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Espaços para a arte se multiplicam ms
Para artistas, a multiplicação de espaços para exposições não significa que houve valorização da produção aist!ca.

Nos últimos anos, Belo Horizonte tem assis-
tido, uma multiplicação dos espaços destinados a
manifestações culturais e exposições de artes
plásticas. Instituições públicas como Cemig, Te-
lemig, Banco do Brasil, Caixa Econômica Fede-
ral, Banco Central, Universidade Federal de Mi-
nas Gerais, Prefeitura, Câmara Municipal e As-
sembléia Legislativa inauguraram salas de teatro
e galerias de arte. O mesmo aconteceu com
entidades privadas, como Sesiminas, Banco Itaú,
Banco Nacional, TV Alterosa e outras, que tam-
bém passaram a investir na promoção de ativida-
des artísticas. Mas será que isso pode ser interpre-
tado como uma valorização das artes, especialmen-
te das artes plásticas?

Para quem lida diretamente com a questão
cultural, a resposta a essa pergunta deve ser, no
mínimo, cautelosa. "Embora isto seja um bom
sinal, a arte continua a ser colocada sempre em

segundo plano, e o artista permanece sem a
devida, valorização", diz Cláudio Rocha, admi-
nistrador da Galeria de Arte do Espaço Político-
Cultural da Assembléia. "Os espaços abertos não
são suficientes para dar oportunidades ao grande
número de artistas mineiros que não conseguem
se projetar e permanecem desconhecidos", emen-
da Déa Dias, pintora e funcionária da Secretaria
de Comunicação Institucional da Assembléia.

Na opinião de Francisco Mercedo Moreira,
professor aposentado de Estética das escolas de
Música e de Belas Artes da UFMG e consultor da
Assembléia, a multiplicação de galerias e salas
destinadas a atividades culturais é decorrência da
demanda por esse tipo de espaço, mas isto não
deve ser entendido, automaticamente, como valo-
rização da arte. "O grande problema é a definição
de como esses locais respondem à demanda. É
preciso perguntar que critérios justificam o in-
vestimento de entidades públicas na abertura de
espaços culturais. O Estado deve ter compromis-
so com a cultura e, dentro da cultura, com a arte",
analisa. A procura da galena do Espaço Político-Cultural da,;sembléi

Educação artistica éO deficiente

Francisco
Mercedo:
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com a arte na
escola criou
a bossa nova
e o cinema
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Para Francisco Mercedo, a sociedade brasi-
leira é despreparada com relação às manifesta-
ções culturais e artísticas, e a culpa por essa
situação é do modelo de escola adotado no País,
que tem como meta maior o vestibular, ao invés
da formação da cidadania e preparação das pes-
soas para a vida.

Mas a situação nem sempre foi assim. Hou-
ve época em que os currículos escolares incluíam
disciplinas como desenho artístico, trabalhos
manuais e canto orfeônico, todas obrigatórias.
Isso sem falar no ensino de filosofia, eliminado
das escolas de segundo grau na década de 60, com
a reforma do ensino imposta pelos governos
militares.

"A grande vitalidade da cultura brasileira
no final da década de 50 e início dos anos 60 tem
um forte vínculo com a formação de uma geração
que teve a oportunidade de debater, nos bancos

escolares, coisas como arte, música e filosofia",
afirma Francisco Mercedo, lembrando a época
de efervescência criativa do Cinema Novo, da
Bossa Nova, da projeção internacional alcança-
da por arquitetos brasileiros como Oscar
Niemeyer e dos movimentos culturais como o
CPC,da UNE.

Para justificar seu
ponto de vistade que, ape-
sar de tudo, há uma de-
manda com relação às ati-
vidades artísticas, Merce-
do lembra que todos os
principais jornais do País
têm cadernos específicos
para tratar de cultura e
arte, como o "Caderno B"
do Jornal do Brasil, a
"Ilustrada" da Folha de S.Paulo, o "Caderno 2"
de O Estado de S.Paulo e o "Segundo Caderno"
de O Globo. "Só que isso acaba servindo apenas
a uma elite. Os jornais procuram suprira defici-
ência da sociedade com relação às artes e à
discussão sobre o fazer artístico com matérias
informativas e colunas de críticos, mas a base
dessa formação deveria estar no processo educa-
cional", argumenta. "A educação brasileira aca-
bou reduzida ao ensino de oito matérias cobradas
pelo vestibular".

