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RESUMO 

 

BATISTA, Sandro Tôrres. DO COMEÇO AO FIM: História da implantação, desdobramentos e 

encerramento do Salão Nacional de Arte de Goiás - Prêmio Flamboyant (Goiânia, 2001 – 2006) - 

Bastidores e memórias de um caso no sistema artístico regional. Dissertação de Mestrado. 

Programa de Pós-Graduação em História (PPGH), Linha de Pesquisa: História, Memória e 

Imaginários Sociais. Faculdade de História, Universidade Federal de Goiás. 2016. 

 

 

Esta pesquisa teve como objeto o Salão Nacional de Arte de Goiás – Prêmio Flamboyant que 

aconteceu em Goiânia entre 2001 e 2006; com o objetivo de analisar os fatos relevantes 

levantados a partir de fontes documentais e depoimentais. O Salão foi concebido, erigido e 

gerido, ao longo de sua realização, por um grupo de profissionais que mesclavam o escopo do 

projeto na esfera mercantil e profissionais do campo das artes, na defesa do caráter cultural, e 

cunhou uma forma e arregimentação nunca dantes vista neste estado e tinha como finalidade 

selecionar e premiar, por meio de concurso público (via edital), artistas brasileiros com 

produção recente em arte contemporânea. No período de realização do Salão, a cidade 

recebeu destaque no cenário brasileiro das artes visuais e, com isso, atraiu a atenção de 

reputados artistas, curadores e críticos de arte.  Coube ao pesquisador em seu texto destacar 

alguns aspectos dentre os dados levantados em pesquisa, principalmente no tocante à análise 

do formato de concurso-salão, o impacto no cenário local e o legado histórico e cultural para a 

cidade e o estado. Foram realizadas entrevistas com alguns dos principais personagens 

envolvidos no projeto e analisados documentos e materiais impressos, fontes primárias de 

pesquisa. Durante o período do mestrado, algumas versões do texto resultado da pesquisa 

foram apresentadas na forma de comunicações, palestras e discussões sobre o tema em 

eventos de história, de artes e dentro do Grupo de Pesquisa Interartes- Processos e Sistemas 

Interartísticos e Estudos de Performance (CNPq), do qual o pesquisador fez parte de forma 

efetiva e atuante desde seu ingresso no PPGH-UFG. 

 

Palavras-chave: História, Arte Contemporânea, Salão de Arte, Mercado, Museu.  

   



 
 

 

ABSTRACT 

 

BATISTA, Sandro Tôrres. FROM BEGINNING TO THE END: History of  

implantation, unfoldings and closure of the Goiás Nacional Salon of Art – Flamboyant 

award (Goiânia, 2001 – 2006) – Backstage and memories of a case in the regional artistic 

system. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em História (PPGH), Linha de 

Pesquisa: História, Memória e Imaginários Sociais. Faculdade de História, Universidade 

Federal de Goiás. 2016. 

 

 

This research had as object the National Art Salon Goiás - Flamboyant Award held in Goiânia 

between 2001 and 2006; analyze the relevant facts gathered from documentary sources and 

depositions. The Salon was designed, built and managed throughout its realization by a group 

of professionals who combined the project scope in the commercial sphere and professionals 

in the arts, in the defense of cultural character, and coined a form and regimentation never 

before seen in this State and aimed to select and reward through public tender (via notice) 

Brazilian artists with recent production in contemporary art. In the period of the Salon, the 

city was featured in the Brazilian scene of the visual arts and, therefore, attracted the attention 

of renowned artists, curators and art critics. It was left to the researcher in his text to highlight 

some aspects from the data collected in the survey, particularly with regard to the analysis of 

competition-salon format, the impact on the local landscape and the historical and cultural 

legacy for the city and the state. Interviews were conducted with some of the main characters 

involved in the project and analyzed documents and printed primary sources of research. 

During the master of the period, some versions of the text results of the survey were presented 

in the form of communications, lectures and discussions on the topic in the history of events, 

arts and within the Research Group Interartes- Interartistics Processes and Systems and 

Performance Studies (CNPq), which the researcher was part of effective and active form since 

joining the PPGH UFG. 

 

Keywords: History, Contemporary Art, Art Hall, Market, Museum. 
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APRESENTAÇÃO 

     

 Antes de qualquer coisa, a título de posicionamento e exposição da trajetória 

do pesquisador, exponho minha visão pessoal, balizada a partir de repertório próprio, das 

leituras e estudos e da apreciação e análise das fontes documentais e entrevistas realizadas 

entre 2015 e 2016 com os principais personagens envolvidos com o objeto pesquisado; assim 

se formou o ponto de partida de todo o conjunto de raciocínios desse trabalho.  

 Quando, na mudança do meu objeto anterior de pesquisa – o que 

anteriormente seria o meu objeto de pesquisa no PPGH: realizar um recorte historiográfico 

sobre um conhecido espaço cultural da capital goiana (Oficina Cultural Geppeto1) - para o 

objeto atual, me ocorreu que, porventura, seria mais fácil, dada alguma familiaridade com o 

tema para o qual direcionei meus estudos atuais, não imaginava que os enganos seriam ledos e 

maiores do que, equivocadamente, dimensionei. Entretanto, encarar essa meta de perseguir 

um objeto histórico que me é próximo – em prática e em teoria -, revelou-se extremamente 

prazeroso. E o prazer não se deu apenas pelo mero fato de eu ser um artista visual, atuante há 

mais de 25 anos na cena cultural goiana e, nesse ambiente, já ter realizado muito do que é 

possível em uma carreira de engajamento e denodo. Tendo iniciado minha trilha artística 

exatamente como pleiteante nos concursos e salões de arte, primeiramente em Goiás e depois 

em  outros estados brasileiros; não apenas por conhecer boa parte dos personagens que estão 

arrolados nesse texto e ter até mesmo convivência com alguns deles; não apenas por se tratar 

de um objeto que resvala, em sua realização, numa sede cujo espaço físico é extremamente 

conhecido e frequentado por praticamente todos os moradores da cidade de Goiânia e do 

Estado de Goiás;  minha satisfação maior foi a possibilidade de ir ao encontro de informações 

desconhecidas, as quais calafetaram minha curiosidade de artista sobre o tema e, agora, de 

pesquisador da história local.  

Já que mencionei minha carreira artística, me estendo apenas o suficiente 

para arrolar alguns dos meus feitos e das minhas ambições como artista, mesmo porque os 

caminhos que trilhei me colocaram exatamente onde estou e me despertaram o interesse em 

me integrar ao Programa de Pós-Graduação em História na Universidade Federal de Goiás, 

instituição (UFG) onde permaneci por 10 anos como aluno da graduação, primeiro em Direito

                                                           
1 Espaço cultural existente desde 1997, criado pelo professor e designer Marcos Lotuffo, que abriga diversas 

manifestações culturais de diferentes segmentos; funciona como miniteatro, espaço de convivência e escritório 

das ações dos grupos que estão na órbita da Oficina Cultural.  
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– entre 1986 e 1990 – e depois em Artes Visuais – entre 1992 e 1996. Sobre minha primeira 

graduação, é necessário dizer que foi de extrema valia, ainda que meu ingresso tenha ocorrido 

quando tinha apenas 15 anos de idade e eu não tenha desempenhado em nenhum momento da 

minha vida a profissão de advogado ou na órbita do ambiente jurídico, mas por me fazer 

desenvolver o exercício da escrita, tanto para textos funcionais, quanto textos criativos 

quando era necessário, por exemplo, desenvolver, a título de avaliação acadêmica ou estágio 

docente, uma petição ou outro documento qualquer pertinente ao direito e com teor e 

terminologia jurídica. Meu ingresso na Faculdade de Artes Visuais se deu de uma forma 

pensada, num momento de ligeiro amadurecimento de personalidade, o suficiente para que 

minha compreensão sobre as práticas e as teorias do curso se revelassem em meu aprendizado 

de modo que fizessem sentido, inclusive, na escolha definitiva de minha profissão; só não 

sabia exatamente o que faria no ambiente artístico, mas tinha convicção do que acreditava ser 

uma vocação para o diletantismo artístico e uma disposição para a eterna perseguição de um 

fazer artístico suficientemente questionador e, ao mesmo tempo, baseado em argumentos 

sólidos, calçados, claro, em um aprendizado do que há de científico no campo das artes.  

Como trabalho de conclusão de curso na Faculdade de Artes Visuais, apesar 

de não ser uma exigência, optei por escrever espontaneamente sobre  o mercado das artes, 

quando elas flertam com o ambiente financeiro, de quando são apresentadas como 

mercadoria, da parcimônia com a qual o artista e os outros personagens à sua volta tratam o 

tema, na possibilidade do artista se lançar em ambições capitalistas ou se simplesmente há 

compatibilidade no fazer artístico e na atividade mercadológica agregada; confesso que meu 

texto tinha o propósito maior de problematizar e levantar as principais questões acerca do 

tema, no meu entendimento. Esse trabalho se perdeu com o tempo, mas serviu, em 1996, no 

ato da minha conclusão da graduação em artes, como um propósito embrionário de trazer 

esses questionamentos para a minha carreira e tentar, quando possível, dirimir as distâncias e 

dúvidas que porventura surgissem. Esse propósito permanece, 20 anos depois, preservado, 

impregnado de ideologias e ainda com mais questionamentos que respostas, mesmo nos 

estágios que se sucederam e que, gradativamente, galguei na profissão. E também me faz 

refletir sobre a escolha do meu objeto e de como não é nada casual.   

                             Entretanto, apesar da aparente condição favorável, os desafios se mostraram 

maiores à medida que adentrei na pesquisa e que essa pesquisa necessitou de embasamento 

teórico pontuado em referenciais do campo da história. Contextualizar um personagem ou um 

objeto, compreendo hoje, é tarefa da maior responsabilidade. Por vários motivos. Tem a 
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questão da aproximação com o salão enquanto objeto histórico; além, tem a questão de como 

abordar um tema recente, com personagens próximos e cujo teor tangencia com uma vida de 

experiência prática e pessoal. Acontece que a empreitada não é solitária; conto nessa 

caminhada com a perspicácia e a experiência do meu orientador, Prof. Dr. Márcio Pizarro 

Noronha, douto não apenas em assuntos acadêmicos, mas nas poéticas linguagens das artes e 

suas infinitas possibilidades. Ao lado do orientador, percorri essa jornada enquanto alicerçava 

minha argumentação; sua colaboração foi, ao longo de todo o processo, maior do que 

usualmente se vê nessa relação mestrando-orientador; sua colaboração foi desde a escolha de 

cada uma das disciplinas a ser cursada até a sistemática avaliação de cada etapa da escrita. 

                    Das minhas experiências mais recentes como profissional do meio artístico, 

saliento ainda no currículo alguns convites e participações como jurado em concursos e salões 

de arte, o que me faz pensar em minha trajetória como um ciclo, não que se fecha como uma 

narrativa com começo, meio e fim, mas qual um oroboros2, em eterno retorno e 

ressurgimento. E nessa trajetória ainda coube uma dúzia de exposições individuais e várias 

dúzias de participações em coletivas, trabalhos como curador, ensaísta, crítico, co-autoria de 

um livro sobre artes visuais3, coordenações e produções de eventos de arte, participações em 

eventos e feiras de arte, trabalho registrado em alguns catálogos e revistas do gênero, além de 

um sem número de interlocuções e visitas a ateliês de outros artistas. Mas coube também 

discernimento suficiente para compreender os momentos de manter o distanciamento e usar 

de toda a imparcialidade para, sem sentimentos específicos, peneirar as informações colhidas 

em depoimentos, documentos impressos, registros de audiovisual, textos assinados às datas 

dos eventos pesquisados e outras fontes que farão parte dessa pesquisa. Me imbuio dessa 

missão com o respeito e pragmatismo que ela merece.  

                             Para chegar ao raciocínio de um texto que expusesse meu trabalho ao longo 

do mestrado na linha de pesquisa História, Memória e Imaginários Sociais dentro do PPGH, 

frequentei as seguintes disciplinas: História e Teoria Interartes, PPGH/UFG, ministrada pelo 

Prof. Dr Márcio Pizarro Noronha (disciplina introdutória no estudo das teorias interartísticas, 

com seminários e palestras em complemento às aulas de exposição teórica); História e Teoria 

                                                           
2 Expressão do grego antigo, representada pela figura de um dragão ou uma serpente com a cauda na boca, 

significa “devora”, ou seja, que devora a si mesmo; representa a eternidade.  

 
3 “Essa Tal Arte Contemporânea”, lançado em 2012 pela Editora América; co-escrito com o Prof. Dr. Márcio 

Pizarro Noronha, resultado de um conjunto das apostilas de oficinas homônimas que trataram de arte 

contemporânea, vivência artística e breve histórico sobre a produção artística local.  
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das Artes: Do Corpo à Imagem e ao Movimento, PPGH/UFG, Profs. Dr Márcio Pizarro 

Noronha e Dra Maria Elizia Borges (disciplina obrigatória dentro do meu programa, dividida 

em duas partes e ministrada por dois professores, com conteúdo teórico, leituras e 

seminários); Mercado e Cultura,  PPG/SOCIOLOGIA/UFG, Profa. Dra. Marina de Souza 

Sartore (disciplina do programa das Ciências Sociais, cujo conteúdo complementa o alicerce 

teórico no qual me apoiei em minha pesquisa: HISTÓRIA - ARTE - MERCADO); Poéticas 

Visuais/ Gravura, Prof. Dr José César Teatini de Souza Clímaco, PPGCAV/FAV/UFG 

(disciplina eletiva, do programa da FAV, faculdade de uma das minhas graduações, cujo 

trabalho no semestre consistiu em práticas poéticas em gravura, com acompanhamento do 

professor e produção final apresentada no encerramento do semestre). Além das disciplinas, 

ao longo do período da pós, tive a oportunidade de participar como ouvinte e com 

apresentação de comunicações em vários eventos com a abordagem da História e foco em 

Artes, além de ter tido artigos aceitos para publicação. Posso afirmar que o exercício 

intelectual foi deveras satisfatório e certamente verticalizou meu conhecimento, aprofundando 

conceitos e teorias. 

 Durante todo o período como pós-graduando no PPGH, fiz parte do Grupo 

de Pesquisa Interartes: Processos e Sistemas Interartísticos e Estudos e Performance, grupo 

existente desde 2006, que concentra seus estudos e pesquisas em processos interartísticos, 

com membros egressos de várias formações, o que torna o trabalho do grupo e seu espectro de 

atuação bastante amplo.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

INTRODUÇÃO 

 

                             Como breve introdução, pretendemos, com este trabalho, além de 

construir uma narrativa cronológica, baseada na avaliação de documentos e 

depoimentos dos principais personagens do objeto “Salão Nacional de Arte de Goiás - 

Prêmio Flamboyant”, apresentar o tema de uma forma geral, analisando o papel das 

instituições envolvidas. Para fins de esclarecimento, ao longo do texto serão usadas três 

formas para designar o objeto de pesquisa: apenas Salão (em maiúsculo, para destacar 

da palavra genérica), Salão “Flamboyant” (entre aspas, por se tratar de uma forma usada 

domesticamente, mesmo não sendo o nome oficial do evento) e pelo nome completo 

Salão Nacional de Arte de Goiás (sempre em maiúsculo por se tratar de nome próprio 

do evento).     

A pesquisa foi feita a partir do contato com fontes primárias como 

todos os catálogos oficiais do evento que continham, além dos artistas selecionados, 

premiados, fotos de todas as obras expostas em cada edição, cópia impressa das atas de 

seleção e premiação, feitas com a anuência dos profissionais envolvidos e, 

principalmente, do curador responsável, além de algumas fotos do evento que não 

constavam dos catálogos; além dos catálogos, a maior fonte para que houvesse 

parâmetros comparativos dos acontecimentos acerca do Salão foi o contato direto e as 

entrevistas com vários dos personagens principais envolvidos ao longo da duração do 

Salão 4. Esse recurso de entrevista episódica foi usado nessa proposta de pesquisa 

qualitativa que se envolve com a História Oral, para levantamento de dados sobre o 

evento pesquisado. Quando me refiro, no texto, na forma do plural, isso se justifica 

porque, apesar de escrever na primeira pessoa do singular, sempre contei com a 

orientação precisa do Prof. Márcio Pizarro Noronha e, em alguns momentos, com a 

colaboração de várias pessoas, incluindo alguns colegas de pós-graduação e do Grupo 

de Pesquisa Interartes- Processos e Sistemas Interartísticos e Estudos de Performance 

(CNPq)5. Portanto, eu fiz e nós fizemos. 

                                                           
4 Foram realizadas nove entrevistas, todas anexadas ao atual trabalho, transcritas na íntegra; foram 

entrevistados alguns personagens ligados diretamente ao projeto do Salão “Flamboyant”. 
5 Coordenado pelo Prof. Márcio Pizarro Noronha, o grupo de pesquisa ligado ao CNPq atua na pesquisa e 

investigação no campo das artes, com foco em sistemas interartísticos. 
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É interessante salientar esse reposicionamento pelo qual passa o 

contexto artístico a partir do final dos anos 1980 e início dos anos 1990 em Goiânia, 

tanto por parte dos artistas quanto das instituições que passam a atuar com maior 

evidência em eventos de artes visuais no Estado. Em qualquer pesquisa rápida que se 

faça sobre as artes plásticas em Goiás, percebe-se uma verdadeira tradição pictórica – 

linguagens das artes plásticas: pintura e  desenho como premissa para realização da 

produção artística final - tida como legado da modernidade, ainda implantado pelo 

artistas professores nas décadas de 1950 e 1960, alguns de formação empírica, outros 

acadêmicos, reproduzindo, ou em ateliês ou nas instituições de ensino, as práticas 

tradicionais principalmente de pintura e, em raros casos, escultura; essas linguagens 

seguiram sendo assimiladas, inclusive em nível público, até os anos 1980, o que é 

percebido a partir da observação de que foi o período onde o mercado das artes no 

Estado teve seu apogeu, facilmente observado visitando as residências das classes média 

e alta, onde se notam as coleções datadas desse período e cujas obras são assinadas por 

um grupo de pelo menos 20 artistas que fizeram parte e se beneficiaram diretamente 

desse aquecimento de mercado. Para citar alguns desses nomes: Amaury Menezes, Tai 

Hsuan-an, Sáida Cunha, Siron Franco, Omar Souto, Antônio Poteiro, Gomes de Souza, 

Fernando Costa Filho, Cleber Gouvêa, DJ Oliveira, Clea Costa, Maria Guilhermina6, 

dentre outros.  

Esses artistas fizeram parte de uma geração que conheceu a pujança 

do mercado das artes plásticas no Estado, dos anos 1980 até o início dos anos 1990, com 

foco no consumo da produção local, apesar das precárias condições das instituições 

existentes à época, tanto no aspecto dos espaços expositivos, quanto na capacitação dos 

profissionais, estrutura de galerias ou museus. Mas um fator pode ser apontado como 

estopim para esse deslocamento de pensamento artístico: a defasagem no ensino de 

disciplinas artísticas, muito focadas em tratar do ensino de técnicas e práticas das artes 

plásticas e menos preocupadas com a construção de um estofo teórico que 

acompanhasse esse momento que já não era novo de abandono de linguagens 

tradicionais, como, por exemplo, o abandono da pintura e a procura de novos suportes e 

linguagens na produção artística. Isso fez com que, principalmente, os artistas mais 

jovens, carentes de uma atualização, estímulos, buscando um frescor vanguardista de 

                                                           
6 Dos citados, Siron Franco foi o único que não lecionou em instituição ou foi mestre prático (que 

lecionou no próprio ateliê).  
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ideias que pudessem ser assimiladas em sua produção e também um tipo de avaliação à 

qual ainda não tinham sido expostos, além, claro, de mecanismos de legitimação e 

locais de exposição adequados a essa nova produção, começassem uma verdadeira 

evasão (de produção), participando de salões, concursos, cursos, residências. Todo este 

movimento e incursão artística surtiu efeitos e inicia de forma incipiente, porém notável, 

uma necessidade de adequação tanto dos espaços expositivos quanto da necessidade de 

criação de eventos que estivessem em consonância com os principais centros de 

produção artística do país e cujo escopo fosse a arte contemporânea, aqui em Goiás, 

podendo ser considerada muito mais um desdobramento do que uma ruptura no 

movimento artístico. 

 Durante os anos 1990, esse deslocamento, principalmente de 

perspectiva artística, pôde ser notado nos meios de circulação artística e nos resquícios 

das “tradições pictóricas” modernistas.  e, aos poucos, não dão lugar, mas passam a 

dividir os espaços expositivos e as atenções de um público ainda em formação. Os 

frutos efetivos desse processo transformador começam a ser mais nitidamente 

percebidos na entrada dos anos 2000, e é exatamente aí que a história do nosso Salão 

“Flamboyant” começa a ser escrita. Para se ter uma ideia de como o movimento das 

artes visuais em Goiás se encontrava arrefecido, no ano anterior à implantação do Salão 

“Flamboyant”, em 2000, só havia na capital um único concurso que selecionava artistas 

e cujo prêmio era a participação na exposição. Esse único concurso era o “Novos 

Valores da Fundação Jaime Câmara7”, a essa altura em sua 24ª edição, ou seja, no ano 

de estreia do Salão Flamboyant, o Concurso “Novos Valores”, mantido pelo grupo de 

comunicação Organização Jaime Câmara, envergava uma carreira considerável de 25 

anos de tradição na seleção anual de artistas.  

                             Mas o que nos faz querer refletir sobre um salão de artes, modelado 

em uma estrutura tradicional de seleção e premiação, erigido num contexto cultural 

árido e deveras inóspito - muito, claro, em função de ter sido sediado em uma cidade 

jovem, com tradições socioculturais ainda em cristalização? Quais as referências no 

                                                           
7 O concurso Novos Valores foi criado por Célia Câmara em 1976 com o objetivo de contemplar, via 

concurso, novos artistas que tentavam a entrada no mercado das artes em Goiás; sua última edição 

aconteceu em 2009, perfazendo 33 edições e revelando centenas de artistas. A Fundação Jaime Câmara 

foi criada em 1995 também por Célia Câmara para abrigar o acerto de obras de arte da Organização Jaime 

Câmara e para atuar junto à sociedade em projetos sociais e culturais; ainda em funcionamento, deixou de 

contemplar as artes visuais diretamente com o encerramento do Concurso Novos Valores. Participei do 

concurso e fui selecionado como artista em 1995, com exposição no ano seguinte. 
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campo das artes que sedimentam a legitimidade das conquistas e feitos desse salão? Por 

que começar um salão nesse cenário e, da mesma maneira, suspender suas atividades, 

mesmo que tenha sido considerado exitoso? A partir dessas questões, partimos para 

nossa investigação propriamente dita, considerando, inclusive, premissas pessoais. Sim, 

eu vivenciei como testemunha o Salão Nacional de Arte de Goiás.  

                               O que me chamou a atenção, principalmente quando me aproximava 

das conclusões das entrevistas feitas até agora, foi o fato de que, apesar de o Salão ter 

apresentado números bastante expressivos, dos depoimentos de todos considerarem que 

o Salão tenha cumprido com louvor seus objetivos, de o Salão colocar a cidade e o 

Estado em um prestigioso mapa e calendário das artes brasileiras e de o contingente de 

inscrições sempre ter tido as expectativas superadas, apesar de tudo isso, foi cancelado 

sem mais desdobramentos. E de lá pra cá já se passaram 10 anos e o shopping nunca 

mais procurou executar alguma outra atividade cultural de tamanho impacto, o que leva 

a um questionamento e uma hipótese a ser desenvolvida: de que, apesar de todos os 

esforços empenhados e resultados contabilizados, o ambiente em que o Salão fora 

implantado, era sim, inapropriado, em todos os aspectos. Não pela estrutura 

propriamente dita, que era das melhores possíveis, mas sob o ponto de vista de 

manutenção de memória e foco artístico, em uma cidade cujas modalidades culturais 

passam longe da mais reles compreensão da contemporaneidade das linguagens 

propostas e apresentadas no Salão em suas seis edições.  

Essa é uma hipótese. A outra é o caráter ambivalente da circunstância 

mantenedora do Salão. Explicando: há aqui, de um lado, uma vontade de se criar um 

cenário respeitado e respeitoso de artes visuais, dentro de um ambiente devidamente 

aparelhado para tal, envolvendo profissionais, os melhores em seus currículos e 

carreiras, tudo isso chancelado por uma instituição estatal, um museu contemporâneo 

em nome e em ambições (MAC-GO); do outro lado, uma empresa bem sucedida 

financeiramente, com objetivos claros, previstos em estatutos e devidamente 

estimulados através de campanhas massivas de construção de reputação e inserção 

comercial, com o propósito de realizar a contento um evento de grande porte, visando o 

que sempre visou, que é a obtenção de capital econômico, comercial e/ou midiático; se 

possível, capitalizar tudo isso e, ainda, como uma prenda adquirida por uma bela fração 

de dinheiro, angariar simpatizantes e agregar valores humanos à já forte marca 
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Flamboyant, que atua, além do empreendimento do shopping e tudo em sua órbita, 

fortemente no mercado de construção, incorporação e comércio imobiliário.  

 Como resultado da pesquisa, a intenção foi me aproximar da resposta 

para as questões levantadas ao longo do texto. As consultas perpassaram por diversos 

autores e devem continuar até o texto final, a fim de dirimir dúvidas e preencher as 

lacunas, incluindo os autores estudados nas disciplinas sobre as artes, principalmente 

franceses como George Didi-Huberman (2013), com o qual, através das leituras, 

estabeleci novas premissas de pensamento sobre arte, Pierre Bourdieu (1996) também 

bastante apropriado com o seu “As Regras da Arte”, o professor Xavier Greffe (2013) e 

seus estudos e reflexões sobre  mercado cultural, dentre outros;  em cruzamento com a 

escola americana de pensadores das áreas de mercado, como, por exemplo,  Willian M. 

Reddy (2001), Cristopher Bayly (2004) e Annelise Riles (2013). Claro que existe a 

dificuldade em conseguir estabelecer, a partir dos autores norte-americanos focados em 

estudos de economia e mercado, a relação destes com a cultura, no sentido genérico e 

antropológico, portanto, seria um pouco forçado tentar estabelecer relação entre esses 

estudos e meu objeto de pesquisa.   

Claro que, também em arte, as escolhas são pautadas não apenas pelo 

mero aspecto financeiro - com exceções, por exemplo, dos novos milionários 

colecionadores, principalmente do Oriente Médio, Japão e China; novos ricos que 

compram arte apenas projetando o investimento. Contudo, especialistas em economia 

mais conservadores não veem com bons olhos o colecionismo em arte; na visão deles, 

arte é dilentantismo e isso não combina com os negócios. Talvez fosse possível 

estabelecer uma aproximação se se tentar compreender a arte e o entretenimento 

enquanto mercadorias e, a partir desta visão, compreender as diferenças de códigos de 

conduta em relação à arte com a vinda do neoliberalismo, por exemplo.    

 Refletindo sobre minhas ambições com este trabalho, entendo que 

preciso me ancorar e refletir sobre outros trabalhos da mesma natureza, com enfoque em 

salões de arte, sobre o mercado das artes em Goiás, sobre arte contemporânea e sua 

produção local e alguns trabalhos me valeram na construção do meu pensamento. São 

eles: a Tese de Doutorado pela UFG de Aguinaldo Caiado De Castro Aquino Coelho, 

“Os Salões e o Sistema Da Arte - Os Salões da Caixego nos Anos 1970”, a dissertação 

de Mestrado pela UFRGS, de Bárbara Lopes Moraes, “O Discurso da Arte em Goiás- 
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Entre Permanências e Desejos (1990-2012)”, a Tese de Doutorado pela UFG de Suely 

Lima de Assis Pinto, “Arquivo, Museu, Contemporâneo- A Fabricação do Conceito de 

Arte Contemporânea no Museu de Arte de Santa Catarina (MASC)”. Claro que, somado 

a isso e a todo o repertório descoberto durante a pesquisa, as leituras, estudos, escritos e 

reflexões do meu professor e orientador Márcio Pizarro Noronha.  

Contextualizar um objeto cujos fatos, por um lado, provocaram em um 

pequeno grupo um redimensionamento da compreensão da arte contemporânea e suas 

acepções, material e formalmente, no Estado, e assim adquiriu uma importância - visto 

que o objeto se aproxima em muito do meu escopo de pesquisa e estudos de uma 

maneira geral -mas, por outro lado, segundo depoimentos, seu legado está mais 

relacionado ao aspecto de uma disputa velada de instâncias de poder e à atribuição de 

reputação a alguns artistas, principalmente locais, status que dificilmente atingiriam ou 

talvez demorassem bem mais tempo. A história do Salão foi breve e meteórica, assim 

como seu apagamento. Não deu sequer tempo de compreendermos a polêmica de instar 

a arte contemporânea; talvez não tenha dado tempo de compreender o que a arte foi 

fazer num shopping center, e se o shopping gostou ou usufruiu disso. Por isso nos 

debruçamos nesta pesquisa, para melhor situar o Salão na história da arte regional e da 

capital. Os métodos da pesquisa para tal foram (e têm sido) bem tradicionais, lançando 

mão da pesquisa, observação e reprodução de documentos e fontes primárias, via 

depoimentos dos atores sociais envolvidos nos eventos que se desenrolaram entre 2001 

e 2006, em Goiânia.  

A estrutura deste texto obedeceu uma cronologia de raciocínio: inicia-

se com um primeiro capítulo que cuidou de tratar do aspecto da memória e criação da 

identidade, a partir de uma perspectiva da triangulação história-arte-mercado, 

analisando autores que se debruçam sobre os temas e seus cruzamentos. O segundo 

capítulo, por sua vez, tratou da descrição do objeto propriamente dito, da implantação, 

das seis edições e seus desdobramentos, além das trocas de eixos curatoriais. No 

terceiro, cuidamos de analisar e interpretar esses desdobramentos a partir do material 

recolhido durante toda a pesquisa e dos referenciais teóricos consultados. 

 Recapitulando: a princípio, como objetivo principal nesta pesquisa, 

tem-se a análise, interpretação e compreensão do objeto de pesquisa, o Salão 

Nacional de Arte de Goiás, como agente cultural, num período compreendido entre 
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a primeira e a última edição – 2001 a 2006; desenvolvendo, para isso, de forma 

cronológica, a narrativa do salão, tomando como referência todos os documentos 

levantados na pesquisa. Como objetivos secundários ou específicos, tem-se:   

• Esmiuçar o objeto de pesquisa, contando com fontes documentais e 

depoimentais de todo o período pré-determinado da pesquisa (2001 a 2006). 

• Localizar, no objeto, os elementos que validam teoricamente sua relevância no 

contexto histórico. 

• Delimitar até que ponto - caso tenha acontecido - a espetacularização definiu o 

conteúdo curatorial.  

• Delinear como de fato o Salão impactou historicamente no contexto da cena 

local (regional) das artes visuais. 

Ainda, para entender o trabalho e sua estrutura de pesquisa, no 

primeiro capítulo “Memória e Criação da Identidade - Perspectiva da Triangulação 

História-Arte-Mercado”, tratamos sobre o escopo teórico, dos campos em que se 

encontram os estudos sobre os salões de arte e nos quais se insere especificamente o 

objeto da presente pesquisa. Ao segundo capítulo, demos o título de “Vernissage8- 

Descrição do Objeto”, pelo fato de tratar da execução propriamente dita do Salão, da 

concepção ao descortinamento. Este capítulo tratou de expor os detalhes técnicos, a 

composição profissional (fichas técnicas) e as listas dos artistas, protagonistas das seis 

edições do Salão.  

O terceiro e conclusivo capítulo também recebeu um título sugestivo 

de “Finissage9- Análise e Interpretação”, indicando se tratar da parte conclusiva desta 

dissertação, onde são retomados os capítulos anteriores e confrontados três aspectos 

relevantes da pesquisa: o papel da imprensa, a análise das entrevistas e o papel da 

curadoria. Quanto à análise documental, os anexos tanto de documentos, quanto de 

imagens, entrevistas e reportagens foram organizados e dispostos ao longo do trabalho e 

em anexo final, de modo que a narrativa fosse dinâmica e com textura de informações 

                                                           
8 Palavra de origem francesa, hoje usada genericamente para designar a abertura de uma exposição de 

arte, foi empregada, em sua origem, às ocasiões em que os artistas boêmios do final do século XIX e 

início do século XX, aplicavam uma última camada de verniz em suas obras, antes de convidar para a 

exibição das mesmas. Literalmente, VERNISSAGE quer dizer ENVERNIZADO.  
9  Palavra de origem francesa, cuja tradução designa “acabamento” ou “última demão”, como a última 

demão de verniz aplicada à obra. Convencionou-se usar hoje como o evento de encerramento de uma 

exposição, onde convidados se reúnem pela última vez diante de uma exposição, antes do seu término.  
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adicionais, complementares ao trabalho de escrita propriamente dito. Por se tratar de um 

trabalho sobre um objeto de escopo eminentemente cultural, permitimo-nos uma escrita 

mais fluida - também por uma questão de estilo deste autor – enredada, principalmente, 

a partir da costura de informações colhidas no trabalho de pesquisa e do conjunto de 

fontes reunidas.  

Além dos anexos contidos no corpo e ao final da dissertação, 

incluiremos também uma mídia adicional, um CD, contendo imagens de todos os 

documentos relacionados ao Salão, em poder do MAC-GO, onde observar-se-á que, 

apesar do bom trabalho de preservação e conferência periódica dos documentos, há uma 

lacuna, principalmente nos anos de 2002 e 2005, ou seja, alguns dos anos intermediários 

do Salão tiveram menos atenção no aspecto de preservação de documentos que em 

2001, ano da primeira edição. Também há uma quantidade de documentos emitida sem 

datação, que também estão em pasta contida no CD. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

CAPÍTULO 1 

MEMÓRIA E CRIAÇÃO DA IDENTIDADE:  

PERSPECTIVA DA TRIANGULAÇÃO HISTÓRIA – ARTE – 

MERCADO 

 

 Procuramos, nesta pesquisa, compreender por que aconteceu o Salão 

Nacional de Arte de Goiás, os objetivos que levaram os organizadores do evento à sua 

realização e qual a destinação posterior do acervo adquirido. A justificativa do alto 

custo na realização, seja na parte de produção, montagem e inclusão de tantos 

profissionais reputados nacionalmente; tudo isso, evidentemente, traria (e trouxe) 

prestígio para o Salão. Essas foram as principais questões motivadoras deste trabalho de 

pesquisa; chegar próximo ao entendimento do contexto e cenário local, sob leve 

perspectiva de avaliação do antes, durante e depois de seu acontecimento. A partir desse 

cenário, como se configurava a estrutura de um mercado das artes já formado e de que 

maneira eram constituídos o campo e o sistema de arte em Goiás.  E, por último, a 

questão da preservação do acervo, - à que custo -; a quem legou a cota tanto de prestígio 

quanto de responsabilidade com a memória do salão, ou até mesmo, no caso, se houve 

um ‘apagamento’ dessa memória e quais os fatores para tal. 

 

1.1.  Memória, Campo das Artes e Sistemas de Arte 

              

                       Introduzindo meu objeto propriamente dito: o Salão Nacional de Arte 

de Goiás - Prêmio Flamboyant -  trata-se de um salão de artes visuais ocorrido entre 

2001 e 2006, que recebeu inscrições de candidatos artistas de todo o território nacional, 

tendo selecionado e premiado dezenas de obras que passaram, ao final de cada edição 

do salão, a fazer parte do acervo do Museu de Arte Contemporânea de Goiás, MAC. 

Durante as seis edições, foram 03 curadores, 55 obras premiadas, 144 obras 

selecionadas, milhares de visitantes nas mostras e um legado: a inscrição do Estado 

como participante da cena das artes visuais brasileiras. Isso, claro, se se olhar sob 

apenas um dos pontos de vista, que seria o dos artistas envolvidos, dos selecionados e 

premiados, mas, de toda maneira, vale muito a análise historiográfica e, ainda mais, vale
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estabelecer as relações dentro de uma triangulação teórica entre HISTÓRIA-ARTE-

MERCADO, perseguindo uma aproximação do locus da arte dentro dos pressupostos da 

história e em consonância com as definições de mercado num contexto mais amplo, de 

modo a dirimir as distâncias entre os campos do saber.  

As artes estão para a história como uma espécie de exemplificação do 

mundo do homem e de tudo à sua volta, seja na forma do estudo da iconografia, seja na 

forma da vazão psicanalítica, seja na forma do uso para mero registro historiográfico. 

Entretanto, quando falamos de mercado, há e sempre houveram as polêmicas premissas 

para que arte e mercado estejam contidos na mesma sentença. Isso talvez porque, desde 

as definições de Platão e Aristóteles, os conceitos de arte distariam da ideia de uma 

função aplicada, a não ser de ‘simulacro’ do mundo real, efeito ‘catártico’, sendo os 

artistas, muitas vezes, ao longo da história conhecida, considerados pejorativamente 

como diletantes em um mundo de necessidades reais e prementes. Pois bem, se o 

homem criou o dinheiro e as finanças, é natural que a ideia de evolução e 

desenvolvimento humano esteja ligado diretamente à evolução econômica. A verdade é 

que quando pensamos em arte, pensamos em cultura, e a cultura, de uma forma geral, 

seja na acepção ampla de sua definição, seja aplicada à especificidade dos bens cultura, 

ainda que inclusiva de observações etnográficas e sociológicas, está diretamente 

enraizada na equivalência econômica, haja visto as produções artísticas reveladoras do 

status pujante de determinado período histórico (ou mais especificamente, local, líder, 

monarquia, dinastia, instituição), ou seja, quer-se mostrar sucesso ou inscrever um 

recado “na história” sobre esse lugar ou aquela pessoa? Associe-a a uma rica produção 

artística.  

Poucas coisas demonstram mais riqueza que a arte; não é à toa que 

esta atingiu, em nossos tempos, os píncaros em valores pecuniários e como objeto de 

desejo (fetiche) e também, ironicamente, no mercado negro, onde a obra de arte adquire 

um aspecto atraente e menos arriscado do que, por exemplo, armas e drogas. Esse 

pequeno (e, às vezes, esquecido) detalhe, conta muito sobre a humanidade - apenas para 

levantar um raciocínio para posterior desenvolvimento. Na outra extremidade, como 

estamos analisando um objeto recente, lidamos com posicionamentos recentes, os quais, 

dentro de uma visão mais ortodoxa de mercado e economia, dada por economistas e 

especialistas em situações financeiras, são muito pragmáticos e pouco simpáticos ao 

vocabulário artístico em suas pesquisas e estudos, atribuindo a outros fatores distantes 
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do universo das artes, os resultados práticos, tácitos e implícitos, da vida do homem na 

terra.  

Os bons salões de arte têm, no Brasil, um papel 

importantíssimo. São, aparentemente, mostras e/ou 

projetos pontuais. Mas, de fato, significam, sempre e até 

mais que outras ações mais pretensiosas, a afirmação 

das artes visuais de forma criteriosa, num espaço 

público, no contexto da cultura e como um saber que se 

quer um pouco mais do que só hedonismo e objeto de 

decoração. É, ainda, um frágil momento de alguma 

diversidade, abundância e normalmente reduto do 

“novo” e dos “novos”. Em confronto, diga-se, com um 

universo que, de tão cotidianos, já geraram uma divisa: 

“Da adversidade vivemos”. (SEBASTIÃO10, 2004, p.9. 

In: SALÃO NACIONAL DE ARTE, 2004, p.09). 

 Para compreender o objeto, precisamos olhar para as definições de 

salão e entender que, em suas origens pelo século XVIII, os salões eram exposições 

anuais das obras dos artistas que faziam parte das academias. Essas academias eram o 

equivalente às instituições de ensino da arte à época e, no sentido de traçar a disciplina 

no ensino da arte, as academias adotavam o passado como modelo para as regras da 

aprendizagem e do fazer artístico. Dessa forma, eram elas, as academias, que definiam 

os temas que deveriam ser pintados e, consequentemente, os padrões estéticos e técnicos 

a serem seguidos (repetidos). Contudo, considerando a evolução dos interesses por 

temas ‘presentes’, e não apenas de reprodução do passado (inclusive, o interesse dos 

compradores que imprimiram também essas exigências em temas presentes, que 

reproduzissem seus temas cotidianos), nesse contexto, os salões faziam o papel de 

mostrar a produção recente dos artistas egressos das academias. Assim se deu, até 

alguns artistas, no afã de obter maior atenção do público frequentador dessas 

exposições, se insurgirem contra os temas recorrentemente hierarquizados pelas 

academias e, dessa forma, passarem a mostrar temáticas diferenciadas.  

Com o surgimento dos salões, surgiu naturalmente um público 

específico que anuía a popularidade e o gosto por esse ou aquele tema e/ou artista. Para 

um artista, decidir por um determinado tema era decidir também ir ou não (fazer parte) 

aos salões. E com os artistas pintando temas presentes, acontecimentos de seu tempo, 

naturalmente foram acontecendo as rupturas com as tradições artísticas.  

                                                           
10 Walter Sebastião Barbosa Pinto nasceu em Juiz de Fora, MG. Jornalista graduado pela UFJF, crítico de 

arte do jornal Estado de Minas, trabalho como repórter no jornal Tribuna de Minas. Trabalhou também 

como curador de várias exposições.  
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No cenário das artes, o salão, além de ser um elemento contido no 

estudo teórico de campo ou sistema de arte, apresenta uma série de outros elementos 

importantes que o constituem. A saber: os artistas, críticos, curadores, jurados, 

montadores, imprensa, produção, fotógrafos, editores (de impressos) e, com o possível 

envolvimento de instituições, seus gestores e aparelhos. Maria Amélia Bulhões afirma 

que “para entender as artes visuais é preciso ir além dos artistas” e considerar todos os 

outros atores que interagem, além dos artistas, cada qual com sua relevância, assim 

como os “eventos artísticos estão ligados às condições sociais, políticas e culturais do 

meio em que atuam” (BULHÕES, 2005, p. 15). 

