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Galeria se expande
Ao invés de receber propostas, a nova Galeria de Arte está indo atrás de artistas e do mercado de artes plásticas
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como também discutiu o real papel da
comunidade negra no contexto social do
País. O evento reuniu de sho\Vs de jazz
ao melhor artesanato mineiro e o resulta-
do alcançou grande repercussão, até mes-
mo nos Estados Unidos.

Ainda no 20 semestre, a Galeria de
Arte apresentou a "IV Integrarte", expo-
sição que reuniu trabalhos premiados

O segundo semestre do ano passado
iniciou uma nova etapa para a produção
de eventos culturais em Minas: a inaugu-
ração do Espaço Político-Cultural da As-
sembléia formado pelo Auditório-Teatro,
a Galeria de Arte e as Áreas Externas do
Palácio da Inconfidência. A Galeria de
Arte passou por uma ampla mudança nos
critérios de seleção para sua utilização,
ficando a reforma das insta-
lações para este ano.

Anteriormente o espaço
era cedido exclusivamente
aos artistas que procuravam
o Departamento de Comuni-
cação com pedidos de expo-
sições. A partir dejulho/92 o
responsável pela administra-
ção da Galeria, o jornalista e
artista plástico Cláudio Ro-
cha - passou a fazer contatos
com instituições e artistas Uma mostra de Carolina Quinet, exibida em Nova Iorque,

plásticos para trazer à As- abriu a programação/93

sembléia novos eventos. Já na inaugura- dos alunos da Escola de Belas Artes da
ção, foi possível apresentar mostras de UFMG e proporcionou um maior conta-
grande repercussão nos meios culturais to com o que de mais atual se produz no
comoade fotografias "MinasFotográfica", mercado das artes plásticas no Estado.
que reuniu os melhores fotógrafos minei- A feira intinerante francesa "S.O.S. -
ros em um dos mais criativos ensaios já Água é Vida" mostrou, pela primeira vez
realizados no Estado sobre a Inconfidên- no Brasil, todo o processo de captação,
cia Mineira. Da mesma forma o "IV Mês tratamento e preservação de uma bacia
da Cultura Afro-Brasileira e Norte-Ame- hidrográfica. Praticamente todos os se-
ricana. produzida pelo USIS - Serviço toresligadosàágua,comoCopasa,Fcam,
Cultural do Consulado dos Estados Uni- Secretaria de Ciência e Tecnologia, Mu-
dos - apresentou, durante todo o mês de seu de Ciência e Técnicas e Secretaria de
setembro, não só a produção cultural Recursos Minerais, Hídricos e

Energéticos participaram com estandes. A
feira foi apresentada anteriormente emMon-
treal, no Canadá, e no Museu de Ciência e
Técnica "La ViUette", de Paris.

Além das mostras citadas, foram lança-
dos livros, revistas e realizadas apresenta-
ções de corais e grupos de danças, além de
mostras individuais e coletivas de artistas
plásticos mineiros, com destaque para a
homenagem póstuma ao artista Luiz
Evandro Vieira de Araújo, que atraiu para
o evento as presenças dos maiores artistas
plásticos de Minas na atualidade como
Carlos Bracher, Fani Bracher, Fernando
Pacheco, Pedro D'Alcântara, lnimá de
Paula, entre outros.

A programação para o 10semestre deste
ano está praticamente acertada. São vários
os artistas plásticos que se interessaram em
utilizar o espaço, além de instituições, ór-
gãos estaduais, empresas e prefeituras do
interior. A programação de 93 foi aberta
pela artista plástica Carolina Quinet, que
apresenta uma mostra de aquarelas recen-
temente exibidas em Nova Iorque.

Se você é artista plástico e está interl's-
sado em utilizar a Galeria de Arte do EPC
é muito fácil: basta enviar oficio ao Depar-
tamento de Comunicação Social solicitan-
do a cessão do espaço. Juntamente com o
pedido, junte cinco fotografias dos traba-
lhos a serem apresentados, currículo e ou-
tras informações complementares sobre a
exposição. Maiores informações podem ser
obtidas pelo telefone 349-7149, das 13 às
19 horas.
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