apenas poluía a cidade, que não tinha uma conexão, não tinha um 
propósito maior, que não ocupava espacialmente legal a cidade, eu não 
verificava o espaço, um sentido. Era apenas pegar uma obra que o artista 
pendurava na galeria e reproduzir em escala gigantesca no meio da cidade. É 
uma reprodução que com o tempo acabaria, geraria restauração, acabaria em 
restauração, e lavar dinheiro, e essas coisas são maravilhosas quando envolve 
o meio político e eu estou fora sabe. Eu não precisava daquele crítico, mas eu 
precisava de pessoas para nortear o bom sentido que eu queria dar pra minha 
vida. Então logo eu já fico maldito com essa figura. Lá na frente, ele mesmo vai 
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ter a ideia da Bienal de Arte Incomum, que é a mesmíssima pessoa né, que é a 
ideia da Bienal do Incomum. Nesse momento eu já era da Universidade  Federal 
de Goiás e eu vou em uma primeira reunião e chamo atenção de que não poderia 
ser esse nome, Bienal de Arte Incomum. Se fosse Bienal Incomum de Arte 
estaria tudo legal, porque a arte contemporânea ela é de fato muito incomum em 
si. Agora, você chamar de Bienal de Arte Incomum com incomum associado a 
arte eu estou me referindo a um tipo especifico de arte, a arte dos outsiders, a 
arte dos loucos, a arte do poteiro, de pessoas que tem idade avançada, aquilo 
que Jean Dubuffet chamou de Arte Brut, enfim, falo de Arte Incomum no sentido 
proposto por Walter Zanini.      
 
A – Na Bienal de Arte Incomum aparecem alguns nomes que mais tarde se 
firmariam como os artistas da geração 90 da arte goiana. 
 
S – Sim, claro. Embora eles não tenham mudado a nomenclatura a coisa toda 
tocou pra frente e eu era o único que estava ali me opondo às ideias 
extraordinárias daquele mentor. Naturalmente, todo mundo aderiu, porque..., é 
assim mesmo, o povo precisa de grana, precisa se virar, e..., vamos todo mundo 
pintar um boi? e vai todo mundo pintar o boi por qualquer troco que for e..., vamos 
pintar o ônibus? vamos pintar o ônibus. Vamos pintar o prédio? Vamos pintar o 
prédio. Vamos fazer a Bienal de Arte Incomum? Mesmo errada não tem 
problema porque todo mundo quer participar. Claro que no meio daquilo tudo 
teve obras bacanas, óbvio que teve obras bacanas e claro que, se assim..., se 
abrir espaço para salão e tudo mais novos artistas emergirão sempre. Mas 
poderiam ter emergido de uma maneira mais certa, mais correta. 
 
A – Pegando estes artistas novos que surgiram com a Bienal de Arte 
Incomum, e revendo sua postura artística do final dos anos 80, você se vê 
como um mentor intelectual dessa geração? 
 
S – Eu acho que isso é um folclore criado pelo Marcos Caiado, um dia ele me 
falou isso e eu levei o maior susto, sabe... Ele me falou assim, “... por que você 
era um líder, um mentor de uma geração que emergiu, mas do mesmo jeito que 
emergiu você os excluiu, por que eu vi o Enauro (Enauro de Castro) 
despedaçado em suas mãos...” (risos) eu tomei o maior susto com isso por que 
eu acho que cada um tem o direito de ir e vir pra onde quiser. Eu nunca quis ser 
líder de nenhum grupo. 
 
A – Sim, mas como você já estava inserido dentro do cenário, já tinha as 
exposições realizadas, a experiência, tinha um pensamento já constituído 
sobre a arte brasileira, talvez você ocupasse esse papel de interlocutor, se 
é que eu posso colocar assim. 
 
S – Olha, nem sei Armando. O que eu sei é o seguinte. Nos anos noventa, assim 
que eu entro pra dar aula na Faculdade de Artes Visuais me falaram assim, “... 
faça uma exposição para comemorar o dia do artista, clássico né, que é dia 8 de 
maio e tudo mais, “... você pode fazer uma exposição para o dia 8 de maio...” eu 
falei assim, posso, faltavam 15 dias mas falei posso, e aí, nesses quinze dias eu 
fiz uma seleção, quem são os artistas mais importantes do ponto de vista das 
galerias?, se uma galeria X for fazer uma missa de dez, quais os dez que ela 



218 

 