 Aqui cabe, portanto, fazer uma regressão às origens do sistema de 

arte, que para Maria Amélia Bulhões é: 

o conjunto de indivíduos e instituições responsáveis 

pela produção, difusão e consumo dos objetos e eventos, 

por eles mesmos rotulados como artísticos, e, também, 

pela definição dos padrões e limites da Arte para uma 

sociedade, ao longo de um período histórico 

(BULHÕES, 2005. P. 235). 

                    Bulhões (2005) assinala que, de toda a produção de artefatos que 

constituem o universo das práticas simbólicas do ser humano, somente uma pequena 

parte é considerada artística, e o que define essa minoria é um sistema que a acolhe, um 

circuito que a institucionaliza. A partir desse raciocínio, retomamos um passado ainda 

mais distante, no século 14, quando alguns pintores e escultores tiveram sua produção 

artística destacada, e o direito de conferi-las e de assiná-las como autorais, destacando-

se dos artesãos, através de relação com seus mecenas11. Vasari foi o primeiro intelectual 

a defender uma situação especial para um grupo de artistas, estabelecendo o modelo de 

gênio criador (BULHÕES, 2005, p. 235). Segundo Bulhões, a institucionalização de 

forma mais efetiva aconteceu com a criação da Academia Real de Pintura e Escultura, 

em Paris, em 1648. A condição do artista foi legalizada e definitivamente diferenciada 

dos artesãos que eram controlados pelo regime das guildas12. Desde aquele tempo pode-

se notar a permanência de três aspectos nas práticas do sistema: elitismo, diante da 

distinção de uma burguesia emergente; excludência, em virtude da eleição de 

                                                           
11 A definição de Mecenas é uma pessoa que patrocina as artes, a ciência ou o ensino, muitas vezes com 

benefícios fiscais. Figura comum nas artes, principalmente, a partir do Renascimento Italiano. 
12 As guildas eram associações de profissionais surgidas na Baixa Idade Média (séculos XIII ao XV). O 

surgimento das guildas estava relacionado ao processo de renascimento comercial e urbano que ocorreu 

neste período. 



 
 

 

32 
 

determinadas produções em detrimento de outras; e dominação, ao impor uma 

visualidade para os diferentes setores sociais (BULHÕES, 2005, p. 237). 

 Dessa discussão, nos importa a observação dos atores do ambiente da 

arte e seus procedimentos, relações e distinções, que possibilita o conhecimento do 

sistema da arte, como já afirmado. José Carlos Durand (2009) desenvolveu extenso 

trabalho nesse sentido, estudando esses elementos, atores e instâncias, desde o Império, 

com a vinda da missão francesa e criação da Academia de Arte do Império, até a década 

de 1980, utilizando as concepções sociológicas de Bourdieu para configurar o sistema 

da arte brasileiro.  

          O campo artístico é o espaço onde ocorrem lutas pela conquista ou 

manutenção do poder simbólico - o capital cultural. A posição dos atores desta disputa, 

dentro do referido espaço, se encontra anteriormente fixada. Os objetivos de tais 

competições, no campo artístico, são as hierarquias e legitimações ou consagrações da 

produção, sejam obras, ideias ou eventos do setor, tais como os salões de arte.  

                                                                               A mesma maneira que fiz para o campo artístico, pensei 

que era necessário deduzir as leis de funcionamento dos 

campos, os objetivos específicos que eles propõem, os 

princípios de divisão segundo os quais se organizam, as 

forças e estratégias dos diferentes campos que se 

opõem; tudo isso sem esquecer que, por maior que seja 

a sua autonomia relativa, cada um deve suas 

propriedades à posição que ocupa no campo do poder: 

só pensando como tal a estrutura de relações objetivas 

entre os diferentes universos e a luta para manter ou 

subverter essa estrutura, quer dizer, para impor o 

princípio dominante de dominação (capital econômico 

ou capital cultural hoje) é possível compreender 

completamente as propriedades específicas de cada um 

dos sub-campos” (BOURDIEU, 1983, p 42). 

  

Com o conceito de campo, ajustam-se as ações subjetivas e objetivas 

da sociedade, uma vez que o ator ou agente atua no interior de um campo socialmente 

predeterminado, onde só realiza aquelas ações que ele realmente pode efetivar. Segundo 

Ortiz, o Campo não resulta exclusivamente das ações individuais dos agentes, mas das 

suas relações e estratégias e o sistema de transformação ou de conservação da sociedade 

(ORTIZ, 2003, p. 20). O Campo se particulariza como um espaço onde ocorrem as 

relações de poder, o que implica afirmar que ele se estrutura a partir da distribuição 
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desigual de um capital social – no caso do campo artístico, um capital cultural - que 

determina a posição que o ator ocupa. 

  

1.2.  Triangulação História - Arte - Mercado 

 

É extremamente relevante pensar nesse evento do Salão Nacional de 

Arte de Goiás – Prêmio Flamboyant como acontecimento da história das artes visuais 

em Goiás e, além, é necessário registrar historicamente, levantar os atores envolvidos, 

fazendo levantamentos documentais, considerando se tratar de episódios recentes na 

história goiana, o acesso à grande maioria dos envolvidos ainda é possível, aumentando 

a possibilidade de entrevistas, que torna a pesquisa mais fiel aos fatos. É importante 

mencionar que este foi o último grande salão de artes do Estado; atualmente, na posição 

de único salão nacional de artes em Goiás está o Salão Nacional de Artes de Jataí13, 

sediado na cidade de Jataí, cidade de aproximadamente 100.000 habitantes, de 

economia eminentemente rural, situada ao sul do Estado de Goiás.   

                           Em seu livro “Arte e Mercado”, o autor francês Xavier Greffe14 (2013) 

traça um panorama dessa relação arte-mercado com um capítulo inicial de título “A 

invenção da arte”, elencando tópicos a fim de situar o leitor e pesquisador sobre o 

“local” da arte ao longo da história Começando pela arte rupestre, ele analisa arte pela 

estética, pela magia, pelo xamanismo, pelo estruturalismo. Tudo isso antes de entrar na 

Antiguidade Clássica, na Idade Média, Renascença e assim, sucessivamente. É 

interessante como o autor tenta definir o papel do artista em cada momento da história 

da arte, seus deslocamentos de lugar e status, fazendo-o de modo a elucidar, qualitativa 

e quantitativamente, a importância da arte nas sociedades. Essa ‘oposição’ entre arte e 

economia se baseia, segundo o autor, na separação de utilidade funcional e valor 

estético. Porém, em nossa pesquisa, o que nos interessa, principalmente, é quando o 

                                                           
13 O Salão Nacional de Arte de Jataí chega em 2016 à sua 15ª edição, com destaque para o fato de ser 

atualmente o único salão goiano que sempre foi de âmbito nacional; recebe cerca de 600 inscrições todos 

os anos e goza de excelente reputação dentre os jovens artistas brasileiros que fazem o circuito de salões 

nacionais. Por dois anos consecutivos fiz parte do júri de seleção e premiação deste salão (2014, 2015). 
 
14 Professor francês Xavier Greffe leciona na Universitè de Paris I – Sorbonne, economista da cultura e 

colaborador frequente da UNESCO e da União Europeia, além de docente convidado pelo Observatório 

Itaú Cultural para o curso de especialização em gestão e política cultural e tem publicado diversos artigos 

e livros na área de economia das artes e mídia; suas áreas de pesquisa estão relacionadas com a economia 

do patrimônio cultural e a relação entre cultura e desenvolvimento. 
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Greffe (2013) dedica um capítulo inteiro ao tema “Legitimação da arte pela economia”, 

em que nos conduz através de uma linha cronológica e de análise do impacto dos efeitos 

mercadológicos na apropriação das artes, enumerando um tópico que vai ao encontro do 

tema que pretendemos tratar, o que, para os especialistas da área de economia, poderia 

ser considerado como “o uso da arte para reforçar a imagem das empresas”. Greffe 

afirma que “as empresas não são mecenas, mas agentes integrais da política cultural. 

Elas têm estratégias culturais ligadas a suas finalidades, e é a partir daí que se pode 

saber se elas trazem soluções novas ou se, pelo contrário, só mudam de lugar as 

restrições encontradas pelos artistas” (GREFFE, 2013, p. 237).  

Temos configurada, portanto, a dicotomia desse modelo de fomento: 

de um lado, o Estado, com suas premissas de caráter político, e, do outro lado, uma 

empresa cuja única finalidade é a profícua obtenção de lucro e, dessa forma, de 

imprescindível resultado numérico; na outra ponta está a sociedade que, de forma 

diferente, é vista como demanda por ambas as parceiras. Sobre isso, Greffe (2013) 

discorre sobre as políticas adotadas pelas empresas na tentativa de ‘humanizá-las’; 

políticas que vão além do mecenato, mas chegam a funcionar, muitas vezes, inclusive 

como substitutivas das políticas estatais. Tais políticas culturais das empresas, além de 

elementos sólidos de convencimento (investimento, publicidade etc.), seriam neutras 

diante das escolhas estéticas; enquanto que, por outro lado, as instituições culturais 

ligadas ao Estado ou de subsistência mista teriam que apelar para a empresas privadas 

porque, nas palavras de Greffe, “...o dinheiro do Estado, torna-se tão raro quanto 

impositor de obrigações” (GREFFE, 2013, p. 244).  

A maneira de definir essas políticas culturais nos seios empresariais, 

sua iniciativa, vem da vontade de assumir uma imagem inovadora e liberal, procurando, 

com isso, estabelecer uma correspondência com a imagem de seus produtos que 

contribua para definir as relações sociais cotidianas. É muito simples: legitima-se, 

através da arte, valores que representem as empresas; seja na macroeconomia ou na 

chamada low culture, a cultura das minorias, a cultura digital. Para as empresas, isso 

não importa, o escopo objetivado é um só: através de estratégias culturais, elas inserem-

se no contexto globalizado e na desverticalização dos papéis, pautando-se num 

predomínio crescente de imagens sobre palavras, de forma que se possa fundir 

oposições de estruturas sociais e atingir as metas em uma seara generalizada de 

consumo. 



 
 

 

35 
 

                    Desenha-se, então, a problematização desse trabalho e, consequentemente, 

o qual atracará em inevitáveis questionamentos, alguns retóricos e outros relevantes e 

passíveis de respostas, principalmente nas respostas dos entrevistados. Aliás, é preciso 

salientar que a escolha dos entrevistados se deu em comunhão ao pensamento do 

orientador, levando em conta a relevância do entrevistado dentro da estrutura do projeto, 

nas seis edições do salão, da importância que cada um teve, seja na concepção ou na 

execução do salão.  

Uma questão relevante que pode ser levantada de antemão: qual o 

verdadeiro triângulo desenhado nesse cenário? História-Arte-Economia Comercial ou 

Arte-Estado-Economia de Mercado ou outra variante dedutível do burilamento do tema, 

em leituras e pesquisas? Existe um dado interessante sobre esse trabalho que é a tênue 

linha entre a análise histórica (fria e crítica) e a memória (ainda viva e premente) dos 

atores envolvidos. Com o rigor dos pressupostos teóricos e a partir de fontes elencadas 

através de um mapeamento da documentação, um dos propósitos é estabelecer qual a 

contribuição histórica dessa série de eventos para a cidade de Goiânia. E, continuando, 

qual o legado do ponto de vista cultural? O Salão “Flamboyant” cumpriu seu papel 

como modelo de fomento cultural? Porque durou apenas seis edições? Existia o 

propósito de que permanecesse ocupando o papel de principal vitrine e de intercâmbio 

das artes visuais no Estado ou realmente foram programadas apenas algumas edições?  

As lacunas de respostas e também o apagamento da memória do Salão 

talvez se dê à má gestão do produto gerado no evento e da falta de um acompanhamento 

estratégico de ações e reflexões. Sobre esse tipo de questão, Márcio Pizarro Noronha15 

sempre chamou a atenção em seus estudos. Uma de suas falas como pesquisador e 

produtor de evento na área cultural, define a importância desse tipo de gestão cultural da 

seguinte maneira:  

                                                                      É importante pensar a gestão como parte do processo 

criativo e da prática artística como um todo. 

Observa-se que a criação de escolas, companhias, 

                                                           
15 Márcio Pizarro Noronha, Doutor em Ciência Social - Antropologia Social (USP – 1999) e em História 

– Ibero-América (PUCRS-1998), coord. do Grupo de Pesquisa Interartes - Processos e Sistemas 

Interartísticos e Estudos da Performance; com orientações no PPGH em temas principalmente ligados à 

História, historiografia e teoria das artes: estudos interartísticos na arte contemporânea, cultura (áudio) 

visual e estudos de performance.  
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academias e grupos não tem sido acompanhada de 

uma expansão dos horizontes de compreensão e de 

atuação política e econômica destes mesmos grupos. 

A composição da cena artística e de seus projetos de 

criação e de produção artístico-cultural necessita ser 

acompanhada de uma reflexão sobre a produção dos 

lugares da cena e da organização do campo de ação 

(NORONHA, 2015, s/n).  

De uma forma mais genérica, a necessidade de arquivamento - a 

pretexto de conservação de memória material e imaterial -, que ocorre nos museus é 

uma orientação no sentido de arquivamento, guarda e patrimonialização de acervo. 

Suely Lima de Assis Pinto16 aponta que essa necessidade de memorialização, ou seja, a 

necessidade de conservação da memória, o medo da ‘amnésia’, de perder ou esquecer o 

passado, faz com que, na contemporaneidade -  associado ao desenvolvimento da 

escritura e do registro, baseado no desenvolvimento da tecnologia da informação (com 

bancos de dados audiovisuais) -, houvesse um boom da memória e, recentemente, a 

criação de arquivos e processos de informação. Mas, paralelo a isso, a essa ânsia de 

musealização, de proteção ao patrimônio histórico, da criação de centros de memória e 

leis de proteção aos bens culturais, ocorre também a necessidade de processamento da 

quantidade de documentos e informações, de objetos recolhidos, ocorrendo também a 

negligência na preservação ou a eliminação arbitrária de documentos (PINTO, 

2011,p.24). 

É necessário refletir também sobre o aspecto da formatação do salão 

em um espaço expositivo adequado, sob padrões museológicos reconhecidos. 

Entretanto, Hans Belting, autor bastante preocupado com essa questão, chama a 

atenção, em seu livro “O Fim da História da Arte” (trabalho com várias edições 

relançadas após seu lançamento em 1983), sobre as dúvidas existentes, hoje, na 

concepção das formas de expor objetos de arte inseridos no contexto da história da arte; 

no contexto da arte contemporânea, se isso ainda se sustenta: 

Os conceitos totalmente diferentes de arte que hoje 

estão em circulação suscitam a questão de se ainda 

somos capazes de chegar a um acordo no que diz 

respeito a uma ideia comum de história da arte, que 

possa ser exposta sem problemas nos museus. De fato 

não basta simplesmente apresentar obras se elas não 

pode testemunhar a favor de uma ideia do curso da 

                                                           
16 Suely Lima de Assis Pinto é Doutora em História pela UFG e atualmente é professora adjunta da UFG, 

Campus Jataí, com atuação em arte e arte-educação. 
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história da arte e da situação da arte. Ainda estamos 

presos a um sentido da arte cada vez menos 

compreendido, que conseguimos identificar apenas no 

quadro de sua história prévia, qualquer que seja a 

maneira com que quisermos representar essa história. 

(BELTING, 2016, p. 173) 

 

Essas são algumas questões a serem levantadas no desenvolvimento 

da pesquisa, a partir de uma premissa da visão de arte, de contexto histórico e de 

mercado, cada entrevistado, seu entendimento da dicotomia arte versus comércio, além 

de estabelecer o contexto da cena das artes visuais em que se inscreveu tal salão, 

questões essas esmiuçadas, retirando das centelhas de dúvidas algumas certezas 

transformadoras e, antes de tudo, reveladoras, no que diz respeito ao registro histórico.  

Lembrando as palavras de Luiz Edegar de Oliveira Costa17, em texto 

sobre o Salão Nacional de Arte de Goiás, sobre como seria a repercussão do salão na 

produção artística local: “...e o faz no sentido de uma identificação de obras que tragam 

especificidades, como as mencionadas acima, traços característicos de uma produção de 

arte que se quer de superação de uma arte já fixada em âmbito local, superação de uma 

matriz modernista e regional”. Emenda dizendo: “Ao mesmo tempo quer se integrar, 

participar ou compor um circuito no qual vai buscar sua legitimidade e referência, uma 

vez que o meio de arte local não oferece uma consistência para isso. É uma exposição 

que tem o propósito de oferecer um mapeamento da produção emergente, vai, enfim, 

constituindo com esses propósitos uma narrativa que reverbera vozes já instituídas, que 

repete bordões como diversidade, pluralidade etc., estratégias de repetição que 

agregariam um valor à exposição”.  

Outro aspecto levantado por Costa é a maneira como o público recebe 

esse turbilhão de novas informações. Na nossa pesquisa, a questão do público é mais 

relevante no tocante ao quantitativo, já que o aspecto qualitativo está bastante 

condicionado à visitação do shopping, público não necessariamente típico de mostras de 

artes. Os shoppings centers têm mecanismos muito precisos de aferição desse tipo de 

resultado, aliás, dependem disso para estabelecer suas estratégias de colocação de 

marca, de publicidade, de futuros empreendimentos. O shopping em questão foi erigido 

                                                           
17 Professor Luis Edegar de Oliveira Costa, Mestre em Artes Visuais pela UFRGS (1994), Doutor em 

Comunicação e Semiótica pela PUC-SP (2001); é professor e ex-diretor da Faculdade Artes Visuais, 

UFG. Atualmente é professor do Instituto de Artes da UFRGS. 
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em Goiânia há pouco mais de 3 décadas e predominou absoluto como mais lembrado e 

visitado pela população goianiense durante boa parte desse período. Outros shoppings 

centers tão grandes quanto o Flamboyant vêm, nos últimos anos, se instalando na 

capital, com igual ou maior capacidade de empreender, ancorados por marcas iguais ou 

maiores; isso fez com que ‘nosso shopping’ (há anos, o Flamboyant Shopping Center 

vem usando o slogan “O Shopping de Goiás”) tivesse que se ‘mexer’, com ampliações, 

construção de polos gastronômicos, oferta de isenções para instalação de novas marcas 

âncoras. E uma “cereja vermelha e pontuda” instalada nesse “bolo” de novas medidas 

de enfrentamento de concorrência: é instalada uma escultura da artista centenária 

japonesa radicada no Brasil há décadas, Tomie Othake18, que ‘reside’ agora no novo 

pátio do Flamboyant.  

Tal ousadia custou ao shopping algumas centenas de milhares de 

reais, uma “ninharia” do montante investido pelo departamento comercial nos últimos 

dois anos, nessa empreitada de reposicionar a marca do shopping. Mas é possível que se 

fique sem resposta caso se pergunte aos imediatos quem fez o cheque para pagar a 

escultura, quem é Tomie Othake e o que uma obra dela representa no pátio do seu 

ambiente de trabalho. É possível que o público frequentador do shopping não tenha 

vaga ideia do que seja aquele objeto vermelho retorcido em seu caminho. É possível que 

a escultura per si não cumpra seu papel de ‘dotar’ o shopping de humanidade através do 

seu valor estético. É possível que o shopping, em breve, adquira e exponha outras obras 

de arte em suas instalações, continuando a perseguir seu propósito.  

Outra preocupação pertinente é suscitada por Pinto (2011), no capítulo 

em que a autora estabelece a relação entre museu de arte e a arte contemporânea, onde 

ela reflete sobre a criação da maioria dos museus brasileiros e a perspectiva da formação 

de seus acervos, que obedece geralmente a uma “política de aquisição definida pelos 

seus gestores, doadores, diretores, curadores e, em alguns casos, por artistas expositores, 

num contexto que na maioria das vezes envolve fatores históricos e interesses 

econômicos, políticos e sociais”. (Pinto, 2011, p. 90-91). A autora discorre sobre o 

aspecto da institucionalização da obra contemporânea nos museus de arte do presente 

(processo iniciado nas transformações da arte no início do século XX, com a 

                                                           
18 Tomie Othake, artista nascida no Japão em 1913, veio jovem para o Brasil (onde mais tarde se 

naturalizaria brasileira), onde iniciou sua carreira artística e produziu em profusão até os 101 anos em 

2012, sendo considerada uma das grandes referências do abstracionismo, deixando um legado imenso de 

valor cultural e artístico. 
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modernidade na arte, exigindo grandes alterações nos espaços museológicos, 

idealizados aos moldes do século XIX) e a forma como esses passaram  e continuam 

passando por um processo de atualização no âmbito de receber essas obras, 

considerando os mais inusitados processos de criação (processo-ação) e a 

monumentalidade das obras (obra-monumento). Afinal, no estudo da história da arte, 

cabe lembrar que a arte contemporânea atua de forma diferenciada da arte moderna, em 

um período no qual existiam as vanguardas – grupos que estavam à frente do seu tempo 

e eram seguidos pelos demais. A arte de hoje é heterogênea e comporta vários pontos de 

vista, simultaneamente. Cada artista apresenta sua visão singular e pode utilizar 

qualquer linguagem: pintura, escultura, instalação, performance, vídeoarte, etc.  

Figura 1: Obra de Tomie Othake, no Flamboyant Shopping Center. 

                  

 Fonte: Jornal O Popular (12/02/2015), foto de Zuhair Muhamad.19 

   

Ainda pensando no aspecto da obra como monumento e/ou na 

‘espetacularização’ – vista aqui como a ausência de uma única verdade, saturação 

midiática de imagens, insegurança e instabilidade - inserida na sociedade pós-

modernista como subterfúgio para lidar com suas demandas e urgências, a arte pode ser 

um instrumento de reflexão sobre o contexto atual, propiciando às pessoas uma melhor 

“digestão” das múltiplas informações que recebem diariamente. Dessa forma, o modelo 

de exposição de artes visuais que seleciona artistas através de edital democrático e 

                                                           
19 Imagem disponível em: http://www.opopular.com.br/editorias/magazine/goi%C3%A2nia-tem-obra-de-

tomie-ohtake-1.779812, acessado pela última vez em 02/11/2016. 

http://www.opopular.com.br/editorias/magazine/goi%C3%A2nia-tem-obra-de-tomie-ohtake-1.779812
http://www.opopular.com.br/editorias/magazine/goi%C3%A2nia-tem-obra-de-tomie-ohtake-1.779812
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consonante com o padrão nacional de editais, está entre as teorias simpáticas (não 

unânimes) de fomento. Entretanto, há que se analisar os resultados em termos de 

impactos diretos. O que se viu acontecer nas últimas décadas foi uma espécie de 

padronização nos termos dos editais dos principais salões e concursos de arte brasileiros 

que, ao longo dos anos, com o advento principalmente da arte contemporânea20, 

compeliu os salões tradicionais e os novos a uma adequação a essa “nova” realidade do 

rumo das artes visuais, das novas mídias, do processo interartístico e, porque não, da 

influência dos modos de consumo e fomento artístico. Uma iniciativa que é destacada 

nesse processo de constante modernização dos editais: caminhando numa direção cada 

vez menos excludente e contemplando diferentes modalidades de criação que caibam 

em regras de editais convencionais, o edital do Itaú Cultural, desde 1987, vem 

evoluindo e demonstrando a preocupação de açambarcar as mais diversas manifestações 

artísticas, inclusive as resultantes dos cruzamentos entre linguagens. Os editais são 

definidos e as inscrições são abertas, mas, segundo informações dadas em uma palestra 

recente de divulgadores membros de comissões do Itaú Cultural, a orientação é aceitar 

propostas inusitadas, transformadoras, mesmo que não possam ser definidas ou 

encaixadas como item impresso ou tácito nos editais abertos ao público.  

                           O aspecto dicotômico do museu que se ocupa de espaço comercial é 

exatamente o primeiro parágrafo do texto de apresentação de Waldir Barreto, no 

catálogo oficial do 1º salão:  

A obra de arte pertence ao museu? O objeto de consumo 

pertence ao shopping? A própria prática artística já 

questionou uma suposta tensão entre a singularidade 

excepcional de um e a multiplicidade banal do outro, 

numa certa medida com os Dada e noutra com a Pop Art. 

A força contestatória destes artistas subverteu as noções 

de obra de arte e de objeto comum. Até hoje, elas ainda se 

renovam. Ao contrário, as mudanças têm sido mais lentas 

e menos renovadoras entre aquelas que viriam se tornar as 

superestruturas da arte, de um lado, e do consumo, de 

outro. Nas últimas décadas, entretanto, as grandes 

instituições internacionais de arte multiplicaram o seu 

produto singular de arte em verdadeiras séries de 

mercadorias, ao mesmo tempo em que seus visitantes em 

compradores. O visitante/comprador, hoje, é capaz de 

dispensar mais atenção aos souvenires tipografados do 

que a um original de Van Gogh. Os museus abriram seus 

                                                           
20 Com um significado de estudo em aberto sobre o processo de transição da arte moderna para as 

linguagens de vanguardas, conhecidas inicialmente como arte contemporânea – após os anos 90, viu-se 

surgir na maioria dos salões brasileiros uma necessidade de alinhamento de conceito e padrões estéticos 

nas suas escolhas de premiações e acervos. 
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próprios shoppings. (BARRETO, 2001, p. 06. In: 

SALÃO NACIONAL DE ARTE, 2001, p.06)  

Percebemos aqui, se não uma ironia, um alerta para os exageros 

cometidos em nome da aproximação e/ou fusão das instituições de arte com a lógica 

comercial. Um flerte que pode ser saudável somente até o ponto de popularizar e 

democratizar o acesso à arte, embora sob uma ótica mercadológica, em detrimento do que 

se atribui à arte como atividade desprovida de função, a não ser o deleitamento e desfrute, 

a rigor. Verifica-se que esses salões, principalmente os descentralizados do eixo Rio-São 

Paulo, assumiram o papel de provocar a discussão em ambientes menos acostumados 

com o assunto, proporcionando um olhar mais abrangente sobre a produção artística.  

Diga-se de passagem que a discussão jamais será extemporânea, visto 

que a própria história da humanidade se confunde com a história da arte, seja em 

pontuações cronológicas, seja em proposições culturais ou acentuações de 

comportamento. O Salão Nacional de Arte de Goiás promoveu as duas situações: tanto 

pontuou, no tempo, o contexto em que se inscrevia o salão em Goiás e a produção 

nacional contemporânea, quanto teve esse papel de grifar, através da veemência e 

absoluta legitimidade das linguagens propostas, o momento social, funcionando como 

fator de memorabilidade, de inserção objetual na memória, principalmente se 

considerarmos que o acervo resultante do salão existe para fins de pesquisa, faz parte da 

coleção do principal museu do Estado e sazonalmente é colocado à apreciação do público 

em exposições de recortes de acervos. 

 



 
 

 

 
 

CAPÍTULO 2 

VERNISSAGE: DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 

                               Há dez anos, entre julho e agosto de 2006, acontecia a última edição 

do Salão Nacional de Arte de Goiás– Prêmio Flamboyant - um modelo de fomento de 

salão de arte que pretendia preencher uma lacuna no Estado de Goiás, que perdurava 10 

anos (a última edição de um salão de artes com âmbito estadual havia ocorrido em 1996, 

com o Prêmio BEG de Artes Plásticas21) -, estabelecendo parceria entre a iniciativa 

privada e o poder público. Durou seis anos e seis edições e nesse período selecionou e 

expôs 185 artistas de várias localidades do país, sob a curadoria de três profissionais, 

nessa ordem: Waldir Barreto22, Aguinaldo Coelho23 e Divino Sobral24. Cada um foi 

responsável por duas edições com perfis distintos de atuação, ora com uma ética mais 

preocupada com as questões da arte, com as possibilidades de liberdade na expressão, 

ora com uma prioridade mais política, preocupada em atribuir ao Estado o ônus do 

fomento da cultura como produção artística, e não somente associada ao lazer das

                                                           
21  O Prêmio BEG de Artes Plásticas durou 5 edições, entre 1989 e 1997; selecionou e premiou dezenas 

de artistas em atividade no Estado. Era mantido pelo BEG - Banco do Estado de Goiás, instituição 

financeira inaugurada em 1955 e, após intervenção federal em 1999, quando saiu da gestão estadual, foi 

vendido em leilão ao Banco Itaú pela cifra de R$ 665 milhões. 

  
22 O curador e crítico de arte carioca Waldir de Melo Barreto Filho atualmente é professor titular da UFES 

no Departamento. de Arte Visuais; possui Graduação em 'Bacharelado e Licenciatura em Ciências 

Biológicas' pela Fundação Técnico Educacional Souza Marques (RJ, 1984); Graduação em 'Bacharelado 

em Arqueologia' pela Universidade Estácio de Sá (RJ, 1992); Mestrado em 'História Social da Cultura' 

pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (RJ, 1996); Doutorado em 'Lenguajes y Poéticas 

en el Arte Contemporáneo', pela Universidad de Granada (Espanha, 2014) e atua principalmente nos 

seguintes temas: Estética, Arte Contemporânea, curadoria, crítica de arte, História da Arte, Filosofia da 

Arte, museu e galeria de arte. 

 
23 Aguinaldo Caiado de Castro Aquino Coelho (nasceu em 1955, Rio de Janeiro), com formação em 

Direito pela Fundação Cândido Mendes (RJ), Mestrado em Arte Publicitária e Produção Simbólica (ECA-

USP) e Doutorado em Cultura Visual pela UFG. Foi Diretor de Patrimônio Histórico e Artístico nos dois 

primeiros Governos de Marconi Perillo (entre 1999 e 2008); professor da FAV, membro do Conselho 

Estadual de Cultura. Já foi Secretário Interino de Cultura pela Secult-GO e Superintendente Especial de 

Cultura pela SEDUCE-GO. Atualmente ocupa cargo público no Governo do Estado, sem ligação com a 

cultura. 

 
24 Com formação autodidata, Divino Sobral é um destacado e premiado artista no cenário nacional e 

também realiza curadorias em arte, desenvolve textos críticos no Brasil e exterior. Sua obra transita entre 

o desenho, pintura, bordados, escritura, objeto, escultura, instalação, performance, cuja temática principal 

são os elementos de sua memória pessoal. 
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massas - entendendo o Estado aqui como mantenedor dos equipamentos culturais e 

definidor das políticas culturais que imprimem os rumos estéticos, qualitativa e 

quantitativamente.  

A referência ao estilo curatorial de cada um dos profissionais 

curadores só possui relevância parcial, a título de uma compreensão do escopo de cada 

um, das ambições e método de trabalho. Tem relevância moderada para o aspecto 

histórico do objeto principal como um todo, exceto na transcrição das entrevistas, onde 

os personagens puderam, em suas narrativas orais, posicionar-se de acordo com sua 

visão sobre o status que ocuparam. Apenas perpassaremos pelas definições necessárias 

como fios de uma meada maior.  

Ao todo, o acervo ‘adquirido’ através do modelo de prêmio-aquisição 

foi de 55 obras, que ficaram para o acervo do MAC-GO (na verdade foram mais de 55 

obras para o acervo, considerando que alguns artistas acataram o pedido do então diretor 

do MAC-GO, Sr. Gilmar Camilo25, e doaram obras selecionadas não premiadas, apenas 

para fazer parte de um acervo institucional),  museu composto a partir de doação de 

outras coleções, principalmente as coleções dos salões da CAIXEGO 26, do BEG e do 

Salão Nacional de Arte de Goiás, como veremos mais detalhadamente no decorrer da 

pesquisa.  

A pesquisa também catalográfica do livro “Museus de Fora - A 

Visibilidade dos Acervos de Arte Contemporânea”, do Dr. Emerson Dionisio G. de 

Oliveira27 (2010) (entrecruzamento de três áreas de conhecimento: história, arte e 

museologia), se debruça sobre questão da formação dos acervos de alguns museus 

brasileiros (09 ao todo de sua pesquisa), dentre eles, o MAC-GO. Esse levantamento 

começou com uma tese de Doutorado defendida na UnB em 2009, intitulada “Memória 

                                                           
25  Gilmar Camilo é um dos pioneiros da curadoria em arte em Goiás, tendo sido diretor da extinta Itaú 

Galeria nos anos 1980 e depois do MAC-GO, no período de 1999 a 2006, tendo retornado a essa 

instituição de arte como curador em 2013, onde permanece até os dias de hoje. 

 
26 Salões da CAIXEGO eram mantidos pela instituição financeira estadual CAIXEGO. Foram realizadas 

05 edições; a primeira delas ocorreu em caráter estadual ou regional, criada em janeiro e lançada em julho 

de 1973, e as demais nacionais, em 1974 a 1977. O acervo artístico decorrente dos trabalhos premiados 

foi o principal formador do Museu de Arte Contemporânea de Goiás (MAC – GO), localizado em 

Goiânia.  

 
27 Dr. Emerson Dionísio G. de Oliveira é Professor da UnB, Doutor pelo PPH-UnB, Prof. Adjunto do 

Departamento de Artes Visuais do Instituto de Artes da UnB e Professor consorciado do Curso de 

Museologia na mesma universidade. 
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e Arte: A (in)visibilidade dos acervos de museus de arte contemporânea brasileira” que 

percorre em estudo, vários casos de implantação de museus, formação de seus acervos e 

salões de arte em todo o território nacional. Algumas histórias de salões e museus se 

misturam como os casos específicos de Curitiba - PR; Campinas - SP; Brasília - DF; 

Campo Grande - MS; Ribeirão Preto - SP; Recife - PE; Goiânia - GO. Nosso interesse 

se concentra no estudo das principais fontes de formação de acervo do MAC-GO (já 

citadas), o acervo da CAIXEGO e do BEG, resultantes de salões ocorridos nessas 

instituições. Oliveira(2010) chama a atenção para o detalhe que pode ter sido crucial no 

apagamento de um possível legado do Salão “Flamboyant”: O fato do MAC-GO ter 

servido apenas como depositário das obras oriundas dos prêmios aquisição, uma vez 

que nem o museu nem o Estado foram efetivados ao status de organizador ou produtor 

do evento, tendo sido relegados ao posto de parceiros culturais.     

O que se viu não foi uma tentativa de levar a arte até o povo, ou, 

segundo a expressão, “aonde o povo está”, mas sim, levar o museu, com todo seu 

aparato de profissionais e definições de uso, para um espaço eminentemente comercial. 

Durante o período em que se instalava o Salão Nacional de Arte, um gigantesco espaço 

do estacionamento do então maior shopping do Estado, o Flamboyant Shopping Center, 

foi ‘sacrificado’ sob pretexto de uma preocupação do departamento de marketing, de 

que o shopping tinha essa responsabilidade social com a cultura, de estabelecer essa 

relação de fruição entre o público frequentador com a arte. Um recorte – através de 

seleção feita por uma comissão nomeada pelo curador responsável de cada edição – do 

que havia de mais representativo na produção artística no cenário das artes visuais no 

Brasil. E a implantação do ‘museu’ no shopping contava ainda com uma superestrutura 

de paredes falsas, iluminação, refrigeração, ambientação, com direito a monitoria e ação 

educativa. Sobre isso, Belting (2016) justifica a tentativa do simulacro do espaço 

museológico, da seguinte forma: “... o museu envolve rapidamente o visitante em um 

ambiente audiovisual em que, agastado do resto do mundo, ele é entregue a uma 

impressão ótica única.” (BELTING, 2016, p. 181).  

Pretendemos também compreender melhor essa relação estabelecida a 

partir de interesses comuns às partes: a instituição do museu, no caso, o MAC-GO, 

aparelho ligado à Secretaria de Cultura do Estado de Goiás, que emprestava seu know 

how e chancelava o evento, conferindo legitimidade ao mesmo, e o Flamboyant 

Shopping Center, que visava, através de um alto investimento, ter sua reputação 
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associada ao fomento da produção artística, sob o risco de não atingir o objetivo de 

retorno midiático e mercadológico em sua estratégia de publicidade. Aliás, havia risco 

para ambas as partes, com possibilidades de prejuízos materiais e imateriais.  

                            O Salão Nacional De Arte De Goiás - Prêmio Flamboyant, aconteceu 

em Goiânia, nas dependências do estacionamento do Flamboyant Shopping Center, no 

período entre 2001 e 2006, com edições anuais, perfazendo um total de seis edições. 

Discorreremos a seguir sobre os aspectos mais relevantes, levantados através de 

pesquisa e entrevistas, na ordem cronológica, da primeira à sexta e última edição.  

                         Antes, porém, apenas a título de informação, durante o período de 

realização do Salão Nacional de Arte de Goiás, aconteceram também os seguintes 

eventos de artes visuais em Goiás: 

Quadro 1: Salões de arte em Goiás durante o período do Salão Nacional de Arte de Goiás (entre 2001 e 

2006) 

2001 -XXV Concurso Novos Valores FJC; 

-I Concurso de Artes Plásticas e Fotografia, MAC Jataí; 

-Salão Nacional de Arte de Goiás – 1º Prêmio Flamboyant 

2002 -XXVI Concurso Novos Valores FJC; 

-II Concurso de Artes Plásticas e Fotografia, MAC Jataí; 

-Salão Nacional de Arte de Goiás – 2º Prêmio Flamboyant 

2003 -XXVII Concurso Novos Valores FJC; 

-3º Concurso de Artes Plásticas e Fotografia, MAC Jataí; 

-Salão Nacional de Arte de Goiás – 3º Prêmio Flamboyant; 

-1º Prêmio CELG de Artes Plásticas 

2004 -XXVIII Concurso Novos Valores FJC; 

-Salão Nacional de Arte de Goiás – 4º Prêmio Flamboyant; 

-2º Prêmio CELG de Artes Plásticas 

2005 -XXIV Concurso Novos Valores FJC; 

-4º Concurso de Artes Visuais de Jataí, MAC Jataí; 

-Salão Nacional de Arte de Goiás – 5º Prêmio Flamboyant; 

-3º Prêmio CELG de Artes Plásticas; 

-14º Salão Anapolino de Artes 

2006 -XXV Concurso Novos Valores FJC; 

-5º Salão de Artes Visuais de Jataí, MAC Jataí; 

-Salão Nacional de Arte de Goiás – 6º Prêmio Flamboyant 

Fonte: Elaboração própria. 



 
 

 

46 
 

                             A partir da avaliação do gráfico acima, podemos fazer a leitura das 

seguintes observações: a descontinuidade de alguns salões, como o de Jataí (que iniciou 

sua carreira no mesmo ano do Salão Nacional de Arte de Goiás, mas deixou de ser 

realizado em 2004) e o de Anápolis, que voltou em sua 14ª edição no ano de 2005, após 

longo período de descontinuidade. Ainda sobre o salão de Jataí, o evento recebeu 3 

nomes antes de chegar ao atual Salão Nacional de Artes de Jataí. Tivemos também a 

estreia de outro salão de arte contemporânea, já na esteira do novo cenário das artes em 

Goiás, o Prêmio CELG de Artes Visuais, que durou apenas 3 edições, entre 2003 e 

2005, e a 30ª edição do Concurso Novos Valores FJC, que infelizmente teve sua última 

edição no ano de 2006.           

2.1 - Implantação: A Primeira Edição  

 

                        Através da pesquisa e de entrevistas com alguns dos personagens 

envolvidos diretamente na realização do Salão, constatamos que esse evento de arte 

surgiu de uma demanda estabelecida pelo departamento de marketing do shopping, na 

ocasião, gerenciado pelo Sr. Gregório Stillo – que ocupou esse cargo por cerca de 20 

anos, tendo implantado a metodologia de trabalho e coordenado todas as ações de 

marketing do shopping entre 1983 e 2008. O departamento projetou um mix de eventos 

no shopping que oferecesse aos visitantes, e indiretamente à população goiana de um 

modo geral, algum diferencial em termos de atrações, fugindo dos padrões de ações 

comumente propostas e executadas em centros comerciais do país - que tendem a ser 

mais populares, ainda que sejam atividades culturais, como shows musicais que reúnem 

uma grande quantidade de pessoas e geram uma repercussão deveras interessante para o 

contratante. 

                          O próximo passo do shopping foi acionar os contatos que já mantinha 

com alguns profissionais e/ou agentes ligados à cultura e aos eventos na cidade. Logo se 

chegou ao nome de Kátia Barreto, uma paulista radicada em Goiânia desde a década de 

1990, tendo vindo à cidade exatamente para realizar uma produção de um evento de 

moda, tendo aqui fixado residência imediatamente. Kátia Barreto já havia realizado 

outros eventos como produtora para o shopping; o principal exemplo foi o evento 

Flamboyant Fashion, que acontecia no shopping em edições anuais, num período que 

antecedeu o salão de arte. Ela era a pessoa mais próxima ao departamento de marketing 

do Flamboyant naquele momento – início do ano 2000 -, representava os segmentos 
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culturais e poderia auxiliar nessa missão de tentar pensar um outro evento grandioso, 

que fosse ‘de calendário’ (anual), preenchesse os requisitos exigidos pelo shopping e 

pudesse causar grande impacto midiático como retorno.  

 Os requisitos a serem preenchidos eram muito simples de 

compreender, mas ao mesmo tempo ambiciosos, visando resultados para o shopping. 

Que requisitos eram esses? Produzir um evento, de preferência de grande porte, que 

tivesse um alcance nacional e conferisse ao shopping uma reputação diferenciada, com 

destaque na mídia; aliás, algo que pudesse render uma grande mídia espontânea. Lista 

simples, mas com poucas alternativas como resposta. Como a produtora Kátia Barreto 

(tendo vivenciado em São Paulo e em outras cidades a experiência de trabalhar em 

grandes produções de diversos segmentos, principalmente em eventos de moda), tinha 

mantido contato com artistas e outros importantes produtores culturais, a primeira 

providência foi procurar uma dessas pessoas, no caso, o professor e crítico de arte 

Waldir Barreto, que, à época, estava como diretor do Museu do Bispo do Rosário28, no 

Rio de Janeiro, e tinha estado em Goiânia para a montagem e abertura da exposição 

inaugural do Museu de Arte Contemporânea de Goiás (MAC-GO), a Exposição  

Bispo29, com parte do acervo do artista Arthur Bispo do Rosário30. 