Indo mais além, ele avalia que a carência
de visão sobre o que seja arte na escola brasileira
acarreta uma deficiência na formação humanísti-
ca das pessoas. "A experiência de arte é algo
absolutamente exigido pelo próprio homem, te-
mos necessidade de arte, que é algo que mexe com

os nossos sentidos. Assim como pensamos, somos
entes sensoriais eperceptivos. Esse lado sensorial
é tão humano como é humano pensar", afirma
Mercedo.

"As artes plásticas, por exemplo, visam criar
objetos que sejam capazes de alimentar visual-
mente esse lado sensorial. Isso é algo vital, pois as

pessoas não podem pres-
cindir desse ladoque diz
respeito aos sentidos. É
através dele que formamos
nossa percepção do mun-
do", continua o professor
de Estética.

Discordando de quem
achaque o fato de o Brasil
ser um país subdesenvol-
vido serve como justifica-

tiva para que a escola deixe a arte em segundo
plano, ele rebate: "O problema da cultura não se
confunde com o problema da pobreza e da fome.
Qualquer sociedade que se preze sabe da impor-
tância do aprendizado artístico nas escolas, como
acontece na Europa. Pelo contrário, a carência da
visão da arte responde, parcialmente, pela crise da
sociedade brasileira, pela falta de ética e de sensi-
bilidade para entender os problemas e encontrar
saídas". A falta de consciência da importância da
arte, segundo o professor Francisco Mercedo, é
reflexo da indiferença crescente, ao longo dos
últimos 30 anos, frente ao ensino da arte nas
escolas.

"A arte não é importante porque alguém
disse isso, mas, sim, porque responde a uma
necessidade humana", sentencia.
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"A carência de visão da arte
na escola acarreta uma
formação humanística

deficiente.
A experiência da arte é algo

absolutamente exigido
pelo homem"
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ia para exposições tem crescido a cada dia

CláudioRocha:Assemblóia abra
espaço para o artista novo
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Minas tem a,tlstas de qualidade
sem lugar para mostrar seus
trabalhos, afirma Déa Dias

instituições públicas
Segundo especialista, modelo de ensino do País não prepara as pessoas para convivência com a a arte

Manifestações artísticas acompanham a história humana

Uma das primeiras preocupações de quem
visita uma exposição de artes plásticas é tentar
entender o "significado" das obras. "Não entendi
nada do que o artista que fez esta escultura quis
dizer com o seu trabalho. Aliás, nem sei se isto
deveria ser considerado obra-de-arte", confessa,
sem constrangimento, a professora primária Maria
Lúcia Esteves, diante de um dos trabalhos de
alunos da Escola de Belas Artes da UFMG
expostos na Galeria da Assembléia, no mês
passado.

Indagado sobre a questão da interpretação
da arte, Francisco Mercedo diz que isso não é o
mais importante, pois, em cada momento da
história da cultura, a arte foi vivida de um modo
diferente. "Desde a Idade da Pedra, todas as
sociedades tiveram manifestações artísticas. O
papel social da arte na Grécia antiga era um, na
Idade Média, outro. A arte moderna e a arte
contemporânea também cumprem papéis diver-
sos. A arte deve ser vivida; ela está sempre
presente, mas tem um sentido diferente para cada
época", analisa.

Mas, para ele,
"vivera arte" é mui-
to diferente do en-
tendimento de se en-
carar as-manifesta-
ções artísticas como
uma espécie de pas-
satempo, de diver-
são, de relaxamen-
to. "Essa idéia de
arte associada com
diversão manifesta
um profundo desco-
nhecimento do que
seja arte", sentencia
Mercedo. Segundo
ele, do ponto de vis-
ta da humanidade, a
arte não pode ser
considerada apenas
um acessório. "Ela é um elemento essencial, e,
quando falta algo essencial, a sociedade acaba
sendo desumana, pobre de valores".