 

coloca?, ai as galerias fizeram uma curadoria, eu apresentei então esse mercado 
de artes locais, junto com o clube da fotografia local curado por Rosary Esteves, 
junto com a história e trajetória da arte goiana, dos pioneiros até chegar em mim 
conectado com a escola Gustav Ritter, Confaloni, até chegar em Carlos Sena, 
mas os alunos da Faculdade de Artes Visuais. Então, para essa exposição eu 
convidei os jovens artistas que eu convivia com eles numa de irmandade, 
dividindo sonhos e fantasias. Esse pessoal era o Grupo Rinoceronte de teatro, é 
nesse grupo que estava o Divino Sobral, o Gilmar Camilo, e outros que não eram 
do grupo de teatro mas eram amigos, como o Juliano de Morais, o Marcelo Solá, 
é dessa época que eu os conheço, mas eles nunca participaram dessas 
exposições que eu organizei, O Juliano sim, mas o Solá nunca participou, eu 
ainda não tinha intimidade pra chamá-lo. O Juliano eu conhecia desde menino. 
O Paulo Veiga também expunha ali. No caso do Divino Sobral, a primeira 
exposição da vida dele vai ser essa que eu organizo na FAV. Do Paulo Veiga 
também, do Gilmar Camilo também, do Juliano não era a primeira, ele já estava 
em uma terceira ou quarta exposição, mas estava ali. Por conta disso eu acho 
que ligaram que eu estava em contato com esses jovens artistas. Como eu vi 
que tinha essa exposição no ano seguinte e num terceiro ano, teve três edições, 
criou-se expectativa que eu ali criava espaço para algo novo, que nesse período 
não existia essa onda. Então era uma ideia legal do novo aparecer nessa 
exposição que ocupava literalmente toda a FAV, todos os corredores, o pátio, as 
rampas, os ateliês e tudo mais. Foi a primeira vez que Goiás de fato viu arte 
contemporânea, viu instalações, foi nessas exposições.  
 
A - É curioso que este grupo, não sei se eu deveria chamar de grupo, mas 
esses artistas, a geração 90, traz muito do que você propôs na exposição 
INTER(R)REFERÊNCIAS, que foi a experimentação, um salto do 
bidimensional para o tridimensional com uma pesquisa mais espacial. 
 
S – Olha, nessa relação na recíproca é verdadeira, se eu os influenciei de alguma 
forma, por que alimentei o sonho, e pra quem está começando é importante você 
fomentar alguma coisa, só o tempo e com a continuidade, com propostas, as 
pessoas com seus compromissos. E eles não vão se firmar o nome por conta 
dessa oportunidade, mas por conta do desenvolvimento a partir daí e tudo mais 
então..., muitos nem lembram dessa experiência e de ter passado por ela. Talvez 
tenha sido importante ter alimentado no início, agora, pra mim, que tinha de 
alguma forma me afinado com essa vocação mais contemporânea, de 
desenvolver uma linguagem que fosse do meu tempo de fato, já que o tempo 
inteiro, quando eu era o auge do sucesso, eu desenvolvia uma técnica do 
passado, embora com um imaginário do presente, com uma técnica, a gente 
poderia dizer pós-moderna, que era pegar alguma coisa do passado e fazer 
significar no presente, e de repente eu rompo com isso nas minhas intervenções, 
mas que dá aquele efeito bumerangue, então quando eu vou encontrar esse 
grupo (Grupo Rinoceronte), que tinha muito sonho, muita expectativa de criar 
possibilidades novas, aquilo me revigora, eu me animei com eles, a conquista 
deles também assim serviu para que eu usasse como parâmetro em busca 
daquilo que eu tinha certeza mas estava sozinho, e que agora tinha mais 
pessoas que participavam disso. Embora não tivesse um foco comum que todos 
fossem por ali. Cada qual ia seguindo seu caminho. 
 



219 

 

 

A – É um grupo que sempre teve uma visão bem crítica sobre a Faculdade 
de Artes e sobre o que era produzido dentro da Faculdade de Artes. 
 
S – É, a coisa era por aí sim, quando entro como professor da Faculdade de 
Artes a maioria dos professores estavam se aposentando. Eu sou o primeiro 
professor depois da ditadura a entrar ali naquela escola. Entrou um ou outro 
durante a ditadura, mas a grande maioria deles era do início da escola. Isso 
significava que quase todo mundo tinha pelo menos 30 anos de casa, ou alguns 
tinham morrido, mas o corpo docente estava bastante envelhecido, as técnicas 
também, as informações, tudo estava muito obsoleto nessa hora, e eu entro 
assim, oba! O professor que era novidade, o professor que vai salvar a pátria, e 
eu nem poderia salvar por que a coisa estava empestiada. Mas assim..., mesmo 
assim é legal, é nesse momento que eu encontro com Leonardo Romano 
pegando suas primeiras turmas, o Paulo Veiga entrando pra dar aula e pegando 
suas primeiras turmas, que estavam ali fomentando algumas possibilidades 
novas que depois foi definido também em focos específicos, agora, por incrível 
que pareça, quem falava de arte, quem se interessava por arte e tentava fazer 
uma intervenção mais precisa, mais conectada com o presente não estava na 
escola, que é o caso dos artistas do Grupo Rinoceronte. Então eu ficava muito 
feliz de ter conexão com eles. por que assim..., era por ali que eu tinha a conexão 
com o novo, com a possibilidade de transformação. Claro que esses artistas, que 
vão emergir de fato nos anos 90, somados a outros, tão talentosos quanto, como 
o Solá e o Pitágoras que não eram exatamente ligados a esse grupo, mas que 
são todos autodidatas, continuam seguindo a tradição de Goiânia ser uma terra 
de artistas autodidatas. A escola, durante toda sua trajetória, colocou 
pouquíssimos artistas no mercado, claro que o propósito maior dela de fato é se 
formar artista, agora, o que não quer dizer que não tenha aparecido artista ali 
durante sua trajetória. 
 