 A próxima etapa foi promover a aproximação de Waldir Barreto com 

o Shopping Flamboyant, seu departamento de marketing e sua diretoria. Esse encontro 

aconteceu pelas mãos de Kátia Barreto, que o apresentou como a pessoa que poderia 

criar um projeto de arte com a monta que ansiavam, com direito ao impacto local e 

todos os holofotes da mídia nacional voltados para o shopping. O papel de Waldir 

                                                           
28 O Museu Bispo do Rosário foi criado em 1982, ligado à Secretaria Municipal da Saúde do Rio de 

Janeiro, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde funcionou o Hospital Psiquiátrico Colônia Juliano 

Moreira, atualmente abrigando centenas de moradores em condições de risco social. O acervo do museu 

abriga mais de 800 obras do interno mais célebre do Hospital, Arthur Bispo do Rosário, instituição onde 

viveu por mais de meio século, e que dá nome ao museu. 

 
29 Exposição inaugural do Museu de Arte Contemporânea de Goiás “Eu Vim”, com obras do acervo do 

controverso artista Arthur Bispo do Rosário, ocorrida em 1999; que teve como curadoria da exposição 

Waldir Barreto e como curador do MAC-GO, na época, Gilmar Camilo. 

 
30 Arthur Bispo do Rosário nasceu em Sergipe (1909 ou 1911, existe essa controvérsia); em 1925, 

ingressou na Marinha e, após cumprir seu período de alistamento, foi biscateiro, boxeador, funcionário do 

Departamento de Trações (Bondes) na cidade do Rio de Janeiro e, por fim, empregado doméstico, 

quando, em 1938, começou um processo de alucinações, cujo tratamento psiquiátrico culminou numa 

série de internações em manicômios, colônias para doentes mentais e hospitais psiquiátricos. O último 

deles, que seria sua residência pelos próximos 50 anos, foi a Colônia Juliano Moreira, em Jacarepaguá, 

Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde, num determinado momento, começou a desenvolver a série de 

pinturas, bordados e objetos que o caracterizariam no futuro, onde também morreu em 1989. 
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Barreto seria, segundo Kátia, de não apenas criar e se responsabilizar pela implantação 

de um evento grandioso de artes, como também o de convencimento da diretoria do 

shopping. Kátia Barreto adiantou a Waldir Barreto as ambições do shopping e o 

preparou, também, tanto quanto possível, sobre a afamada capital de Goiás e sua aridez 

na seara das empreitadas culturais e no tratamento dos assuntos relacionados. Estamos 

falando de um momento há mais de 15 anos, quando o cenário goianiense era menos 

favorável à cultura, um Estado que tinha um jovem governador, com mandato recente, 

onde pairavam dúvidas e descrença, dado o histórico de pouco investimento no campo 

da cultural das gestões anteriores. Também ainda não havia sido cristalizado o hábito e 

tampouco havia conhecimento por parte da maioria dos artistas e produtores culturais 

sobre as leis de incentivo à cultura31. À época, o governador do Estado, Marconi 

Perillo32, homologou alguns eventos, ainda hoje vigentes no Estado, como o FICA 

(Festival Internacional de Cinema e Meio Ambiente, implantado em 1999), o Canto da 

Primavera (implantado em 1999) e o TeNPO, (Festival Nacional de Teatro de 

Porangatu, implantado em 2002). Voltando à nossa contextualização, nesse cenário 

considerado árido para a cultura, deveria ser (im)plantado o grandioso evento de arte 

ainda nesse momento, sem se saber exatamente o que seria esse evento.  

No encontro de Waldir Barreto com o shopping, e a partir de um 

briefing mais detalhado do departamento de marketing e da administração, chegou-se à 

ideia de se realizar de um salão de arte nas dependências do próprio shopping. Essa era 

uma das intenções: atrair o público para um área destinada a estacionamento, recém 

inaugurada, que também seria destinada a atender outros usos, podendo abrigar feiras, 

shows e quaisquer eventos que o espaço coberto de cerca de 2000 metros quadrados 

comportasse.  Nascia ali a embrionária ideia do Salão de Arte que, num futuro próximo, 

mudaria sensivelmente a cena das artes plásticas em Goiás. Waldir Barreto saiu da 

reunião com a cúpula do shopping com a missão de desenvolver um salão nacional de 

arte e, para tal, lhe foi dada total autonomia, mesmo porque ninguém dentro desse grupo 

                                                           
31 Na ocasião da implantação do Salão, em 1999, ainda não existia a Lei Goyazes, programa de incentivo 

e fomento à cultura, instituído pela antiga Agência Goiana de Cultura Pedro Ludovico Teixeira 

(AGEPEL), publicada em 2000 e regulamentada em 2001, hoje com seu escopo de atividades ligadas à 

Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás (SEDUCE GO); também não existia o Fundo 

Estadual de Cultura, instituído em 2013 pela extinta SECULT-GO. Outro mecanismo de fomento era a 

Lei Rouanet, de âmbito Federal, gerida pelo Ministério da Cultura. 

 
32 Marconi Perillo nasceu em Goiânia em 1963. Político desde a juventude, ocupa o cargo de Governador 

de Goiás pela quarta gestão (1999-2002, 2003-2006, 2011-2014, 2015 até os dias atuais); também foi 

Deputado Estadual (1991-1994), Deputado Federal (1995-1999) e Senador da República (2007-2011). 
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de contratantes tinha maiores conhecimentos sobre os assuntos de arte e realmente 

estavam dispostos a receber uma proposta que abarcasse os interesses específicos que 

não tinham fins comerciais.  

                              Waldir Barreto, conforme suas palavras, nesse momento, considerava 

seu trabalho como diretor do Museu do Bispo finalizado. Passou, então, a considerar a 

possibilidade de se transferir para Goiânia, cidade da qual tinha pouquíssima 

informação, mas que imediatamente apresentou potencial por se tratar de uma capital 

economicamente pujante, com enormes possibilidades. E seu contratante seria ninguém 

menos do que o maior shopping do Estado, disposto a abrir os bolsos para fazer um 

evento nunca feito no Estado. Esse foi um desafio interessante para um profissional com 

vontade em profusão, já reconhecido num âmbito limitado, mas ciente de que a 

encomenda, sendo realizada a contento, o projetaria no território nacional, podendo 

consolidar seu nome dentre os grandes nomes das artes visuais do país. Kátia Barreto se 

manteria, por enquanto, na função inicial de estabelecer o contato entre Waldir e o 

shopping, dirimindo dúvidas e abastecendo-o com informações.  

Waldir, devidamente munido de informações, debruçou-se na 

elaboração de um projeto capaz de arrebatar os contratantes e, ao mesmo tempo, que 

fosse cioso com os detalhes de uma produção desse porte. Preocupou-se desde as 

minúcias técnicas até a criação de um intrincado projeto de iluminação, que logo depois 

se mostrou complicado demais para efetivação, até para o próprio criador, pois 

demandaria atenção especial, com direito à negociação direto com fábrica de lâmpadas, 

com a empresa que tingiria o tecido da forração e com vários outros fornecedores.     

                             Chegou o momento de apresentar o projeto à cúpula do shopping e 

não era um projeto qualquer, improvisado ou despreocupado com esse ou aquele item. 

Ao contrário, Waldir Barreto apresentou mais que um esboço, mas um projeto 

impecável em detalhamento, mas, ao mesmo tempo, com um custo alto, o que, 

conforme depoimento, achou, na véspera, que seria o entrave da negociação, e talvez 

colocasse tudo a perder. Para sua surpresa, ao fim da apresentação ouviu um marcante 

‘sim’ para tudo que fora solicitado e ficou-se apenas de marcar o cronograma de 

trabalho, o que foi feito logo nas próximas reuniões. Partiram, então, para as definições 

de tarefas, escolha de equipe, contextualização da equipe do shopping sobre as 

especificidades do meio artístico, como, por exemplo, as particularidades dos projetos 

que poderiam ser selecionados no Salão. As demandas colocadas por Waldir ao 
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shopping foram autorizadas na sua integralidade, incluindo as despesas em todas as 

etapas e a premiação sugerida. 

                             Com o Salão definido e já em fase de pré-produção, o passo seguinte 

foi estabelecer as parcerias, principalmente a mais importante: com o Governo Estadual, 

afinal, o Salão teria alcance nacional. A projeção do Estado seria natural, considerando-

se que a premiação divulgada, via edital específico do Salão, seria bastante razoável 

para os padrões nacionais aplicados à época e certamente atrairia inscrições de artistas 

de todo o Brasil, como de fato aconteceu.  

A interlocução com o poder público foi feita através do Diretor de 

Patrimônio Histórico e Cultural do Estado, Aguinaldo Coelho, que acabou sendo 

também um dos personagens mais importantes dentro do Salão em todas suas edições e 

cuja entrevista também revela muito sobre a estrutura e a continuidade do salão como 

um todo. Entretanto, a parceria com o Governo limitou-se, nesse primeiro momento, a 

oferecer a chancela institucional, de modo a conferir credibilidade ao evento. Não houve 

nenhum tipo de subsídio, de patrocínio, ou seja, de contrapartida financeira ou de 

serviços doados ao Salão por parte do Governo. O Governo somente emprestou a 

marca, uma espécie de margem de consulta entre as partes. Uma delas foi a proposta da 

equipe que representava o Salão (Waldir Barreto e Gregório Stillo) ao Governo 

(representado pelo secretário Aguinaldo Coelho), para que este recebesse as obras 

premiadas na forma aquisitiva. Contudo, as exigências para a guarda foram demasiadas 

e, dentre elas, havia até uma solicitação de uma cadeira no Conselho Deliberativo do 

MAC-GO. O pedido foi negado pelo secretário, com a justificativa de que não havia tal 

entidade, mas sim um mero Conselho Consultivo do museu, com poderes moderados, já 

que a autonomia para escolha de artistas expositores, gerenciamento de acervo e outras 

resoluções sobre o MAC-GO pertenciam ao curador do museu à época, Gilmar Camilo. 

E ele contava com a confiança irrestrita do secretário Aguinaldo.  

Gilmar Camilo era uma das pessoas mais talhadas para a função, 

afinal, vinha de uma experiência como diretor da primeira galeria que abrigou projetos 

de arte contemporânea na cidade, a Itaú Galeria33, além de ser um profissional 

extremamente sensível e aberto às novas expressões da arte. Sua entrada como curador 

                                                           
33 A Itaú Galeria funcionou em Goiânia entre os anos de 1993 e 1998; era mantida pela instituição 

financeira Banco Itaú e foi um dos espaços precursores da exposição e divulgação da arte contemporânea 

no Estado. Antes da galeria, o Banco já disponibilizava um espaço expositivo para os artistas, desde 1985. 
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no MAC-GO conferiu à instituição um caráter profissional, tendo tido influência direta 

na vinda de projetos de arte e/ou artistas contemporâneos renomados ou com carreiras 

em ascensão no cenário nacional. Gilmar, em Goiânia, tem ligações com Waldir 

Barreto, tendo sido ele o primeiro a contatar Waldir em consulta sobre a possibilidade 

de trazer a exposição itinerante de Bispo do Rosário à Goiânia. Waldir destaca Gilmar 

quanto seu denodo nesse gesto e passa a manter boas relações com ele.  

Voltando à proposta de cessão das obras do Salão ao Estado, 

Aguinaldo fez uma contraproposta, negando qualquer papel de consulta ou deliberação 

sobre escolha ou eleição e sugeriu uma espécie de comodato de obras, ou seja, o Estado 

receberia as obras e cuidaria de sua preservação e armazenamento, sem cuidados 

especiais com esse acervo específico, mas cumpria minimamente os cuidados que já 

recebiam as obras do acervo do MAC-GO. Em suma, o secretário aceitou receber as 

obras, com a condição de estabelecer um contrato com prazo (que findaria em 2016, 

mas que, no uso consuetudinário, já estão incorporadas em definitivo pelo MAC-GO) e 

com a condição também de não conceder direito de voto ou veto sobre as escolhas ou 

decisões do museu em relação ao trato do acervo, com um nível de conservação 

semelhante ao que já se praticava no museu de arte contemporânea. Essa contraproposta 

foi aceita e considerada razoável pela comissão representante do Salão. Tanto que todo 

o acervo adquirido pelo Salão, em todas as edições, acabou sendo cedido para o MAC-

GO.  

As obras, tanto as premiadas ‘adquiridas’ quanto as doadas por artistas 

selecionados que ou cediam por querer fazer parte do acervo do museu ou apenas por 

uma questão de praticidade (de não querer arcar com as despesas de retorno da obra), 

acabaram sendo absorvidas pelo museu. Não há dúvidas sobre uma questão: o acervo do 

MAC-GO, em sua quantidade e, principalmente, em sua qualidade, se fortaleceu e se 

equiparou a museus importantes do país. Antes das obras cedidas pelo Salão, o MAC-

GO possuía um acervo formado por obras oriundas, principalmente, de outros Salões 

que haviam sido realizados na capital, dentre eles, e, talvez o mais relevante antes do 

Salão Nacional, o Salão da CAIXEGO34, que era composto basicamente por obras 

modernistas. 

                                                           
34 Os Salões da CAIXEGO (que teve cinco edições, sendo três de âmbito nacional) aconteceram entre 

1973 e 1977; o acervo permaneceu em posse da instituição financeira até sua liquidação em 2007, tendo 

sido incorporado ao acervo do MAC-GO logo depois, onde se encontra em caráter definitivo. 
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                       O período da exposição da primeira edição aconteceu entre 07 de junho e 

07 de julho de 2001. Segundo Gregório Stillo, então gerente de marketing do shopping, 

a respeito da primeira edição: 

 

O Salão Nacional de Arte de Goiás – 1º Prêmio Flamboyant é o 

início de um movimento que busca novos caminhos para a 

informação artística. Caminhos da comunhão de esforços, onde o 

circuito institucionalizado da arte ganha um novo aliado: a 

iniciativa privada. Caminhos da descentralização, que passam por 

todos os Estado brasileiros, além de São Paulo e Rio de Janeiro. 

Caminhos da cidadania, que levam à democratização do acesso ao 

conhecimento artístico cultural.  (STILLO, 2001, p. 05) 

Dessa forma, e com essas palavras, Stillo defendia a aproximação das 

instituições da arte e com as da economia, no caso específico, através de um viés do 

poder público, governamental. Mas como esse mesmo poder público não participou 

financeiramente de nenhuma das edições - emprestando apenas sua marca e, em 

contrapartida, cedendo alguns funcionários para participar do processo de montagem e 

produção do Salão, sua marca teve relevância bastante moderada no contexto histórico 

do Salão. A marca do Governo de Goiás aparece nos créditos, como apoio ao Salão, que 

teve a seguinte ficha técnica: 

Quadro 2: Ficha Técnica da 1ª Edição do Salão Nacional de Arte - Prêmio Flamboyant 

Organização Gregório Stillo 

Concepção e Coordenação Geral Waldir Barreto 

Consultoria Luiz Camillo Osório 

Comissão de Seleção Carlos Fajardo, Carlos Vergara,  

Luiz Camillo Osório e Marcus Lontra 

Comissão de Premiação Carlos Fernandos Filgueiras, Gilmar Camilo,  

José César Clímaco Leonam Fleury, Luiz Camilo  

Osório e Waldir Barreto 

Produção 

 

Coordenação- Kátia Barreto 

Secretaria- Giselle Eichler e Patrícia Fregonesi 

Ação Educativa  Coordenação- Ciça Fittipaldi, Irene Tourinho e 

 Selma Parreira 

Consultoria- Guilherme Vergara 

Monitoria  Clemilda Sales Pereira, Danielli Lopes, Danilo 

 Souza, Dayany Cunha, Eliza Marques,  

Genilda Alexandria, Guaraciaba Ferreira, Joana Pena, 

Keila Silva, Ludmilla Carneiro, Sabrina Del  
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Bianco, Ludmila Santana, Aluane S. Silva 

Cenografia Alexandre Sétimo Cenografia 

Museologia e Montagem Projeto - Waldir Barreto 

Coordenação - Márcia Müller 

Equipe - Márcia Müller, João Apoena, Élvio do  

Espírito Santo, Kátia Barreto 

Apoio - Denismar Lacerda e Marcos Leite 

Criação de Catálogo, Sinalização e  

Produção Gráfica 

OM&B Propaganda 

Assessoria de Imprensa Nacional Meise Halabi 

Fonte: Catálogo Impresso da 1ª edição do Salão Nacional de Arte – Prêmio Flamboyant, 2001, p.63 

                                 As cópias das atas das comissões de seleção e de premiação (nessa 

ordem), indicando selecionados e premiados, de acordo com os protocolos cumpridos, 

são:              

 Figura 2: Ata da Comissão da 1ª edição de Seleção do Salão Nacional de Arte da Goiás – Prêmio Flamboyant 

(parte 1). 

 

Fonte: Catálogo impresso da 1ª edição do Salão Nacional de Arte – Prêmio Flamboyant, 2001, p. 60 
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                             A Figura 2 é a cópia da versão impressa da Ata da Comissão de 

Seleção do Salão Nacional de Arte de Goiás – 1º Prêmio Flamboyant – copiada do 

catálogo, constando as datas (assinada em 29 de abril de 2001), os nomes dos membros 

da comissão: Carlos Fajardo, Carlos Vergara, Luiz Camillo Osório, Marcus Lontra e 

Waldir Barreto (todos membros de outros Estados), convidados pelo curador Waldir 

Barreto para selecionar os 20 artistas que fizeram parte da exposição. Estes artistas 

receberam R$ 2.000,00 cada, sendo 04 na categoria Pintura, 02 na categoria Escultura, 

01 na categoria Desenho, 03 na categoria Fotografia; 07 na categoria Instalação, 01 na 

categoria Objeto, 01 na categoria Performance e 01 na categoria Outra. 

Figura 3: Ata da Comissão da 1ª edição de Seleção do Salão Nacional de Arte de Goiás– Prêmio Flamboyant 

(parte 2).  

 

Fonte: Catálogo impresso da 1ª edição do Salão Nacional de Arte de Goiás – Prêmio Flamboyant, 2001, p. 61. 



 
 

 

55 
 

A figura 3 mostra a cópia da versão impressa da Ata da Comissão de 

Premiação no Salão Nacional de Arte de Goiás – 1º Prêmio Flamboyant - copiada do 

catálogo, constando as datas (assinada em 26 de maio de 2001), a assinatura dos membros da 

comissão mista, com os seguintes membros, sendo 4 profissionais das artes locais e 2 de 

outros Estados: Carlos Fernando Filgueiras, Gilmar Camilo, José César Clímaco, Leonam 

Fleury, Luiz Camillo Osório e Waldir Barreto. Foram premiados 05 artistas – 02 em 

Escultura, 01 em Desenho, 02 em Instalação, dentre os 20 selecionados. Cada um recebeu 

(além dos R$ 2.000,00 pela seleção) um valor de R$ 10.000,00 pelo prêmio aquisição. 

                 Os artistas selecionados e premiados na primeira edição do Salão, escolhidos pelas 

comissões respectivas, dentre os 1597 inscritos do Brasil inteiro, foram os seguintes: 

Quadro 3: Artistas selecionados para a 1ª edição do Salão Nacional das Arte – Prêmio Flamboyant, por 

categorias 

 Pintura   Hugo Richard de Mattos  Niterói-RJ  

Luiz Carlos de Carvalho e Silva  Niterói-RJ  

Manuel Dantas Suassuna  Recife-PE  

Telma Alves Pinto  Goiânia-GO 

Escultura Angela Freiberger – PREMIADA  Rio de Janeiro-RJ  

Egídio Rocci dos Santos-PREMIADO São José dos Campos-SP  

Desenho Marcelo Santiago Solá Souza–  

PREMIADO 

Goiânia-GO 

Fotografia Andréa Paula Pereira Tavares   São Paulo-SP  

Solange Barbosa Venturi  Rio de Janeiro-RJ  

Thiago Bortolozzo da Silva São Paulo-SP 

Instalação Ana Michaelis  São Paulo-SP  

Enauro de Castro  Goiânia-GO  

João Carlos de Souza – PREMIADO  São Paulo-SP  

Luciana Molisani Ferreira Santos  São Paulo-SP  

Maxim Pereira Malhado   Salvador-BA  

Sinvall Coelho Garcia-  PREMIADO  São Paulo-SP 

Tatiana Grinberg Rio de Janeiro- RJ 

Objeto  Marinaldo Silva dos Santos  Belém-PA 

Performance Rodrigo de Araújo  São Paulo-SP 

Outra Categoria Luiz Flávio Silva  Belo Horizonte-MG 

Fonte: Catálogo impresso da 1ª edição do Salão Nacional de Arte de Goiás – Prêmio Flamboyant, 2001, p. 58. 
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Figura 4: Obra “Alguém”, de Luiz Flavio Silva (MG)  

                           

Descrição da obra: sinalização em vinil adesivo sobre placa de alumínio, 57x110 cm, uma das obras 

selecionadas na 1ª edição do Salão 
Fonte: Catálogo oficial impresso da 1ª edição do Salão Nacional de Arte de Goiás – Prêmio Flamboyant, 

 2001, p.31. 
 

                 Em suma, se o papel do Salão era promover um intercâmbio de gêneros 

artísticos e linguagens e, dessa forma, inserir Goiás no contexto artístico nacional, 

digamos que isso fora cumprido com excelência. Como disse o próprio consultor Luiz 

Camillo Osório, considerando sobre o grande número de inscrições:  

 Há de tudo um pouco, sem que isso signifique um pluralismo 

excêntrico. No entanto, em se tratando de um Salão, com a 

quantidade de inscrições superlativa como foi o caso (um 

recorde em se tratando de um primeira edição), era natural que 

diferente propostas e poéticas se combinassem.  (OSÓRIO, 

2001, p. 07. In: SALÃO NACIONAL DE ARTE, 2001, p.07) 

                              Com relação à visitação, as entrevistas indicam divergência na 

contagem, de um lado, um sucesso de público quantitativo, de outro, discordância 

quanto ao número de visitantes. Esse grupo aponta a dificuldade de fazer com que o 

público local compreendesse a proposta do Salão e, dessa forma, entrasse no espaço 

para prestigiar, apesar da massiva campanha e sinalização nas instalações ao longo de 

todo o shopping.  
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Figura 5: Obra “Aproprie-se”, de Luciana Molisani Ferreira Santos (SP). 

 

 Descrição da obra: placa metálica pintada e suportes metálicos, 60x145 cm, uma das obras selecionadas 

na 1ª edição do Salão. 
Fonte: Catálogo oficial impresso da 1ª edição do Salão Nacional de Arte de Goiás – Prêmio Flamboyant, 2001, 

p.27 
 

2.2 – Continuidade: O Desafio da Segunda Edição 

 

                      Depois de uma primeira edição realizada a contento, o problema - que 

ocorre geralmente em qualquer projeto que se pretenda continuar -, era incorporar o 

evento ao calendário de ações culturais da cidade e Estado. Uma continuidade sem 

detrimento da qualidade, ainda que os números possam não se repetir em quantidade. E 

não foi diferente com esse Salão, segundo Waldir Barreto, que apontou o grande desafio 

da manutenção da credibilidade adquirida pelo Salão logo na primeira edição. Afinal, 

circunstancialmente, o Salão Flamboyant passou a ser visto por artistas e profissionais 

das artes visuais no Brasil inteiro, como um grande evento, com premiação alta, bons 

curadores e jurados, comparado, nesse momento, em reputação, apenas ao Salão da 

Bahia, que, no final de 2002 (mesmo ano da segunda edição do Salão de Goiás), abria 
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sua 9ª edição, expondo 30 artistas de 26 Estados brasileiros selecionados dentre 1697 

inscritos, o que, segundo aponta a própria ata do júri assinada pela comissão de seleção 

composta por 6 membros (dois deles, Luiz Camilo Osório e Marcus Lontra, com 

histórico de participação direta já na primeira edição do Salão de Goiás), “evidencia em 

sua nova edição, a importância indiscutível desse evento, dando continuidade a seu 

perfil nacional”.  

Figura 6: Obra: “Pequi: eu amo Goiás e Goiás me ama”, Eduardo Menezes Pacheco (RJ). 

 

Descrição da obra:  papel e tinta, 28x24 cm, uma das obras selecionadas para a 2ª edição do Salão 

Fonte: Catálogo oficial impresso da 2ª edição do Salão Nacional de Arte de Goiás – Prêmio Flamboyant, 2002, 

p.10. 
 

O anseio de todos os profissionais de alto nível das artes visuais 

brasileiras era (e continua sendo) instituir locais que estabeleçam o cumprimento da arte 

na sua forma mais diletante, materializada na forma de obras plasticamente tocáveis ou 

não (no sentido literal, partindo da premissa de que nem todas as obras apresentadas e 

selecionadas eram constituídas de matéria prima que se pudesse tocar), segundo todos 

os depoimentos colhidos. E isso se cumpriu com excelência no Salão de Goiás, de modo 

que essa boa nova do ambiente das artes se espalhou, despertando o interesse de artistas 

e chamando a atenção dos curadores e críticos de arte. Obviamente que o sucesso da 
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primeira edição refletiu no número de inscrições da segunda edição, com 1726 

inscrições, que contava ainda com uma novidade (no catálogo): uma tabela indicativa 

mostrando a quantidade exata e o local de cada inscrito, revelando um dado 

interessante: 07 (sete) inscritos residentes no exterior, sendo 01 dos EUA, 01 da 

Inglaterra, 01 da Alemanha, 01 de Cuba, 01 da Espanha e 02 da França.  

                             Com o salão tendo acontecido no período de 19 de junho a 28 de 

julho de 2002, a ata assinada pela comissão de seleção em 19 de Maio de 2002 trazia a 

decisão de 24 selecionados, 04 a mais do que no ano anterior, apesar da previsão, em 

edital, do mesmo valor em premiações individuais. Fizeram parte dessa comissão e 

assinaram a ata: Agnaldo Farias, Katia Canton, Luiz Camillo Osório, Milton Machado, 

Moacir dos Anjos e Waldir Barreto.  

                              A comissão de premiação, cuja ata fora assinada em 08 de Junho de 

2002, após cumpridos os prazos previstos em edital de recebimento e instalação das 

obras nas dependências do salão, foi composta pelos seguintes membros (seguindo o 

mesmo critério da edição anterior de mesclar jurados locais e convidados de outros 

Estados): Carlos Sena, Luiz Camillo Osório, Miguel Jorge, Siron Franco e Waldir 

Barreto. As obras premiadas foram adquiridas via prêmio-aquisição e passaram a fazer 

parte da Coleção Lourival Louza. 

                          Os selecionados/premiados dessa 2ª edição do salão, dentre os 1726 

inscritos, foram:  

Quadro 4: Artistas selecionados para a 2ª edição do Salão Nacional de Arte de Goiás – prêmio 

Flamboyant, por categorias. 

Desenho Carlos Eduardo Felix da Costa Rio de Janeiro-RJ 

Escultura: Lanussi Pascolali Salvador-BA 

Fotografia: Thiago Bortolozzo da Silva São Paulo-SP 

Rachel Koman- PREMIADA Rio de Janeiro-RJ 

Gravura Leya Mira Brander São Paulo-SP 

Instalação Jorge Luiz da Fonseca- 

PREMIADO 

Conselheiro Lafaiete-MG 

Maria Elisa Mendes Miranda Belo Horizonte-MG 

Matheus Perpétuo Rocha Pitta 

Sampaio 

Rio de Janeiro-RJ 

Maria Domitila Costa Coelho da 

Silva  

São Paulo- SP 



 
 

 

60 
 

Martha Lacerda São Paulo-SP 

Rubens Pilegi da Silva Sá Bela Vista do Paraíso-PR 

Juliano Ribeiro de Moraes- 

PREMIADO 

Goiânia-GO 

José Carlos de Melo  Recife-PE 

Márcio Botner Rio de Janeiro-RJ 

Nina M. de Moraes e Castro 

Santos 

São Paulo-SP 

Objeto Milton Fernando Marques Dias- 

PREMIADO 

Gama-DF 

Marina Teixeira de Souza 

Boaventura 

Palmas-TO 

Mônica Shoenaker  São Paulo-SP 

Outra Categoria Eduardo Menezes Pacheco Rio de Janeiro- RJ 

Pintura 

 

Nickolas David Rands   Porto Alegre-RS 

Marcus Vinícius Pereira São Paulo- SP 

Rodrigo Godá Goiânia-GO 

Video-Arte  

 

Camila Sposati  São Paulo-SP  

Ricardo Muller Carioba  São Paulo-SP  

Maria Lúcia Cattani- 

PREMIADO 

Porto Alegre-RS 

Fonte: Catálogo impresso da 2ª edição do Salão Nacional de Arte de Goiás – Prêmio Flamboyant, 2002, 

p. 33-34 

 

Quadro 5: Ficha técnica da 2ª edição do Salão Nacional de Arte de Goiás – Prêmio Flamboyant. 

Organização Gregório Stillo 

Concepção e Consultoria Waldir Barreto 

Comissão de Seleção Agnaldo Farias, Kátia Canton, Luiz Camillo 

Osório, Milton Machado, Moacir dos Anjos 

Comissão de Premiação Carlos Sena, Miguel Jorge, Siron Franco, Luiz 

Camilo Osório e Waldir Barreto 

Produção Coordenação- Kátia Barreto  

Secretaria- Patrícia Fregonesi 

Auxiliares- Cláudia Fleury, Flávia Alves e Patrícia 

Leona 

Museologia e Montagem Projeto- Waldir Barreto  

Coordenação- Edgar Filho 
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Equipe- André Luiz Alves, Amarílis Monteiro, 

Élvio do Espírito Santo, Guilherme Talarico e 

Tayrone Fontan 

Cenografia Alexandre Sétimo 

Ação Educativa Concepção- Carlos Sena 

Coordenação- Aluane de Sá 

Monitoria Aleones Eduardo de Castro, Amarílis Costa, 

Camila Fernandes Vale, Dayse Kátia da Costa 

Carneiro, Francielle Ribeiro Batista, Golda Meir 

Gonçalves da Silva, Joana Luiza Lara Pena, 

Larissa Rabelo, Rozimeire da Fonseca 

Criação de Catálogo, Sinalização e Produção 

Gráfica 

OM&B Propaganda 

Assessoria de Imprensa Sirlene Milhomem, Dienys Rodrigues 

Fonte: Catálogo impresso da 2ª edição do Salão Nacional de Arte de Goiás – Prêmio Flamboyant, 2002, 

p. 38 

 

 Durante a pesquisa, ficou claro que realmente houve uma falha grave, 

admitida por Waldir Barreto e que perdurou na condução dos outros curadores, que foi a 

falta de um registro fotográfico, com exceção do produzido para catálogos, reportagens 

em jornal e entrevistas, que pudesse ser incorporado ao acervo do MAC-GO, como 

foram os documentos e as obras. O shopping realizou seu próprio registro, mas com 

uma preocupação social, e não cultural ou histórica. Como a administração do shopping 

declinou aos pedidos de entrevista durante o decorrer desta pesquisa, não pudemos ter 

contato com esse material. Há pouquíssima informação e imagens em sites de busca.  

Um conjunto razoável de imagens foi preservado por Kátia Barreto, 

que ela mantém em seu acervo pessoal de imagens e cedeu para compor nossa pesquisa. 

São registros desde os momentos de montagem da 2ª edição até o momento celebrativo 

da abertura, com convidados, artistas e personalidades presentes na ocasião.  Algumas 

dessas imagens podem ser conferidas a seguir. 
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Figuras 7/8: artistas e equipe de produção e montagem da 2ª edição do Salão Nacional de Arte de Goiás 

– prêmio Flamboyant, 2002. (1) 

 

 

Fonte: Acervo pessoal de Kátia Barreto. 
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Figuras 9/10: Artistas e equipe de produção e montagem da 2ª edição do Salão Nacional de Arte de 

Goiás – prêmio Flamboyant, 2002 (2)  

 

Fonte: Acervo pessoal de Kátia Barreto. 



 
 

 

64 
 

 

 

Figuras 11/12: Fachada e evento de abertura da 2ª edição de Salão Nacional de Arte de Goiás – Prêmio 

Flamboyant, 2002. 

 

 Fonte: Acervo pessoal de Kátia Barreto 
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Figuras 13/14: Convidados e Artistas no evento de abertura da 2ª edição do Salão Nacional de Arte de 

Goiás – Prêmio Flamboyant, 2002.  

 

 Fonte: Acervo pessoal de Kátia Barreto. 
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Figuras 15/16: Performance, artistas e convidados no evento de abertura 2ª edição do Salão Nacional de 

Arte de Goiás – Prêmio Flamboyant, 2002. 

 

Fonte: Acervo pessoal de Kátia Barreto. 
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 As figuras de 7 a 16 revelam algumas informações importantes sobre 

a dimensão do evento, não só no aspecto físico (vide imagens do espaço expositivo e da 

montagem), mas também do grande prestígio adquirido pelo Salão, a julgar pela 

quantidade de pessoas presentes à abertura da 2ª edição. De maneira geral, eventos de 

artes visuais em Goiânia recebem um público restrito, quantitativa e qualitativamente. 

Pelas imagens, notamos o grande número de artistas, convidados e pessoal do shopping. 

Todo o processo, desde a pré-produção, contatar artistas, imprensa e potenciais 

parceiros, abertura de inscrições, julgamento das obras, recepção, concepção 

expográfica e montagem das obras no espaço expositivo, confecção do catálogo até a 

festa de abertura, tudo isso demorava entre 4 e 6 meses.  

 Waldir Barreto criou uma organização hierárquica com um modelo 

semelhante ao de uma pirâmide: no topo apenas ele, numa segunda camada, logo 

abaixo, seus imediatos, como Kátia Barreto e a cúpula do marketing do shopping e, 

abaixo, todos os profissionais envolvidos em produção e montagem propriamente dita. 

Dessa forma, estabeleceu-se a estrutura que seria seguida em todas as edições 

subsequentes, inclusive nas quatro edições das quais Barreto não participou, mas que 

mantiveram seu funcionamento de forma bem semelhante ao implantado por ele.      

 

2.3 - Outro olhar: Terceira Edição 

 

                            Assim que encerrou seu trabalho na 2ª edição do Salão, Waldir Barreto 

pediu desligamento do projeto. Sem entrar em detalhes, ele contou que o 

relacionamento com a administração do shopping se desgastou e a decisão de deixar o 

projeto se deu antes mesmo da abertura da exposição, ainda na fase de seleção dos 

trabalhos. Chegou a pensar em sair naquele momento, mas decidiu permanecer até o 

final da exposição, mesmo porque levou em consideração que havia várias outras 

pessoas envolvidas, muitas delas ligadas diretamente a ele no processo, e o transtorno 

seria imenso, optando por cumprir seu contrato até o final de Julho de 2002, quando, 

enfim, poderia deixar o Salão sem maiores prejuízos.   

                             Para o lugar de Waldir Barreto foi chamado o professor da 

Universidade Federal de Goiás Aguinaldo Coelho, que também ocupava o cargo de 

Diretor de Patrimônio da AGEPEL (Agência Goiana de Cultura Pedro Ludovico 
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Teixeira), o órgão estatal responsável pela gestão da pasta da cultura no âmbito 

executivo do Estado. Aguinaldo afirmou que desconheceu o que motivou a saída de 

Waldir Barreto da função que ocuparia pelos próximos dois anos, mas que a recebeu 

com muita naturalidade, visto que, à frente da Diretoria de Patrimônio do Estado de 

Goiás, era ele o gestor responsável por alguns aparelhos públicos do Estado, como o 

MAC-GO, parceiro coadjuvante do Salão desde a primeira edição. Assim que 

Aguinaldo assumiu, firmou, como sua marca, algumas modificações na estrutura do 

Salão e em seu edital de inscrição. A principal – e considerada, por ele próprio, 

determinante – foi o estabelecimento de uma cota na seleção de15 participantes locais e 

regionais, dentre os inscritos para o Salão. Dessa maneira, Aguinaldo considerava que 

defendia os interesses do Estado (que emprestava chancela ao evento), dos artistas 

locais (fomentando a cena local) e do próprio (se fortalecendo politicamente dentro da 

estrutura da estatal, agindo em defesa da reputação do Estado). Aguinaldo defendeu 

veemente a ideia de que o Salão só cumpriria seu papel de fomentador da cena das artes 

visuais locais se estabelecesse esse intercâmbio, justificando o investimento em um 

Salão local. Também considerava um absurdo que os artistas de outros Estados viessem 

ao Salão e ocupassem quase todas as vagas da seleção e, consequentemente, dos 

prêmios. 

Esse posicionamento era contrário ao defendido por Waldir Barreto, 

segundo o qual o simples fato de haver profissionais goianos fazendo parte das 

comissões de premiação já bastava para que, naturalmente, houvesse uma defesa dos 

artistas locais. E isso de fato ocorreu. Um detalhe a se salientar é que, na primeira 

edição do Salão, 3 artistas locais foram selecionados e 01 premiado e, na segunda 

edição, 2 selecionados e 1 premiado. E isso aconteceu sem o regime de cotas. 

                             Seguindo um padrão de montagem profissional, no mesmo local das 

duas primeiras edições, se erigiu a estrutura do Salão, totalmente sinalizado na cor preta, 

cor escolhida para padronizar essa edição (cartazes, banners, catálogo e toda identidade 

visual do projeto). O Salão, totalmente consolidado no cenário nacional, recebeu um 

número de 1202 inscrições, dos quais seriam selecionados 40, sendo 25 de todo o 

território nacional e 15 vagas destinadas a participantes de Goiás, Tocantins, Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e cidades do Triângulo Mineiro. Com essa 

distribuição, Aguinaldo e os demais membros do júri de seleção acreditavam estar 

fazendo um representativo recorte da produção nacional das artes visuais no Brasil, 
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segundo seu depoimento e textos de apresentação do catálogo impresso. A exposição 

ficou aberta ao público no período de 18 de julho a 09 de agosto de 2003.  

                             Outro feito apontado por Aguinaldo como um marco transformador 

na cena das artes visuais em Goiás foi trazer, a Goiás, para fazer parte do júri de 

premiação do Salão, o colecionador, diplomata e empresário brasileiro Gilberto 

Chateaubriand, um dos maiores nomes das artes no país, com mais de 8000 obras de 

artistas nacionais e internacionais em seu acervo (que está em constante ampliação). 

Filho de Assis Chateaubriand, fundador do MASP (Museu de Arte de São Paulo), 

Gilberto nasceu em Paris, mas sua paixão pela arte brasileira, e principalmente pela arte 

modernista, com quem teve contato direto através dos artistas, fez com que se tornasse 

figura eminente no ambiente artístico. É citado por artistas, curadores e outros 

profissionais das artes como um empreendedor de grande sensibilidade e generosidade. 

Desde os anos 1950, Gilberto mantém a prática de adquirir obras de arte, de preferência 

das mãos dos próprios artistas, conhecendo seus ateliês e sua produção. Não foi 

diferente em Goiânia: imediatamente após encerrados os trabalhos como júri de 

premiação, Gilberto Chateaubriand, através do intermédio de Aguinaldo, visitou alguns 

ateliês e recebeu artistas no MAC-GO. Desses contatos, acabou adquirindo cerca de 400 

obras de 25 artistas diferentes de Goiás, obras essas que passariam a fazer parte do 

acervo do MAM-RJ (Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro). Algumas dessas 

obras, inclusive, fizeram parte de uma celebrada mostra de acervo chamada “Novas 

Aquisições”, ocorrida no MAM-RJ, com sala especial dedicada às novas aquisições 

feitas em Goiás. Esse fato teve uma repercussão notável no cenário artístico nacional, 

atraindo atenção de profissionais do meio e, principalmente, da crítica especializada, 

que destacou a participação dos goianos na exposição patrocinada por Chateaubriand.  

                     Outro fato celebrado em 2003 pelo diretor do shopping, Sr. Lourival 

Louza Júnior, foi o Prêmio Comunitário Newton Rique, concedido pela ASBRACE 

(Associação Brasileira de Shopping Centers), vencido em 2002 pelo Flamboyant 

Shopping Center, na categoria de shopping que mais se destaca no cumprimento de seu 

papel social, em função dos resultados e repercussão positiva do Salão Nacional de Arte 

de Goiás - Prêmio Flamboyant; ou seja, o Salão adquiriu uma reputação tamanha que se 

tornou o evento com maior responsabilidade nas artes em Goiás, e isso em pouquíssimo 

tempo. Claro que o investimento financeiro era vultoso desde a primeira edição, mas o 

retorno para o shopping, em termos de mídia espontânea e projeção nacional (e 
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internacional) ainda era muito compensador, segundo todos os depoimentos colhidos. 

Nenhum outro mecanismo de publicidade havia conferido ao shopping tanto status até 

então quanto o Salão.  

                             Outro parceiro importante que passou a fazer parte do Salão como 

um dos realizadores a partir dessa 3ª edição foi a “Fundação Jaime Câmara”, instituição 

sem fins lucrativos, voltada a ações sociais e culturais, ligada à “Organização Jaime 

Câmara”, o maior grupo de empresas de comunicação do Estado - com rádio, jornais, 

televisão, gráfica e agência publicitária. 

                             Os selecionados dessa edição foram divulgados em ata assinada em 

31 de maio de 2003 pelos membros da comissão de seleção: Domingos Tadeu Chiarelli, 

Heitor de Araújo Góes Reis, Leonam Nogueira Fleury, Luiz Carlos Del Castilho, 

Marcus de Lontra Costa e Aguinado Coelho, em suas respectivas categorias. Os 

membros da comissão de premiação lavraram a ata em 11 de junho de 2003 e 

assinaram. Foram eles: Carlos Fernando Filgueiras de Magalhães, Celso Fioravante, 

Gilberto Chateaubriand e Aguinaldo Coelho.  

Quadro 6: Artistas selecionados para a 3ª Edição do Salão Nacional de Arte – Prêmio Flamboyant, por 

categorias. 