Galeria de Arte da Assembléia foi inaugurada em 92
,dnhno 0p

Inaugurada em setembro de 92, juntamente
com o Teatro, a Galeria de Arte do Espaço
Político-Cultural da Assembléia vem se afirman-
do como um dos melhores espaços para a expo-
sição de artes plásticas da capital mineira, dispu-
tado por artistas de todo o Estado. O número de
pessoas que procuram a Galeria da Assembléia
para expor seus trabalhos tem crescido a cada
dia. Atualmente, o administrador Cláudio Rocha
tem em suas mãos mais de 30 portifólios. O local
tem sido usado com freqüência também para a
realização de feiras de artesanato, para exposi-
ções comemorativas de datas como Semana do
Meio Ambiente e para lançamentos de livros e
revistas.

"A Galeria mais conhecida e freqüentada da
cidade, a do Palácio das Artes, é tida por muita
gente como um espaço elitizado, de difícil acesso
para quem ainda não tem nome consolidado no
mercado. Aqui, não. A Assembléia abre espaço
para o artista novo e, com isso, favorece o
aparecimento de novos talentos", declara Cláu-
dio Rocha.

"A Galeria de Arte da Assembléia é, sem
sombra de dúvida, um dos melhores espaços para
exposição de artes plásticas da cidade. Com
algumas pequenas reformas, pode vir a ser a
galeria mais valorizada de Belo Horizonte", ava-
lia Cláudio Rocha. Além das dimensões - 400
metros quadrados, o dobro da galeria da

Cemig - ,ele cita como pontos
positivos a localização, numa das
áreas mais nobres da capital, e a
facilidade de estacionamento.

Segundo o administrador
da Galeria, o espaço ainda
carece de alguns recursos,
como painéis para a exposi-
ção de telas e iluminação ade-
quada—principais queixas dos
artistas que já expuseram na
Assembléia. "Existe um pro-
jeto de reforma do local, mas
ainda não há nada definido a
esse respeito", conta.

Artista precisa expor para ser conhecido
MrÕnhno O.

Déa Dias, da Secretaria de Comunicação Ins-
titucional, também conhece de perto o mundo das
artes. Depois de fazer quadros em bico-de-pena e
aquarela, atualmente pinta em óleo sobre tela, e já
participou de diversas exposições na Galeria de
Arte da Assembléia, no Minascentro, na Faculdade
de Direito e em galerias de Montes Claros. A maior
parte de seus quadros, que têm como temas mais
freqüentes naturezas mortas, é vendida nos merca-
dos de Brasília, Rio de Janeiro, Montes Claros e
Janaúba.

Para Déa, as galerias de arte são fundamentais
para a carreira dos artistas plásticos. "Só através da
exposição de seus trabalhos, o artista consegue ser
reconhecido", opina. Ela considera que os espaços
atualmente existentes em Belo Horizonte e nas
principais cidades do interior são insuficientes para

que os artistas mineiros possam se projetar e obter
o reconhecimento que merecem. "Minas tem um
grande número de artistas de qualidade que perma-
necem desconhecidos, em razão da falta de meios
para mostrar seus trabalhos. Muitos deles são pes-
soas simples que vivem no interior e que, se tives-
sem oportunidade, certamente se destacariam no
meio artístico, até internacionalmente", avalia Déa
Dias.

A Galeria do Espaço Político-Cultural da As-
sembléia, segundo ela, é um dos melhores espaços
culturais do Estado, mas que pode ser melhor apro-
veitado se oferecer mais condições de infra-estrutu-
ra para os expositores. "A Assembléia é a casa do
povo. Acho que é dever do Estado incentivar e
valorizar as manifestações culturais", afirma.

A mesma opinião é compartilhada por Mari

TerezaMageste, funcionária do
gabinete do deputado Ambró-
sio Pinto que trabalhou, por
muito tempo, com tapeçaria e
já expôs no hall da Assembléia.
"Acho ótimo que instituições
públicas estejam se preocupan-
do em criar espaços culturais,
pois isso dá oportunidade para
que mais artistas possam divul-
gar sua arte e se tomarem co-
nhecidos e valorizados", diz,
revelando que há dois anos dei-
xou de fazer seus tapetes "Ki-
lin" (com lã de carneiro) por
falta de condições de divulgar e
vender seus trabalhos.