A – Essa sua experiência na vida acadêmica, primeiro como professor, 
depois como mestre, modificou alguma coisa em seu trabalho, na sua 
produção? 
 
S – Ah! Modificou sim, é obvio. Definiu melhor esse foco. Assim..., ser professor 
é uma miséria né, em todos os sentidos, mas eu sou apaixonado, eu não consigo 
viver sem isso, eu preparo uma aula pros alunos e se não fizerem eu mato eles 
(risos),  gosto da coisa por que sou um masoquista, mas assim, em todos os 
sentidos não é legal para o artista. Assim..., se ele é um artista, ele canaliza 
muito das suas potencialidades para o aluno, o aluno enxerga desse tamanho 
(fazendo sinal com os dedos) e o professor alarga para uma dimensão maior, e 
o cara vai até ali onde o professor falou e não consegue estender, um ou outro 
consegue estender esse leque. E você se doa tanto que você se esgota e então 
a sua produção já cai mesmo. Mas a partir do momento que eu tinha um salário 
de professor e a garantia de aposentadoria, essa coisa toda, eu pude continuar 
fazendo meu trabalho apenas experimentalista, que não servisse para decorar a 
sala de ninguém, que não servisse para livre especulação do mercado, aquela 
hierarquizada por idade, então vou fazer um trabalho que ninguém vai comprar 
mesmo. Mas é um trabalho que eu posso ter exposto em um centro cultural, em 
um museu, na rua, etc. Mas é isso, experimentar mais isso, mas de repente a 
própria vida vai te mostrando caminhos que começa a cooptar esse seu 
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experimentalismo. Eu começo a participar de uma ou outra exposição que 
forçaram a barra que eu devia participar, então eu peguei as minhas coisas feitas 
com latinha de cerveja, com a cultura popular, etc., e começo a despertar 
interesse em grandes colecionadores e eles começar a comprar. O Gilberto 
Chateaubriant veio a minha casa comprar trabalhos meus e tudo mais, então..., 
ai você retorna ao circuito, mas já é outro circuito, é de uma outra maneira, não 
é um jogo fácil, não o mercado local que está ditando as normas, enfim. Não é 
tão enriquecedor mas você vai fazendo aquilo que você acredita.   
 
A – Por curiosidade, na década de 80, você tinha alguma relação com o 
pessoal da música ou da literatura, existia esse intercâmbio entre as 
diferentes artes ? 
 
S – Tinha sim, talvez por coincidência, por que a cidade não era tão grande 
assim, até hoje Goiânia é bem gueto né, você tem o Who is Who?, e assim todo 
mudo se conhece, quem é da cultura?, ai todo mundo se conhece, quem é da 
literatura?, ai todo mundo se conhece, então acaba tendo isso né, a cidade esta 
com mais de um milhão de habitantes, mas a coisa acaba assim em pequenos 
nichos. Então, era menor, claro, nos anos 80, e você acabava conhecendo. 
Então eu namorava uma garota que a irmã dela namorava um musico, o Luis 
Carlos, e através dele conheci o Walter Mustafé, a Maria Eugenia, o Fernando 
Perilo, e conheci um circuito que é da música. Um amigo seu te convida pra fazer 
a ilustração de um livro e de repente você começa a conhecer a Ieda Shmaltz , 
Erdeno e você começa a conhecer o circuito da literatura, ou do pessoal que 
começa a experimentar com cinema, ou das danças, e você é convidado para 
fazer algumas cenografias, como no caso eu fiz, então acaba tendo isso, apesar 
de que a gente não pode dizer exatamente que era uma efervescência artística, 
mas existia uma certa ebulição. 
 
 
A – Como que você vê hoje a situação das artes plásticas em Goiás, em 
Goiânia que é mais forte, em relação ao início dos anos 2000. Que com o 
Salão Flamboyant a cena estava bastante agitada e parece que hoje ela deu 
uma estagnada, uma decaída?  
 