Desenho  

 

Mauro Muniz Piva  São Paulo-SP 

Nazareno Rodrigues Alves Brasília-DF 

Sandro Gomide de Souza Trindade-GO 

Rodrigo Godá Goiânia-GO 

Escultura Egídio Rocci dos Santos  São José dos Campos-SP  

Hélio Antunes Branco Niterói-RJ 

Fotografia Renato Marcelo Reis  Salvador-BA 

Eduardo Marin Kessedjian São Paulo-SP 

Francisco Ding Musa São Paulo-SP 

Frederico Dalton de Moraes Rio de Janeiro-RJ 

Nickolas David Rands Porto Alegre-RS) 

Clarissa Monteiro Borges Brasília-DF 

Andréa Rodrigues Farias Brasília-DF 

Gravura 

 

Márcio de Andrade Pannunzio   Ilha Bela-SP 

Rosângela Dorazio Brockhausen São Paulo-SP 

Instalação Paulo Nenflídio de Carvalho  Belo Horizonte-MG 

Maxim Pereira Malhado  Salvador-BA 

José Carlos de Melo- (Recife-PE 
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PREMIADO 

André Venzon  Porto Alegre-RS 

Márcio Botner- PREMIADO Rio de Janeiro- RJ 

Suzi Ayumi Okamoto e Karlla 

Girotto  

São Paulo-SP 

Luís César Monken- 

PREMIADO  

Rio de Janeiro-RJ 

Fabiano Gonçalves Pereira- 

PREMIADO 

João Pessoa-PB 

Pitágoras Lopes Gonçalves- 

PREMIADO 

Goiânia-GO 

Edney Antunes de Lima  Aparecida de Goiânia-GO 

Rodrigo Corrêa Rosa Brasília-DF 

Selma Rodrigues Parreira Goiânia-GO 

Gladstone Machado de Menezes Brasília-DF 

Eliane Maria Chaud Goiânia-GO 

Suyan Sant’Anna B. de Mattos Brasília-DF 

Júlio César Machado Ghiorzi Goiânia-GO 

Objeto: Marinaldo Silva dos Santos  Belém-PA  

Outra:  

 

Rosana Ricalde da Silva  Rio de Janeiro-RJ 

Fábio de Souza Carvalho Rio de Janeiro-RJ 

Marcone José Moreira Marabá-PA 

Pintura:  

 

Elsimar Rosindo Torres  Vila Velha-ES 

Elder Rocha Lima Filho Brasília-DF 

Maria Jussara Chibebe Stein Campo Grande-MS 

Video-Arte:  

 

Elisa de Noronha Nascimento  Florianópolis-SC 

Alexandre Monteiro Gomes Rio de Janeiro-RJ 

Fonte: Catálogo impresso da 3ª edição do Salão Nacional de Arte de Goiás – Prêmio Flamboyant, 2003, 

p.49.  

A ficha técnica do 3º Salão teve alterações consideráveis em relação 

às primeiras edições e ficou da seguinte maneira: 

Quadro 7: Ficha técnica da 3ª edição do Salão Nacional de Arte de Goiás – Prêmio Flamboyant. 

Organização Gregorio Stillo (e equipe) 

Curadoria  Aguinaldo Caiado de Castro Aquino Coelho  

Design da Mostra/Expografia Gilmar Camilo Pereira, Daniel Almeida 

Montagem Cleandro Elias Jorge, Robson Martins Correia, 

André Luiz Rodrigues da Silva 
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Ação Educativa Luiz Edegar Costa, Márcio Pizarro Noronha35 

Mediação  Coordenação – Patrícia Fregonesi, Aluane de Sá  

Mediadores – Graganic de Oliveira Braga, Camila 

Fernandes Vale, Cláudia Regina Babinsky, Danilo 

Bezerra de Souza, Giselle Alves Dias de Souza, 

Luciana Mendes Rebouças Garcia, Maria Beatriz 

Costa Miranda, Mariana Pedrosa Marcassa, 

Sylvana Cotrim Lobo, Wellington Nunes Vitoria 

Fonte: Catálogo impresso da 3ª edição do Salão Nacional de Arte de Goiás – Prêmio Flamboyant, 2003, 

p. 55 

Figura 17: Obra sem título, de Rodrigo Rosa (DF) 

                                              

Descrição da obra: desenho parietal e escultura, 350x400cm, uma das obras selecionadas para a 3ª edição 

do Salão. 

Fonte: Catálogo oficial impresso da 3ª edição do Salão Nacional de Arte de Goiás – Prêmio Flamboyant, 

 2003, p.41 
 

 

 

 

 

 

                                                           
35 O Professor Márcio Pizarro Noronha foi um dos responsáveis pela ação educativa desta 3ª edição do 

Salão Flamboyant, assim como o Prof. Luiz Edegar Costa. A proposta de ação educativa trazia dois textos 

do Prof. Pizarro com as reflexões acerca das obras selecionadas e apresentadas: o primeiro texto que 

trazia o seguinte título “Espaço, paisagem, lugar, território. Um convite às experiências dos marcos e dos 

trajetos humanos e do mundo”; o segundo texto do Professor Pizarro propõe um outro olhar, um olhar 

para o corpo na arte; chamado “Corpo na arte, corpo de artista e corpo-arte”, publicados nos folders da 

ação educativa distribuídos durante o evento. 
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Figura 18: Obra “Exercício de Possibilidade”, de Rosana Ricalde (RJ). 

 

 
Descrição da obra: espelho e plotter, 130x90cm, uma das obras selecionadas para a 3ª edição do Salão. 

Fonte: Catálogo impresso da 3ª edição do Salão Nacional de Arte de Goiás – Prêmio Flamboyant, 2003, 

p. 42. 

 

2.4 - Administrando o sucesso: Quarta edição  

 

                             Com o mesmo curador da 3ª edição, Aguinaldo Coelho, e sem 

grandes novidades, começou a pré-produção da 4ª edição do Salão de Artes no shopping 

Flamboyant, entre os dias 16 de julho e 08 de agosto de 2004, seguindo a reestruturação 

do espaço físico, que, desde a 3ª edição, já teve sua área diminuída (dentro do mesmo 

espaço utilizado, destinado a eventos do shopping, o estacionamento coberto do térreo). 

A diminuição do espaço foi apenas uma adequação espacial às conveniências do 

shopping, mas não foi em detrimento da dimensão do Salão, que, nessa 4ª edição, 

recebeu 1283 inscrições. O Salão demandou menos espaço, uma   vez que selecionou 30 

artistas, ao invés dos 40 da edição anterior, sendo, desses 30, 20 erma artistas oriundos 

do país inteiro e 10 artistas locais, da cota reservada para a região Centro-Oeste, DF, 

Tocantins e região do Triângulo Mineiro.   
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                             A ata da comissão de seleção foi assinada em 30 de maio de 2004 

pelos seguintes membros: Divino Sobral de Sousa, Eduardo Elísio Frota, Fernando 

França Cocchiarale, Walter Sebastião Barbosa Pinto e Aguinaldo Coelho. A comissão 

de premiação, composta por Fabio Cypriano, João Leão Sattamini Neto, Miguel Jorge e 

Aguinaldo Coelho, resolveu premiar 05 artistas dentre os 30 selecionados, constando 

em ata no dia 09 de junho de 2004. A relação dos artistas selecionados e premiados é a 

seguinte: 

Quadro 8: Artistas selecionados para a 4ª Edição do Salão Nacional de Arte – Prêmio Flamboyant, por 

categorias 

Desenho Cayo Vinicius Honorato da Silva Goiânia-GO 

Escultura Jorge Mascarenhas M. Barreto  São Paulo-SP 

Fotografia 

 

Edouard Jean Guillaume de 

Fraipont– PREMIADO   

São Paulo-SP 

Gustavo Mendonça da Silva 

Prado 

(Rio de Janeiro-RJ 

Denilson Rugsvann Belo Horizonte-MG 

Yuri Firmeza Fortaleza-CE 

Alexandre Monteiro Gomes- 

PREMIADO 

Rio de Janeiro-RJ  

Eduardo Marin Kessedjian São Paulo-SP 

Clarissa Monteiro Borges Brasília-DF 

Denise de Almeida Jácomo Goiânia-GO 

Marcus Henrique N. de Freitas Goiânia-GO 

Gravura Marcelo Edmilson Moscheta– 

PREMIADO 

Campinas-SP 

Instalação 

 

Edna Lúcia Gomes e S.de Souza  Belém-PA 

Cézar Yoichi Fujimoto São Paulo-SP   

Patrícia Bermudez Bagniewski Brasília-DF 

Valéria Mundim P. Costa Caldas Brasília-DF 

Edney Antunes de Lima  Aparecida de Goiânia-GO 

Tarcício Pompêo de Pina Goiânia-GO 

Objeto Murilo Peixoto de Holanda Maia 

Sousa  

Fortaleza-CE 

Kátia Jacarandá de Goiânia-GO 

Fábio de Sousa Carvalho  Rio de Janeiro-RJ 

Paulo Afonso Schmidt  Belo Horizonte-MG 

Ticiano Pereira Monteiro  Fortaleza-CE 
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Frederico Dalton de Moraes  Rio de Janeiro-RJ 

Pintura Paulo Araújo Meira Júnior  Recife-PE 

Marcos Lopes de Abreu– 

PREMIADO 

Rio de Janeiro-RJ 

Elsimar Rosindo Torres Vila Velha-ES 

Milton Fernando Marques Dias Gama-DF 

Adams Teixeira de Carvalho– 

PREMIADO 

Sorocaba-SP 

Video-Arte Luiz Flávio Silva  Belo Horizonte-MG 

Fonte: Catálogo impresso da 4ª edição do Salão Nacional de Arte de Goiás – Prêmio Flamboyant, 2004, 

p. 43 

                           Fizeram parte da ficha técnica da 4ª edição do salão: 

Quadro 9: Ficha técnica da 4ª edição do Salão Nacional de Arte de Goiás – Prêmio Flamboyant 

Organização Gregório Stillo (e equipe) 

Curadoria Aguinaldo Caiado de Castro Aquino Coelho 

Design da Mostra/ Expografia Divino Sobral, Gilmar Camilo, Daniel Almeida 

Montagem André Luiz Rodrigues da Silva, Francisco das 

Chagas Oliveira Alves Filho 

Ação Educativa Luiz Edegar de Oliveira Costa 

Mediação Coordenação- Aluane de Sá, Giselle Dias 

Mediadores- Clébia Fraga Pereira, Danilo Bezerra 

de Souza, Deyse Correia de Freitas, Elias Marinho, 

Jacqueline Ferreira de Paula, Luciana Oliveira 

Osório, Marisa Borges de Resende, Rogéria Eler, 

Wilington Nunes Vitória 

Assessoria de Imprensa Oficina de Comunicação 

 Fonte: Catálogo impresso da 4ª edição do Salão Nacional de Arte de Goiás – Prêmio Flamboyant, 2004, p. 49. 
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Figura 19: Obra “Adornos”, de Denise Jácomo (GO). 

 

 Descrição da obra: fotografia digital, 45x585cm, uma das obras selecionadas para a 4ª edição do Salão. 

Fonte: Catálogo impresso da 4ª edição do Salão Nacional de Arte de Goiás – Prêmio Flamboyant, 2004, 

p.19 

 

 

 

Figura 20: Obra “Paisagem em Permanência”, de Marcelo Moscheta (SP). 

 

Descrição da obra: Gravura em metal s/ PVC, 180x400 cm, uma das obras selecionadas para e premiadas 

na 4ª edição do Salão.  

Fonte: Catálogo impresso da 4ª edição do Salão Nacional de Arte de Goiás – Prêmio Flamboyant, 2004, p.30  
 

2.5 - Outra substituição: Quinta Edição 

 

                             A quinta edição apresentou divergências nos depoimentos quanto a 

forma como ocorreu o convite, mas o fato é que saiu de cena Aguinaldo Coelho, ainda 

ocupando a função de Diretor de Patrimônio Cultural e Artístico do Estado, alegando 

incompatibilidade de atividades e de disponibilidade integral para o Salão, e entrou em 

cena uma personagem que já estava envolvida no processo, tendo participado como 
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jurado e feito expografia: Divino Sobral. O novo curador não tinha emprego fixo e, por 

conseguinte, não estava ligado a nenhuma instituição. Portanto, sobrava-lhe toda a 

disponibilidade para ocupar o maior posto no maior Salão do Estado - ele, claro, não 

recusou. A verdade é que o Salão e Sobral tinham, a essa altura, muita afinidade. Ele 

pôde repetir muito da fórmula de sucesso, que por sinal ele conhecia bem, lançando mão 

de uma ostensiva mídia local e nacional, de um edital bem “testado”, com as devidas 

alterações feitas ao longo de sua história, até esta 5ª e penúltima edição. Mas o Salão 

ainda não apresentava nítidos sinais de desgaste, a não ser internamente, nas discussões 

entre o departamento de marketing e o comercial do shopping, quando um tentava 

persuadir o outro (mostrando através de expressivos números), o quão bem o Salão fazia 

para a reputação do shopping e, por esse motivo, deveria continuar sendo o principal 

evento, detentor de praticamente toda a verba anual de ação midiática do shopping.  Do 

outro lado, o departamento que representava os lojistas fazia seu papel de inquisidor, 

como um “advogado da defesa” do consumo direto.  

                            Com uma bela sinalização (e catálogo) vermelho bordô, envergando o 

slogan usado desde a primeira edição - “Brasil Mostra sua Arte” -, abriu-se mais uma 

edição do Salão Nacional de Arte de Goiás – Prêmio Flamboyant e, independente do 

que se discutia nos escritórios administrativos, com um fôlego de 1321 inscrições de 

todas as regiões do território nacional e três inscrições da Argentina, provando que o 

alcance do Salão ainda ultrapassava as fronteiras geográficas. A mostra ficou em 

exposição entre os dias 15 de julho a 07 de agosto de 2005. 

                      Divino Sobral, já a essa altura, tinha um status de artista e crítico 

independente nacional, com trânsito entre profissionais e ambientes de discussão e 

mostragem em alto nível de arte contemporânea. Na verdade, sua esfera de atuação é, 

desde suas primeiras incursões nas artes, em alto nível, ele é reconhecido pela 

inteligência e defesa intransigente de uma arte independente, renovadora e propositiva. 

Tanto que compôs uma comissão de avaliadores consonantes à sua ideia sobre o que 

seria um panorama representativo da produção nacional, para selecionar os 30 artistas 

de 10 Estados brasileiros, dessa vez sem a obrigatoriedade (conhecida como “cota para 

os locais”) de selecionar artistas da região (Região Centro-Oeste, Tocantins e Região do 

Triângulo Mineiro), definida anteriormente por Aguinaldo Coelho como prioritária; ou 

seja, os jurados puderam escolher representantes de qualquer região do país, sem ter que 

necessariamente compor um grupo local. Esse regime de cotas, tão fervorosamente 
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defendido por Aguinaldo, não era tão bem recebido por todos. Aliás, era extremamente 

contestado dentre os profissionais das artes. Talvez tenha sido onde Aguinaldo tenha 

exercitado mais o aspecto político de seu status e do cargo que ocupava como 

representante do Governo.  

                             A comissão de seleção, composta por Adolfo Montejo Najas, 

Agnaldo Farias, José Rufino, Luis Edegar Costa, Marília Panitz e Divino Sobral de 

Souza, assinou a ata oficial que consta no catálogo do evento em 29 de maio de 2005, 

revelando a lista dos 30 artistas que comporiam o Salão. A ata de premiação, com 

assinatura em 08 de julho de 2005, foi assinada por Aguinaldo Coelho, Domingos 

Tadeu Chiarelli, Divino Sobral e Paulo Vieira. O resultado das duas listas, cujos 

premiados listados estão obviamente contidos dentre os selecionados, é o seguinte: 

Quadro 10: Artistas selecionados para a 5ª edição do Salão de Arte de Goiás – prêmio Flamboyant, por 

categorias 

Desenho Rodrigo Godá Goiânia-GO  

Hélcio Jorge de Melo Barros  Rio de Janeiro-RJ 

Escultura Laerte Gomes da Cunha Ramos  São Paulo-SP 

Fotografia 

 

Tânia de Castro Araújo Belo Horizonte-MG 

Otávio Shipper- PREMIADO Rio de Janeiro-RJ 

Tony Camargo  Curitiba-PR 

Hélio Eudoro Rodrigues Junior Porto Alegre-RS 

Rogério Pereira Canella- 

PREMIADO 

São Paulo-SP 

Nazareno Rodrigues Alves São Paulo-SP 

Francisco Ding Musa– 

PREMIADO 

São Paulo-SP  

Patrícia Andrea Sato Osses   São Paulo-SP 

Bruno Vieira de Brito  Recife-PE 

Instalação Mônica Justo da Silva 

Shoenacker  

São Paulo-SP 

Maria Helena Amorim Parrot 

Bastos 

Rio de Janeiro-RJ 

Newman Shutle  São Paulo-SP 

Edney Antunes de Lima Aparecida de Goiânia-GO 

Elyezer Szturm Brasília-DF 

Maria Cândida Mirafglia Cortes 

Coelho 

São Paulo-SP 

Renata Belo Pinheiro Pinto  Recife-PE 
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Isadora Bonder  Rio de Janeiro-RJ 

Valéria Mundim Pena Costa 

Caldas  

Brasília-DF 

Oswaldo Ferreira de Carvalho  Rio de Janeiro-RJ 

Henrique de Souza Oliveira  São Paulo-SP 

Gravura Marcius Monteiro Galan  São Paulo-SP 

Outra Cláudio Boçon  Curitiba-PR 

Yuri Firmeza Fortaleza-CE 

Tatiana da Silva Blass São Paulo-SP 

Pintura Sandro Gomide de Souza- 

PREMIADO 

Trindade-GO 

Fabiano Gonçalves Pereira João Pessoa-PB 

Elder Rocha Lima Filho- 

PREMIADO 

Brasília-DF  

Fonte: Catálogo impresso da 1ª edição do Salão Nacional de Arte de Goiás – Prêmio Flamboyant, 2005, p. 33. 

                   

Além dos 5 prêmios em dinheiro, a comissão decidiu conferir à artista 

Maria Helena Amorim Parrot Bastos (Lena Amorim), uma referência especial do júri 

pela sua obra intitulada “Interiores I”. 

                               A equipe que fez parte da ficha técnica e suas respectivas funções 

dentro da 5ª edição do Salão foi: 

 

Quadro 11: Ficha técnica da 5ª edição do Salão Nacional de Arte de Goiás – Prêmio Flamboyant 

Organização Gregório Stillo (e equipe) 

Curadoria/Design da Mostra Divino Sobral 

Comissão de Seleção  Adolfo Montejo Navas, Agnaldo Farias, José 

Rufino, Luis Edegar Costa, Marília Panitz 

Comissão de Premiação Aguinaldo Coelho, Tadeu Chiarelli, Paulo Vieira 

Montagem André Luiz Rodrigues da Silva, Cleandro Elias 

Jorge, Luciano Martins da Fonseca 

Ação Educativa Carlos Sena 

Coordenação de Mediadores  Rosane Andrade de Carvalho, Solange Amarilla 

Mendes 

Mediadores Aline Gomes Morais, Anna Behatriz Alves de 

Azevêdo, Euzébio Carlos dos Santos, Fernando 

Basílio Portero Simon, Juliana Salvador Coelho, 
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Lara Cíntia da Trindade, Lívia Ribeiro Lacerda 

Mendonça, Márcia Bulha Siqueira, Cândida Lima 

de Souza, Salvador Ribeiro Pedreira Júnior. 

Fonte: Catálogo impresso da 5ª edição do Salão Nacional de Arte de Goiás – Prêmio Flamboyant, 2005, p. 38 
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 Figura 21: Obra “Nota (Série Abstrações Burocráticas)”, de Marcius Galan (SP) 

 

Descrição da obra: Serigrafia s/ papel, (4x) 29,7x21 cm, uma das obras selecionadas para a 5ª edição do 

Salão.  

Fonte:  Catálogo impresso da 5ª edição do Salão Nacional de Arte de Goiás – Prêmio Flamboyant, 2005, 

p.16. 

 

Figura 22: Obra “Tapumes”, de Henrique Oliveira (GO).  

 

Descrição da obra: med. 490x460cm, uma das obras selecionadas para a 5ª edição do Salão, em 2005.  

Fonte: MORAES, Bárbara Lopes. O Discurso da Arte em Goiás - Entre Permanências e Desejos. 

Dissertação de Mestrado.  2013, p. 144. 
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2.6 - Último momento: 6ª Edição  

 

                              Uma pergunta que foi feita a todos os entrevistados foi por que o 

Salão acabou logo após a 6ª edição. Todos responderam se tratar de um desgaste natural 

e que a decisão de descontinuar partiu do próprio shopping (pelo alto custo), que era 

quem patrocinava o evento praticamente na íntegra; ou seja, o shopping se cansou desse 

gasto, especificamente, e optou por retomar sua vida, entendendo-se por isso fazer 

investimentos em outros perfis de eventos com o intuito de trazer mais público para seus 

corredores e, redundando com isso, mais vendas para os lojistas. Outra pergunta feita 

aos entrevistados foi de que maneira havia começado o Salão, resposta que começou 

quase invariavelmente com um nome: Gregório Stillo. Em seu depoimento, Gregório 

admite ser o autor da ideia, o coordenador de toda a engrenagem, o mediador entre a 

administração do shopping e a produção do salão e, principalmente, o homem em quem 

os donos do shopping acreditaram pra investir mais de 4 milhões de reais em um evento 

de arte, sem ambições diretamente comerciais. 

 Mesmo diante da magnitude do que foi o Salão e o que representou 

para as artes visuais em Goiás, ele (confessando ter tido pulso firme sempre) mantém 

uma certa humildade, revelando um pouco de sua personalidade e de seus métodos de 

trabalho, apenas dizendo “se é pra fazer, tem que ser bem feito”. E fizeram. Durante 

todas as edições, não há o que se possa repreender em termos de cuidados estéticos, de 

profissionalismo no trato com os artistas, de valores e liquidação dos prêmios, de 

divulgação do evento. Pelo contrário, foram convidados os melhores profissionais para 

produzir o melhor Salão do Brasil e o Salão Nacional de Arte de Goiás - Prêmio 

Flamboyant chegou a ser considerado o melhor, ao lado do Salão da Bahia. 
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Figura 23: Foto da Exposição da 6ª edição do Salão, momento de visitação. 

 
Em primeiro plano, a obra “Telefone sem fio”, de Eduardo Salvino (SP). 

Fonte: MORAES, Bárbara Lopes. O Discurso da Arte em Goiás - Entre Permanências e Desejos. 

Dissertação de Mestrado. 2013, p. 146. 

 

                             

A intenção da administração do shopping, desde o início do projeto 

em 2001, era que o Salão recebesse a colaboração financeira da iniciativa privada ou via 

fomento de projetos de leis de incentivo à cultura, talvez até do apoio do Estado, para 

que houvesse continuidade, além das edições que aconteceram. Entretanto, exceto os 

parcos recursos captados em alguns editais de leis de incentivo estadual e federal, a 

maior parte do custo continuou sendo arcada pelo shopping, o que fez com que se 

cumprisse o anunciado e se encerrasse o projeto do Salão. E o momento foi esse, logo 

após a 6ª edição. 

A prova de que o Salão ainda teria fôlego pra continuar sua carreira 

foram os 1311 inscritos, de 26 estados brasileiros e duas inscrições internacionais (uma 

dos EUA e outra da Argentina), comprovando o exitoso trabalho de divulgação e 

alcance do edital. A exposição ficou aberta ao público no período de 15 de julho a 06 de 

agosto de 2006, a mais curta de todas as edições.  

                               Aos 28 dias do mês de maio de 2006 foi assinada a última ata da 

comissão de seleção, composta por Bianca Knaak, Cristiana Santiago Tejo, Denise 
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Corrêa dos Santos Mattar, Felipe Soeiro Chaimovich, Marcio Doctors e Divino Sobral. 

A ata de premiação foi assinada em 07 de julho de 2006 pelos seguintes profissionais 

que compunham a comissão: Juliana Monachesi, Paulo Whitaker, Siron Franco e 

Divino Sobral. As comissões referendaram como os 30 selecionados e os 05 premiados, 

os seguintes artistas:  

Quadro 12: Artistas selecionados para a 6ª edição do Salão de Arte de Goiás – prêmio Flamboyant, por 

categorias 
Desenho  Mariana Palma Perosa  São Paulo-SP 

Fotografia Rommulo Vieira Conceição   Porto Alegre-RS 

Gisel Carriconde Azevedo Brasília-DF 

Huilton Luiz Silva Lisboa Curitiba-PR 

Rodrigo Alberto dos Santos Belo Horizonte-MG 

Bruno Vieira de Brito Recife-PE 

Leandro Nossaes de Lima- 

PREMIADO 

(São Paulo-SP  

Manoel de Souza Leão Veiga 

Filho- PREMIADO 

São Paulo-SP 

Francisco Fernandes  Rio de Janeiro-RJ 

Carla Dias de Borba Porto Alegre-RS 

Gravura  Carlos Henrique Túlio  Curitiba-PR 

Instalação 

 

Cristine Viecili  Leone (São Paulo-SP 

Laerte da Cunha Ramos São Paulo-SP 

Érica Regina Ferrari- Grupo 

Hóspedes 

São Paulo-SP 

Leonardo Antônio Botelho 

Videla 

Rio de Janeiro-RJ 

José Roberto Shwfaty Siqueira Campinas-SP 

Evandro Batista Prado Campo Grande-MT 

Objeto Renata de Almeida Lucas  São Paulo-SP 

Miguel Ferreira Guimarães  Brasília-DF 

Outra 

 

César Yoichi Fujimoto  São Paulo-SP 

Eduardo Silva Salvino São Paulo-SP  

Cayo Vinicius Honorato da Silva Goiânia-GO 

Pintura Paulo de Araújo Meira Júnior Recife-PE 

Alexandre Vogler de Moraes- 

PREMIADO 

Rio de Janeiro-RJ  

Hugo Maria de Mendonça 

Houayek  

Niterói-RJ 
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Vídeo  

 

Fernando Peixoto da Costa– 

PREMIADO 

Goiânia-GO 

Rodrigo de Araújo São Paulo-SP 

Alice Miceli de Araújo Rio de Janeiro-RJ 

Marcondes Dourado Barbosa Salvador-BA 

Mariana Manhães Lima- 

PREMIADO 

Niterói-RJ 

Fonte: Catálogo impresso da 6ª edição do Salão Nacional de Arte de Goiás – Prêmio Flamboyant, 2006, p. 42-45 

                           A ficha técnica dos profissionais que assinaram a última edição do 

Salão de Arte de Goiás foi a seguinte: 

Quadro 13: Ficha técnica da 6ª edição do Salão Nacional de Arte de Goiás – Prêmio Flamboyant 
Organização  Gregorio Stilo 

Curadoria/ Design da Mostra Divino Sobral 

Coordenação de Produção/ Secretaria Agleice Assunção, Elton dos Anjos 

Ação Educativa Carlos Sena 

Cenografia Paulo Medeiros 

Montagem 

 

André Luiz Rodrigues da Silva, Cleandro Elias 

Jorge, Luciano Fonseca 

Criação/ Produção Gráfica/ RTV OM&B Propaganda 

Fonte: Catálogo impresso da 6ª edição do Salão Nacional de Arte de Goiás – Prêmio Flamboyant, 2006, p. 51 

 

                             Após o encerramento da 6ª edição, o Flamboyant Shopping Center 

optou por descontinuar o Salão Nacional de Arte de Goiás - Prêmio Flamboyant, 

legando à cidade e ao Estado uma quantidade expressiva de obras adquiridas pelo 

prêmio e cedidas (doadas) ao Museu de Arte Contemporânea de Goiás (muitas delas 

podem ser vistas ainda hoje em exposições do acervo daquele museu). O Salão também 

proporcionou um sem número de experiências e compartilhamentos artísticos de 

fruição, aprendizado, intercâmbio de experiências, negociações de obras de arte. Mas o 

mais importante legado certamente foi, com a constância de um período de seis anos 

consecutivos, trazer o olhar do Brasil para Goiás e para a arte em Goiás (não somente a 

arte “de” Goiás), as possibilidades que isso suscitou na cena local, a consagração de 

uma geração de artistas locais que, ao lado dos demais artistas selecionados, vindos de 

todas as regiões brasileiras, deram vazão a uma reputação que existe ainda hoje: Goiás é 

celeiro de boa arte, principalmente contemporânea.  



 
 

 

86 
 

Nessa pesquisa, não nos focamos em nenhum artista específico, mas é 

fato que o Salão promoveu transformações consideráveis na carreira de vários deles, 

principalmente os que tiveram trabalhos adquiridos por Gilberto Chateaubriand e 

passaram a fazer parte do acervo do MAM-RJ. Apenas essa chancela já referencia esses 

artistas nacionalmente, destacando-os dentre tantos artistas goianos. É o caso, por 

exemplo, de Marcelo Solá, Pitágoras Lopes Gonçalves, Sandro Gomide, Rodrigo Godá, 

Edney Antunes, dentre outros. Além dos artistas, outros profissionais tiveram seu 

momento de reconhecimento e destaque durante o Salão Flamboyant, como 

montadores, coordenadores de ação educativa, curadores, jurados, todos inscritos na 

história da arte local como participantes desse grande evento.      

 

Figuras 24/25: Dois momentos da montagem do trabalho sem título de César Fujimoto, selecionado para 

a 6ª edição do Salão Flamboyant (2006) (1). 

  

 

Fonte: MORAES, Bárbara Lopes. O Discurso da Arte em Goiás - Entre Permanências e Desejos. 

Dissertação de Mestrado. 2013, p. 145. 
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Figuras 24/25: Dois momentos da montagem do trabalho sem título de César Fujimoto, selecionado para 

a 6ª edição do Salão Flamboyant (2006) (1). 

 

Fonte: MORAES, Bárbara Lopes. O Discurso da Arte em Goiás - Entre Permanências e Desejos. 

Dissertação de Mestrado. 2013, p. 145. 

 

 

Figura 26: Obra “Pintura de Retoque – Ilha do Caribe”, de Alexandre Vogler (RJ).  

 

Fonte: Catálogo impresso da 6ª edição do Salão Nacional de Arte de Goiás – Prêmio Flamboyant, 2006, 

p. 2 
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Síntese 

 

                           O termo ‘curador’, em sua significação primeira, refere-se a cuidar, 

curar; no entanto, a função de conservar e preservar as obras de arte precedeu tal 

denominação, surgida em meados do século XX, e adquiriu, no breve período de sua 

existência, significativa relevância e presença para a concepção das exposições. No 

entendimento do rol de atividades assumidas por um curador está o papel de estabelecer 

a ponte entre a crítica - ou seja, a reflexão intelectual sobre uma produção artística -, e o 

mercado consumidor dessa arte, não somente no sentido mercantil da obra, mas 

sobretudo no sentido mais amplo de circulação social dos bens culturais. E, nessa 

condição de mediador cultural, o curador assume uma importante função social, 

interferindo diretamente no cunho da produção e status artístico de seu tempo, podendo 

definir características culturais geracionais transformadoras.                                

O exercício dessa atividade tem por objetivo determinar o 

conteúdo da exposição, normalmente obtido por meio de 

agrupamentos e articulações de semelhanças ou diferenças 

visuais ou conceituais que as obras possam revelar. Para isso, 

geralmente determina-se um conceito ou tema, a partir do qual, 

funcionando como fio condutor, elabora-se o processo para 

obtenção de uma unidade na mostra. (CASTILLO, , 2008, p. 

299-300) 
 

                             A premissa do trabalho de um curador é estabelecer um fio condutor 

conceitual, de modo que a organização da mostra, nos seus mais diversos aspectos, 

constitui-se como um ensaio visual com base em um discurso e referências teóricas. 

Contudo, é necessário ter a ciência de que o modo de apresentação trazido a público é 

um dentre tantas outras possibilidades.  

Esse “ponto de vista” do curador não significa, de forma 

alguma, que seja essa a forma mais acertada de ver 

determinada tendência ou determinado artista, porém 

simplesmente reflete um enfoque individual, passível de 

posterior revisão ou confronto. (AMARAL, 2006, p. 52) 

 

                             No Salão Nacional de Arte de Goiás – prêmio Flamboyant foi 

estabelecido, desde sua implantação, um sistema curatorial cujo curador responsável por 

cada edição, além de escolher o eixo curatorial (o tipo de recorte visual da produção 

artística recente; a predominância de linguagens artísticas, os profissionais responsáveis 

pela composição das comissões de seleção e, posteriormente, de premiação), também se 
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encarregava de repassar a toda equipe ligada à concepção e montagem do Salão, o tipo 

de montagem que gostaria de apresentar, de acordo com preceitos pessoais e repertório 

próprio. Também era da responsabilidade do curador o acompanhamento da produção 

das fotos, produção do catálogo registro, bem como do texto final da curadoria, onde 

apresentava defesa do recorte escolhido para sua edição, podendo ser considerado como 

marca identitária.  

                              A partir das entrevistas, analisando os profissionais convidados para 

comissões, as listas de seleção e premiação de artistas em todas as edições do Salão, 

notamos características identificadoras de cada um dos três curadores, das seis edições 

do Salão: Waldir Barreto teve, sem sombra de dúvida, como maior mérito, a concepção 

e implantação do Salão, partindo de experiências pessoais e profissionais. Estabeleceu o 

que seria o Salão Nacional de Arte de Goiás, desde o release informativo endereçado à 

imprensa, às escolas e aos profissionais das artes, até a expografia final da mostra, 

passando por todas as fases operacionais e estruturais, como elaboração do edital de 

participação, definição de premiações, estratégias de divulgação. Suas preocupações 

perpassavam pelo primor na execução, no estabelecimento profissional do Salão e pelo 

rigor técnico em todos os detalhes. 

                                 Aguinaldo Coelho estabeleceu a relação institucional do Salão com 

o Estado, através da parceria (não pecuniária) com a AGEPEL e o MAC-GO, 

acentuando a importância da chancela do Estado no Salão como status de establishment 

sócio-político-cultural. Também foi responsável pela definição do destino das obras 

premiadas no Salão, com destinação definitiva, em caráter de doação, ao MAC-GO. No 

aspecto cultural, teve relevante decisão de trazer nomes reputados do colecionismo e 

das artes - como Gilberto Chateaubriand e João Sattaminni -, fato que levou artistas 

goianos a figurarem entre importantes coleções nacionais de artes, como o MAM-RJ e 

MAC-Niterói. 

                                  Divino Sobral talvez tenha sido o mais controverso entre os 

curadores do Salão, com definições eminentemente preocupadas com a reputação 

artística do evento, desde a escolha dos jurados – caracteristicamente atuantes e 

fervorosamente defensores das novas linguagens artísticas – até o estilo de montagem, 
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que obedeceu critérios, digamos, mais puristas, com foco não em definições técnicas, 

estéticas ou de gosto, mas de sentido e significância per si36. 

As escolhas de Sobral tangenciaram as possibilidades de exploração 

estética e muito se justificam em função do seu perfil de Artista-Curador. De acordo 

com a observação dessa prática, nessas circunstâncias, esse profissional, esteja 

realizando curadorias de obras próprias ou de outrem, costuma transcender as 

justificativas impregnadas às questões mercadológicas ou de ordem institucional (o caso 

dos dois primeiros curadores do Salão) e se aproxima muito mais de preocupações 

conceituais e de pesquisas teóricas e práticas, podendo ou não se aproximar de suas 

investigações artísticas próprias, dependendo do perfil. No caso específico de Sobral, 

entendemos que sim, ele se aproximou de suas pesquisas e, dessa forma, se distanciou 

mais do público não iniciado, ou seja, o público comum teve maiores dificuldades de 

estabelecer uma relação de fruição com as obras selecionadas para a 6ª edição do Salão.  

Eliane Moura Carvalho, pesquisadora da UFPA, realizou pesquisa 

sobre o tema “O Artista-Curador: Propostas Além da Criação Estético-Conceitual” e 

levantou dados sobre o perfil do artista que também atua como curador no cenário das 

artes visuais no Estado do Pará, destacando:  

Com o avanço da pesquisa acerca das curadorias 

contemporâneas ocorridas em Belém, percebemos diversos 

casos de artistas que trabalham (paralelamente à sua produção 

artística), com a organização de exposições, sejam estas de seu 

próprio trabalho, de outros artistas ou mesmo vinculados a 

instituições culturais e/ou educacionais. Verificamos que 

muitos artistas executam curadorias sem a pretensão de fama 

ou mesmo de enquadramento das exigências vigentes no 

mercado da arte atual; e o fazem, na grande maioria, por 

envolvimento com as questões acerca dos paradigmas atuais da 

arte. Esta relação, efetivada nos projetos de exposição, 

reforçam e assentam a ocorrência do artista-curador, que é 

peculiar nas montagens de exposições ocorridas na cidade. 

(MOURA, 2013, p. 389) 

 Neste ponto do texto, existe a necessidade de desenvolvimento e 

aprofundamento dos conceitos, principalmente dessa posição do artista-curador, como 

alguns pesquisadores veem essa figura e de que maneira se encaixa na cena atual das 

                                                           
36 Divino Sobral foi, segundo depoimentos informais (não registrados na forma de entrevistas), o que mais 

tenha se afastado da possibilidade ordinária de fruição, sofisticando o recorte do olhar profissional e 

distando-se do olhar da fruição dos não iniciados em artes, principalmente em arte contemporânea. Esse 

foi um dos motivos apontados por alguns dos entrevistados para que o Salão apresentasse sinais de 

esgotamento e culminasse no encerramento de atividades. 
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artes visuais no Brasil. Também é preciso que fique clara a definição do que se trata o 

ofício curatorial, onde e como atuam e qual sua necessidade no cenário profissional da 

atualidade. A intenção principal é desenvolver melhor como se deu a atuação desses 

atores em nosso objeto de pesquisa, o Salão Flamboyant. Esse é o propósito desta 

síntese dentro do trabalho. E também de criar um cenário onde a teoria possa corroborar 

com o texto apresentado, de modo que o 3º capítulo possa cumprir efetivamente o 

escopo de análise de todo o texto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

CAPÍTULO 3 

FINISSAGE: ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO 

 

3.1 – Recapitulando 

 Com uma narrativa simples, procuramos nos aproximar o máximo e 

recriar a trajetória do Salão Nacional de Arte de Goiás - Prêmio Flamboyant através das 

informações recolhidas durante esta pesquisa que ora já dura 3 anos. Sobre o Salão, 

sabemos que foram seis anos de bastante trabalho, criação, empreendedorismo, fomento 

de produção, desenvolvimento profissional, notoriedade e credibilidade. Sobre essa 

última colocação, grande parte do sucesso do Salão se deu pela ampla divulgação, 

constatada nos depoimentos dos entrevistados e pela repercussão na imprensa local e 

nacional, o que projetou o Salão de uma forma ímpar, comparado a outros eventos dessa 

natureza no Estado. Jamais Goiás havia estado contextualizado de forma tão respeitosa 

em um evento de artes visuais e esse fato tenha revertido em reputação para o Estado, 

para as instituições envolvidas, para o Shopping Center que sediou, para os artistas e 

profissionais locais. Jamais Goiás havia trazido e voltaria a trazer figuras tão 

proeminentes do cenário das artes visuais no Brasil. Jamais Goiás havia presenciado e 

visitado montagens de exposições tão caras e profícuas. Até hoje, jamais Goiás voltou a 

ver eventos de artes visuais desse porte. Se houve uma lástima, uma queixa comum, foi 

o término das atividades, logo ao encerramento da 6ª edição. Sobre esse assunto, 

voltaremos a falar adiante.  

 As duas primeiras edições do Salão foram de fundamental importância 

no êxito do empreendimento, por vários motivos. Quando se inicia um projeto que se 

pretende continuar, tem-se a consciência que do bom trabalho de implantação depende a 

possibilidade de continuidade. É assim em qualquer segmento. Nesse caso específico, a 

possibilidade de fracasso era grande e nesses focos de fragilidade se concentraram os 

esforços. Nesse sentido, foi feita uma grande e massiva divulgação local e nacional do 

evento. Foram contratados os profissionais expoentes e talhados para cada função, sem 

brechas para a falta de profissionalismo ou favorecimentos que usualmente 

comprometem estruturas de grandes investimentos, principalmente em eventos públicos, 

onde, apesar dos louros “cantados”, nem sempre as expectativas são cumpridas e o 

resultado do detrimento é sempre público, mas nem sempre publicado. Foram atendidas
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e cumpridas todas as exigências técnicas levantadas por Waldir Barreto, responsável 

pela implantação. Houve adesão da classe artística local e nacional, motivada por uma 

‘gorda’ premiação. Houve um compromisso de apoio institucional por parte do governo. 

Foi empregado o know how empreendedor do shopping Flamboyant, lançando mão de 

sua estrutura, pessoal e gestão do evento. Nada disso seria possível sem o detalhe mais 

importante que conferiu instantaneamente a grandiosidade ao evento: o aporte 

financeiro. O custo de cada uma das 6 edições se aproximou, individualmente, a R$ 1 

milhão, valor bastante considerável até hoje, 15 anos passados da edição de estreia.  

 Waldir Barreto deixou para seu sucessor, Aguinaldo Coelho, mais que 

uma ideia de salão, deixou prontas definições como:  estatutos, formato de documentos, 

listas de contatos, planos de expografia, projeto cenográfico, estrutural, de iluminação e 

sinalização, formatação e projetos gráficos de catálogos etc. De todo esse material, 

Coelho aproveitou uma grande porcentagem, fazendo poucas alterações estruturais e, 

principalmente, acrescentando, no edital de chamamento de inscrição, a cota para os 

artistas locais e regionais. Essa característica do edital inserida por Aguinaldo é 

condenada pelos outros dois curadores que assinaram pelo Salão. Tanto Waldir Barreto 

quanto Divino Sobral acreditam que, fazendo recortes locais, a produção local não é 

capaz de se equiparar à produção nacional, ou, pior, sequer consegue se contextualizar, 

por estar protegida pela cota. As duas edições intermediárias do Salão ampliaram 

consideravelmente a quantidade de selecionados expositores, sendo consideradas as 

edições mais inchadas no histórico do evento. Opiniões à parte, a 3ª e a 4ª edições foram 

igualmente bem sucedidas em visitação de público e críticas profissionais e contou com 

o advento da vinda de personalidades como Gilberto Chateaubriand e João Sattamini, 

marchands colecionadores e benfeitores das artes no país, o que ocasionou diretamente 

na aquisição de centenas de obras de artistas locais, enviadas e incorporadas 

imediatamente a importantes acervos nacionais. Não há dúvidas de que um fato como 

este tenha, como consequência, repercutido de forma positiva na inserção de vários 

artistas goianos no cenário nacional e, de forma mais prática, a cena local sentiu o 

impacto, com 25 artistas inserindo este item aos currículos. 

 Divino Sobral, o mais controverso dentre os curadores do Salão, foi o 

responsável pelas duas últimas edições e, talvez por isso, injustamente tenha recebido a
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imputação de que sua responsabilidade na descontinuação do evento tenha sido maior 

do que realmente foi. Sobral conduziu de forma profissional e, assim como os outros, 

teve plena autonomia para compor júri, definir conceito e recorte artístico, definir 

expografia, simplesmente o fez da forma que acreditava ser a mais próxima de um 

modelo de salão, técnica e ideologicamente. Em sua fala como entrevistado, Sobral 

profere suas definições sobre a condução dos parâmetros ligados à arte e, 

principalmente, à arte contemporânea, deixando clara sua devoção aos preceitos que 

compõem seu arcabouço de teoria e prática artística. E, além, faz uma confissão sobre o 

término do Salão, alegando surpresa. Esse detalhe pode ser um indicativo que as 

relações entre Sobral e o shopping caminhavam em tranquilidade. O fato é que suas 

edições são consideradas as mais ousadas e conceituais, com preocupações específicas 

sobre as novas questões da arte, diferente da preocupação de um encaixe na formatação 

de outros modelos, como Waldir Barreto, e do aspecto das políticas de aquisição, 

focadas nas instituições beneficiárias e na inclusão como critério de recorte, redundando 

em contemplação da produção local, preocupações de Aguinaldo Coelho.    

 

3.2 – Veladuras de opiniões 

 

 Foram entrevistadas nove pessoas durante o período da pesquisa, com 

o objetivo de açambarcar o maior números de elementos e informações, de modo a se 

aproximar da verdade dos fatos. Os escolhidos para as entrevistas foram algumas das 

personagens mais importantes na história do Salão e seus depoimentos estão anexados a 

este texto, na íntegra. Por ordem cronológica da entrevista, foram eles, com suas 

respectivas colocações na ocasião do Salão:  

1. Waldir Barreto, implantador do Salão e curador das duas primeiras edições; 

2. Elton Luiz Paixão, assistente imediato de Gregório Stillo no Departamento de 

Marketing do shopping; 

3. Aguinaldo Coelho, Diretor de Patrimônio do Estado e curador da 3ª e 4ª edições 

do Salão; 

4. Gilmar Camilo, Diretor do MAC-GO; 

5. Kátia Barreto, parceira de Waldir Barreto na implantação e assistente de 

produção nas duas primeiras edições; 
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6. Gregório Stillo, Diretor de Marketing do shopping durante as 6 edições; 

7. Aluane de Sá, que participou como responsável pela ação educativa de algumas 

edições; 

8. Divino Sobral, curador das duas últimas edições do Salão; 

9. Alexandre Monteiro, artista selecionado na 3ª e premiado na 4ª edição do Salão.  

 Conforme já foi dito em outro momento deste texto, duas perguntas 

em comum foram feitas a todos os nove entrevistados e as respostas foram bastante 

semelhantes, salvo especificidades de status dentro do projeto e/ou de contexto. Essas 

perguntas foram:  

1ª -  Como começou o Salão e de que maneira se envolveu nele?  

2ª – Por que acha que terminou o Salão ou a que atribui o término?  

A maioria estava próxima ao contexto do Salão quando de sua 

implantação e acabou sendo absorvida ou incorporada ao projeto. Sobre o término, 

ninguém possui uma resposta precisa, mas, em aproximação, arriscaram palpites, alguns 

bem certeiros, sobre a decisão do shopping em não mais custear o evento. Sim, para o 

shopping só fazia sentido continuar o Salão nas condições que vinha sendo realizado, 

com toda a estrutura, sem abrir mão da grandiosidade como evento. Tratava-se de um 

evento caro e cujas demandas eram muito específicas. O Salão conferiu status ao 

shopping, mas, para isso, ele abriu mão de todas as outras ações promocionais e 

comemorativas (exceto decoração e ações natalinas). Esse dilema foi resolvido quando 

o departamento comercial venceu o marketing e decidiu retomar o conjunto de ações 

segmentadas; isso se deu muito em função da saída de Gregório Stillo do comando das 

ações de marketing do shopping. Stillo era o principal defensor de um projeto grande 

como o Salão foi. Segundo ele, não fazia o menor sentido realizar o evento se não fosse 

pra ser grande e bem feito e isso demandaria continuar dispondo de uma enorme verba 

do shopping, a mesma que seria destinada a todas as outras ações.  

A intenção era colher também o depoimento de algum representante 

do Flamboyant Shopping Center, de preferência de Lourival Louza Junior, diretor de 

operações da empresa, e adicionar aos demais depoimentos, oferecendo um olhar de 

dentro pra fora sobre o objeto. Entretanto, foram feitos várias tentativas de contato, 

porém, as respostas foram sempre evasivas ou negativas. Diante e partir disso, 

entendemos que a fala do shopping poderia ser preterida, desde que o restante da 
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documentação corroborasse com o texto final, com as conclusões e depoimentos dos 

demais entrevistados.   

 Apesar da última edição do Salão já ter ocorrido há mais de 10 anos, 

muito da fala dos entrevistados demonstrou frescor nas informações e não houveram 

muitas discrepâncias nos depoimentos, salvo pela limitação de informação devido ao 

status dentro do projeto. Alguns entrevistados trocaram algumas informações, mas nada 

que comprometesse o entendimento da fala como um todo e tampouco influenciasse na 

conclusão de raciocínio do entrevistador. Várias informações foram passadas ao 

entrevistador mediante a garantia de que não fariam parte do texto da entrevista. Muito 

do teor dessas informações confidenciadas não desvirtuava a pesquisa, acrescentando 

apenas impressões pessoais sobre os fatos e opiniões sobre as pessoas envolvidas. Essas 

informações, evidentemente, não foram colocadas nas entrevistas em anexo e não fazem 

parte da compilação de informações apresentadas neste texto.  

3.3 – Outra Documentação: Imprensa e   documentos públicos  

  

A imprensa sempre tem um papel importante na divulgação de 

eventos culturais. Antes do advento das redes sociais, como era o caso até 2006 (ano da 

última edição do Salão), a imprensa tinha a responsabilidade praticamente única de 

divulgar o Salão numa escala maior, acessível à sociedade. Hoje, alguns eventos se dão 

ao luxo de prescindir da imprensa na divulgação de suas ações e atrações e fazem o 

amplo uso das redes sociais pelo acesso rápido, pessoal e nada burocrático, além de 

poder fazê-lo de forma direcionada e muito mais personalizada para os segmentos que 

se pretende atingir. Voltando ao Salão, o principal veículo impresso, o jornal “O 

Popular”, cumpriu seu papel de divulgador de notícias e escalou seus jornalistas de 

cultura para fazer as reportagens relacionadas. Além de Edson Wander, Nádia Timm 

assinou as reportagens das edições de 2001, 2002 e 2003 e Valbene Bezerra cobriu o 

Salão em 2004, 2005 e 2006. Analisando todos os textos publicados por essas duas 

jornalistas sobre o Salão, nota-se que aparentemente ambas não se limitaram a 

reproduzir os releases oficiais do evento, encaminhados pela assessoria de imprensa, 

mas sim, fizeram um trabalho mínimo de investigação e averiguação de conteúdo, 

mencionando entrevistas com as personagens principais e também algumas falas 

colhidas de anônimos no processo, como visitantes do Salão. Além disso, as jornalistas 

também emitiram opiniões pessoais e impressões em relação às obras, à reação do 
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público e ao contexto do Salão de uma maneira geral. Tanto Nádia quanto Valbene são 

jornalistas reputadas no ambiente cultural goiano e continuam exercendo a atividade, 

não no mesmo jornal, mas em outras plataformas e veículos de divulgação.



 
 

 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sobre pessoas, coisas e a ambição da arte 

 Dizer do que restou de um findo salão de arte reconhecido como um 

dos principais (ou talvez “o principal”) do país é tarefa triste, que teve que ser 

arduamente assimilada no dia-a-dia das artes visuais da cidade, logo após aquele 06 de 

agosto de 2006. Há a lembrança vívida de todos que estiveram envolvidos com o Salão, 

como se estivesse apenas adormecido e pudesse retornar a qualquer momento. Mas a 

sensação, com o passado devidamente recolhido ao seu lugar no tempo, é de 

esvaziamento. Esvaziou-se a produção de obras; também esvaziou-se a perspectiva de 

um grande evento do gênero. Os olhares dos de fora, antes lançados com 

embevecimento sobre nossa cidade, agora se desviam, vazios, por pura falta de opção.  

Sobre os artistas locais selecionados e premiados no Salão, conferiu-se que não se 

tratavam de engodos, em sua maioria, ou não estariam por aí com carreiras consolidadas 

na cena nacional, a exemplo de Marcelo Solá e Pitágoras. E continuou esvaziando tanto 

que tem-se a impressão, hoje, de que o Salão, ao invés de fazer bem, fez foi o efeito 

contrário nas gerações seguintes: pouquíssimos artistas foram revelados após essa 

geração do início dos anos 2000. E os parcos que ainda persistem em mostrar talento 

vivem a situação de estarem reféns de um cenário oco, de pouquíssimo interesse nas 

artes; de projetos de exposições subsidiados apenas por leis de incentivo; de uma 

sensação de entressafra, daquelas das quais não se pode dispor.  

O Salão cessou e cessou junto o interesse da população pela produção 

local. Isso quer dizer que a arte, na sua grande forma, não tem encontrado morada em 

nossa capital. O que vemos é um interesse das novas gerações pela arte gráfica ou 

publicitária ou comercial. O que dizer do boom do design entrando em substituição à 

arte? O que dizer das exposições fast food, onde a arte é apenas mais um atrativo entre a 

comida, a moda e outro item que está muito mais ligado ao comportamento que 

qualquer outra coisa? 

 O comportamento do público mudou e, com isso, mudou o nível de 

interesse das pessoas nesse formato de seleção, instituído no início do século XX, que 

elege, por concurso, artistas e obras. O modelo se desgastou e passou a sofrer críticas a 

começar dos próprios artistas que antes cobiçavam os prêmios. As formas de se revelar
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para o mundo moderno implicam em outro tipo de atitude artística, onde postular sobre 

sua obra, não importando a plataforma, pode ser o mais importante. A internet mudou a 

forma do mundo se enxergar e enxergar as coisas e pessoas. Os valores se alteram a 

cada novidade e o que era há pouco deixa de ser numa velocidade inalcançável.  

 O Salão acabou e os salões estão em fase de extinção pelo país e pelo 

mundo. Só restou, por exemplo, em Goiás, o Salão Nacional de Jataí, que já existia 

durante o Salão Flamboyant e resiste em seu papel de revelar novos e consagrar outros 

artistas nacionais, tendo a maioria dos artistas locais também já passado por ali. As 

obras da “Coleção Lourival Louza”, oriundas do Salão Nacional de Arte de Goiás, se 

encontram sob a salvaguarda do MAC-GO e as condições de conservação e o estado das 

obras, de uma maneira geral, é bem razoável. Claro que há casos específicos de obras, 

principalmente de instalações, que encontrariam mais dificuldade em serem 

reproduzidas. Mas não é impossível. Acontece também com obras de suportes 

tradicionais, como os desenhos de Marcelo Solá, cuja técnica de execução contém tinta 

a óleo, e estão emolduradas; os funcionários do museu periodicamente devem fazer uma 

higienização do conjunto de obra e moldura, para manutenção e conservação.  

 Os três curadores do Salão Nacional de Arte de Goiás, Waldir Barreto, 

Aguinaldo Coelho e Divino Sobral, todos trabalham em atividades semelhantes às que 

realizavam à época do Salão. Waldir Barreto é Professor Titular da Faculdade de Artes 

da Universidade Federal do Espírito Santo e realiza curadorias de exposições. 

Aguinaldo Coelho, recentemente concluiu seu Doutoramento na Faculdade de Artes 

Visuais, onde também é Professor Titular; também recentemente, Aguinaldo ocupou 

por períodos curtíssimos os cargos de Secretário de Cultura do Estado de Goiás e 

Superintendente de Cultura na SEDUCE-GO, não se distanciando do poder. Atualmente 

continua ocupando cargo no serviço público e é um dos membros do Conselho Estadual 

de Cultura. Divino Sobral continua realizando curadorias, escrevendo textos críticos e 

recentemente se associou a parceiros na abertura de uma pequena galeria de arte focada 

em artistas contemporâneos.  

Não existe arte sem a ambição de                                      

parar o tempo.                                                              

(RUI CHAFES, artista plástico português) 
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O autor fala 

 Durante o período da pesquisa e desenvolvimento deste trabalho de 

dissertação no PPGH, este autor coordenou duas mostras de arte urbana, fez direção 

artística de uma edição do Canto da Primavera, lançou um livro autoral de poesias 

inéditas, realizou duas pequenas exposições individuais independentes e neste momento 

prepara uma grande exposição individual itinerante, retrospectiva de seus 25 anos de 

carreira artística, sob a curadoria de seu também orientador de Mestrado, Márcio Pizarro 

Noronha, chamada “Das Coisas que Gostaríamos de Dizer ou Fazer”. Essa mostra 

contará, em imagens, a trajetória da construção artística deste autor. Todas as atividades 

realizadas se complementaram com um objetivo único de estabelecer elos de raciocínio 

que pudessem culminar neste trabalho.  

A arte é realmente ambiciosa em suas determinações e desígnios. Mas, 

se conduzida como atividade qualquer, deixa uma margem maior ao acaso; se 

superestimada, destoa-se da humanidade e gera conflitos ao fazedor artístico. A arte 

contemporânea se apropria dessa necessidade criativa e imaginativa intrínseca ao fazer 

artístico e, por vezes, parece romper com a humanidade, mesmo que querendo irromper 

pela humanidade. Numa medida que desconhecemos, tentamos locupletar nossa 

existência com doses de arte, como se disso fosse sair o documento que oficializa que 

vivemos. O quanto fazemos para fruir arte é, na mesma proporção, o quanto deixamos 

de fazer para entendê-la. Sabê-la, quase sempre, pode significar só conhecê-la, e isso 

nunca será necessariamente dominá-la.  
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ANEXO A 

ENTREVISTAS 

  

1. Entrevista com Waldir De Melo Barreto Filho (transcrição de áudio). 

(GOIÂNIA, 17/07/2015) 

Prof. da Universidade Federal do Espírito Santo; Doutor em Arte Contemporânea pela 

Universidade De Granada, Espanha; criador e primeiro curador do Salão Nacional De 

Arte De Goiás- Prêmio Flamboyant.  

 

Entrevistador (E):A começar disso, na ocasião do Salão, o que você estava fazendo, 

qual era sua ocupação na cidade de Goiânia? 

WALDIR BARRETO (W.B.): Em Goiânia, nenhuma. Eu não tinha nenhuma 

ocupação em Goiânia. Eu tinha estado em Goiânia apenas uma vez, quando eu trouxe a 

exposição do Bispo que rodou o Brasil e passei por Goiânia; na época eu era diretor do 

Museu do Bispo. 

E: Quer dizer que você não morava aqui? 

W.B.: Não.  

E:Não chegou a morar em Goiânia? 

W.B.: Cheguei a morar exatamente, coincidentemente para o Salão...  

E: Para o Salão?  

W.B.: Não sei nem se foi para o Salão, foi uma coincidência que é difícil de determinar 

o que ocasionou o quê. Mas é que exatamente quando surgiu a oportunidade de fazer o 

Salão eu estava me envolvendo sentimentalmente, emocionalmente com a cidade de 

Goiânia e já estava em dia de pensar no tipo de mudança; ou eu me mudaria para 

Goiânia ou me mudaria para a cidade do Rio de Janeiro. Como a tarefa que eu cumpria 

no Museu do Bispo era uma tarefa que eu julgava cumprida - é um museu limitado, não 

tinha pra onde ir - o que tinha pra fazer lá já estava feito, eu já procurava outros 

horizontes, e apareceu o Salão, acho q uniu tudo e eu falei “eu vou ter essa experiência e 

vir pra Goiânia e vim pra Goiânia e morei aqui exatamente nesse período em que fiz os 

dois primeiros Salões, foram os anos que morei em Goiânia.  
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E: A gente precisa tentar imaginar em que cenário esse Salão se inscreveu na 

cidade, porque você tinha as suas próprias impressões e também colheu as 

referências por outras pessoas; que cenário você encontrou, culturalmente 

falando? 

W.B.: O típico cenário brasileiro, sobretudo de uma cidade fora do eixo Rio - SP, onde 

você tem uma assimetria muito grande entre a esfera institucional da cultura e a esfera, 

digamos, informal, vital da cultura. Então eu encontrei um cenário de uma esfera 

institucional profundamente precário, acho que mais do que precário... porque quando a 

gente fala que é precário, existe uma certa condescendência com as instituições, como 

se elas realmente estivessem tentando fazer alguma coisa e elas não estão conseguindo, 

e não é o fato. Aqui, a Secretaria de Cultura que eu encontrei aqui, havia inclusive uma 

certa disposição avessa à cultura, refratária à cultura. Mas no subsolo, no substrato, 

nesse ambiente informal, uma vida super pujante... Uma cidade, inclusive... Como eu 

cheguei em Goiânia via esses contatos, essas primeiras conversas com o Secretário de 

Estado, com o Governador, eu tinha inclusive uma certa... um certo preconceito com a 

cidade de Goiânia; tive muita dificuldade de adaptação pessoal, embora eu não seja 

praiano, senti muita falta do mar, mas a partir do momento em que eu fui conhecendo a 

cidade fora do Palácio, eu sou apaixonado pela cidade de Goiânia, hoje eu sou um 

defensor da cidade de Goiânia. Eu morei dois anos apenas aqui, mas alguém que me diz, 

por exemplo, né: “Ah, Goiânia é pequeno, né” ... eu fico super ofendido (risos). Então 

eu encontrei uma cidade bastante pujante, com uma juventude com muita vontade de 

trabalhar, de fazer arte e foi o cenário, que é o cenário que tinha que ganhar 

visibilidade... a primeira demanda é essa, esse cenário tem que ganhar visibilidade e, 

dependendo de um museu municipal, de um museu estadual, de uma universidade, uma, 

duas galerias privadas, esse material não vai ganhar visibilidade nunca! Num primeiro 

momento foi esse.  

E: Você está com 54 anos, isso aconteceu há 15 anos, você tinha, portanto 39, 40 

anos, e já com um currículo com passagens por grandes instituições, você tinha 

conhecido Goiânia através de um contato com Gilmar Camilo do MAC-GO, na 

Exposição Do Bispo. 

W.B.: Eu conheci Goiânia a primeira vez em 1999. Foi... eu simplesmente estava no 

meu escritório, o telefone tocou, eu atendi, eu achei ótimo, eu adoro esse tipo de 

contato, eu adoro a pessoa que chega e fala “olha, meu nome é tal, eu tô em tal lugar, eu 
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trabalho nisso, a vontade é essa, é possível?”. Daí a gente começou a trabalhar a 

possibilidade de trazer o Bispo, facilitou muito porque era uma exposição itinerante, 

então facilitou muito a logística, cada cidade pagava só a ida, a volta já pagava outra 

cidade ... é ... e foi assim que aconteceu; um processo muito rápido, menos de um ano, 

em poucos meses eu falando só com o Camilo, com o Gilmar, em poucos meses, a gente 

resolveu e a exposição ‘tava aqui. E aí eu vim pela primeira vez a Goiânia. 

E:Voltando à questão do Salão, você foi pro seu escritório, pro seu computador, 

idealizou isso e apresentou esse projeto para quem? 

W.B.: O processo foi o seguinte... realmente, Sandro, eu não vou saber te dizer... 

realmente eu imagino que foi a Kátia (Barreto), não posso te confirmar, mas eu não sei 

dizer quem foi inicialmente que acendeu a centelha no shopping. Eu sei que o Shopping 

me procurou. 

E: Então você foi procurado pelo shopping? Mas você já estava com a ideia do 

Salão? ou o shopping te procurou com uma demanda? 

W.B.: Ainda não. O shopping me procurou com uma demanda que era a seguinte: era 

projeto do shopping ter dois ou três grandes eventos de penetração nacional. Tinha um 

de moda, queria um de arte e pronto, ponto final. Aí sim, aí eu entrei no escritório, 

pensei em várias possibilidades e pensei no Salão, que no momento era o mais viável. 

Montei o projeto, voltei ao shopping, reapresentei ao shopping, montei um projeto 

relativamente ambicioso, eu diria até talvez psicologicamente, inconscientemente, sem 

sentir, eu montei um projeto pra ser negado e o projeto foi aceito de ponta a ponta sem 

nenhuma observação. Isso, assim, eu falo até hoje, aonde eu vou eu falo isso, onde eu 

falo no Brasil, assim, esse shopping foi uma das coisas mais impressionantes que eu já 

conheci. 

E: E principalmente, por se tratar de shopping, a gente sabe que existe esse embate 

entre o comercial e o marketing. O marketing tentando fazer ações culturais, 

mesmo confundindo lazer com cultura às vezes, mas, enfim, mas há sempre a 

barreira do comercial. Como foi isso? 

W.B.: É, na época, meu contato com o shopping era um gerente que havia no shopping 

chamado Gregório Stillo. 

E: Você já conhecia ele? 
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W.B.: Não. Foi ele que procurou, ele foi meu primeiro contato e dali pra frente foi o 

interlocutor até o final. E, na época, o Salão se encaixava num projeto... outra coisa que 

achei muito interessante, das poucas reuniões que tive com o dono do shopping, o 

(Lourival) Louza, achei muito interessante, esse shopping, ele não fazia nenhum, pelo 

menos que eu tive contato, ele não tinha nenhum projeto de curto prazo; todos os 

projetos que o shopping fazia eram de médio, longo prazo, desde expansão física até a 

absorção de valores, né. Dentro desses projetos que esse shopping tinha, primeiro que 

ele tinha um projeto de expansão sócio-territorial que esse shopping pretendia virar um 

verdadeiro bairro, quase uma cidade dentro de outra cidade, onde o shopping seria o 

epicentro desse lugar. Agora o shopping tinha um projeto de agregar valor que era 

bastante ambicioso; esse shopping queria ser conhecido como latino-americano, no 

ambiente latino-americano, esse tinha a pretensão de entrar no MERCOSUL, não sei 

porque vias, nunca me interessei muito. Mas fazia parte desse projeto ele angariar 

pontos nesse contexto de penetração social na comunidade. Então o interesse foi daí.  

E: Eles devem ter tido lá suas reuniões, seus brainstorm e vieram com essa ideia 

que um Salão teria esse efeito. 

W.B.: Exatamente. Eles tinham pleno... eu dei sorte nesse projeto porque eu dei muita 

ênfase nessa questão da comunidade, na visitação e essa capacidade de que um Salão 

teria de tornar esse shopping nacionalmente visível, isso rendeu lá, eles conseguiram o 

que queriam. Por exemplo, esse shopping ele ambicionava muito um prêmio desse 

ambiente de shoppings que é um prêmio latino-americano e parece que é uma coisa 

super valorada e todos os shoppings ambicionam muito e o Flamboyant ganhou, ganhou 

por causa do Salão. Agora, eles tinham plena consciência de que era fundo perdido. Mas 

eles entendiam que esse fundo perdido valeria a pena pra esse tipo de imagem que eles 

queriam ter. Eles queriam se destacar, era um tipo de conceito que eles queriam para o 

shopping que não tem nada a ver com o conceito meramente comercial. O shopping 

Flamboyant, ele queria se tornar quase que uma entidade supramercadológica, 

metamercadológica, é uma entidade que participa da vida comunitária onde a questão de 

mercado ela vai sub repetir-se quase imperceptível, então ele queria atingir cultura, 

educação, lazer. 

E: Porque eles têm um braço que é o Instituto Flamboyant e, com ele, eles 

pretendem preencher essas lacunas.  
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W.B.: Isso. E aí e o Salão se encaixou. Foi mais ou menos o que o Milton Nascimento 

fala da carreira dele; não foi o melhor shopping do Brasil, mas foi o shopping certo, no 

momento certo, com a pessoa certa.  

E: Então deve-se a esse contato do Gregório Stillo, que na época era assessorado 

pelo Elton (Paixão) que hoje é gerente de marketing em outro shopping. Quero 

saber se ele (Elton) teve relevância no processo? 

W.B.: Eu acho que o Elton esteve para o processo assim como a Kátia esteve pra mim. 

E: Dando suporte. 

W.B.: Fundamental, fundamental. Eu me lembro que o Elton era o tipo de pessoa que 

faz 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo... Era um negócio impressionante, uma máquina. Eu 

diria o seguinte, tudo bem que tem uma postura aí de concepção, de mentalidade, de 

coordenação, seja lá o que for; o Gregório tem lá a posição dele que é o cara que ‘tá 

com a mão no dinheiro, o cara que tinha contato com o dono do shopping, o cara que 

batia o carimbo sim ou não, mas sem Elton, Kátia, esse Salão não sairia, não tinha como 

sair.  

E: E você ainda tinha sua vida no Rio de Janeiro? Durante quanto tempo isso? 

W.B.: Logo depois eu me desliguei, assim que mudei pra Goiânia, já pedi demissão no 

Museu (Bispo do Rosário).  

E: Mesmo porque o projeto aqui seria de monta, que valeria a pena inclusive 

financeiramente fazer esse deslocamento? 

W.B.: É. Me sustentaria, pelo menos por um período. Não tinha como; era um projeto 

de 26 horas por dia. 

E: Só quero que você repita, por favor, as pessoas que estavam ao seu lado nesse 

momento. Você já mencionou a Kátia Barreto; teve mais alguém que tenha dado 

suporte, inclusive na logística que você não conseguiria atender sozinho? Alguém 

que você recorda e que acha relevante mencionar? 

W.B.: No início foi assim, uma coisa que ficou muito clara e estabelecida entre eu e  o 

Gregório, quando a gente começou a discutir o custo desse Salão; então eu falei, 

“Gregório, costuma-se buscar apoio e sobretudo porque esse Salão que vocês vão fazer 

aqui é um salão que, embora leve o nome do shopping, você têm que estar 
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consciente...aliás eu falei isso pro Louza... vocês têm que estar consciente que a 

tendência é que o salão se descole do shopping, porque esse Salão, ele vai aderir ao 

Estado, ele vai aderir à palavra Goiás”; aliás,  por mais que aqui ele ficou conhecido 

como Salão Flamboyant, ele vai ficar aderido ao Estado, ele vai ser um patrimônio do 

Estado. E esse projeto, eu fiz um projeto de 5 anos, um projeto de 5 edições como um 

salão nacional e a partir da 6ª edição ele passaria a ser um salão latino-americano. Aliás, 

eu não sei se me lembro bem: ele seria um salão sulamericano e depois seria um salão 

latino-americano. Então a ideia era tratar Goiás como uma espécie de foco agregador. 

Inclusive com potencial subversivo, com potencial de deslocar um pouco esse centro 

Rio –SP, elo menos aqui nos países vizinhos... e se valer aqui dessa posição geográfica 

da cidade. Então quando nós discutimos sobre o custo do Salão, porque ele foi se 

espantando com os valores, eu falei: “então, Gregório e Louza, né... pode-se buscar 

apoio; mesmo que seja apoio mínimo, visitação de outras cidades, de outros Estados. 

Que o Estado disponibilize ônibus, esse tipo de coisa”. Isso eu não esqueço nunca mais 

porque eles foram taxativos: “No momento o Estado não. O shopping vai bancar tudo, 

desde a fita crepe até o helicóptero se for preciso um helicóptero”. Bom, então eu falei 

“beleza, então vamos lá!”. A partir desse momento eu pensei o seguinte; como eu pensei 

num salão nacional, eu precisava de um multiplicador, até porque eu não tinha nenhuma 

relevância no cenário nacional, então eu precisava de um multiplicador, de um 

companheiro e eu chamei o Luiz Camilo Osório, que, na época, tava como curador do 

MAC de Niterói. Hoje ele é curador do MAM -RJ. Eu pedi pro Camilo me dar uma 

ajuda só nessa parte de montagem de comissão, essa primeira comissão, e também na 

divulgação. Ele falou “beleza, vamos lá!”. A partir daí, a pirâmide que se montou foi a 

seguinte; eu tinha eu com a ajuda do Camilo e o auxílio prático da Kátia, do outro lado 

tinha o Gregório com o auxílio imediato do Elton e a partir daí nós começamos a montar 

a pirâmide do Salão. Então a gente começou a chamar estagiário, secretária, então se 

montou o staff do Salão, digamos assim, que não era grande. Se não me falha a 

memória, nós chamamos 5 meninas que funcionaram como staff misto que operavam 

como secretárias, ao mesmo tempo recebeu as primeiras pessoas, a comissão julgadora, 

deu esse apoio logístico e o shopping se responsabilizou em contratar todo tipo de 

trabalhador braçal mesmo... marceneiro... por exemplo, quando o shopping não tinha, 

muita coisa o shopping já tinha, quando não tinha pra suprir qualquer técnico, um 

técnico que, por exemplo...  
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Pra gente montar, eu fiz um projeto de luz pra esse Salão que também 

me fugiu a memória, mas eram duzentas e tantas, trezentas e tantas lâmpadas, eu 

comecei a fazer o orçamento desse material no Brasil e a melhor oferta, porque eu 

queria uma lâmpada da Philips, era a luz que eu queria, só que Philips cobrava 

caríssimo por essa lâmpada e deu, assim, uma série de sortes também que o Salão teve... 

a OSRAM tinha acabado de lançar, começar a produzir, assim, um mês antes, coisa 

nesse nível, acabado de produzir uma lâmpada, porque ela queria entrar no mercado 

brasileiro como concorrente da Philips, uma lâmpada semelhante que era menos da 

metade do preço, só que a coisa estava de tal maneira que eu precisava comprar 

diretamente da fábrica e não tinha quem montar, então, pra montar nós tivemos que 

contratar porque foi um trabalho montar aquela grade de luz. Então quando foi preciso 

esse tipo de... nós tivemos que contratar. Por exemplo, aquela lona da entrada, aquela 

lona nós tivemos que ir até Camaçari na Bahia pra comprar. Porque que eu fui 

pessoalmente? Primeiro que a fábrica nunca tinha vendido uma lona dessa, então eu fui 

lá para desenhar a lona da fachada prata, exatamente por causa disso; segundo, que eles 

nunca tinham feito na cor prata. Então, essa cor aí eu e a menina sentados juntos, eu e a 

química, nós misturamos juntos pra chegar nessa cor, inclusive essa cor entrou no 

catálogo da fábrica, essa lona veio pronta. Pra subir essa lona foi uma logística, o 

shopping teve q alugar tudo fora, grua, técnico, então isso, assim, foi sensacional.  

E: Cinematográfico, né? Bom, agora uns detalhes de números, você se lembra, no 

projeto que apresentou, na planilha original, qual o número que você apresentou 

para o shopping que eles compraram imediatamente? 

W.B.: Não lembro mesmo, o que eu posso fazer é tentar localizar isso em casa.  

E: Não que faça tanta diferença pra pesquisa, mas é só para tentarmos mensurar a 

dimensão disso e a relevância disso, pra aferir, inclusive, qual a relevância 

histórica desse projeto. 

W.B.: - O que eu posso te dizer é que, como projeto, era projeto mesmo, porque era 

mera projeção... por exemplo, uma fachada dessa, ela não tava no projeto, eu nunca 

tinha pensando numa fachada dessa. 

E: Quem desenhou o Salão? Você teve ideia e contratou profissionais pra 

desenvolver o layout ou....? 
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W.B.: E você diz do espaço? Do espaço, nós pensamos juntos; nós descemos para o 

estacionamento e o Gregório me explicou. Teve um facilitador: o espaço já era usado. 

Eles já faziam um evento de moda, então eles já usavam assim. O que nós mudamos foi 

que nós tomamos mais espaço. O projeto de moda vinha muito na entrada da garagem, 

nós afastamos o Salão desse lugar, porque eu queria mais silêncio, afastamos pra... 

porque eu queria um afastamento desse lugar que circula os carros, onde as pessoas 

estão entrando pro shopping. Outra coisa que mudou, não, é nisso, nisso eles já tinha, 

experiência, inclusive boa parte do material que fechava as paredes para o Flamboyant 

Fashion foi reutilizado. Tivemos que adaptar uma coisa aqui ou ali, por exemplo, eu me 

lembro de um fato quando a gente teve que fixar um trabalho que foi selecionado da 

Angela Kleiber, do Rio de Janeiro, o compensado simplesmente não segurava o 

trabalho, então tivemos que criar toda uma adaptação pra que aquele trabalho ficasse 

fixo na parede. Nós conseguimos um espaço que só tinha 2 colunas; era um espaço de 

1200 metros quadrados mais ou menos que só era interrompido por duas colunas, dois 

pilares, na verdade era um vão enorme. Não, uma coisa que tem que ser marcado... é 

que boa parte das pessoas aqui de Goiás até hoje a ficha não caiu. Assim, a pessoa que 

não é de Goiás e veio ver esse Salão, a pessoa não esqueceu nunca mais disso, ela falou 

“eu nunca vi um espaço tão incrível” que é um espaço de 1200 metros quadrados, com 

6, 7 metros de pé direito, uma grade de luz específica para obra de arte, que não produz 

sombra, não tem vibração, uma luz que não tem cor, uma luz branca. Um vão aberto, 

6m pé direito, só tinham dois pilares... e o que nós fizemos com esses dois pilares? Nós 

simplesmente isolamos eles esteticamente, transformamos eles de pilar em coluna, pra 

ele ficar condizente com um cubo branco; nós transformamos eles em duas pequenas 

paredes que receberam trabalhos também, então foi até um ganho, mas tudo isso fomos 

nós, não teve um designer. O que teve foi pra criar a logo, isso realmente teve 

profissional pra fazer.  

E:A estrutura foi um consenso? Eles permitiram tudo que você sugeriu? 

W.B.: De alguma maneira a ordem era assim, eu propunha “é possível fazer isso?”, isso 

riscado no papel, então o shopping falava, o Gregório falava “olha, nós já fazemos 

assim”, então eu falava “então porque não fazemos assim? Dá?”. Se eles diziam que 

dava, a gente fazia. Era simples assim, nada muito burocrático.  

E: Então você está me dizendo que teve autonomia total? 
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W.B.: Completa!  

E: Pelo fato de ser um shopping eles nunca sugeriram “olha, nós precisamos que 

nossos clientes passem por aqui”?  

W.B.: Eu nunca ouvi isso. Não deram palpites em nomes, em nada na concepção do 

projeto. 

E: Não houve nenhum assédio no sentido de fazer com os comerciantes do 

shopping ou pessoas da administração? Algo assim? 

W.B.: Nada. Inclusive, eu diria o seguinte, justamente prevendo isso é que o shopping 

teve a decisão que... nas primeiras edições arcariam com tudo, justamente prevendo esse 

tipo de interferência.  

E: Então você adquiriu um poder absurdo? 

W.B.: Absurdo! 

E: Nesses dois anos então você era a figura mais importante no estado. 

W.B.: É. Eu tive uma autonomia pra fazer esse evento que, 11 em cada 10 curadores, 

diretores e promotores culturais do mundo sonham, gostariam de fazer assim, de ter 

uma oportunidade dessas. Assim, o grau de receptividade, de abertura desse shopping, 

que eu gosto de insistir, é difícil explicar. Grande mérito pro shopping.  

E: Você acabou de me dizer que você criou essa função, essa figura de curadoria 

em salões no Brasil. 

W.B.: Até então, esse tipo de formato de salão de arte no Brasil nunca se criou, parecia 

meio incoerente, o curador no Brasil parecia uma coisa associada às exposições 

autorais, temáticas, que acompanham o trabalho dos artistas, essa coisa não tinha sido, 

nunca houve um salão com curador. Eu criei a figura do curador para o salão de Goiás, 

porque, inclusive, fazia parte das nossas pretensões criar, a partir de Goiás, uma 

renovação com esse formato. E porque que eu pensei num curador pra Goiás? Primeiro, 

esse salão era um salão que criava, ele criaria acervo.  

E: Então você já pensou antes que seria prêmio aquisição, e que isso, essas obras já 

iriam pro MAC-GO? Que era a instituição com a qual você já havia mantido 

contato. 
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W.B.: O formato era o seguinte: esse salão daria prêmios, esses prêmios seriam de 

aquisição e essa aquisição seria do shopping, uma coleção particular do shopping, e o 

shopping daria seu nome, algo como “Coleção Louza”. Mas o shopping escolheria o 

nome dessa coleção, seria uma coleção privada que seria cedida em comodato ao museu 

do Estado, que é o MAC-GO, que é um museu público, estatal, com enormes 

dificuldades de se manter, que tem dificuldade de comprar papel higiênico para o 

banheiro, imagina adquirir obra de arte. 

E: E que até então só tinha um modesto salão que havia sido absorvido dos salões 

da extinta CAIXEGO. 

W.B.: Exatamente. Então, seria unir o útil ao agradável. Então, pra começar uma 

coleção de arte, deveria começar a partir de uma proposta inicial e não sair juntando 

trabalhos aleatoriamente, então daí a curadoria. Então a ideia é que as comissões 

julgadoras, elas fossem montadas já com esse direcionamento de uma certa linguagem a 

ser usada pra composição de uma coleção em Goiás de arte contemporânea. Isso era 

explicado, isso era conversado, cada comissão sabia disso, o perfil e de alguma maneira 

a escolha dos trabalhos eram guiados por esse perfil. Discutiam a prioridade em mídias 

tecnológicas, havia uma discussão sobre isso. O salão então, outro direcionamento 

importante para esse salão que criou muita polêmica na época, outra decisão que a gente 

teve que ser muito firme era decidir o seguinte, se entendeu equivocadamente esse salão 

na época, que era comum. Porque a compreensão imediata provinciana ela é assim 

mesmo, que era uma ideia que esse salão seria uma espécie de janela de artistas goianos 

para o Brasil.  

E: Mas você fala isso por parte de quem? 

W.B.: A própria comunidade, a comunidade artística... ou se criou uma expectativa 

gigantesca nesse salão; se o artista goiano não conseguia expor em lugar nenhum, não 

conseguia fazer nada e “opa, tem um grande evento no meu Estado e quer estar nele, 

porque ele que vai me catapultar para o Brasil”, havia essa expectativa. E o 

direcionamento do shopping era exatamente o inverso, era criar uma janela dentro de 

Goiás do Brasil; era pra mostrar o Brasil em Goiás e não mostrar Goiás no Brasil. Era 

exatamente o inverso. Isso criou muita polêmica, né, porque os trabalhos, eles 

chegavam anônimos e isso é importante ser dito, inclusive isso está na raiz do estopim 

da minha saída do Salão, porque uma coisa que fiz muita questão, que não é novidade, 
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eu não inventei isso, mas nem todo salão usava, os trabalhos eram mandados de forma 

anônima, a identidade vinha lacrada. Então a comissão julgadora aqui em Goiás, pelo 

menos nas duas primeiras edições que eu dirigi, os trabalhos foram julgados sem nomes, 

eles foram julgados baseados na proposta e na demanda que a curadoria criou.  

 E: E isso vinha tácito em edital? 

W.B.: Sim, de como proceder a inscrição. Então as identidades, elas eram reveladas 

depois que os trabalhos eram escolhidos. Na verdade, se não me engano, em três etapas: 

havia uma triagem feita internamente pelo shopping, então no caso eu participava dessa 

triagem; essa triagem, eu não tenho “prurido” nenhum em falar isso, era um salão 

nacional, na primeira edição nós recebemos trabalho do Acre, do Amapá, na primeira 

edição, eram... eu não vou saber te dizer isso, mas eu acho que na primeira edição nós 

recebemos quase 3000 trabalhos, dois mil e tantos, eu não vou saber exatamente, então 

assim, isso é impraticável em qualquer... pra sair 30, 40 trabalhos daí, impraticável. 

Então fazia uma triagem e essa triagem é muito clara, o que essa triagem tirava? Essa 

triagem tirava desenho infantil, porque tinha desenho infantil, preto velho... 

E: Tinha de tudo, a gente sabe como é. eu de vez em quando sou convidado pra ser 

jurado em pequenos salões, principalmente o Salão de Jataí, onde tenho uma boa 

relação com o museu e atualmente é o único salão nacional de arte em Goiás, de 

uma cidade do interior a 300 km da capital e conta com muito respeito fora, 

principalmente dos jovens artistas, meio que incluíram o salão do MAC-Jataí no 

calendário e tem revelado muita gente boa para a cena nacional e também ocorre 

essa questão dos ‘locais’ acharem que o salão deve abrigá-los. 

W.B.: Então tem uma segunda triagem, já feita com a comissão já em Goiás, que 

reclamavam dizendo “olha, eu nunca trabalhei tanto como esse salão nos faz trabalhar” 

(risos).  

E: E quem fazia essa primeira triagem? Vocês mencionou pessoas do shopping, 

você pessoalmente e quem mais? 

W.B.: Mais dois ou três convidados, gente do meio, gente daqui, pra fazer o primeiro 

corte. 