S – Pois é, assim, voltamos aquela questão que de fato nada que cria de fato é 
pressão. No caso do Salão Flamboyant, era da iniciativa privada, então ela tem 
todo o direito de encerar. Agora, o Estado não se preocupar com isso, um 
governo que não dá continuidade ao plano de gestão que o antecedeu. Que pode 
ser que tenham descoberto muitos defeitos da gestão, mas pra arte tinha sido 
um momento muito bom, pra cultura de uma maneira em geral, um momento 
muito bom para o patrimônio e para diversas questões, o FICA, ou o centro 
cultural Oscar Niemayer. Havia uma ebulição positiva, por que na época a cidade 
tinha o terceiro maior salão de arte do país, estavam construindo um grande 
centro cultural, junto com o festival de cinema internacional, de repente parou, e 
dá uma freada e tudo se fecha, não era prioridade do próximo governo e então 
todas as questões se esfriam. E, claro que toda uma geração de novíssimos, 
emergiu de 2000 pra cá essas pessoas precisam consolidar novamente os seus 
trabalhos, é muito difícil você criar de fato espaço para o novo. E você não 
consegue se afirmar com menos de uma década o seu nome, então é um 
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trabalho aí que na verdade ele é amputado, eu acho que os novos são os mais 
penalizados nessa história que qualquer outro. É meio que paliativo, mas, nesse 
momento, por incrível que pareça, a Universidade Federal está em uma 
expansão muito grande, com um programa chamado Reúne, pra ampliar cursos 
e fundar unidades novas, e nesse pacote todo resolveu investir no Centro 
Cultural da Praça Universitária, é um grande espaço que vai ter uma sala 
multiuso, pra teatro, música, artes plásticas, cinema, duas grandes galeria de 
arte, uma para exposições transitórias, outra para guardar o acervo permanente 
da universidade do qual eu sou o organizador desse acervo, também dirijo esse 
espaço, estou engajado nessa reforma toda, nessa transformação toda do 
espaço, então, o momento não está bom pra peixe mas eu sempre acredito que 
vai melhorar e que vai ficar bom de novo e que vai ter espaço pra todo mundo e 
já está querendo se manifestar.  
 
A – A arte é muito importante para a comunidade que está a volta dessa 
produção. Ela é capaz de modificar os costumes, abrir a cabeça das 
pessoas, fazer as pessoas ampliarem seu campo de visão. Comparando o 
comportamento dos habitantes de Goiânia na década de oitenta com hoje, 
onde você vê uma melhora ou uma mudança nos costumes? 
 
S – Eu concordo com você que o bacana da arte é que de fato o contato com ela 
é decisivo, por que ela te faz pensar, ela te transforma por isso. Ela te faz refletir. 
Até o contato direto é mais eficaz do que qualquer reprodução. Então há de criar 
espaço para que você tenha acesso à arte sim. E eu acredito que esse é o papel 
de fato da cultura, por isso que eu me engajo nessa luta. A cultura está 
diretamente vinculada a quem pesquisa a cultura, que é a academia, que é a 
escola, que é a universidade. Então se não tem os artistas certos no museu, será 
que foram pesquisados? Será que essa informação foi processada de fato? Se 
fulano não vale tanto, será que lhe foi atribuída a importância devida, para que 
aja o reconhecimento? Tudo isso é da importância da universidade sim. Então 
só o fato de criar espaço para que essas manifestações venham a público, o 
impacto disso já difícil de medir. Ao longo do tempo, qual será o real impacto 
transformador na vida das pessoas. Sabe-se que há essa transformação, e que 
o impacto em nossa vida nos transforma para melhor. Não exatamente o mesmo 
caso da geração 80. A geração 80 é diretamente vinculada ao mercado de arte, 
à moda de comprar quadro, a moda da pintura em si, que não e nem uma moda 
da arte. Não é do desenho, não é da escultura, não é de nenhuma outra 
possibilidade de arte que não fosse pintura. Foi um “buuum” universal da pintura.  
 
A – Como comentamos anteriormente, em suas pinturas dessa época 
existia uma crítica a esse comércio desenfreado. Onde se encontrava o 
artista Carlos Sena nessa indústria visual que foi a década de oitenta?  
 
S – Eu não acompanhava as tendências. A minha preocupação era..., eu queria 
pintar como os grandes mestres, eu queria pintar como um gênio da pintura. Eu 
queria era fazer algo bem feito, que alguém olhasse e acha-se bom, bonito e 
bacana. Eu queria era fazer isso, eu queria era fazer uma boa pintura. Eu me 
sentia mal diante de uma exposição contemporânea que eu via tamanho 
despojamento, eu não entendia direito digamos assim. Uma Catunda, um 
Leonilson, era de mais pra minha cabeça, então, como uma figura que estava 
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procurando seu caminho, eu achava mais fácil ir por ali, e isso foi toda minha 
geração, ou engajaram-se pela transvanguarda ou pelo neo-expressionismo. Eu 
fiquei à margem, por isso que eu sou outsider, minha preocupação era fazer algo 
pra mim mesmo. Do meu jeito, no meu foco, e como eu falei anteriormente, foi o 
tempo que me fez descobrir que isso é pós-moderno, por que assim, o moderno 
é focado só no avanço, no futuro, o pós-moderno não, é atemporal, é tudo 
estendido. Você pode ir lá trás, pegar um significante e dar outro significado no 
presente. Então, é obvio que isso era uma visão até avançada, mas eu não tinha 
essa consciência não. Mas eu sei que a arte dos anos 80 procura agradar ao 
gosto, combinar com o ambiente, com o tapete, com o sofá, e com quem pode 
pagar, então é claro que ela é menos eficaz em termos de transformação do 
pensamento do que a arte do presente. Mesmo que ninguém consuma com 
facilidade um Solá, ele é mais preciso pra falar de seu tempo e o impacto dele é 
mais transformador do que um “vaso de flor” dos anos 80.  
 