E: Uma peneira bem grossa? 
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W.B.: Peneira grossa! Sem nenhum tipo de elucubração, inclusive a gente deixava 

passar muita coisa que a comissão reclamava “pelo amor de Deus! Isso aqui?” Não, 

porque tem que ter. Então reclamavam muito porque havia dois estágios de seleção, eles 

ainda tinham que fazer uma primeira triagem nessa segunda fase, e só depois que eles 

iam escolher os selecionados. 

E: Isso de não assinar já era novidade ou você estava repetindo um modelo? 

W.B.: De não se identificar? Não, isso já existia. Não é comum, muita gente nem pensa 

nisso, mas o salão carioca muito tempo foi assim, o salão de SP. Assim, pra mim, era 

muito fácil porque eu sempre fui funcionário público, então pra mim essa coisa da 

licitação, do cuidado com a isonomia era muito tranquilo, então a gente teve esse 

cuidado. Então outro cuidado que eu tive, porque eu sabia que ia gera esse tipo de 

coisas, porque a expectativa, ela começou a surgir ainda quando a gente estava 

pensando o Salão, o Salão estava sendo montado, então o que eu fiz? Eu me lembro que 

eu convidei alguns integrantes da comissão, da primeira, se não me engano era o 

Camilo, o Marcos Lontra (+) 

E: Para a seleção oficial ou para a primeira peneira? 

W.B.: Para a oficial, mas eu pedi pra eles virem antes pra cidade, porque o que eu fiz 

com eles foi o seguinte: antes de começar qualquer coisa, eu fiz uma palestra com eles; 

era quase uma exposição pública, como se faz nas coisas do Governo, uma audiência 

pública, era quase isso. Simplesmente pra explicar o que era o Salão. Não apareceu 

praticamente ninguém, poucas perguntas, mas a pergunta que batia e repetia era essa: 

“por que tem poucos goianos?” E a gente explicava que a intenção não era essa. E você 

vê, o que é incrível e, na época, nenhuma imprensa destacou isso, foi capaz de sacar 

isso, porque o olhar é sempre negativo, né; o que é incrível é que mesmo os trabalhos 

sendo selecionados de maneira anônima, se não me engano na primeira edição, três ou 

quatro goianos. Isso batendo de frente com SP, RJ, Rio Grande do Sul; isso ninguém 

prestou atenção. Ué, num salão de 30, você tem 3, é 10% do salão, de artistas de Goiás! 

E: Isso sem ter cota? 

W.B.: Sem ter cota. O que significa que não precisa ter cota. Eu sempre fui muito firme 

nisso, muito refratário a isso.  
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E: Na verdade, você acha que deveria devolver essa pergunta pra quem 

questionou? porque que tem que ter cota local? 

W.B.: É isso, a ideia da curadoria era essa. 

E: Vou verificar todos esses nomes, não se preocupe. Mas você orientou essa 

comissão? 

W.B.: De alguma maneira, a cota está aí, porque isso seria um modus operandi. Na 

comissão julgadora sempre teria um representante do cenário local.  

E: Que seria uma forma dele fazer a defesa de quem ele considerava importante e 

merecedor. 

W.B.: Porque mais que vinha anônimo, o cara daqui quando abria ele sabia 

imediatamente quem era o artista, já reconhecia. “Fulano tá mandando isso, o trabalho”. 

E não porque esconder; essa defesa acontece de fato, isso acontece em todo salão. 

Então, muitas vezes cada um seleciona os seus trabalhos... o método é simples, primeiro 

vamos ver o que coincide. UM selecionou o ‘323’, o outro também, então tá dentro. 

Pronto. Não sabem quem é, mas todos selecionaram, tá dentro. Então, o ‘422’ alguém 

selecionou? Não? Só eu selecionei, então ‘pera’ aí, vou defender, vou fazer a defesa do 

trabalho. Eu acho que tem que entrar por causa disso e daquilo, daí o outro fala assim 

“Cara, você tem razão! Eu ‘tô’ contigo, eu não vi isso, passou por mim”. E é assim que 

funciona. 

E: Quanto tempo de seleção até essa fase? 

W.B.: Três dias. 

E: Quantos trabalhos, você se lembra mais ou menos? 600, 500?  

W.B.: Menos, bem menos. 

E: Então já tinham trabalhado muito. 

W.B.: Não me lembro. Era muita coisa. Desculpa puxar a sardinha, mas foi muito bem 

feito. O shopping provia tudo, tem muito salão de arte no Brasil, na época, hoje não, 

mas tinha muito salão de arte no Brasil que não recebia mídia eletrônica, porque cria um 

problema, de como expor isso, onde é que vai arrumar televisão, não tinha nem como 

assistir. A gente tinha uma sala, o shopping abriu uma sala especial só pra que víssemos 

os trabalhos em vídeo. Claro, tinha aquela formatação básica, limítrofe, tanta altura, 
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formato, porque senão o cara aparece com um prédio aqui, fora isso não tinha limite 

nenhum; assim, se tivesse que furar o chão, tudo bem. Era um salão muito elástico, 

como dificilmente você tem um salão desse no Brasil. Porque você vê, o salão do Rio 

aconteceu muito tempo no Capanema, o Capanema é cheio de problema aquele prédio, 

porque é um prédio histórico, o chão é de madeira, você tem que ter, tem que botar 

aquelas paredes, aqueles tapumezinhos e ver o que dá fazer. Aqui não, aqui a gente 

tinha um chão de asfalto pintado de branco, podia fazer o que quisesse, 6 metros de pé 

direito (+) foi um salão sensacional! Eu fico assim, cada vez que eu falo desse salão eu 

fico super empolgado; um rapaz que foi selecionado, um baiano que chama Maxim 

Malhado, ele falou assim “esse trabalho que eu mandei pra vocês não seria aceito em 

nenhum lugar do Brasil e vocês aceitaram e montado... eu achei que nunca ia ver esse 

trabalho montado”. 

E: Com relação à visitação, você se preocupou com isso, você acompanhava? 

W.B.: Essa parte eu tentei delegar, no projeto uma das exigências que havia no projeto é 

que houvesse um serviço educativo no salão. Esse serviço educativo eu tentei montar 

uma equipe, senti bastante dificuldade por minha causa, pelo meu desconhecimento da 

cidade, do Estado. Mas eu tentei montar uma equipe que desse conta do projeto 

educativo que incluísse inclusive uma logística de visitas guiadas, de recebimento de 

escolas. E o que era esse projeto educativo? Eu montei uma equipe de monitores, tentei 

instruir minimamente esse corpo de monitores, hoje, eu entendo que não foi suficiente, 

mas foi o que deu pra fazer com o tempo, e tive dificuldade de achar um coordenador; 

hoje eu tenho mea culpa, eu chamei o Carlos Sena, que não era bem o perfil dele, na 

verdade eu meio que forcei o Sena a assumir isso, eu conhecia, confiava, não era o 

perfil dele, mas dentro das limitações, foi ótimo, excelente. 

                              Na segunda edição se ofereceu pra mim pessoas da Universidade, no 

caso a esposa do Raimundo, a Irene. Ela se prontificou a ser essa coordenadora do 

projeto educativo, então eu deleguei completamente, inclusive essa segunda edição, ela 

fez uma coisa interessante que não fizemos na primeira edição, que era todo o material 

reunido nesse projeto educativo ela reuniu, ela guardou, porque havia um questionário 

que as pessoas respondiam; havia uma oficina que as crianças pintavam, reproduziam 

trabalhos e ela guardou tudo isso, não sei se está com ela, mas ela levou esse material. 

Quem acompanhou, porque eu tentei fazer uma piramidezinha, tinha o coordenador, eu 

quase que tentei reproduzir a pirâmide do salão, tinha um coordenador que conceberia, 
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daria um formato, criaria o layout da coisa, uma espécie de supervisor que realmente 

implantaria o projeto, uma espécie de engenheiro do projeto e teria os peões, digamos 

assim. O coordenador primeiro foi o Carlos Sena, depois a Irene, e esse engenheiro, esse 

supervisor, eu chamei uma menina que era aluna, a Aluane (de Sá). E aí, depois da 

Aluane tinha o corpo de monitores, é isso, era essa a estrutura que eu tentei montar.  

E: O shopping considerou exitoso o projeto? Atingiu a expectativa? 

W.B.: Superou. Se não me engano também, imagino que através do Elton, ele pode te 

indicar onde estão esses números no shopping. Se não me engano, nessa primeira 

edição, foram mais de 30.000 visitantes, o projeto não ficou nem um mês aberto. Foi 

muito interessante é que tinha visitação espontânea do shopping que foi surpreendente, 

claro que houve um estímulo marketeiro, sinalização que não era ostensiva, e de alguma 

maneira as pessoas iam, com uma única sinalização iam lá pra ver. Então, agora o que 

funcionou de fato, nós fomos buscar as escolas. 

E: Quem foi parceiro de vocês nessa tarefa? 

W.B.: Ninguém. O shopping. Eu preparei o mailing, eu busquei a lista de escolas, nós 

fazíamos o contato, eu preparei o documento. O shopping ajudou, mas a grande maioria 

veio por conta própria. Nesse primeiro ano nós fomos buscar essas escolas. Então tem a 

visitação espontânea, tem essas escolas, mas, assim, o que realmente superou foi o 

boca-a-boca, que trouxe gente de Brasília. Eu conheço gente de BSB que veio não a 

Goiânia, mas veio bate-e-volta para ver a exposição. Ela veio ver esse salão. Isso é 

sensacional. Muita gente só não veio de SP e RJ porque seria um exagero, mas que deu 

vontade, deu. Eu conheço gente que ficou curiosíssimo com o Salão, que queria ter 

visto. Isso foi uma falha nossa, porque se o Salão teve um trabalho quase solitário meu e 

da Kátia e ele teve uma divulgação impressionante, porque nós recebemos trabalhos de 

Gramado, então assim, isso deve-se exatamente a mim e a Kátia, passamos madrugadas 

preparando endereço por endereço, mandando para instituições, casas de cultura, tudo, 

um por um, telefonando, checando via telefone se tinha chegado.  E não era como 

agora, por exemplo, esse salão não passou por nenhuma rede social, imagina se tivesse 

facebook. Então, mas se por um lado teve essa divulgação incrível, porque eu cheguei, 

eu me lembro que outro dia desses eu estive com uma professora de uma universidade 

que fica na periferia de Buenos Aires, chegou um cartaz desse salão lá; como eu não sei, 

porque não fui eu que mandei, mas no corredor da universidade tinha um cartaz do 
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salão. Esse trabalho de multiplicador foi incrível, porque, por exemplo, pessoas do meu 

convívio, eu mandava um lote e pedia para, por favor, replicarem. Então, se teve isso, 

nós falhamos, quer dizer, falha entre aspas, porque não é bem falha, houve um 

esgotamento, não era possível essa tarefa pra tão poucas pessoas; se você entrasse na 

sala do shopping, nos foi dada uma sala no shopping, se você descesse no 

estacionamento e visse a lona sendo estendida, visse o tamanho, você pensava 

“Caramba!” e fosse até a nossa sala pra ver quem estava preparando aquilo, você 

chegava lá tinha 3, 4 pessoas, uma equipe minúscula, então assim, chegou num nível de 

esgotamento, então eu não considero bem falha, era coisa pra ir melhorando. Nós 

estamos falando da primeira edição, o tempo todo estou falando pra você da primeira 

edição, era coisa pra ir melhorando. Então uma falha que nós tivemos foi na 

documentação; falhamos profundamente, porque a gente só tem o catálogo. Não tem um 

vídeo, fotos de making of, não tem... aquela lona sendo subida era coisa pra um curta-

metragem, era um troço emocionante, é a vocação aqui do planalto central, é Brasília 

sendo levantada, então era um troço, uma coisa sendo desbravada; conforme aquilo foi 

subindo, o sol foi batendo, aquilo foi espelhando pela cidade inteira, era lindo, era lindo! 

Então hoje eu falo, porque era muito simples, era só eu falar “Gregório, bota uma 

pessoa nisso aí, vamos fazer um documentário”, era simples. Mas foi. Então isso 

poderia ter um vídeo aí rolando no Itaú Cultural, rolando no youtube, uma universidade 

usando esse tipo de vídeo.  

E: Então você acha que vou encontrar muito pouco ou quase nada de material de 

pesquisa do Salão? 

W.B.: Das que eu me envolvi, sim. Das primeiras edições... Então, por exemplo, pra 

quem não veio, teve muita dificuldade de imaginar a dimensão. 

E: Vamos então para a segunda edição; com você mais estabelecido na cidade, com 

o sucesso da primeira edição, o orçamento do Salão aumentou? 

W.B.: O orçamento diminuiu. Era porque realmente o shopping não tinha condições de 

repetir; o que não foi um problema, inclusive aumentamos o número de selecionados, 

então, digamos que era um reajuste. Então, a fachada já tinha, muita coisa tava fácil. Por 

exemplo, o próprio catálogo, parece besteira, mas essa tinta prata do catálogo, em 

relação à cor laranja, representa alguns milhares de reais a menos; isso são detalhes pra 

enxugar um pouco o orçamento.  
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E: E sendo uma empresa que tem a prática de eventos, a maior parte da estrutura 

foi preservada pra ser aproveitada? E com a economia você pôde gastar diferente, 

por exemplo com pessoal mais capacitado, com serviços que considera falhas da 

primeira edição? 

W.B.: Exatamente. É isso aí. E: A premiação mudou da primeira para a segunda? 

W.B.: Aumentou. Tenho quase certeza que aumentou.  

E: Como artista, me lembro que nunca tentei a seleção, nunca participei e eu me 

lembro que era um absurdo de dinheiro como prêmio.  

W.B.: Exatamente. Esse era o comentário nacional, me desculpa, esqueci disso, isso era 

outro fator. Quando nós resolvemos o Salão, nós decidimos o seguinte; que o Salão era 

no interior do país, num local fora do eixo, primeiro vamos entender a realidade, então a 

gente precisa criar um chamariz irresistível; esse chamariz vai ser o prêmio. Ele foi uma 

das razões de sucesso, posso creditar ao prêmio.  

E: Nenhum artista de fora ousaria criticar um salão que estava pagando valores 

tão altos para os prêmios. 

W.B.: Então, teve artista profissional, não vou falar quem é, mas que falou assim “há 

vinte anos que eu não mandava nada pra salão, já estou em outro patamar, mas mandei 

porque o prêmio vale a pena”, e mandou trabalho, não foi selecionado, mas mandou. 

E: Você se lembra dessa geração de artistas de alguns nomes para quem o Salão 

tenha feito a diferença?  

W.B.: O que eu sei é que, nessa primeira edição, se não me engano, foram apenas 25 

selecionados, aí na primeira, na segunda aumentou pra 30, aumentou também o prêmio. 

Você lembra, o projeto começou com 25, aumentou pra 30 e no projeto nós íamos 

atingir cerca de 50, 60 selecionados por edição, chegando à latino-américa; nós 

chegamos a aceitar inscrições da Europa, e também dos EUA. Se encaixaram porque 

eram brasileiros, mas a ideia é que iríamos abrir isso pra residentes na latino América.  

E: O plano é que permanecesse anual? 

W.B.: Anual. Mas respondendo sua pergunta anterior, não sei se chegou a esse nível de 

catapultar artistas pro cenário nacional, mas com certeza tem aqueles que tiveram 

interferência em suas carreiras, tem vários. Que eu me lembro artista paulista de São 
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José dos Campos se não me engano que chama Egídio Rossi que a carreira dele é uma 

antes do Salão e outra depois do Salão; tem outro artista também de SP chamado João 

Carlos que é uma antes do Salão, outra depois. Praticamente não conheço ele 

pessoalmente, mas o Agnaldo Farias me disse que esse salão deu uma alavancada no 

trabalho do (Marcelo) Solá. Eu lembro que tive essa conversa com o Agnaldo. Outro 

exemplo que vou te dar, um artista de BSB, depois desse salão aqui foi bienal, esse 

salão foi importante porque alguém que veio julgar, fazia parte da comissão de escolha 

da Bienal, que é o Milton Marques. Ele só esteve na Bienal porque ele esteve nesse 

salão, foi conhecido aqui, então contribuiu sim pra muita gente. Esse artista baiano que 

eu citei pra você, Maxim Malhado, ele também conseguiu muita coisa da carreira dele 

depois desse salão. Tem um artista meio que nem sei se era meio artista, uma espécie de 

naif, de Belém ou Manaus, não sei, a partir desse salão ele virou artista, se assumiu 

como artista. Esse salão foi divisor de águas pra muita gente, não foi pra um, dois...  

E: Ele não ficou com reputação de uma salão de interior ou algo assim? 

W.B.: Não, de forma alguma. Ninguém conhecia esse salão, isso eu posso falar 

claramente, ninguém conhecia esse salão como um salão do interior, um salão pequeno. 

Ninguém.  

E: Era um salão que não existia, ninguém conhecia e, sob certa ótica, num 

determinado momento, se tornou o mais importante do país? 

W.B.: Exatamente! Eu acho que para o morador de Goiás, pra quem vive e trabalha 

aqui, você não precisa ter nenhum prurido em falar isso, mas nenhum. Pode falar isso 

abertamente; entre 2001 e, sei lá, 2005, 2006, o maior salão de arte, o maior evento de 

arte no país, depois da Bienal, foi o Salão de Goiás. Não precisa ter cerimônia pra falar 

isso. O que falta realmente é isso que você está fazendo, falta isso, falta documento, 

faltam vídeos, alguém pensando em cima, isso virar material acadêmico, temática, falta 

isso. O que falta é não deixar a coisa se esvair, deixar se perder. 

E: Como acontece com exemplos de grandes artistas locais que chegaram a galgar 

reputações nacionais, mas depois de sua morte, seus legados se perderam. Outra 

pergunta: sobre sua saída do Salão, você começou a dizer que teve a ver com o fato 

da inscrição ser não identificada. Como assim? 

W.B.: O nível que eu sei é que, num certo dia de seleção, um fotógrafo, que era 

fotógrafo comumente contratado pelo shopping, ele sempre fazia trabalhos para o 
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shopping, desde o Flamboyant Fashion até inauguração de lojas; eu sei que um dia ele 

entrou numa sala de seleção e começou a tirar fotos; eu falei que lá ele não poderia 

fotografar, já falamos várias vezes, já era a segunda edição, não precisaria ter que 

repetir aquilo, sobre a privacidade. Não tenho a menor ideia de quem seja ela, o nome, 

não sei nem qual é a cara. A resposta que ele me deu foi ironicamente intimidadora é 

que quem o havia mandado estar lá era o chefe. Eu que nunca fui delicado, disse pra ele 

que “o que você está esquecendo é que dessa sala o chefe sou eu”. Aí o resultado, 

parece coisa de criança de colégio, daí foi lá falou pro outro que não gostou. Daí foi 

isso, já chamaram pra uma conversa e nessa conversa a coisa desandou, eu falei “então 

beleza, então taí o Salão pronto”. 

E: O Salão estava montado? A segunda edição? 

W.B.: Estava sendo selecionado, então o que eu mantinha era uma pastinha minha que 

eu peguei e fui pra casa. O que aconteceu é que a comissão de alguma maneira foi se 

espalhando, a comissão ela colocou uma condição pro shopping que era a seguinte “sem 

o Waldir, vamos todos embora, não tem o menor sentido continuar; no meio da seleção 

você vem com uma notícia dessa que o curador está se desligando do Salão, a gente 

vem aqui  e dá o maior crédito pro Estado, o maior crédito pro Salão e aí vocês vêm 

com uma notícias dessas que parece uma brincadeira, que vocês estão dispensando o 

curador; só pode ser piada”. Aí me pediram pra pelo menos terminar a edição e 

convencer os demais a ficar, daí terminamos e foi isso. Isso é o que eu sei. O que eu não 

sei é que já havia alguém preparado para meu lugar. A primeira edição deu muito certo, 

já tinham um produtão nas mãos, e que história era essa de que alguém de fora ia ficar 

com isso nas mãos?  

E: E isso é uma especulação com fortes indícios? 

W.B.: Não é uma especulação, é uma conclusão óbvia! Não precisa especular. Tanto é 

que é simples, é só você ver o que foi a outra seleção. A universidade já estava em cima, 

o Gregório estava muito pressionado, porque a primeira edição foi muito cara, o 

shopping se organizava da seguinte maneira, ele não tinha uma pirâmide, ele tinha o 

dono presidente, ele tem uma série de gerências que elas não chamam nem diretorias, 

elas são equiparadas em poder. Pra você ver uma curiosidade desse shopping, ele não 

tem um gerente, todo mundo achava que o Gregório era o gerente, isso foi ruim, esse 

shopping não tem gerente. O Gregório era gerente de marketing dessa área, por isso que 
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ele pegou cultura, Flamboyant Fashion, tinha o gerente financeiro, o gerente jurídico, 

tinha os outros; o Gregório ficou muito pressionado, a situação dele ficou muito ruim 

dentro do shopping.  

E: Até que ponto houve esse embate do comercial com o marketing? Influenciou na 

curadoria? 

W.B.: Não sei está nesse patamar desse embate; é quase uma briga interna de poder. Eu 

não posso confirmar isso que estou dizendo, é conclusão minha. O Gregório ganhou 

preponderância, é um cara que tinha uma imagem pública por ocupar o cargo há muitos 

anos, ele era visto como o gerente do shopping e ao mesmo tempo ele ficou fragilizando 

diante dos outros diretores porque ele abriu um buraco financeiro, então eu não sei se 

era briga de comercial, era briga de poder, simplesmente queriam derrubar o Gregório, 

só isso. Então cabia ao Gregório também nessa segunda edição, ele sentiu realmente a 

necessidade de buscar parceiros, não dava mais pra levar sozinho e nessa busca de 

parceiros, já havia um parceiro que era a Universidade e uma das condições desse 

parceiro era que eu não estivesse.  

E: Eu queria entender se isso interfere na linha curatorial... 

W.B.: Acho que sim, porque você vê que a primeira atitude da primeira edição sem 

minha participação foi colocar uma cota, que era um ponto crucial meu que eu era 

contra e essa imagem de cota já bateu fora de Goiás, bateu no Brasil; tinha gente do 

Pernambuco que já entendeu que o Salão agora era diferente. Fica parecendo que estou 

falando bem de mim, mas sem querer insistir é que o que aconteceu com esse salão de 

Goiás, é estranho eu falar isso, não deveria ser eu a te falar isso, fica estranho, parece 

que o que aconteceu é que o salão foi diminuindo, por isso ele acabou. Ele foi ficando 

pequeno, pequeno, pequeno e acabou. E pequeno que estou falando é pequeno em suas 

pretensões, em seu conceito; ele podia até ser enorme, mas ficou pequeno, entende? 

Chegou um ponto que ele foi virando um salão de Goiás e como salão de Goiás, o 

próprio Goiás já não tinha mais interesse. Eu queria evitar esse tom assim que as duas 

edições que eu fiz era um super salão, que eu sou um fodão, que eu saí injustiçado, 

coitado de mim, senão fica parecendo que é isso. Que eu saí sacaneado, eu saí. Mas não 

vou ficar nesse lugar de injustiçado. 

E: Mas você chegou a falar com as pessoas do shopping sobre essa suspeita? 
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W.B.: Inclusive, assim, isso já estava armado. Era muito claro que não podia; ele 

próprio (o fotógrafo) já sabia disso. Na primeira edição ele próprio sabia. Todo mundo 

sabia, o Elton sabia que não podia fotografar. Dentro da sala de seleção não entrava 

ninguém, nem o Gregório. E todo mundo sabia também que eu tinha pavio curto, é 

público, todo mundo sabe que eu tenho pavio curto.  

E: Você chegou a ter mais alguma conversa, desentendimento ou algo assim com 

mais alguém na cidade? 

W.B.: Pessoalmente com ninguém, nem com o Gregório. Eu entendi claramente que o 

Gregório estava sendo... não era ele. Ele próprio era uma espécie de vítima; eu tenho 

confiança que o Gregório na verdade queria trabalhar comigo, tinha confiança em mim. 

Claro, o problema era que ele tinha que... chegou um ponto que era ou eu ou você. Ou 

eu ou você.  

 

ENTREVISTA ENCERRADA POR SUGESTÃO DO ENTREVISTADO; AS 

INFORMAÇÕES PASSADAS POR ELE A SEGUIR NÃO SÃO RELEVANTES 

PARA A PESQUISA. 

 

2. Entrevista com Elton Luiz Paixão (transcrição de áudio). (GOIÂNIA, 

15/09/2015) 

Publicitário, especialista em marketing, à época do Salão, trabalhava no departamento 

de marketing do shopping como assessor direto de Gregório Stillo. 

 

ENTREVISTADOR (E.): Sobre o Salão Nacional de Arte De Goiás, eu quero saber 

quem deu o start sobre esse assunto dentro do shopping, quem foram as primeiras 

pessoas contatadas, você ocupava qual função dentro da estrutura do shopping? 

ELTON (E.L.P.): O Salão surgiu de uma necessidade do shopping de estar fazendo 

algo em prol dos artistas mesmo e da gente trabalhar com algumas leis de incentivo e 

percebemos que, quando a gente trabalhava com esse tipo de produto, a gente tinha uma 

ajuda bacana, da SAMA, de minérios, do Banco do Brasil, da Coca-Cola; era um evento 

que se você colocar ao pé da letra mesmo ele custava 600 a 700 mil reais, era um evento 
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caro, mas era um evento que mexia com o Brasil e até, a gente chegou a ter umas 5 ou 6 

inscrições internacionais, não me lembro muito bem assim de quais países, mas 

chegamos a ter. Então, em prol disso, a repercussão que o evento proporcionava dentro 

e fora, Goiânia, Brasil e exterior.  

E: Mas o evento surgiu de brainstorm dentro do shopping? 

E.L.P: A gente já conhecia a Kátia Barreto, ela já tinha feito alguns eventos com a 

gente do “Recicle Moda”, junto com as meninas da faculdade e a Kátia sempre nos 

procurava pra fazer algum evento e mais tarde ela surgiu com o Waldir Barreto que é a 

peça fundamental para a execução do Salão; um cara inteligentíssimo, um dos mais 

inteligentes que eu tive a oportunidade de conhecer, muito centrado e ela trouxe o 

Waldir que era namorado dela e ele entende tudo. 

E: Ou seja, tinha a demanda de fazer o evento, vocês tinham o contato e quando 

surgiu o Waldir, vocês sentiram a confiança necessária pra realizar. 

E.L.P.: Sim, ele tem um conhecimento, uma credibilidade, uma... ele é um crânio! 

Sabia o que estava fazendo. Eu sempre falei que o Salão sem o Waldir não poderia 

acontecer, mas a gente até fez outras edições, ele deixou a gente por algumas outras 

situações que não vêm ao caso, como o Flamboyant Fashion sem o (Carlos) Pazetto, 

então eram duas pessoas que entendiam muito bem sobre o que estavam fazendo, cada 

um dentro da sua categoria; então tivemos uma reunião com o Waldir e decidimos fazer 

o Salão; então vamos buscar os profissionais envolvidos, buscar as parcerias, ele mesmo 

escrevia os textos, ele tem um texto fora do comum e ele tem conhecidos também que 

têm a mesma, digamos, genialidade dele. Ele trouxe muita gente. O primeiro salão foi o 

mais marcante. Eu costumo dizer que foi o que deu o maior número de inscrições 

também. Não lembro o número certo, mas acho que chegou a 1900 e alguma coisa, 

inscritos no período de 40 dias; as pessoas se inscreviam e mandavam pelo correio e 

tinham várias categorias, tinha gravura, escultura, pintura (+) ah, não me lembro de 

tudo, mas era bem interessante e as pessoas podiam acessar o site e tirar a ficha de 

inscrição pelo site, preencher. O salão durou 6 edições, de 2001 a 2006; começou o 

trâmite dele em meados de 2000 e a primeira edição em 2001. A gente criava os sites, 

tinha o site do Flamboyant e, na verdade, o nome certo é hot site, que era o site dentro 

do site principal. E o Salão acontecia no salão coberto do primeiro piso e quando se 
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criou aquele estacionamento com o pé direito de 6 metros era exatamente pra estar 

realizando eventos... 

E: E o Waldir foi quem passou todo o projeto pra vocês? 

E.L.P.: Tudo, sim. Ele que desenhou o formato do Salão, ele que colocava as obras em 

exposição, fez a expografia, que montava tudo quando as pessoas eram selecionadas. 

Tem muito tempo, tem mais de 10 anos isso desde o último, eu não me lembro se eram 

20 selecionados ou se eram 40. Sei que, fazendo uma conta rápida aqui, de 1900 

inscritos eram selecionados 20, desses 20 selecionados, nós tiramos cinco premiados, 

para cada selecionado o shopping pagava um valor de R$ 2.000,00 sem dedução de 

impostos; os impostos eram pagos pelo shopping por fora, porque o artista ganhava o 

valor totalmente líquido e o premiado ganhava R$ 10.000,00, ou seja, então quando ele 

era selecionado e premiado ele ganhava um montante de R$ 12.000,00, então cinco 

pessoas acabavam ganhando esses R$ 12.000,00 e o prêmio nunca aumentou, foi esse 

valor até a última edição.  

E: Mas mudou a quantidade de selecionados de uma edição pra outra? 

E.L.P.: Não, na verdade, o que mudava (era) a quantidade de inscritos, mas os 

selecionados sempre eram o mesmo tanto, eu não me lembro se eram 20 ou se eram 40, 

mas você deve ter esses dados. E o Waldir confeccionava os catálogos, ele digitava 

todos os textos, ele acompanhava milimetricamente na gráfica; ele era um historiador.  

E: Ele fez isso por duas edições e me contou sobre a repercussão do Salão no Brasil 

inteiro. E tinha também o aspecto das ambições do shopping. 

E.L.P.: O Salão nunca me trouxe retorno em vendas para o shopping; mas sim em 

reputação em marketing indireto, ele foi renomado, ele foi premiado. Na verdade não 

sei se chegava a ser uma ambição. Eu fui funcionário do shopping por 18 anos e a gente 

como funcionário sempre quer fazer o melhor para o cliente, né? Hoje é dia dele, dia do 

cliente (15 de setembro). E a gente sempre buscava estar trazendo para o shopping 

atender pessoas e pessoas, então tinham evento de moda, evento de arte e depois tinha o 

evento musical Flamboyant in Concert que é o que está até hoje num formato que nós 

criamos, eu, o Gregório (Stillo) e a Agleice (de Paula). Então não sei se era uma 

ambição porque os profissionais de fora, do eixo Rio – SP, quando vinham pra Goiânia, 

porque a gente tem uma imagem bem caipira fora daqui, mas quando eles chegavam e 

viam que tinha estrutura, viam que a equipe era preparadíssima, eles ficavam muito à 
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vontade pra trabalhar, e eu e a Agleice, a gente representava o que o shopping hoje tem 

05 funcionários pra fazer, éramos nós dois que fazíamos tudo. Então esse trabalho era 

mais pra estar agregando um valor à marca Flamboyant e indiretamente ao Estado de 

Goiás, o shopping tinha o slogan de “O shopping de Goiás”.  

E: Então você acha que o Salão cumpriu o que se propunha dentro do shopping, 

que era agregar esse valor à marca com a cultura, foi um investimento que ao seu 

ver valeu a pena? Por que o shopping, pelo menos na primeira edição, arcou com 

todas as despesas, certo? 

E.L.P.: Sim, integralmente. Por mais que a gente conseguisse alguns patrocínios através 

da lei de incentivo, era R$ 10.000,00, era R$ 40.000,00, então esse dinheiro era na 

verdade pra pagar a premiação, mas vou te falar, o Salão era um evento que era muita 

grana... grana, grana e grana; eram quase R$ 700.000,00.  

E: Então desde a primeira edição vocês entraram em leis de incentivo? 

E.L.P.: Sim, porque tanto a Coca-Cola, eu não sei como é essa questão hoje em dia, 

mas através da Lei Goyazes, e tem também a lei do município que eu pegava pelo 

Banco do Brasil. A Lei Goyazes era pelo Estado, né? A municipal que é ISSQ é mais 

fácil pra você trabalhar, existia uma prestação de contas. Entrava em nome do “Jardim 

Goiás empreendimentos”, que era o nome que fazia tudo e o Salão cumpriu direitinho o 

papel dele; nós só não demos continuidade ao Salão porque era um evento longo, eram 

40 dias de exposição, 30 dias de inscrições, mais o trabalho que a gente tinha; era um 

evento que tomava muito do nosso tempo, a gente ficava uns 6 meses preparando o 

Salão. Tinha uma pré-produção e era um evento que, na época o shopping não era tão 

grande, e a gente começou com um questionamento de que o evento não levava o fluxo 

pra dentro do shopping; talvez hoje se ele fosse realizado dentro de um espaço vago 

dentro do shopping funcionaria melhor. Naquela época ainda não tinha certeza se 

cobrava estacionamento, mas as pessoas entravam no estacionamento e iam embora, 

não entravam no shopping.  

E: Me lembro de uma sinalização grande pra deslocar as pessoas do shopping para 

a exposição, não é verdade? 

E.L.P.: Sim, e era tão complexa a estrutura, era tão certinha que tinha até ar 

condicionado, conseguimos levar tubulação de ar condicionado, pra que a pessoa se 

sentisse muito bem, então estou falando pra você que em termos de custos ele não era 
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viável para o shopping, porque ele não era viável em termos de vendas; ele dava retorno 

em reconhecimento. 

E: A quem você reportava nessa estrutura do Salão? Para o Salão, o chefe era o 

Waldir, e ele recebeu toda a autonomia do shopping? 

E.L.P.: Ele era o curador. Na verdade, o departamento de marketing que o Gregório 

gerenciava, ele tinha total autonomia. 

E: E tinha muitas diferenças com o departamento comercial? 

E.L.P.: Não. Na verdade, eu defino isso pra você assim que o marketing e o comercial 

têm que andar juntos; o que me leva ao shopping a princípio é o mix de lojas, em 

segundo lugar, de repente as campanhas, talvez o cinema, essas questões assim, então, a 

princípio eu como consumidor e talvez até como marketeiro mesmo, o que me leva em 

shopping é o mix, depois os eventos em si. O Waldir é muito respeitado e pegou três 

pessoas que entendem de eventos, mas não entendiam de artistas e não é fácil trabalhar 

com artista; você também é artista, você sabe; cada um tem sua vaidade e obra, é muito 

complexo porque eu pego uma obra tenho uma visão, o artista tem lá as viagens dele, da 

maneira que eu expus pode ficar ofensivo, às vezes você tinha que pegar um telefone e 

ligar para um artista quando estava preenchendo a ficha dele e, de repente do jeito que 

você perguntava ele se sentia ofendido. Era um evento que quando acabou eu dei uma 

aliviada.  

E: E qual foi o maior desafio pra você como profissional do marketing? 

E.L.P.: Depois que o Waldir deixou as duas primeiras edições, eu já entendia um pouco 

da estrutura, então o Waldir e a Kátia deixaram o Salão e eu e a Agleice assumimos 

como os, digamos assim, os donos do evento e nós tocamos o Salão com a mesma 

sabedoria, a mesma elegância que o Waldir tinha mostrado... 

 E: E ele saiu por algum motivo específico, foi decisão dele ou do shopping? 

E.L.P.: Sandro, eu não sei te dizer exatamente porque ele saiu; foi incompatibilidade de 

informações entre ele e o Gregório, realmente não sei; teve algum pequeno 

desentendimento, nada que terminasse uma amizade, talvez opiniões divergentes. 

Digamos que a palavra mais certa dela estar tocando um evento por uma, duas, três 

edições. Não, você tem o compromisso contratual com aquela edição, ele fez o serviço 

dele e deixou o conceito. Tanto que depois nós trabalhamos com o Gilmar Camilo, ele 
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teve o conceito dele; trabalhamos com o Aguinaldo Coelho, que também teve os méritos 

dele, o sucesso dele, então foi isso.  

E: Imediatamente depois do Waldir, foi o Aguinaldo e por último o Divino Sobral. 

E.L.P.: É, teve o Divino Sobral. Eu acho que o Waldir Barreto fez dois, o Gilmar 

Camilo fez um, o Aguinaldo fez um (*) e o Sobral fez dois.  

E: Bom, quem assinou a curadoria foram apenas três nomes. O Gilmar trabalhou 

em alguma edição, mas não assinando como curador. 

E.L.P.: É. Acho que foi isso. Outra pessoa encantadora que tem um tato pra coisa 

também é o Sobral; é um encanto, tem muita sensibilidade. O Sobral capta a alma do 

artista, sabe lidar com essa vaidade do artista; ele transforma em algo positivo pra ele. 

Eu fui muito feliz com todos aqueles profissionais que passaram pelo Salão; teve aquele 

que trabalhou demais e teve aquele que tava ali por uma questão financeira, porque o 

shopping pagava direitinho, pagava bem... e que entendia também, mas que não 

mostrou muito talento, o que não vem ao caso. Mas pra mim foi uma experiência única 

conhecer esse lado artístico; hoje eu defino bem, até brinco que monto as vitrines 

temáticas aqui no shopping, estou fazendo instalações (risos); eu gostava muito das 

instalações.  

E: Acho que um grande diferencial para minha pesquisa é a entrada do MAC-GO 

como parceiro, principalmente após a saída do Waldir Barreto. Fez alguma 

diferença para o shopping, com o museu chancelando o Salão? 

E.L.P.: Não, eu confesso pra você que não fez diferença, posso dizer que do primeiro ao 

sexto pra mim foi a mesma coisa; o shopping continuou bancando tudo. Na verdade 

quando você coloca o símbolo do MAC, do Governo, em qualquer evento já é uma 

chancela. De repente isso até fez com que a gente fosse premiado, mas 

operacionalmente foi a mesma coisa.  

E: Você foi elogioso com todos. 

E.L.P.: Cada um dentro das suas características teve seu mérito e teve seis edições onde 

cada um deixou um pedacinho, imprimiu uma marca. Cada um diferente do outro, tudo 

diferente, até personalidades diferentes, mas cada um com sua expertise. Não é que eu 

tenho um preferido, mas me identifiquei muito com a pessoa do (Divino) Sobral, até 

porque, não questionando os demais, o Aguinaldo (Coelho), mas o Sobral tem uma alma 
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poética, então ele sabe ouvir. Talvez pelo fato de ser o único artista dos três e ele 

sempre trazia com ele o parceiro dele, o (Carlos) Sena; então o shopping pagava uma 

pessoa e tinha dois gênios, então isso foi fundamental. É, eu sempre falo que o 

marketeiro tem uma dificuldade muito grande de ouvir, de uns anos pra cá eu tenho me 

policiado, querendo ouvir, porque eu sempre falo que se tem uma profissão que todo 

mundo sabe é marketing, mas na hora mesmo de executar, são poucos. Então eu sempre 

fui muito bravo. É muito fácil a pessoa chegar e julgar, mas vai fazer. Igual ao Salão, o 

Salão era muito difícil, grandioso em tudo (+) na parede não podia ter uma marca de 

uma mão, você tinha que pegar a obra com luva, muita frescura. Não tenho saudades, 

nenhuma. 

E: Como funcionava a relação das outras áreas do shopping com essa turma do 

Salão, um grupo diferente de artistas etc.? 

E.L.P.: Em qualquer empresa de grande porte, o marketing é muito mal visto; é visto 

como o departamento que gasta muito e que vai em todas as festas; o financeiro, quando 

começava a chegar as contas do Salão, ele ficava horrorizado, o que não dava retorno de 

vendas, ficava horrorizado... e depois ele está certo, né? É o dinheiro do lojista que não 

está tendo mérito nisso, porque quem mantém o marketing dentro de qualquer empresa 

é o fundo de promoção que é pago pelo lojista, então se eu estou realizando um evento 

no estacionamento do shopping, e o Salão era muito pouco visitado, o Salão só era 

prestigiado na inauguração; tinha que fazer um puta coquetel, distribuir os catálogos e 

daí a sociedade goiana estava em peso lá, mas passando isso a visitação era mínima, 

tinha dia que vinha 5, 6 pessoas; em todas as edições.  

E: A visitação para aquela monta de investimento era pequena? Isso repercutia 

negativamente entre a administração? 

E.L.P.: Muito. Falava-se que era um evento caro, sem retorno. Eu vou resumir numa 

resposta só: se fosse algo que tivesse dando retorno, estava acontecendo até hoje. Na 

verdade, eu nem sei porque aconteceram as seis edições; pra mim tinha acontecido só a 

primeira. 

E: Para o shopping, sortear um carro tem muito mais retorno? 

E.L.P.: Na verdade, eu to tentando lembrar porque o Salão durou seis anos; eu não sei 

se o fato... o Flamboyant sempre teve e sempre terá a ideia de fazer algo inovador, 

então... é o maior shopping e tal; talvez esse tenha sido o desafio. Pra você ter uma 
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ideia, eu comecei no shopping como caixa de uma pista de gelo que nunca deu retorno, 

mas ela ficou quase dois anos porque o shopping sentia que tinha necessidade de manter 

a pista porque era um grande espaço da antiga “Onogás” de 800 m2, era o cenário muito 

difícil pra locar, tanto que depois foi dividido em várias lojas, o espaço “Via Láctea”; 

então o Dr. Louza tem isso de às vezes bancar algo porque é diferente, mas quando ele 

vê que não é necessário mais... o Lourival Louza, independente de não trabalhar pra ele 

mais, eu trabalhei 18 anos, ele é maravilhoso, o maior empreendedor que eu já conheci; 

eu tenho orgulho de ter feito parte da família Flamboyant, como eu acho que eles têm 

orgulho de ter tido a mim como funcionário porque eu só fiz bem para o shopping, 

mesmo num evento como esse que não era um evento que eu tinha tesão em fazer, mas 

eu fazia do mesmo jeito que outro que eu tinha muito tesão em fazer que era o 

Flamboyant Fashion. 

E: Dos três curadores que você conheceu, destaca algum que tenha se encaixado 

melhor com a forma de trabalhar do shopping? Com as ambições do shopping? 

Algum que tenha sido mais presente, mais tratável? 

 E.L.P.: Não, não existe isso; essas pessoas eram prestadoras de serviço. Existe o 

diferencial, na época do Waldir, ele entendia, a gente não; na época do Sobral e do 

Aguinaldo, já entendíamos do que estávamos tocando, então isso nos dava um poder 

(de) voz maior, mais de igual pra igual. Com o Waldir não, a gente não conhecia nada 

desse ambiente, a gente fazia o que ele determinava porque era ele que entendia.  

E: A primeira edição foi a mais cara? 

E.L.P.: Não. Foi o que o maior número de inscrito, talvez por estar o nome do Waldir 

que em termos de reconhecimento aí é bem... uma figura nacional. E os outros, se forem 

figuras conhecidas, não é tanto quanto o Waldir.  

E: E por acaso houve uma pequena conspiração que culminasse na saída do 

Waldir? 

E.L.P.: Não! Se ele saiu com essa impressão, com esse pensamento, talvez é porque 

deixou algo mal resolvido como eu falei pra você assim, a gente não tinha contrato de 

realização de todas as edições; contratamos ele pra fazer um trabalho e ele fez, o ano 

que vem eu posso fazer o mesmo trabalho e eu não preciso te contratar, posso chamar 

outra pessoa. 
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E: Quem você acha que foi o maior beneficiado com esse salão? Você acha que foi 

o shopping, os artistas selecionados, premiados? A gente sabe que esse salão foi 

importante pra muitos artistas. Foi a família Louza? 

E.L.P.: Os maiores beneficiados pelo salão foram os artistas que participaram; eu 

lembro de poucos assim, tem o Sandro Gomide de Trindade que é uma figura incrível, 

tem o Rodrigo Godá, que é maravilhoso, ele faz uns desenhinhos minuciosos, então 

assim, se não me engano o Sandro foi selecionado e o Godá premiado(*), então pensa 

isso pra eles: o único salão que teve no Estado e eles fizeram parte desse sucesso. Hoje 

eu falo pra você, para o Flamboyant foi mais um evento, como foi o Flamboyant 

Fashion, como foi o... era difícil pra população, as pessoas tinham que parar no 

estacionamento pra ir no Salão, as pessoas... talvez hoje, quase 10 anos após a última 

edição, as pessoas tenham um conhecimento maior do que é um salão. Naquela época 

não... “o que é isso, o que o shopping tá fazendo?” Mas então era muito importante para 

os artistas. 

E: O Salão manteve o nível da estrutura toda, da montagem, do catálogo? 

E.L.P.: Manteve. Acho que o primeiro catálogo foi o menor, o prata. Depois acho que 

foi o laranja. A cor que se usava no catálogo era a cor de toda comunicação visual do 

Salão em cada edição. Um salão feito nos moldes dos salões nacionais, com o mesmo 

glamour. O Waldir foi peça fundamental porque implantou; então tinha uma luz 

especial, uma parede especial; poderia ter surgido as ideias de uma pessoa daqui, mas 

não surgiu, surgiu de um carioca. Então talvez por ele ser mais viajado, mais 

reconhecido. De todas as pessoas que passaram pelo Salão, ele foi fundamental; é como 

se ele tivesse montado um negócio e dado pra outro tomar conta. 

______________________________________________________________________ 

Outras informações foram passadas, mas que não diziam respeito à pesquisa e seriam 

irrelevantes. 

(*) Correção da informação do entrevistados: Aguinaldo Coelho foi curador por duas 

edições do Salão (2003 e 2004). 

(*) Ao contrário do que o entrevistado se lembra, Sandro Gomide foi premiado na 4ª 

edição e Rodrigo Godá foi apenas selecionado para a 3ª e 4ª edição. 
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3.  Entrevista com Aguinaldo Caiado De Castro Aquino Coelho (transcrição de 

áudio) (Goiânia, 08/12/2015)  

Prof. Dr. da Universidade Federal de Goiás, à época do Salão ocupava o cargo de 

Diretor de Patrimônio Cultural e Artístico no Governo de Goiás. 

 

ENTREVISTADOR (E.): Muito bem, você participou do salão desde a primeira 

edição, mesmo que indiretamente? 

AGUINALDO COELHO (A.C.): É. Na primeira edição, como eu tava no Governo, eu 

Diretor de Patrimônio Histórico e Artístico, o Waldir Barreto e a Kátia Barreto que 

propuseram ao Gregório (Stillo) fazer o Salão; eu tinha muito contato com o Gregório 

por causa dos eventos de moda e ela era amiga do Waldir Barreto que estava chegando 

de fora, ele veio para a exposição do Bispo do Rosário que aconteceu no MAC-Goiás; a 

exposição que abriu o MAC-GO, então a Kátia tinha um relacionamento muito próximo 

como Gregório e tiveram a ideia de fazer o Salão e a Kátia apresentou o Waldir ao 

Gregório; o Waldir ele tinha uma ideia muito bem embasada de fazer esse Salão e 

conseguiram convencer um shopping em Goiânia, esse é um grande mérito do Waldir 

Barreto, conseguiram convencer um shopping a fazer um salão de arte não dentro das 

galerias, dos corredores, mas num espaço museologicamente adequado, caro pra 

caramba pra montar.  

E: O shopping queria fazer um salão de artes especificamente? 

A.C.: Não. Eles queriam evento de moda, alguma coisa assim, talvez até eles tenham 

falado alguma coisa cultural e o Waldir levou a ideia de fazer o Salão e eles compraram 

a ideia. Eu era Diretor de Patrimônio da AGEPEL (Agência Goiana Pedro Ludovico 

Teixeira) que era a secretaria de cultura da época, só que ela tinha o nome de agência, e 

a AGEPEL entrou com apoio.  

E: E você foi acessado em que momento? O Salão já estava formatado? 

A.C.: Não, eles estavam conversando e constantemente, o Gregório me perguntava, o 

próprio Waldir me perguntava sobre algumas coisas, mas o Waldir tinha as ideias dele 

bem desenvolvidas; eu era o Diretor de Patrimônio, quer dizer, os espaços de arte do 

Estado estavam vinculados a mim, eles queriam um apoio pra esse evento e só que o 
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apoio foi um apoio institucional, né? O Estado não tinha grana pra botar nesse evento 

deles. 

E: Mesmo porque, segundo o Waldir Barreto, o shopping quis bancar o evento na 

totalidade. É verdade isso?  

A.C.: Sim, o Shopping quis bancar, eles me pediram apoio institucional e depois eles 

queriam que o Museu do Estado, da AGEPEL, que é o MAC, ficasse de forma 

comodatária das obras, ficasse com as obras em comodato; não sei se o termo correto é 

comodato, acho que é comodatário, mas as obras ficariam em empréstimo ao Museu só 

que fizeram umas exigências absurdas pra deixar essas obras em comodato; absurdas e 

dispendiosas, eles exigiam um tratamento para as obras, claro, né, as obras premiadas 

que eles passariam para o museu, eles queriam que tivesse toda uma situação, eles 

queriam participar, eles queriam uma participação no conselho deliberativo do museu. 

Primeiro que o museu não tinha conselho deliberativo e depois era um exagero você 

emprestar algumas obras e querer participar das decisões do museu. 

E: Essas obras acabaram ficando em caráter definitivo no MAC-GO? 

A.C.: Ficaram, porque eu falei que era um absurdo, que eu poderia dar o tratamento que 

a gente dá a todas as obras importantes do museu. 

E: Você fala “eles”, está se referindo a quem? 

A.C.: Eles, Waldir e Gregório. Teve uma reunião com Waldir, Gregório, eu, talvez a 

Kátia, então eu coloquei que a gente poderia dar o cuidado que a gente dá a nossas obras 

importantes, que a gente entendia o valor daquelas coisas, mas que a gente não podia 

abrir um assento na direção do museu pra o shopping porque estava emprestando obra; 

isso não tem como fazer. Isso antes do Salão acontecer, então eu falei antes que não 

dava, que não tinha condição; eles perguntaram o que eu propunha e eu falei que 

propunha um comodato, eu até brinquei “olha, o tipo de obra que o Salão premia, com 

certeza não vai ficar na casa do Lourival Louza. Ele não vai botar na casa dele”. 

E: Existe uma especulação que o próprio Lourival Louza não quis que essa coleção 

levasse o nome dele. Isso procede? 

A.C.: Não. A coleção que está no museu chama “Lourival Louza”, isso não teve o 

menor problema. O que estou dizendo pra você é que não porque eles colocaram em 

comodato pra gente, eu falei pra ele que a gente daria o mesmo tratamento às obras, que 
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normalmente as pessoas até doam para o museu porque essas obras não vai ter interesse 

para o shopping porque não são obras comerciais, não são obras decorativas; são obras 

contemporâneas. Vai ter instalação de graxa, de grama, igual do Juliano (de Morais) etc. 

e como é que o cara vai guardar isso na sala dele? 

E: Alguns artistas doaram obras para o museu independente da premiação, que 

passaram a fazer parte do acerto do museu? 

A.C.: O que aconteceu é que o museu foi ganhando conceito com o tempo, com a 

própria gestão, na maneira de fazer; tinha o conselho consultivo que era o conselho que 

aceitava as obras no museu, porque antes as obras eram doadas para o museu de 

qualquer maneira, tinha salão; o que acontecia é que as obras recusadas e os artistas não 

buscavam e aí incorporavam ao acervo do museu as obras recusadas no Salão. Isso aí é 

um despropósito. Então, nessa gestão, o museu tinha o conselho consultivo, não era 

deliberativo, era consultivo, para julgar e acolher as doações etc. e alguns artistas, quer 

dizer, o museu cresceu, o conceito do museu ficou bom, algumas exposições 

importantes, com artistas importantes e aí era interessante para os artistas terem trabalho 

no museu. Então alguns artistas selecionados preferiram que o trabalho ficasse no 

museu em Goiânia do que levar a obra pra casa.  

E: Estamos falando genericamente, mas como se deu essa transição da segunda 

para a terceira edição, que foi a que você assumiu como curador? Como surgiu o 

convite? 

A.C.: Foi o Gregório, a gestão do Waldir Barreto teve algum, tiveram algum problema, 

assim, era comentado, né, que não foi uma coisa muito tranquila, mas foi um bom salão, 

o Waldir trouxe gente muito boa, jurados muito bons, gente pra caramba; um número 

enorme de concorrentes e tudo, foi um sucesso. Mas com esse desentendimento, o 

Gregório já me conhecia antes mesmo do Salão, de outros eventos e tudo, aí ele me 

convidou pra ser o curador do Salão porque o Waldir não poderia e eu expliquei pra ele 

que eu era Diretor de Patrimônio, que não poderia dar uma atenção exclusiva ao Salão. 

“Posso ajudar no sentido de dar um apoio, evidentemente dar um certo conceito pro 

Salão, um certo não, um conceito pro Salão, mas nessa condição... eu era Diretor de 

Patrimônio da AGEPEL e ele topou e falou “Não, não tem problema nenhum; a gente já 

sabe fazer, já fizemos dois, a operacionalização a gente faz e você só indica os jurados, 

você dá as diretrizes pra gente seguir, porque você entende dessa área de arte e essa 
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parte de marketing eu sou especialista e é a terceira edição, as duas já aconteceram e a 

gente já sabe o que fazer”. Daí pronto, foi assim. 

E: E o Salão já estava com prestígio nacional a essa altura. Ele já estreou grande, 

né? 

A.C.: Tava, tava. O Salão, eu sempre comento que para você ter um salão assim 

respeitado nacionalmente, você tem que ter um bom espaço, um espaço 

museologicamente adequado, você tem que ter bons jurados e bons prêmios; nessas três 

condições você tem sucesso e eles tinham essas condições. O Waldir Barreto propôs 

muito bem. Fizeram um espaço lindo, um espaço museologicamente adequado, ele 

chamou uns jurados da melhor qualidade, chamou gente daqui também, chamou o 

Miguel Jorge, chamou jurados da melhor qualidade nacionais e a premiação era muito 

alta, então realmente foi um sucesso. O Salão, na segunda edição, ele já tava conhecido 

pra caramba, no Brasil inteiro e o terceiro, daí foi uma decorrência natural e eu acho que 

eu escolhi uns jurados assim que deram um impacto muito grande na cena aqui porque, 

como eu era do Governo, eu achava que esse salão tinha que ser aproveitado pra cidade, 

pro Estado também; não era uma coisa só do shopping, não bastava o sucesso só do 

shopping. Então na escolha dos jurados de seleção e de premiação eu tentei fazer um 

júri que além de ter competência, que ele pudesse incentivar os artistas, ajudar nas 

carreiras e dar uma mexida na área, na cena artística aqui. Então, meu raciocínio era o 

seguinte: júri de seleção, quer dizer, as pessoas que iam escolher o Salão propriamente 

dito, eu não lembro quantos eram, era muito artista, não lembro se eram trinta e desses 

trinta eram cinco premiados, tenho impressão que era isso, não estou me lembrando 

agora. O júri de seleção eram jurados que iam fazer o Salão, então eu chamava 

professores, eu chamava críticos... e para o de premiação eu chamava colecionadores, 

eu chamava jornalistas, porque na premiação o Salão já tava pronto, entendeu? O Salão 

já tinha sido escolhido por professores, críticos e artistas e na premiação eu chamava 

gente que daria um marketing pra coisa e tudo. Então eu trouxe o Gilberto 

Chateaubriand, eu trouxe o Celso Fioravante pra primeira edição (+) a vinda do 

Chateaubriand foi uma loucura aqui em Goiás, foi um renascimento, deu uma 

motivação, isso não sou eu que digo não, as pessoas, os profissionais da área 

mencionavam isso, esse fato dessa forma. E o Gilberto comprou, ele ficou em Goiânia 

depois do Salão, ficou muito bem impressionado, ele não conhecia Goiás, não conhecia 

os artistas goianos e ele veio, eu fiz o convite e o Marcos Lontra que é um crítico amigo 
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meu que foi convidado pra seleção, ele me recomendou o Gilberto, mas o Gilberto é um 

senhor de 80 e poucos anos. O Marcos Lontra falou “o Aguinaldo vai cuidar de você, 

era do Parque Lage...” deu referências minhas, aí eu conversei com o Gilberto e foi um 

entrosamento muito imediato porque o Gilberto conhecia pessoas da época dele que 

eram contemporâneas do meu avô, que tinham um destaque nacional, eu sei que assim, 

ele chegou confiante, veio, pediu pra ficar um tempo depois, visitou os ateliês de vários 

artistas goianos independente do Salão e comprou uns 400 trabalhos de artistas goianos, 

foi uma loucura! Quando ele levou pro MAC do Rio de Janeiro, o pessoal da técnica do 

MAC, digo, do MAM do Rio de Janeiro, o pessoal ficava doido e falava “o que 

aconteceu com o Gilberto?”, então isso que é agradável, quer dizer, o Salão estava 

rendendo um fruto maravilhoso pra cena artística; o cara tinha comprado uma cacetada, 

só tinha trabalho do Siron (Franco) no MAM do Rio, tinha mais nenhum. Entraram 25 

pra você ter uma ideia; 25 artistas goianos entraram no MAM e por quê? Porque o 

Gilberto veio pra ser jurado de um salão. Ele fez uma palestra até que não deu muita 

gente e essa palestra eles conversaram sobre arte, estava o Gilberto, estava o Marcos 

Lontra, estava o Fioravante... assim, eu não lembro, porque foram dois salões e eu 

confundo um pouco os nomes, mas o Heitor Reis que fazia o Salão da Bahia que era o 

maior salão do Brasil, o Heitor vinha, o Heitor participou como jurado, porque era 

importante, o cara fazia o maior salão do Brasil; na época, o Salão de Goiás e o da 

Bahia eram os maiores salões do Brasil. Imagina Goiás fazer um dos dois maiores 

salões do Brasil? 

E: Teve alguma diferença estrutural das primeiras edições para a sua? O Salão 

sofreu uma enxugada? 

A.C.: Não! Enxugada nenhuma, na verdade o Salão aumentou e a gente fez um salão 

regional dentro do nacional, a gente fez tipo uma cota. 

E: Criou-se uma cota para locais no edital? 

A.C.: Tinha uma cota de 10, de 30 selecionados, 10 deveriam ser goianos, então quer 

dizer, você selecionava 20 do Brasil inteiro e mais 10 de Goiás. Era uma forma... eu 

pensei que fosse ter crítica isso; até eu conversei com vários amigos do Rio, de São 

Paulo etc. e todo mundo achou super válido, concordou que o Salão estava investindo 

uma grana e tinha que mostrar muita gente daqui. A cota era só pra seleção, não para 

premiação. Em vez de fazer um salão de 20 pessoas, fazia de 30, mas esses 10 tinham 
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que ser goianos. Todo mundo aceitou, todo mundo... tanto que o júri foi espetacular, um 

júri de pessoas maravilhosas; todo mundo topou. Marcos Lontra defendeu isso. Só teve 

um episódio que o Canal Contemporâneo era da Patrícia Canetti, era o único veículo da 

época, não tinha o Mapa das Artes do Celso Fioravante, e o Canal Contemporâneo fazia 

divulgação dos salões etc.; eu conheço a Patrícia Canetti, depois ela lembrou de mim. 

Aí alguém de Goiás fez uma crítica pra Patrícia Canetti dizendo que quem estava 

fazendo a curadoria do Salão de Goiás era um burocrata, da política, não sei que lá, e a 

Patrícia Canetti falou com o Marcos Lontra que só teve uma reclamação desse salão que 

era exatamente de uma pessoa de Goiás, que teve essa cota pra Goiás, e é uma pessoa de 

lá. Daí o Marcos Lontra falou “olha, essa cota foi estudada, tudo mundo deu palpite, é 

uma coisa de duas vias... o cara faz um investimento desses não é só pra ficar mostrando 

coisas de fora no Estado dele; ele quer mostrar as coisas do Estado dele pra fora 

também, afinal de contas a despesa toda é dele, a produção é dele, Goiás tem o nível 

muito bom”. Evidentemente, por vias normais, escolheriam de repente 1 ou 2 % de 

artistas de Goiás, normalmente, todo salão sempre você dá uma chance pra terra, você 

escolhe um ou dois artistas pra dizer que escolheu da terra, mas a maioria sempre é de 

Rio e SP. Você não ia ficar fazendo salão aqui em Goiás pra ficar dando prêmio de 

estímulo pra Rio e SP. Esse era o raciocínio: esse salão é um salão que estimula os 

artistas, então a gente tem que estimular os artistas daqui, não só pra ver os de fora, mas 

também pra serem vistos, terem visibilidade. Aí então o Marcos Lontra falou pra 

Patrícia Canetti “olha, essa ideia é uma ideia boa, foi aceita por todo mundo e o 

Aguinaldo não é um político, não é um burocrata como você tá pensando, o Aguinaldo 

foi colega seu de parque Lage”. Quem passou a informação não me conhecia e o 

Marcos riu porque ele me conhecia desde a época do Parque Lage, eu era aluno atuante 

na época da exposição “Geração 80” (“Como vai você, Geração 80?”), a Patrícia 

Canetti era aluna nessa época e ela ficou assim, o cara era colega lá do Parque Lage e 

deu a maior força. O Canal Contemporâneo deu muita força pra gente, ela e a Daniela 

Bosso que eram amigas e trabalhavam nisso, Daniela era uma crítica muito conhecida 

minha, quer dizer, ficou tudo bem e sempre teve muita aceitação; todo mundo que a 

gente convidava queria vir e tem histórias super engraçadas.  

E: E esse apoio institucional continuou nas suas edições da mesma forma, apenas 

chancelando ou com algum dinheiro? 



 
 

 

138 
 

A.C.: É, entrava chancelando. Com dinheiro não, entrava na montagem do trabalho que 

era o Cleandro (Elias Jorge) que fazia, o Gilmar (Camilo) que entrava na minha 

curadoria, que eu era uma pessoa do Estado e me envolvia, eu dava assim os conceitos 

etc. Quer dizer, eles estavam contando com pessoas que eram ligadas à secretaria ou 

agência e que estavam colaborando decisivamente no Salão. Mais do que uma coisa de 

só colocar o nome do Estado, a gente estava trabalhando efetivamente pelo Salão. Na 

primeira edição nem tanto porque eu não era o curador, o curador era o Waldir Barreto, 

então a gente entrava, a gente dava palpites.  

E: E quem fez as ações educativas? 

A.C.: Quem foi não lembro em todas edições, mas ficavam na responsabilidade da 

universidade, eu sei que o Márcio Pizarro (Noronha) e a Irene Tourinho fizeram, assim, 

eu lembro que eles trabalharam sim, a Selma Parreira, a Ciça (Fittipaldi) e a Irene 

(Tourinho) eu acho que elas fizeram as primeiras ações educativas. O fato é esse, nos 

salões que eu fiz as curadorias, eu dei uma ajuda mais substancial porque eu era o 

curador do evento, né, eu tava articulando, contatando etc; colaborando de uma forma 

muito mais intensa; nos primeiros, eu dei palpites. 

E: Você acha que o Salão que você assumiu, já estruturado, assimilado pelo 

shopping, você acha que os números divulgados pelo shopping correspondiam à 

realidade? 

A.C.: Isso eu não posso provar, Sandro. Eu não era o responsável pela contagem das 

pessoas, então... 

E: Para o shopping o evento ficou a desejar como estratégia de marketing? 

A.C.: Estratégia de vendas talvez, mas de marketing não, porque o shopping ganhou o 

evento dentre os maiores shoppings do Brasil, eles tem um evento anual que eles 

reconhecem como se fossem prêmios e o maior evento cultural em todo o Brasil o 

Flamboyant ganhou com o Salão. Então o Salão Flamboyant como evento cultural 

ganhar de shoppings grandes do Brasil inteiro, de São Paulo e Rio de Janeiro, é 

brincadeira. Isso agregou demais para o shopping. Eles ficaram super orgulhosos nesse 

evento, o Flamboyant ganhar um prêmio como esse nacional, eles ficaram super 

satisfeitos. Mas os lojistas, acho que eles não percebiam muito o retorno em vendas pra 

eles (+) eles talvez quisessem umas coisas mais popularizada, não sei; sei que eu não 

me preocupava com isso. Eu me preocupava em fazer uma coisa com a melhor 
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qualidade possível, para o que eu tinha chamado a fazer; e esse problema era um 

problema deles lá.  

E: Como se deu a transição para o próximo curador Divino Sobral, da quarta para 

a quinta edição? 

A.C.: O (Divino) Sobral sempre foi muito presente, prestativo e ele talvez pudesse dar 

uma atenção maior ao Gregório do que eu, porque eu era um Diretor de Patrimônio do 

Estado.  

E: Então foi você que sugeriu o nome dele? 

A.C.: Não, não. Foram eles que me propuseram. Se fosse pra fazer do mesmo jeito eu 

até faria. No último evento aconteceu uma coisa que eu fiquei um pouco preocupado: eu 

sempre tentava botar júri do Rio e São Paulo e de Estados do norte, do sul, então eu 

convidei uma pessoa de SP, uma pessoa do Rio, uma pessoa do norte, ainda mais 

porque eu sou carioca, então nacionalmente eu não posso convidar todo mundo do Rio 

de Janeiro porque senão o pessoal vai falar “o Aguinaldo é carioca”, e o pessoal me 

conhece, eu tenho uma articulação com os artistas de fora; todo mundo sabe que eu sou 

carioca, que eu ‘tô’ em Goiás. Hoje em dia não, já me colocam como goiano. Então na 

hora um jurado não pôde vir e em cima da hora a pessoa não pôde, mas eu tinha outra 

pessoa de igual nível  e a pessoa disse que viria e eu falei com o Gregório e o shopping 

ou o Gregório decidiu que não precisava ter esse júri de SP e eu fiquei meio 

constrangido com isso porque eu achava que era importante ser número ímpar e ter esse 

de SP pra representar; aí nessa questão teve outra coisa desagradável que, como a vinda 

do Gilberto Chateaubriand foi um sucesso, o outro jurado que eu trouxe colecionador 

foi o João Sattamini que é um dos maiores colecionadores; ele e o Gilberto são os 

maiores. O Sattamini, a coleção dele banca o MAC de Niterói pra você ter uma ideia. A 

do Chateabriand banca o MAM do Rio, acho que 80% do acervo do museu é do 

Gilberto e o MAC de Niterói, 80 % do acervo é do Sattamini. E eu consegui trazer... ele 

não viaja, então foi uma vitória pra mim trazer o Sattamini pra Goiás, pra ver o Salão e 

ele queria ficar uns dias também pra visitar os ateliês; ele não é igual ao Gilberto que sai 

comprando feito um desvairado, mas seria importantíssimo para os artistas daqui serem 

conhecidos pelo João Sattamini, puta crítico. E na hora, acabou o último dia do Salão e 

tal, eles trabalharam e eu falei “bom, João, então amanhã vamos fazer uma visita” e o 

João falou “pois é, Aguinaldo, eu queria muito, mas me deram uma passagem pra voltar 
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hoje à noite depois do julgamento”. E eu falei “mas como? Tava combinado de você 

ficar uns dias”. Aí eu fui ver com o Gregório e eles tinham decidido por economia, pra 

economizar uma diária, sei lá, de não deixar o cara ficar aqui e eu achei um absurdo e 

falei “então eu te hospedo aqui e você fica porque eu acho que é importantíssimo pro 

Estado você fazer essa, esse giro, que foi um sucesso com o Gilberto, vai ser contigo”. 

Aí ele falou que já tinha agendado outro compromisso, que não tinha me avisado porque 

eles tinham falado há um tempo e ele achava que eu sabia disso, porque tinham avisado 

há uns dias atrás, porque meu contato era você, você que estava articulando, daí com 

isso a gente perdeu a possibilidade, o João já era idoso, tinha problema de saúde, ele 

prometeu que viria em outra oportunidade, mas eu sabia que não era... pô, o cara tava 

aqui, era muito mais fácil ele sair visitando os ateliês que daria um reforço muito grande 

pro artista daqui... o Gilberto comprou 25 artistas daqui, comprou 400 trabalhos, é muita 

coisa... então de repente, tinha um artista só de Goiás, de repente tava entupido. Aí eu 

achei que a curadoria tava... que eu não tava com os poderes que um curador tinha que 

estar, entendeu? E por outro lado, acho que o Gregório, não o pessoal do shopping, 

porque o Louza tinha uma confiança tremenda em mim, eu não coloco o Louza nisso de 

jeito nenhum, acho que é mais o operacional; e eles acharam que talvez eu não tivesse 

tão perto quanto eles gostariam, né, e nesse caso o Sobral talvez pudesse... o Sobral não 

tinha um emprego, o Sobral é um crítico independente e sabia fazer muito bem o 

trabalho e poderia dar essa assistência de proximidade que talvez eles precisassem... aí, 

não teve o menor ressentimento, tanto que eles me convidaram pra ser do júri de 

premiação, eu aceitei... então, no 5º Salão, o primeiro do Sobral, eu fui jurado e aceitei 

pra demonstrar pra eles que pra mim não tinha problema nenhum, isso é natural; eu não 

queria ser curador eterno desse salão e eu era um Diretor de Patrimônio, meu 

compromisso, meu trabalho era com o Governo de Goiás, não era com o shopping 

Flamboyant. 

E: À medida que aconteciam as edições, ao final, as obras eram imediatamente 

absorvidas pelo MAC-GO? 

A.C.: Eram, eles logo depois da edição, eles passavam pro MAC. Nas minhas 2 

curadorias, a gente marcava uma exposição no MAC com esses trabalhos; a gente 

sempre depois fazia uma exposição no MAC... não lembro se foi nas duas edições, mas 

numa com certeza a proposta era essa; e era complicado, a gente tirava do Flamboyant 

que ficava só 15 dias e botava no MAC durante um mês talvez, ou mais, dois meses. A 
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exposição principal do MAC era feita desse acervo pras pessoas que não puderam ver lá 

no shopping pudessem vir no museu, né.  

E: MAC ainda no prédio do Parthenon Center? 

A.C.: Sim... nem pensar em (Centro Cultural Oscar) Niemeyer, era aqui mesmo. 

E: Fale especificamente do impacto que teve na cena cultural local, como isso 

repercutiu, afinal você lidava com um aparelho do estado que tratava também 

disso. 

A.C.: O impacto foi muito grande, o pessoal ficou muito animado, só de ter o Gilberto 

Chateaubriand aqui em Goiânia, visitando os ateliês e comprando, as compras ele fazia 

lá no MAC: o pessoal levava os trabalhos e ele ia conhecendo as pessoas e ia 

comprando. Imagina, ele comprou 25 artistas! 25 artistas é quase todo mundo do meio, 

Sandro. Imagina levar 25 artistas de Goiás pro MAM do Rio de Janeiro que é o cartão 

de visitas de museus, claro que agora tem Inhotim, têm outros, mas o MAM-RJ era uma 

potência... ainda é. Só tinha trabalho do Siron lá, de repente entraram 25 goianos duma 

hora pra outra! Os artistas do Brasil, eu sei da repercussão; conversei com vários 

artistas, eu conheço vários e eles ficaram impressionados “pô, mas só dá goiano!”. O 

Gilberto Chateaubriand faz uma exposição chamada “Novas Aquisições”, então no ano 

do Flamboyant, a Novas Aquisições tinha uma sala especial reservada pros goianos. O 

Governador de Goiás (Marconi Perillo) foi lá ver, eu pedi que ele fosse, ele foi, me 

atendeu... foi super sensível a isso. E o pessoal do museu fez uma sala; os trabalhos do 

Brasil inteiro eram misturados, os de Goiás fizeram uma sala especial... imagina, a 

exposição ser página de Globo, página de Jornal do Brasil que na época era grande 

ainda... página do Jornal do Comércio que eu acho que faz parte do espólio do (Assis) 

Chateaubriand, né... então o pessoal ficou enciumado pra caramba com Goiás e isso foi 

assim. 

E: Isso mexeu muito com a estima dos artistas locais, alguns de forma decisiva, 

certo? 

A.C.: Eu não posso dizer que foi o Salão que fez isso, porque, pô, o Marcelo Solá já 

tinha participado de bienal, mas teve vários... o (Rodrigo) Godá mesmo, o Sandro 

Gomide, o próprio Pitágoras... alguns outros artistas também... o lance é que Goiás ficou 

sendo visto como celeiro de artistas contemporâneos, então quando você perguntava 

fora o pessoal “ah, eu sei que lá em Goiás tem uma turma boa”, quer dizer, a turma boa 
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era todo mundo: valorizou o meio aqui, e isso que eu achei legal... valorizou... quer 

dizer, Goiás foi visto como um local de alta criação contemporânea... não era Siron e 

Poteiro mais: eram outros! 

E: E a reputação continuou? Ainda tem esse olhar pra cena aqui? 

A.C.: Ah, tem, tem, tem, tem porque era muita gente, pô;  o cara bota 25 artistas daqui 

no museu, não é brincadeira não... sabe, e fica com aquele glamour, né, com aquela 

aura. 

E: Muitos nomes nacionais, artistas que depois alavancaram carreiras 

internacionais, passaram pelo Salão... 

A.C.: Passaram, todos os artistas que participaram... pô, Caio Reisewitz... todos os 

principais artistas brasileiros que faziam o circuito de salões passaram pelo Salão 

daqui... o dono lá da, que é artista também, da Gentil Carioca, o Márcio Botner. Muitos 

estão no acervo, alguns doaram quadros; teve aquele menino Yuri Firmeza, que é um 

nome nacional fortíssimo também... tem muita gente, esse salão... gente, o Salão ele tem 

um benefício muito grande, a Bahia não tinha artista, através desse salão da Bahia é que 

a Bahia foi criando um contingente de artistas, o salão da Bahia é o mais importante do 

Brasil; eu fui jurado, eu fui convidado a ser jurado... por causa do Salão Flamboyant, eu 

fui convidado a ser jurado do salão da Bahia, que era o maior salão do Brasil. Nunca 

eles convidavam gente de Goiás pra ser jurado, no máximo pra participar; imagina, uma 

pessoa de Goiás ficar avaliando o resto do Brasil? 

E: Mais do que uma legitimidade, deu uma respeitabilidade para a cena goiana? 

A.C.: Ah, deu. Pela produção, pela capacidade de fazer um salão dessa envergadura, 

pela capacidade de dar essa premiação, pelo foco do Salão, pela ideia inovadora... têm 

muitos salões pequenos que são continuados, mas em conceito não tinha... em conceito 

tinha o Salão da Bahia e o Salão de Goiás, eram os dois maiores, em conceito, em 

premiação e etc. Aí depois vem os outros salões, o Salão carioca tinha acabado, o Salão 

paulista tinha acabado também; aí tinha o Salão de Ribeirão Preto que é um salão 

pequeno e é contemporâneo, mas... têm outros salões importantes... assim, os mega 

salões, sem dúvida, eram o de Goiás e o da Bahia. 
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E: Encerrada sua participação, você continuou fazendo sua função no Estado e 

dando o suporte institucional para o Salão? 

A.C.: É, era um apoio institucional, a gente sempre ia nas aberturas, o Governador 

prestigiava o Salão...  

E: Continuou dando algum tipo de palpite na curadoria? 

A.C.: Não, não porque o Sobral ele estava mais próximo ao Gregório, ele sabia, pô, ele 

já era, o Salão já tinha acontecido várias vezes e eles já sabiam operacionalizar 

direitinho;  a parte dos jurados, o Sobral era bastante articulado, trouxe muita gente boa, 

tirando meu nome, né (risos)... muita gente boa e meu nome tava no meio... não, é que 

ele trouxe gente interessante... até repetiu, teve jurados que vieram repetido, Fernando 

Cochiarale veio duas vezes, Miguel Jorge daqui... sempre tinha um jurado daqui, Carlos 

Fernando Magalhães foi, sempre a gente colocava no júri de premiação a gente colocava 

um daqui; era um colecionador, um jornalista e um daqui. Tinha que ter, né? 

E: Era um sucesso, se inscreveu na cena nacional e por que então acabou? 

A.C.: Eu acho que os lojistas ponderaram com o shopping que o Salão... que um 

Flamboyant Fashion era muito mais interessante para os lojistas do que um salão de 

arte, por exemplo. Não tinha nenhuma galeria no shopping, não tinha nenhum comércio 

de arte, não tinha uma pessoa, um lojista lá de dentro que tivesse uma galeria de arte no 

shopping... pô, e de roupa, 80%, 90% que deve ser de roupa, sei lá. Eu sei que talvez as 

pessoas acharam que o pessoal do shopping... é porque era uma produção muito 

trabalhosa, era muito cansativo, era muito trabalhoso, uma carga extra violenta pro 

pessoal do shopping; era muito dispendioso, porque eles não conseguiram patrocínio. 

Eles pensaram que em algum tempo o evento seria auto sustentável e não foi, o 

shopping tinha que botar a maior parte da grana... inscrevia em Lei Rouanet etc., mas eu 

acho que era um evento caro, pô; só pra fazer o recinto, era um pé direito altíssimo, 

super bem adequado, então era um evento caro e eu acho que talvez nesse momento o 

Estado talvez devesse ter pego, aproveitado que já tinha nome... claro que não ia ser 

Salão Flamboyant, mas (um) salão nacional... o shopping poderia dar um prêmio 

também, né, poderia dar um dos prêmios... seria mais... mas aí eu já tava fora, eu tava 

afastado e era o próprio Sobral que tava no relacionamento com eles e minguou. Foram 

6 edições, foi longevo porque normalmente as coisas aqui duram muito menos que isso, 

como exceção o Salão de Anápolis e o Salão de Jataí. Mas o Salão era muito 
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conhecido... o raciocínio é que é muita despesa, muito trabalho pra você ficar com 

atitude provinciana de ficar rendendo louros a Rio-São Paulo; o Salão de um modo 

geral, o grosso da inscrição é Rio-São Paulo, o grosso da premiação é Rio-São Paulo. O 

grosso da inscrição.  

E: O Salão não poderia mais acontecer se não fosse grande? 

A.C.: Não, mas é que aí... eu ofereci pra eles fazerem no MAC, daí já enxugaria... mas 

eles não queriam, eles queriam fazer no shopping pra oferecer pro público de lá uma 

atração diferente. Não precisava atrair, o shopping já tinha por mês 1 milhão de 

visitantes, então eles não queriam levar mais gente que isso... eles queriam ter um 

diferencial, ter mídia espontânea, oferecer isso pro público... 

E: E você vê com bons olhos esse tipo de iniciativa de parceria, como aconteceu, 

patrocinado por um shopping? 

A.C.: Vejo, sou favorável aos salões. No shopping, dentro do possível o shopping 

deveria deixar mais autonomia pro curador, sabe, isso eu acho que era importante. 

Porque quem entende desse negócio somos nós, eles entendem de marketing. Em alguns 

momentos vitais, as decisões foram do shopping, não foram da curadoria e isso eu não 

acho legal, que eram coisas importantes, coisas que ao meu ver eram decisões de 

curadoria e não eram do shopping. A coisa tinha sido combinada dessa forma, mas ao 

meu ver não invalidou o Salão não... é uma coisa complicada, né, porque o shopping 

tem os interesses específicos dele e eu acho difícil acontecer de novo, nesse formato... 

porque a experiência aconteceu, não agradou os lojistas, embora tenha sido conceitual 

pro shopping, mas não agrada os lojistas. Não sei, talvez também a gente não pode 

prever. Agora tem mais concorrência, vários shoppings grandes em Goiás, né... nessa 

concorrência eles têm que buscar o diferencial e esse diferencial pode ser o cultural de 

novo, né. Isso aí eu não sei, isso aí o marketing decide, mas eu sei que foi um evento 

espetacular de ter participado... mas o público não foi ruim não, o público que eles 

colocavam que tinha era 20.000 em 15 dias. O fluxo shopping, mas do Salão não era, é 

meio difícil, né, mais de 1000 pessoas por dia... você vai ter por hora 200 pessoas, o 

salão fica aberto durante tantas horas...é uma conta que vale a pena ser feita. Mas era 

muita gente e, em pouco, as pessoas iam pra ver o que era... o pessoal que gostava ia, o 

pessoal profissional ia, mas é um número pequeno, você vai dizer o que, isso aí dá o 

que? 1000 pessoas? Isso pro shopping é nada, né... um shopping que tem um fluxo de 1 



 
 

 

145 
 

milhão por mês, 1000 pessoas é nada... mas ia... ia muita gente que nunca tinha entrado 

porque era muito menos constrangedor, pro público que não é iniciado, que ir numa 

galeria, porque numa galeria tem aquele trauma, né... a pessoa fica com medo de entrar 

numa galeria, porque não vai comprar... as pessoas têm uma certa vergonha de entrar e 

não comprar uma coisa, né. Então a galeria é muito mais; quem entra e compra um 

trabalho numa galeria? Pouca gente, então o público só curioso ele fica constrangido 

com aquela porta, aquela pessoa sentada na mesa e nunca tem a cara muito simpática 

(risos) e o... no Salão ficava mais à vontade, portas enormes... 

______________________________________________________________________ 

A PARTIR DESSE PONTO, A ENTREVISTA SE TORNOU IRRELEVANTE PRA 

PESQUISA, TRATANDO DE TEMAS E IMPRESSÕES MAIS PESSOAIS SOBRE O 

SALÃO. 

 

4. Entrevista com Gilmar Camilo (transcrição de áudio) (Goiânia, 16/12/ 2015) 

Atual curador do MAC GO, à época do Salão era Diretor do MAC-GO. 

 

ENTREVISTADOR (E.):Como se deu, na sua visão, o início do Salão? 

GILMAR CAMILO (G.C.):  O salão foi idealizado e levado ao Gregório Stillo, diretor 

de marketing do Flamboyant, pelo Waldir Barreto, que era uma pessoa que eu conheci 

em setembro de 1999, quando abrimos uma exposição histórica que inaugura o espaço 

de exposição do MAC (Museu de Arte Contemporânea de Goiás) junto com Waldir 

Barreto que era diretor do Museu Lisa Silveira, hoje Museu Bispo do Rosário, que foi 

um curador importante pra cidade, que não nasceu aqui, carioca, e a partir dessas idas e 

vindas dele na cidade, ele conheceu os artistas da cidade, mais tarde se envolveu com a 

produtora Kátia Barreto... engraçado que fui eu que os apresentei; e na verdade foi ele 

que levou esse projeto para o Gregório Stillo... e foram as pessoas que tiveram um 

alicerce grande na formação desses salões; teve uma ação direta do Waldir Barreto que 

veio a residir na cidade por um ou dois anos. Ele se desentendeu com o Salão depois, se 

não me engano, da 2ª ou 3ª edição, que foi transferido ao Aguinaldo Coelho a 

curadoria... 

E: Você sabe porque se deu essa mudança de curador? 
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G.C.: Acho que foram divergências estéticas de produção das mostras basicamente. 

Goiânia tem um certo problema às vezes, apesar de ser uma cidade acolhedora, Goiânia 

tem um problema com os forasteiros; não sei se seria isso, mas foi um desentendimento 

dele e a produção que era feita pelo shopping da cidade. 

E: O shopping bancava 100% do projeto? 

G.C.: Sim, ele pagava, na verdade ele captava através de bons patrocinadores como 

Fujioka, também via lei de incentivo, algumas federais. O shopping deveria ter várias 

despesas, havia uma logística muito grande. Se formos olhar com juros e correção eu 

creio que cada salão custaria hoje entre R$ 800.000,00 e R$ 1.200.000,00; na época eu 

tive acesso a alguns orçamentos, cada edição, algumas edições giravam entre 480 e 600 

mil. Hoje eu acho que em valores corrigidos, você só faria um salão daquela 

envergadura se você tivesse realmente uma quantia aproximada de R$ 1.200.000,00.  

E: O Salão foi assimilado imediatamente pela cena nacional? 