A – Então, para encerar, o que você achou de um acontecimento na última 
Bienal de São Paulo (2008), que foi notícia nacional. Quando a curadora do 
evento abriu o espaço do segundo andar da mostra para performances e 
happenings. Pegaram uma garota pichando e culminou na garota indo 
presa pela polícia? 
 
S – Olha, no início, assim que eu me posicionei a respeito, quando eu vi os 
grupos dos pichadores entrando e detonando o prédio, todo mundo ficou com 
raiva de mim, o intelectual, por que eu achei um arraso né, eu achei detonador, 
eu achei que eles estraçalharam, que não tinha pra ninguém e que a Bienal era 
deles, como ação em si, como uma ação perturbadora. Mas falaram, “não..., 
você dirige um espaço público, e essa não pode ser a sua posição, imagina se 
você faz uma exposição e o povo vai lá e detona tudo na noite do vernissage..,” 
sabe, mas isso tem que se resolver nas instancias legais, se depredar realmente, 
aí já não é minha jurisdição. Agora assim, nem quando você foi lá na galeria e 
destruiu o trabalho do Basbaum eu não fui lá intervir não, achei que..., eu não 
concordo, eu não gosto desse tipo de ação, mas eu não posso deixar de 
reconhecer que foi legitima.  
 
A – Mas no caso da Bienal, a ação dos pichadores cabia dentro da proposta 
da curadoria. Eles não jogaram com essa possibilidade?  
 
S – O curador..., teve aquela curadora adjunta, que me falha o nome (Ana Paula 
Cohen), mas o curador era o Ivo Mesquita. Que propôs então, essa bienal do 
esvaziamento, com o segundo andar completamente esvaziado e criou o mote 
em vivo contato, em vivo contato então se pressupõem que a cidade está viva, 
que ela se manifesta, ali no caso não era grafite, era pichação, mas é legitima. 
Na URB tem esse tipo de manifestação, então por que alguém vai lá e pode fazer 
ginástica esticar no elástico e outro vem grafitar e não pode. Então, de fato eu 
gostei da subversão, uma vez também que eu já fui subversivo, eu já tive..., não 
citando..., mas eu já tive meu passado de jogar cerveja na cabeça de crítico, 
essas coisas todas, que é sempre muito ruim, pra você e pro o povo te mete o 
pau de mais, mas de qualquer maneira você vai lá e dá a cara pra porrada e 
arrisca a tomar uma atitude. Então, essa ação da Bienal, como estava aberto, e 
como atitude, eu achei que eles arrasaram. Agora, se é proposta da Bienal, 
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continuar com esse espaço vazio e tudo mais, ela tem que administrar a 
intervenção, ela tem que fazer de uma maneira que seja elegante, de uma 
maneira que não seja de fato tão excludente como no caso da garota, que não 
foi julgada, que não cometeu de fato um crime e a pena pra isso é prestar 
serviços comunitários e ela fica presa quarenta dias sem julgamento. Mas aí já 
são as mazelas da justiça e tudo mais. Não quero nem entrar no mérito, por que 
ela foi pega de novo assaltando um shopping. Mas o fato é que a bienal não 
soube lidar com a subversão, e por mais subversiva que seja, foi uma subversão 
criativa. Eu acompanhei muito de perto todo o debate nacional, e as pessoas 
assinando manifestos para que a soltassem e aproveitando pra malhar essa 
Bienal do Ivo. Claro que a gente não pode dizer que estava em aberto essa 
Bienal por que, o pouco que estava ali, tinha coisas muito relevantes, como 
sempre tem não é, tinha o Allan McCollum, tinha Dora Longo Bahia, tinham 
trabalhos muito bons ali dentro. O que não tinha, e que o público se ressentiu, 
era volume, foi quantidade sabe. A Bienal tem um formato, nunca fui partidário 
dessa política do Ivo, por que, num momento, por que num momento em que a 
Bienal está em crise e não tem grana pra fazer uma Bienal, ela tem uma 
fundação que capta e não consegue administrar, com muita corrupção, desvia-
se muito, aí contrata o maior nome da crítica nacional, o Ivo Mesquita, curador 
do Metropolitan sabe, do Moma, pra poder fazer a Bienal e ele propõem uma 
alternativa “a bienal do curador”, a Bienal é dos artistas, das delegações, das 
representações, dos convidados, ela tem um formato. Então alguns intelectuais, 
meus amigos, diziam assim, “porque deve se criar outras alternativas, por que 
está se reproduzindo o modelo da Bienal de Veneza, ou da Documenta e tudo 
mais...”, ora, são modelos que deram certo. Eu achei muito bom chegar na Bienal 
um dia e ver Andy Warhol, ver um Beuys (Joseph Beuys), eu achei muito bom 
ter a oportunidade de ter contato com a obra do Picasso, do Van Gogh, achei 
bom, aí..., ao lado de gente nova, que eu tinha alguma informação deles e com 
trabalhos novos, proporcionando outras descobertas. Essa quantidade, esse 
massacre de arte era muito bom, você levava assim..., até a outra Bienal 
processando, levava tempo pra burro pra cair a ficha, e que já dava um ânimo 
novo e que era decisivo pra influenciar os jovens que estavam vindo. Retirar tudo 
isso e apresentar um andar vazio pra mostrar a arquitetura do Niemayer o custo 
se achava empobrecedor pra quem sai. Sair do Rio Grande do Norte e do Rio 
Grande do Sul, se deslocar até São Paulo pra ver meia dúzia de convidados e o 
andar vazio. Mas com essa política que, “qualquer um que quer fazer arte pode 
fazer”, esse não é um espaço qualquer, a arte sempre foi elitizada, arte é dos 
artistas, e tem a hierarquia de quem é quem nesses artistas, qualquer um não 
me interessa, eu quero ver os grandes e os bons. Aí, quando aparece algo que 
foge do controle e eles boicotam..., eu achei uma lastima. Como já estava 
achando a Bienal em si. 
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Questionário enviado: 01/03/2013 

QUESTIONÁRIO - Galerias goianas. 

 

Este questionário enviado é de enorme interesse científico dentro das áreas da 

História da Arte, das Ciências Sociais e da Cultura Visual e respaldará a 

pesquisa acadêmica “A Influência do Mercado Na Arte Goiana do anos 80” de 

autoria do pesquisador e doutorando Armando de Aguiar Guedes Coelho, para 

tese de doutorado pela Universidade Federal de Goiás. Os nomes dos 

representantes assim como das galerias serão preservados e apoiados pelo 

estatuto de ética em pesquisa para teses acadêmicas e somente as informações 

gerais serão analisadas. No texto as galerias serão relacionadas como galeria a, 

b ou c...  

Desde já agradeço a colaboração. 

A - Quanto tempo a galeria sob sua administração existe? 

A - Quantos artistas você representa? Quantos artistas ao máximo a galeria 

já chegou a representar? 

A - O modo operacional da galeria trabalha somente com venda ou também 

trabalha com revenda de obras? 

A - Seus principais clientes são colecionadores que compram a obra 

apostando em sua valorização futura ou são clientes que compram pela 

identificação com o objeto? 

A - As exibições na galeria (de artistas representados) acontecem com que 

freqüência e quantas semanas aproximadamente duram essas exibições? 

A - Existe diferença nos preços das obras do artista antes da exibição, 

durante, ou depois da exposição?  
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A - Qualquer um pode comprar uma obra de seus representados ou existe 

já um grupo subscrito e preferencial que se interessa pela linha estética 

com que a galeria já é reconhecida, uma relação anterior de identificação, 

amizade e seleção do cliente que pretende adquirir uma obra? 

A - Quando a venda de uma obra em exposição na galeria de um dos 

artistas representados é realizada, qual a porcentagem da galeria sobre a 

venda da obra? 

A - As obras em exposição que não foram vendidas ficam no inventário da 

galeria ou vão para o acervo particular do artista? 

A - Se uma outra galeria de arte, ou decoração, que trabalha com primeira 

venda(excluindo as revendas), quiser vender uma obra de um artista que 

seja de sua representação eles pagam porcentagem de venda à galeria 

representante? 

A - Em sua opinião de profissional no mercado de arte goiano, seria 

possível existir uma galeria em Goiânia que funcionasse como uma 

“fonte”? Que possuísse a representação exclusiva de um artista e que 

fosse responsável por todos os negócios feitos em torno de sua obra 

inclusive em outros estados? 

A - Existe relação comercial entre as galerias que trabalham com um 

mesmo artista simultaneamente representado por uma galeria em Goiânia, 

uma em São Paulo e outra no Rio de janeiro? O preço das obras desse 

mesmo artista, geralmente são equivalentes ou muito distintos entre elas? 

A - É verdade que na década de 80 se apreçavam as obras dos artistas pelo 

cm² de tela? Cada artista tinha um valor de cm² de acordo com sua fama no 

circuito local e nacional? Hoje, como se apreça uma obra de um artista 

contemporâneo? Existe algum plano ou método econômico para se 

apreçar uma obra de um artista contemporâneo? 

A - Ainda se vende gravuras e aquarelas? Quais os suportes utilizados 

pelos artistas contemporâneos que são mais comumente 

comercializados? 
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A - Relacionar a arte de algum artista ao mercado desvaloriza e diminui o 

valor comercial deste artista? Como isso acontece e porquê? 

Resposta: 

L - Trabalhamos com venda, revenda, consignação, troca, permuta, consultoria e 

aluguel de obras de arte. Nossos clientes se dividem entre investidores, os que comprar 

apenas para decorar e amantes da arte. Todo o ano de 2012 e 2013 a agenda da galeria 

está 100% fechada, ou seja, uma exposição por mês. Os clientes da mais recentes da 

galeria são indicados por algum profissional (arquiteto ou decorador), e também via 

internet, pois temos o catalogo da galeria disponível online. A negociação com os 

artistas fica na base de 50% e 50%, lembrando que a galeria arca com os custos da 

mostra. O apreçamento por m², continua sendo uma boa forma de avaliar. Mas é pelo 

currículo que se mensura. Posso enumerar alguns métodos para apreçar hoje: oferta e 

procura, artista da moda, fase ou série desejável. (Marchand goiana, entrevista, 2013) 

 

Entrevista: MIKLOS, Eliane. Goiânia 13 de maio de 2013. 

Entrevista com a marchand Eliane Miklos 

A - Como você começou? 

E - Eu fui convidada para trabalhar em uma galeria de arte, na Felix Galeria, pela 

Maria Lucia Felix Bufaiçal. Iniciei na galeria em 1985. Iniciei no auge do mercado, 

por que vendia muito bem. A galeria era super frequentada. Por incrível que 

pareça a maior parte dos colecionadores eram professores da UFG, pelo fato do 

Ricardo (Bufaiçal) ser da UFG, incrível que desde de essa época eu venho 

acompanhando o mercado de lá pra Ca e vejo como caiu o poder aquisitivo do 

professor. Eram bons clientes, não só por causa da grana, mas por causa do 

olho, da sensibilidade, do conhecimento, é uma clientela que me fez falta, e eu 

sei que vendia bem era raríssimo não vender um quadro por dia, vendia-se toda 

semana. 

A – Pela galeria? 
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E - Pela galeria. Eu tinha um salário mínimo fixo e ganhava comissão.  Na época 

a comissão era de 5%, 3,5 %. O fato de ser ao lado do Panela mágica , um 

restaurante que abria aos domingos e era super movimentado daí eu comentai 

com a Maria Lucia que eu iria abrir a galeria domingo. E domingo se tornou um 

dia ótimo para vender. Por que era quando as pessoas iam com mais tempo. 

Entravam, sic “batiam um dedo de prosa”. 

A - Então os fregueses em sua maioria eram os frequentadores do 

restaurante Panela Mágica?  Quem eram os frequentadores do 

restaurante? 

E - Engraçado, muitos até hoje são os mesmos. 

A - Mas era um público de classe social alta? 

E - Sim, Classe média alta. 

A - Quem comprava arte em Goiânia era um público de classe média alta. 

E- E os professores da universidade que não eram tão classe média alta mas 

era uma classe média que tinha poder aquisitivo e interesse por arte. Por que é 

caro, né. Hoje não é pra qualquer um. Então essa coisa, essa balela, arte é para 

todos. Ontem eu vi uma marchand que colocou no facebook arte é amor, que 

que isso, arte é dinheiro, é mercado, é sofrimento, é um monte de coisa, menos 

amor, é conflito. 

A - Os professores tinham uma noção estética, você até falou que você 

sente falta desse colecionador que era um colecionador que já tinha uma 

certa noção estética.  Mas o colecionador de classe média alta que 

comprava geralmente precisava de um intermediário que escolhesse a 

obra boa, do artista de renome, para eles poderem comprar. Não queriam 

comprar a pior obra do artista de renome, e você seria essa intermediaria, 

não é isso? 

E - Quando eu comecei na Felix eu era muito menina, sempre gostei assim, 

engraçado que de você trabalhar com a venda, com o mercado, que você pode 

chegar em um lugar e ver 10 quadros de um artista e bater o olho e entre os dez 
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você sabe que dois ali são os mais comerciais. Entendeu? O olho do marchand 

é esse. Você sabe exatamente qual que vai ser vendido primeiro, é incrível isso 

mas você vai em cima né. 

A - Mas porque, você acredita que exista uma técnica de pintura que é 

persuasiva? 

E - Não, não é uma técnica, é um encanto. 

E - Você pode chegar no atelier do Bruno Jorge, tá, aí tinha lá dez esculturas de 

bronze, dez de mármore. O marchand que está lidando com o mercado, que está 

lidando com o entrar e sair de dentro das casas dos colecionadores, que está 

lidando com a noção do olhar do arquiteto, a noção do olhar da moda, você já 

sabe exatamente qual que vai ser a melhor para se vender, eu e a Maria Lucia 

até brincávamos quando chegava um quadro bom pra vender a gente dizia, 

“esse é pãozinho quente”, facílimo de vender. Você não fica com o quadro por 

muito tempo. 

A - Você sabe identificar como que essa moda se constitui? Como que uma 

obra de repente está na moda, e de repente ela sai de moda sendo que é o 

mesmo quadro?  

E - Acho que vai pelo aval de críticos, é aval dos críticos que movimentava o 

mercado. Eu estava esses dias mesmo na SP Arte que é a maior feira de arte 

do Brasil, que está cheio de galerias de Nova Iorque, da Inglaterra e tal, e tem a 

menina, tá todo mundo falando muito nela, que vai ser a próxima Adriana 

Varejão, não é a Beatriz Milhazes, eu tenho uma cliente que é de Ribeirão e tá 

lá, compra não compra, vale 30 mil dólares a obra, e você vai ver, é uns 

araminhos amarrados com cinzeiro de avião, que ela roubou no avião, é a Jack 

Leirner, então, as galerias da Inglaterra, está todo mundo apostando nela, mas 

é uma obra assim, sabe, que não tem consistência. 

A - Então vou te perguntar? O que você prefere, pintura ou arte conceitual?  

E - Pintura, não faz diferença se a óleo ou acrílico, eu gosto de pintura. 

A - Em 80 o que vendia mais, óleo ou acrílico? 
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E - Engraçado, são poucas as pessoas, só quem está no meio da arte é que 

sabe definir acrílico de óleo, tem um brilho diferente, mas só quem está no meio 

é que nota, geralmente ninguém consegue ver isso aí não, e o próprio artista 

pode pintar acrílica que ele vai e coloca óleo sobre tela, ele mesmo às vezes se 

engana, e quando você mostra que é uma acrílica, as pessoas não tem esse 

problema do acrílico e do óleo, mas nos anos 80, tela né, mas não só nos anos 

80. O Tunga, o Tunga tem aquelas obras imensas, gigantes, que é aquela trança,

os imãs, que é aquela coisa tosca, imensa, gigante, mas que tem a ver, que tem 

uma linguagem com a arquitetura de hoje, que é o pé direito gigante, umas salas 

imensas, você jogar aquela trança em um piso branco é a coisa mais linda do 

mundo, você entendeu, aqueles imãs que ele desce umas correntes com uns 

potes, tudo grudado nos imãs e tal, então quer dizer, é bonito, é caríssimo, é 

dificílimo de carregar, muitas partes da obra vão se esvaindo, por que cai um 

pedaço aqui, outro ali e tal, depois você tem que repor, quer dizer, na verdade 

quem vai repor vai ser o próprio colecionador, porque o Tunga não vai fazer isso 

nunca pro colecionador, ou alguma ajudante que ele teve né, mas eu gosto de 

escultura, eu gosto... não é que eu ame a tela, é que enquanto você vende... 

você vende dez telas para vender uma escultura. É muito mais fácil vender tela. 

A - Em 80 era só tela né? 

E - Em 80 tinha a coisa mais do óleo né, do óleo sobre tela e tudo. 

A - E gravura e aquarela? 

E - Eu sempre vendi bem. 

A - Em 85, quando você entrou. Pode ser de 85 até 89. Quem eram os 

grandes artistas vendedores em Goiás na época? 

E - Roosvelt, Cleber Gouvêa, Siron, Poteiro, Sanatan. Lá dentro da Galeria 

(Época Galeria de Arte) a Maria Lúcia lançou o Fernando Costa Filho. DJ 

Oliveira, Juca de Lima, Selma Parreira, todos esses, mas os que mais vendiam 

mesmo eram Cleber Gouvêa, Siron, Poteiro e Roosvelt.  

A - E Omar Souto? 
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E - Ah! Vendia-se Omar também, mas não estava entre os que mais vendiam. E 

tinha alguns artistas que a gente não concordava e que nós nunca vendemos e 

hoje já desapareceram, que vendiam horrores (vendiam muito).  

A - Então, aí a gente entra dentro de uma questão que é a questão da 

qualidade. É verdade que o comércio de arte em Goiânia na década de 80 

era excepcional em relação a outros cantos do Brasil? Ou não, ou existiu 

esse mesmo boom em São Paulo, ou no Rio?  

E - Eu não vou poder te afirmar por que eu não saia tanto assim para outros 

Estados, não sei como é que funcionava, por que, por exemplo, eu acho que o 

mineiro é muito mais culto e compra muito mais arte que o goiano. Por exemplo, 

em Minas, até hoje se vende muito bem. 
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