G.C.: Na verdade pela qualidade do corpo de jurados; eram duas comissões: uma de 

seleção, outra de premiação. Havia um cuidado exemplar com a montagem; algumas eu 

executei, cerca de 3 delas... participei efetivamente delas. Desde que o Waldir fez o 

projeto, a contrapartida era que essas obras fossem para o acervo do museu, contando 

uma história, em regime de comodato, uma vez que o museu não tinha todas condições 

ainda, apesar que o museu tinha tido a primeira reserva técnica, certamente pra guardar 

as obras em 1999... foi feita uma reserva técnica que atendia aos parâmetros mínimos 

museológicos e havia condições de guardar essas obras. Abrigou, por sinal, todas as 

coleções que se encontram no museu, da CAIXEGO e todas as outras de arte 

contemporânea. E o Aguinaldo, na época era Diretor de Patrimônio Cultural, foi 

veementemente contra o fato de ser em comodato. Saindo em defesa do próprio museu 

que ainda não tinha um estatuto e de toda uma situação de guarda dessas obras, mas 

mesmo assim foi organizado de maneira que foi negociado durante um bom tempo, que 

foi negado pelo Diretor de Patrimônio e as obras premiadas passavam a efetivamente a 

fazer parte do acerto do museu e assim seguiram-se as 6 edições.  

E: Todas as obras premiadas passaram a fazer parte do acervo do museu, os 

artistas tinham ciência disso, mas outros artistas que não foram premiados 

também doaram obras? 
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G.C.: Doaram. Isso é super interesse, hoje no museu nós contamos com a obra de um 

artista que é super proeminente que é o Yuri Firmeza; o Yuri tinha uma obra que foi 

selecionada, mas não foi premiada pelo museu... Murilo Maia também... apesar de não 

ser premiado, o Yuri, na verdade vários desses artistas manifestaram, a partir de 

conhecimento do museu, a vontade de integrar o acervo do museu. Eram artistas então 

muito jovens e que tinham interesse que suas obras tivessem em coleções públicas 

importantes, principalmente um museu de arte contemporânea. 

E: Os artistas de fora se deparam com aquela estrutura e ficaram impressionados? 

G.C.: Ficaram. O caso de artistas que informalmente ficaram na minha casa, ficaram na 

cidade, na casa de outros artistas, criou-se uma forte impressão. Hoje, por exemplo, 

artistas que não houve um trabalho de aquisição, o museu não teria condições de ter no 

acervo... foram cerca de 10 artistas que doaram seus trabalhos para o espaço, mas 

contribuíram também, uma vez que não só os artistas premiados tornaram-se artistas 

importantes também. Não me lembro, acho que não foram nem 10, foram uns 8, não 

lembro exatamente... mas foi o Yuri Firmeza, o Murilo Maia, que estou me lembrando 

agora... e talvez dos mais importantes quem tenha despontado no cenário nacional seja o 

Yuri. Mas hoje artistas que se encontram na coleção do museu, Otávio Schifer, o 

Rogério Canela, que é um fotógrafo formidável, premiadíssimo em mostras no mundo 

todo. Revelou-se uma geração de artistas porque a própria comissão curatorial formada 

por nomes notáveis do eixo Rio-São Paulo, do nordeste também do país, nomes muito 

importantes, nomes proeminentes da curadoria, jovens curadores que participaram 

desses salões e dessas seleções, que hoje se encontram em franco desenvolvimento em 

suas carreiras, catapultaram também a carreira desses artistas a partir desses salões que 

aconteceram aqui.  

E: Você esteve próximo de todos os personagens do Salão, qual a principal 

diferença entre os curadores? 

G.C.: É engraçado que nos 3 primeiros Salões foram premiados 3 artistas locais pra 

você ter uma noção, primeiramente foi o Marcelo Solá, no segundo Salão aconteceu a 

premiação da obra do Juliano Moraes, no terceiro Salão aconteceu a premiação do 

trabalho do Pitágoras, no quarto Salão aconteceu a premiação de outros artistas que 

viriam a seguir a cena goiana também, no caso do Rodrigo Godá... então foram 

exposições que vários artistas trafegaram, que ajudaram também a catapultar suas 
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carreiras... eu acho que há uma ligeira discordância entre os curadores, principalmente 

eu vejo no trabalho do Divino Sobral, onde talvez tenha havido, não digo falhas, mas 

talvez o que se chama “de escolhas”; um dos nossos salões, talvez tenha sido a primeira 

edição, nós premiamos a obra de um artista chamado Márcio Botner, hoje dono da 

galeria Gentil Carioca, tem um trabalho atuante nacional, internacionalmente também, e 

era um trabalho que  era uma instalação que continuamente precisa fazer. Acho que 

houve equívocos enormes como a premiação da obra do Jorge Luis, que é um artista 

mineiro, a obra assimila-se muito à do Bispo e realmente, apesar de ser uma bela 

instalação, eu não vejo como uma grande escolha também que aconteceu. Artistas 

incríveis, por exemplo, como o caso de Marcius Galan (IMAGEM  23, p. 74) que hoje é 

um dos artistas mais importantes da cena contemporânea, um artista brasileiro, 

naturalizado brasileiro, mas que nasceu em Oregon, no Estados Unidos, que também 

trouxe obras importantes aqui, me parece que na quinta edição e que não foram 

premiados. Realmente há discordâncias, mas todo salão é tendencioso na minha opinião, 

porque uma vez que você convida curadores que devam se dar, chegar a consenso, tanto 

a partir do que foi feito nas  seleções que eram muito rigorosas, era um trabalho muito 

árduo, geralmente levava-se 4, 5 dias, na pré-seleção; isso era uma coisa muito 

importante, geralmente a maioria dos salões vem com uma coisa que... 2 dias no 

máximo pra você julgar... acontece que era um número muito grande de portfólios, 

haviam em médias 1500 inscrições por ano, de artistas importantes e artistas que foram 

cortados também que continuaram suas carreiras, que independente de terem sido 

premiados, hoje  também alcançam pontos muito maiores que anteriormente.  

                              Mas voltando às diferenças, talvez no caso do Divino Sobral, ele 

tenha se enveredado por obras que fossem mais conceituais, que foram escolhas 

também do grupo que ele convidou; ele chamou pessoas notórias também das artes que 

muito ajudaram, o que foi incrível, porque esses curadores mais uma vez tomaram 

contato maior ainda com a arte produzida aqui em Goiás e consequentemente com os 

próprios artistas. Há trabalhos notáveis, artistas que não foram premiados que 

mantiveram um intenso contato com a cidade desde as primeiras edições, como no caso 

do Rodrigo Araújo, do Grupo Bijari, um dos primeiros coletivos do país e que depois 

também rendeu muitos frutos juntamente com a obra de artistas cubanos, expôs aqui 

com artistas cubanos, muitos artistas a partir dessas visitas também levaram seus 

trabalhos pra São Paulo, pro Rio e para outros países também, a partir de todo esse 
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contato. Havia uma efervescência extremamente importante que eu acho que foi um 

momento crucial de começar um pouco a história do que tá acontecendo na arte 

contemporânea hoje; artistas que há vinte anos iniciaram suas carreiras a partir desses 

salões. Os resultados são excelentes; nós temos hoje um acervo de mais ou menos 120 

obras decorrentes dessas coleções do salão denominada “Lourival Louza”, o dono do 

shopping. O que acontecia é que essas coleções, o que ficou acertado desde o início, 

uma contrapartida para o museu, quer dizer, a coleção levaria o nome dele, foi uma 

articulação do Aguinaldo junto ao Waldir que essa coleção abrigaria o nome do 

Lourival. 

E: Você atuou em várias funções dentro do Salão, viu o salão de várias formas. 

Qual a edição, qual curadoria foi mais conservadora? Com o que cada curador se 

preocupou mais? 

G.C.: Olha, é incrível, porque cada um se surpreendia de uma maneira tão distinta, a 

maneira como cada um se posicionava diante... na verdade, é difícil explicar porque nós 

tínhamos críticos na primeira edição, por exemplo, uma pessoa que foi muito importante 

pra arte em Goiás, Carlos Fernando Magalhães, que era um crítico de arte muito severo, 

mais que teve uma atuação em premiar obras super revolucionárias pr’aquele período, 

obras que talvez dentro de um outro salão não pudesse caber uma premiação; o que era 

interessante nesse salão é que como podemos dizer que todas as loucuras eram 

permitidas, toda criação estava sendo permitida. Embora seja difícil fazer uma citação 

de nomes, havia uma linha conservadora, mas havia também, pela própria natureza do 

salão, já havia uma certa pressão dos curadores em abrir mão de qualquer tipo de 

conservadorismo com relação a esse salão. Aliás, obras conservadoras por si só, com 

linguagens muito tradicionais, foram poucas essas que viabilizaram obras pro Salão.  

E: Tanto é que as linguagens tidas como “tradicionais” como desenho e pintura, 

eram a minoria, por exemplo. 

G.C.: Sim, mas se você considerar o trabalho do Marcelo Solá, um dos primeiros, eram 

3 desenhos que fazem uma defesa muito grande dessa linguagem artística, as linguagens 

tradicionais foram muito pontuais nos julgamentos em relação a essas obras. Tem uma 

pintura de um pintor paulista chamado Adams Carvalho, pintura realista, que tem uma 

obra que hoje está absolutamente dentro do que se chama de nova pintura, apesar de ser 

uma linguagem muito antiga... há uma quantidade muito grande de mídias, como 
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fotografia, objetos eletrônicos, isso se fazia interessante porque lacunas que o museu 

precisava preencher. 

E: Você continua trabalhando próximo ao acervo oriundo do Salão; acha que esse 

acervo permanece representativo, atual? 

G.C.: Olha, engraçado, eu fico super feliz porque desde que entrei no museu em 1999, 

abrindo uma exposição do Bispo do Rosário, era uma questão muito importante pra 

mim fazer com que o museu seguisse sua vocação um museu de arte contemporânea, 

exibir arte contemporânea nos mais diversos suportes, materiais, mas o Salão ele 

cumpre uma lacuna fantástica, porque, na verdade essas obras inclusive foram objetos 

de estudo meu junto à exposição “A Imagem Adquirida”, uma exposição de acervo que 

foi realizada no MAC em 2014, onde a gente propõe cerca de quase 80% dessas 

imagens, desses trabalhos que estiveram expostos, são frutos de parte dessa coleção 

“Lourival Louza”, do museu. Seria improvável...  Eu, na verdade, uma das exposições 

que eu mais, dos últimos 5 anos, que eu mais adorei fazer, que deu muito trabalho foi 

exatamente essa exposição “A Imagem Adquirida” exatamente porque ela mostrava a 

temporalidade, mas ao mesmo tempo quanta obra e esses questionamentos, esses 

artistas, entre instalações, entre vídeos, muita fotografia... continua bastante atual e isso 

está bastante explicitado nessa exposição “A Imagem Adquirida”. 

E: Quando essa ‘arte contemporânea’ deu os primeiros sinais por aqui, havia uma 

pequena confusão por parte do que já havia arraigado em conceito e apreciação de 

obras de arte, o que pode ter confundido levemente o público menos preparado. 

Você acompanhou esse momento e concorda com isso? 

G.C.: Sim. Algumas pequenas sementes foram plantadas antes desse período e por isso 

a questão desse salão, da envergadura dele ser tão grande, os valores tão altos, desde a 

premiação, a seleção, esse cuidado com esses artistas, com cada um, com os detalhes, 

isso afugentou qualquer possibilidade de uma obra medíocre fazer parte desse acervo, 

vou usar essa expressão porque havia ainda essas linguagens modernistas, em Goiás a 

pintura ainda impera, mas ao mesmo tempo foi considerado, quer dizer, esses artistas 

estavam com o pé, estavam ligados com o que estava sendo feito na arte 

contemporânea, inclusive continuam atuais até hoje. Pra explicar um caso, por exemplo, 

o caso do Marcelo Solá, primeira obra dele premiada na Bienal (de Arte Incomum de 
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Goiás) foi vandalizada e destruída, hoje ela não existe mais; essa obra era pra constar no 

acervo do museu, mas ela não existe porque foi vandalizada pelo público. 

E: A que você credita isso que chamou de barrar a mediocridade? Aos 

profissionais que vieram compor as comissões julgadoras? 

G.C.: Credito. Esses profissionais. E outra coisa é você ter a possibilidade enorme de 

ter vários olhares estrangeiros sobre a produção local; olhares dos mais distintos sobre 

toda a produção. É claro que haviam curadores que conheciam esses artistas, mas que 

poderiam não aferir um prêmio, mas poderia estimular esse artista, foi o que muito 

aconteceu; conseguiram suas carreiras através de premiações, através dessas seleções... 

um currículo invejável pra cada artista, um prêmio daquela envergadura, porque tinham 

profissionais envolvidos o que denota qualquer possibilidade de revolta, porque havia 

uma seriedade muito grande com as propostas e principalmente com a cara desse salão 

também.  

E: Vamos falar sobre os artistas. Qual papel do Salão na vida da grande parte, os 

que tem conhecimento? Alguns desistiram das artes, outros tiveram grande 

ascensão, pelo que se sabe. 

G.C.: É, isso aconteceu com a maioria deles... o que acontece é que alguns salões têm 

escolhas, por exemplo, eu acho que isso ocorreu mais nas últimas edições com o Sobral, 

uma vez que vários artistas escolhidos faziam também parte de um grupo de artistas que 

eles acompanhavam, eles viam o trabalho, mas artistas que não levaram ao cabo suas 

carreiras posteriormente. O Salão também talvez encerrou um ciclo de produção desses 

artistas, quer dizer, não se pode entender totalmente como arte, uma vez que o artista 

se.... O caso, por exemplo, do Fernando Pinto, um artista goiano, ele faz parte do 

“Grupo Empreza”, tem um trabalho fenomenal sobre o papel midiático, um vídeo onde 

ele trabalha muito a questão do “Grande Irmão”, do “Big Brother”, que você está sendo 

vigiado, é uma obra que compôs inclusive a exposição “A Imagem Adquirida”, mas foi 

um artista também que findou sua carreira... ah, então vários desses artistas 

simplesmente não levaram mais as suas carreiras à cabo; suas investigações artísticas 

terminaram aí. Eu vejo isso como más escolhas, uma vez que grandes artistas que 

passaram por esses salões não foram selecionados; foram vistos da maneira como 

gostariam de ver, foram... não acho que a crítica, apesar (de) que todas... de ter tido um 
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corpo de jurados invejável, que não houve más escolhas em todos os salões que fossem 

capaz de absorver questões ou problemas. 

E: Que artistas você vê hoje se destacando no cenário nacional? 

G.C.: Olha, o Marcius Galan, o Yuri Firmeza, o próprio Henrique de Oliveira (imagem 

24, p. 75)... e todos esses artistas não foram premiados... hoje nós temos os goianos que 

também estão bem inseridos na cena nacional da arte contemporânea, como o Rodrigo 

Godá, como o Pitágoras, como o Juliano (de Moraes), como o Fernando que era do 

“Grupo Empreza”, quis também, foi preponderante também que a obra dele, num 

determinado momento cruzasse as possibilidades, e contasse com a boa vontade dos 

críticos de enxergar o trabalho deles. Eu acho que as últimas edições foram um pouco 

mais problemáticas e já havia um sinal de esgotamento e o Salão novamente, como é 

natural, essa relação de seleção, de montagem, é desgastante, e eu acho que chegou um 

momento um pouco a migrar... menos inscrições também, mas o que não atentou muito 

pra qualidade. A qualidade foi sempre uma média muito boa de cada edição, difícil 

dizer se foi... houve agentes mais complicadores, eu acho.  

E: Desses agentes complicadores, você vê o custo como um dos principais para a 

descontinuidade? 

G.C.: O custo e apesar de que as artes plásticas estavam num momento que chamam a 

atenção, ainda hoje chamam a atenção da mídia nacional, a produção artística brasileira 

nas artes visuais, isso veio de encontro também a uma série de reações e decisões 

mercadológicas do shopping em abrigar esse tipo de manifestação. Acho que fugiu um 

pouco do plano de marketing do próprio marketing cultural do shopping que preferiu 

atuar em outras áreas, em festivais de música, em eventos com trocas de ingressos, 

como o próprio Flamboyant in Concert; então foram técnicas mercadológicas utilizando 

basicamente o mesmo espaço, o shopping tinha uma possibilidade porque nós 

montávamos toda a estrutura numa das garagens do shopping, então isso tirava a 

aparência de você ir ver uma exposição dentro do shopping center.  

E: O que deu na cabeça desse shopping em investir num evento de arte desse 

porte? Acha que eles ficaram satisfeitos com os resultados? 

G.C.: Muito. Havia mídia espontânea, uma efervescência, haviam muitos artistas na 

cidade, em média... boa parte deles vinham pra cidade, muito em decorrência das 

linguagens utilizadas, vários desses artistas vieram montar suas instalações aqui e isso 



 
 

 

153 
 

estabeleceu contato com a classe artística, com a classe intelectual, curadores locais, 

artistas locais. Eu acho que o shopping se beneficiou muito mercadologicamente. O 

shopping teve mídia ostensiva, principalmente mídia televisiva, mídia impressa; não 

tinham, as redes sociais não eram tão utilizadas e isso também conta-se um pouco do 

tempo que o shopping fez isso... e trouxe obras que dificilmente o goiano teria 

condições de ver em outra situação, a não ser dentro de um museu. Eu acho que a gente 

não tem que pensar muito... na verdade, os interesses do shopping sempre foram muito 

claros, né, claro que é interessante investir em cultura, o momento das artes plásticas, o 

museu tinha sido inaugurado em 1999, o museu tinha recebido com a exposição do 

Bispo do Rosário quase 12.000 pessoas, isso naquela época era um absurdo, o museu 

recebia 5000 pessoas por ano, com o advento em setembro de 1999 quando 

inauguramos a exposição do Bispo do Rosário com cerca de 67 obras importantíssimas, 

mostra essa acho que de cunho histórico, importante também pra cidade e pra mostrar 

também novamente a cara do museu... eu acho que todo esse percurso, a efervescência 

das artes visuais estava de uma maneira mais fresca na cabeça das pessoas e era um 

interesse muito grande, talvez maior há 10, 15 anos atrás, do que hoje existe; Por 

exemplo, hoje a maioria das mídias é dominada por atores de televisão, do cinema, ou 

seja, do mundo do entretenimento, talvez foi na verdade o canto do cisnes de um grande 

período de respeito às artes visuais e de confronto com a produção artística em 

decorrência até dos artistas mais antigos da cidade, que veio dizer alguma coisa. Eu 

acho que o shopping teve muito a dizer nesse sentido de reafirmar a arte contemporânea 

e as inúmeras possibilidades, fosse por meios de vídeos, de performances, as inúmeras 

possibilidades de linguagens estabelecidas por esses artistas que um outro shopping, um 

outro evento não numa exposição de arte contemporânea, não poderia abrigar.  

E: E o papel do estado, isso foi benéfico? Em algum momento trouxe algum tipo de 

problema para a parceria? 

G.C.: Olha que interessante, foi a primeira ligação do museu com um grande grupo 

econômico, que também tinha uma influência porque todas pessoas vão ao shopping... 

as visitações no shopping enquanto museu, recebia por exemplo um recorde de 

público... e a gente trazia também as escolas, as crianças; o shopping, além do projeto 

de arte educação, de levar as crianças, o shopping levava milhares e milhares de 

pessoas; isso foi extremamente benéfico mercadologicamente para os artistas que 

inseriam, uma vez que você está com uma obra que foi premiada claramente 
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identificada, em um salão montado com esse fim, então isso cria uma atmosfera e um 

sentimento de aquisição de quem pode comprar obra de arte, muito maior.  Claro que há 

também uma certa confusão aqui em Goiás, por exemplo, nós temos aqui um número de 

cantores sertanejos... ou você joga futebol ou você é cantor sertanejo e isso já é um 

sentimento imbuído na população; daí o absurdo de algumas pessoas acharem um 

absurdo... o que era interessante é que se você gastava 600 mil a 1 milhão, você poderia 

pagar 1 milhão pra um cantor cantar um dia por duas horas. Mas o Salão que ficava 

durante 45 dias aberto, montado pra isso, é louvável a contribuição cultural, mas é 

inegável também que várias linguagens, várias situações, algumas obras eróticas, umas 

obras que, pelo entendimento das pessoas que não sabiam exatamente o que estava 

vendo, iam discutir se isso era arte... isso traz muitas provocações, né, isso foi natural 

que acontecesse e ainda é. 

E: O Salão cumpriu seu papel com excelência? 

G.C.: Cumpriu com excelência, criou uma situação enorme, a cidade ficou mais 

conhecida; principalmente nas últimas duas décadas, eu vejo que os primeiros críticos 

de arte que vieram pra cidade, vieram pro Salão da CAIXEGO em 1973 que era o Índio 

Artiaga era prefeito da cidade e assim começou-se os primeiros salões. Quando 

começou o Salão, todas essas técnicas de seleção já estavam bastante apuradas; nós já 

tínhamos uma experiência muito grande em lidar com esse tipo de evento artístico, 

sabíamos o que estávamos fazendo. É claro que precisou de um artista, um curador 

como Waldir Barreto, ter se empenhado tanto; eu credito a ele toda a fundação desse 

salão; eu acho que foi inegável a participação dele na cidade, primeiro com a exposição 

do Bispo que ele foi uma pessoa incrivelmente facilitadora pra que a gente pudesse 

trazer a exposição tão difícil pra Goiânia. 

E: Qual o legado? Só indivíduos que produzem ou uma cena inteira? Sobrou uma 

reputação? 

G.C.: Olha, isso marcadamente está claro nos currículos de todos os artistas, claro que 

foi um impacto muito grande pra classe artística, mas eu acho que isso trouxe um novo 

olhar, até nós que trabalhamos com arte contemporânea, exibimos arte contemporânea, 

isso foi legal pra formação de um público espontâneo que vai ao museu. As pessoas que 

gostam de arte, que frequentam o museu hoje tem muito menos preconceito do que 

havia outrora, no sentido que sabem que aquilo existe enquanto obra de arte, que você 
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pode utilizar uma borracha, um material que não seja de linguagens tradicionais, e foi 

importantíssimo porque veio de encontro a coisas que a gente estava fazendo na época, 

coisas que os artistas há 10 anos atrás estavam batalhando, antes, os artistas daqui 

participavam de salões, foi assim que a carreira de Marcelo (Solá), de Pitágoras, de 

vários outros começou e ainda é; começaram a ser premiados em salões de fora, então 

foi natural quando esses salões vieram beneficiou uma classe enorme, não só uma classe 

artística, mas sobretudo uma classe intelectual, aos professores, às escolas... hoje há 

uma percepção da arte contemporânea muito melhor do que havia no passado.  

E: E a conservação das obras hoje, como está? 

G.C.: Há 3 obras que precisam ser restauradas, há obras que precisam ser totalmente 

refeitas... há obras que pedem montagem especiais, estão lá todos os projetos. Hoje 

essas obras estão abrigadas em condições museológicas, dentro de uma reserva técnica, 

finalmente uma reserva técnica definitiva... o resultado inclusive na exposição “A 

Imagem Adquirida” de 2014, vê-se por exemplo que nós construímos várias obras que 

precisavam de uma construção de alvenaria, aliás, de marcenaria... os assuntos 

continuam muito atuais, as obras continuam muito atuais, mas a conservação delas 

prossegue.  

E: Você mesmo disse que o Salão não tinha restrição em aceitar suportes e 

linguagens alternativas; houve algum problema, alguma restrição do museu em 

absorver alguma dessas obras?  

G.C.: Olha, eu notei que nos julgamentos finais, sempre se debatia sobre esse assunto, 

mas sempre foi colocado também a questão de... geralmente os jurados de certa forma 

pensam nisso também, em incluir obras importantes aos acervos através das premiações 

dos salões. Sempre era colocado, em diversas edições eu fui perguntado sobre a 

conservação de certas obras, houve avanços enormes, por exemplo a obra do (Márcio) 

Botner (2ª edição) era uma obra enorme, que precisa toda vez ser refeita, estão lá todos 

os projetos, você tem que refazer a cada vez que for incluir essa obra em alguma 

exposição; por outro lado era uma pena que o museu não pudesse abrigar obras, é o caso 

do artista Henrique de Oliveira, que nós não tínhamos condições, isso, às vezes valia no 

critério final, “olha, esse artista nós não temos condições... vocês podem premiar, mas 

não temos condições de abrigar a obra e conservá-la ao longo do tempo”. Algumas 

obras os artistas entendiam e autorizavam a destruição da obra posteriormente à 
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exposição, como no caso do Henrique, dada toda a fragilidade que o trabalho tinha... eu 

acho que mesmo com toda regra de conservação, nós precisávamos ter um museu muito 

equipado e imenso pra poder abrigar essas obras, então houve esse critério sim e haviam 

obras que tinha dificuldade de fazer uma montagem posterior, o trabalho do Jorge Luís, 

por exemplo, que é uma  obra que nós infelizmente não fizemos uma outra montagem 

depois dela... então algumas obras nunca mais foram expostas, a maioria delas sim, 

n’”A Imagem Adquirida” você pôde observar, mas houve... esses critérios contaram na 

decisão final, como o museu cuidaria dessas obras, isso foi levado em conta. 

______________________________________________________________________ 

ENTREVISTA ENCERRADA; COMPLETAS AS RESPOSTAS E OS TEMAS 

ABORDADOS PARA A PESQUISA. 

 

5. Entrevista com Kátia Barreto (transcrição de áudio) (Goiânia,12/01/2016) 

Produtora cultural; à época do evento era Diretora da Galeria “Frei Confaloni” e foi uma 

das produtoras responsáveis pela implantação da 1ª edição do Salão Nacional de Arte de 

Goiás, ao lado de Waldir Barreto (na ocasião, seu namorado). 

 

ENTREVISTADOR (E): Kátia, a pergunta que fiz pra todo mundo: como o salão 

começou? Quando e de que forma se deu esse start? E, complementando, de que 

forma você foi envolvida no projeto? 

KÁTIA BARRETO (K.B.): Bom, eu já trabalhava na Secretaria de Cultura, não me 

lembro se era Agência (AGEPEL) na época... não me lembro; eu era namorada do 

Waldir Barreto. Ele já havia trazido o “Bispo do Rosário”, foi assim que eu o conheci, 

daí ele saiu de lá (RJ) e se mudou pra cá (GO) por minha causa e íamos nos casar, mas 

resolvemos montar um projeto. De primeiro lance a gente resolveu levar o projeto 

depois de formatado para... 

E: Mas o shopping que encomendou o projeto? 

K.B.: Não, não, não, não... não, nós inventamos isso, “ok, vamos fazer um salão”; ele 

era louco pra fazer isso, eu achava maravilhoso, aqui não tinha nada na época rolando. 

Falei “ok, tem que ser arte contemporânea”... É... a gente já tinha amizade com muita 
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gente, com gente da Bahia e todos os outros salões e etc.; levamos primeiro para o 

Governo, aí o Governo falou... o Chaul... ele “não, não, não nos interessa etc. etc. etc.”. 

Eu falei “olha, eu trabalho aqui e a primeira pessoa que eu vim procurar foi vocês por 

uma questão de mérito, de lógica... ética, na verdade. Tá bom, como eles falaram eu 

falei “ok”; morreu aí. Eu falei “olha, eu já conheço o Gregório (Stilo), conheço o 

Lourival Louza, vamos lá no shopping, tem espaço, tem tudo e a gente já tinha feito o 

projeto, tinha planilha pronta de custo, tinha esteticamente, quem seriam os curadores... 

tava tudo extremamente pronto numa encadernação linda que a gente fez e ficou tudo 

perfeito. Trouxemos aqui (Flamboyant Shopping Center) numa reunião e no mesmo dia 

eles bateram o martelo; assim, mas não titubearam, não pensaram duas vezes; eles só 

tinham o evento de moda até então e não existia na época nenhum shopping ainda que 

tivesse feito algum tipo de evento na área de cultura com arte contemporânea, seja lá o 

que for; hoje em dia tem em todo shopping, no Brasil inteiro, fotografia, exposições etc; 

naquela época não tinha. Era um projeto meio inovador; só tínhamos um problema 

porque precisávamos entrar na... não que a gente dependesse da (lei) Rouanet, porque o 

shopping iria nos dar a verba de qualquer maneira; aí sim, o shopping junto conosco 

procurou o (Nasr) Chaul pra ver, porque o Governo tem que estar dentro quando você 

entra numa história de pedir parceria para a Rouanet, a parceria para que tenha toda uma 

história redonda, pra você estar dentro do conceito, bonitinho, pra funcionar como os 

outros; porque  aqui é um lugar que não tem nada a ver com museu, com galeria; ia ser 

montada a história aqui do zero, comprado até os grids de luz, trouxeram do sul, vieram 

caminhões do sul, a parafernália. Bom, daí ficou numa história de vai, não vai, procura 

tudo bonitinho; a equipe já estava montada, a gente já levou com tudo pronto, né? Aí, de 

minha parte, o shopping me pagou pra eu ir ficar na Bahia, fiquei 15 dias só fazendo 

pesquisa de como era feita toda a coordenação, a curadoria, as fichas de inscrição, a 

seleção de trabalhos, correios... porque é muito complicado, é cheio de nozinhos; eu fui 

lá pra sentar e ver tudo como eles faziam (Salão da Bahia), como era conduzido e 

quando eu voltei eu me sentei, formamos uma equipe, tinha que ter uma equipe, eu não 

me lembro, mas não era só de montagem, era de tudo, né, das seleções de trabalhos que 

iam chegando, separação, instalação, caixa daquilo, caixa de tudo, né, do Brasil inteiro. 

Colocar isso e fazer o material de gráfica e tudo, tudo, tudo, só que a gente organizou 

isso tudo pra não ficar parecido, pra não ficar ipsis literis, porque a minha promessa pro 

pessoal da Bahia era que eu não fizesse igual. Daí a gente deu uma adaptava, ficou 

muito bacana, ficou mais limpo porque o espaço era totalmente diferente; a atitude 
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também era diferente, o Waldir veio com os contatos, o olhar era diferente, aliás, era 

maravilhoso o que ele tinha com o Bispo e com outras histórias que ele já tinha também, 

eu tinha outros lá de São Paulo; então a gente fez um pacote.  

E: Recapitulando, quem deu a ideia? 

K.B.: Nós! Eu e Waldir. A gente namorava e “o que que eu vou fazer em Goiânia?”; o 

que ele ia fazer aqui? Ele tinha saído de lá; tinha todos os canais, amigos de todos os 

curadores, amigo pessoal dos caras; todos amigos até hoje; são pessoas ótimas, aliás, 

todos! É... foi isso: a gente não sabia o que fazer aqui... eu falei “bom, você não quer 

trabalhar pro Governo; você quer dar aula lá na FAV?” Ele até prestou e tudo, mas a 

gente não sabia o que fazer aqui pra estar aqui, porque a intenção era trazer a mãe que 

ainda estava no Rio... se estabelecer aqui. 

E: Você participou das 2 primeiras edições como o Waldir? Ele me explicou o 

esquema piramidal que ele criou e você vinha logo depois dele nesse organograma, 

nessa distribuição de tarefas? 

K.B.: Sim, eu era produtora nacional, então eu tinha que lidar com o pessoal de fora e o 

pessoal daqui, porque ele não conhecia ninguém, então eu tinha que falar “esse aqui é 

bom montador, esse aqui vai trabalhar pra isso”, e ainda tinha o shopping que a gente 

agregou, porque eles tinham tudo aqui, marcenaria, tudo! Então era só comprar material, 

porque a mão de obra eles tinham dos melhores. 

E: Sua impressão sobre o Waldir Barreto? 

K.B.: Muito competente... muito, muito. Eu não tenho o que falar dele. Muito 

competente; ele é muito certo, muito direto. Minha história pessoal com ele não tem 

nada... foi muito depois do Salão. 

E: E qual era o seu envolvimento com arte? Você já trabalhava no Estado na 

Galeria “Frei Confaloni”? 

K.B.: Sim, há muito tempo. Eu era diretora da “Frei Confaloni” desde quando eu entrei; 

eu entrei em 1999. O Salão foi 2001 e 2002. As que eu participei. A primeira 

encadernação foi prata linda e a segunda laranja. 

E: Porque você resolver se desligar do Salão? 
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K.B.: A partir do momento que ele (Waldir Barreto) saiu e eu percebi que ia entrando 

toda a equipe do Governo. Eu já estou contando... 

E: Ele (Waldir Barreto) foi muito elegante sobre sua saída do Salão, mas ele tem a 

opinião dele.  

K.B.: Claro. E eu tenho uma que é mais ou menos parecida com a dele; o Governo se 

melindrou. Então assim, os melindres funcionaram muito bem nessa época. Sem citar 

nomes, mas todo que estava na frente do palco quis aparecer e o Waldir apareceu 

demais porque ele era “o” cara e foi “o” cara e continua sendo pra mim “o” cara 

profissionalmente.  

E: Como foi isso, de que maneira você entende? Que havia uma configuração de 

poder das artes locais e chegou o Waldir, um cara de fora, e tomou a atenção pra 

si, inclusive nacionalmente? É isso? 

K.B.: E como o shopping precisava do Governo pra Lei Rouanet, o Waldir falou “não, 

eu também estou fora”; ele mesmo falou que não queria mais.  

E: Daí fizeram uma opção “caseira”? 

K.B.: Não, é que daí eles começaram a falar que tinha que chamar tal curador; que tinha 

que chamar um pessoal daqui e ele falou “não!”. Assim, se você olhar o primeiro e o 

segundo, e depois olhar o terceiro catálogo, os curadores, a comissão de julgamento, 

você vê uma queda de nível; eles mantiveram alguns porque já estavam dentro do 

processo e eles não tinham nada a ver com o que tinha acontecido, então os dois, tanto 

que são amizades que estão aí até agora... um deles, se não me engano o (Marcus) 

Lontra, mas então caiu o nível. Então, quando caiu o nível ele falou “tô fora...e daí vão 

me contratar pra ser o quê? Mais um da comissão?” Nem isso ele quis. E eu dou toda 

razão pra ele e eu caí fora porque eu não ia fazer, trabalhar de graça, porque eu já tinha 

o meu salário do Governo pra trabalhar na galeria.  

E: E o shopping interrompeu todas as outras atividades culturais que tinha no 

período enquanto durou o Salão? 

K.B.: Tudo. Não tinha mais verba. A ação educativa morreu que foi maravilhoso na 

primeira edição; foi maravilhoso! Nenhum salão teve daquele jeito, nem da Bahia! Eu 

cheguei a ir no próprio Salão no mesmo ano e vi que realmente o nosso estava melhor.  
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E: O Salão Flamboyant chegou a ser um dos dois principais do Brasil à época. 

K.B.: Não, do primeiro nós passamos na frente, foi considerado pelo Canal 

Contenporâneo mais uma série de revistas do gênero na época como o melhor do Brasil. 

Passamos na frente. Toda uma estrutura com a mesma verba pelo que eu percebi lá. Só 

que no segundo a gente já empatou, no terceiro caiu e aí ninguém mais comentou, 

começou a não ter mais a mesma repercussão.  

E: E depois, você se desligou e não olhou mais pra trás? Continuou trabalhando 

com seus projetos e prestigiava o Salão? 

K.B.: Sim, vim em todos. Continuei no Governo até um ano e meio atrás.  

E: Você soube porque o Salão acabou? Ouviu falar? 

K.B.: Falta de iniciativa (risos). Eu acho que devia acontecer de novo; o Salão era... 

aliás, todos os salões eram uma fachada. Acho que estava na hora (risos). Não quer não? 

Eu ia adorar. Você tem a competência pra isso. Sabe que eu nunca tinha pensado nisso 

(risos). 

E: E o Salão, no seu ponto de vista, cumpriu o papel que se propunha? Pelo menos 

a impressão durante o período que estiveram à frente da produção? 

K.B.: Cumpriu, cumpriu. Não tem dúvida nenhuma. Cumpriu e foi extremamente 

elogiado. Eu conheço artistas de São Paulo e do Rio de Janeiro e uns artistas da Bahia 

que lembram até os que participaram aqui, eles não se conformam que aquilo ali não 

existiu mais. A repercussão nacional foi muito boa; a gente conseguiu um monte de 

coisa boa ali. Não tinha essa história da mídia como hoje; a gente conseguiu foi na raça, 

foi cantando todo mundo. Tudo era e-mail, tudo era telefone; não tinha Whatsapp, não 

tinha Facebook. 

E: E no Salão da Bahia, você teve as portas abertas pra trabalhar e colher 

informações?  

K.B.: Eles foram muito gentis. Olha, eles não são de abrir a porta, não. E na época o 

diretor de lá que não me lembro o nome, liberou tudo. Eu cheguei e plantava lá, me 

receberam com o maior carinho do mundo; eu vi acervo, eu vi coisas; eu sentava do 

lado de fora num lugarzinho que tem ali no torreão (mural de pedras), na beira do mar, 

pra escrever como fazer, comparando com o deles pra não ficar igual. Pouco mais velho 
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que o Salão daqui, mas uma equipe muito competente, tanto é que eu olhei e falei assim 

“eu tô frita! O que eu vou fazer em Goiânia? Eu vou ter que me virar.” Porque o que 

eles tinham ali de ação educativa, não sei o que lá, é uma equipe constante, é diferente. 

Então, aqui não, aqui ia ser montado e seria montar e desmontar. Aqui tudo se perdeu.  

E: O Waldir chamou a atenção pra isso, pra possível dificuldade de encontrar 

material de estudo, porque o que tinha se perdeu. Ninguém cuidou de preservar 

isso.  

K.B.: Não, não tem. O que tem é raro. O que eu tenho, que eu gosto de fotografar tudo, 

é muito pouquinho, mas eu tenho (fotos nos anexos). Eu fotografo tudo, até o que não 

deve.  

E: Então é isso, o que eu precisava saber de você era isso, quando e de que forma 

você entrou e se desligou do processo, se o Salão deixou um legado representativo; 

você acha que esse legado foi só para alguns artistas pontuais ou...? 

K.B.: Não. Foi para a cidade. A visitação foi uma coisa que me impressionou, eu nunca 

vi tanta gente chegar. E você já tem um público aqui que já é um público espontâneo.  A 

gente não precisou procurar escolas, as escolas ligavam aqui e tinha uma pessoa pra 

atender que eu coloquei do shopping. Antes aconteceu uma pré-produção, avisava via e-

mail que era o que tinha, né? Convitinho em papelzinho, tudo tudo tudo. Então tinha um 

material pra distribuir no Salão também. O catálogo foi mandado pra todas as 

instituições, fundações, galerias, museus no Brasil inteiro têm.  

E: Você acompanhou a reação do público durante a visitação? 

K.B.: Acompanhei, porque eu tinha que fazer isso. Eu vi de tudo, aquela história de “ah, 

mas meu filho faz melhor que isso!” Sabe aquela história? Um Pitágoras (Lopes), por 

exemplo. Como a figura dele era muito infantil, a representação era muito infantil, 

muito lúdica, o que não é na verdade, só parece, tinha “ah, mas meu filho faz melhor”. 

Então tinha aquela história, deixa eu lembrar, o guri de Recife eu acho, aquela casa de 

madeira, cheira de madeira que a gente fechou uma caixa branca e as pessoas podiam 

até passar lá dentro, mas as pessoas ficavam assim “ué, mas isso aqui é arte?” Um 

estranhamento do olhar mesmo, é isso que causa. Era salão de arte contemporânea, isso 

ficou muito claro. A pintura estava começando a voltar, tanto que um monte de pintura 

estava na parede, espalhadas aí... o filho do (Ariano) Suassuna; ele não foi premiado, 

mas foi selecionado. Mas eram ótimas! 
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E: Você percebe diferença entre o eixo curatorial entre os três profissionais? Acha 

muito sutil ou o contrário? 

K.B.: Você tem certeza que quer eu responda isso? (risos) Não, a diferença foi cruel. Eu 

vi muita coisa acontecer ali, nas mesas de seleções, nas madrugadas, mas não posso 

contar isso. 

 

A ENTREVISTA ENCERROU NESTE PONTO, QUANDO A ENTREVISTADA 

DEMONSTROU DESCONFORTO COM O ASSUNTO E PEDIU PARA 

ENCERRARMOS E QUE NÃO RESPONDERIA MAIS, POR SE TRATAR MUITO 

MAIS DE SUA OPINIÃO DO QUE DE FATOS OCORRIDOS.  

 

6. Entrevista com Gregório Stillo (transcrição de áudio) (Goiânia, 08/04/2016) 

À época do Salão, Diretor do Departamento de Marketing do Flamboyant Shopping 

Center 

 

ENTREVISTADOR (E): De quem foi a ideia do Salão? Partiu do shopping ou 

alguém apresentou o projeto? 

GREGORIO STILLO (G.S.): O shopping, na época, talvez hoje continue sendo, ele 

sempre procurou se integrar de forma mais próxima possível com a população; então 

sempre foram feitos eventos na área de moda, na área de gincanas, de esportes, de 

música, quer dizer, e em determinado momento passou pela minha cabeça “porque não 

fazer um salão de arte?” e mesmo porque não tinha nenhuma outra experiência ainda 

feita em nenhum outro shopping, era um evento completamente inédito, né, e o 

shopping dispunha de espaço para poder realizar e começou a pesquisar, fazer 

contatos... a grande fonte inspiradora e que recebi bastante apoio foi do museu do 

Unhão, de Salvador que era na época e creio que talvez ainda seja o maior salão 

nacional de artes até então e não tinha notícias de um evento dessa natureza feito por 

uma empresa privada; sempre teve coisa de Governo, seja estadual ou através de 

algumas autarquias, o Banco do Brasil, Caixa Econômica e resolvemos fazer e levou 

cerca de um ano de pesquisa, né, pra poder contatar as pessoas certas e reunir o maior 

número possível de informações e demos o start e conseguimos fazer 6 edições. 
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E: A pessoa que fez a ponte com o meio das artes foi a produtora Kátia Barreto ou 

outra pessoa? 

G.S.: Através da Kátia Barreto nós conhecemos o Waldir (Barreto) que foi de 

fundamental importância assim pra darmos prosseguimento; foi ele que realmente tinha 

uma articulação muito boa no eixo São Paulo-Rio o que nos inseriu nesse meio também, 

né? 

E: Como o shopping pagou os eventos? Foi através de fomento, leis de incentivo ou 

outra modalidade de patrocínio? 

G.S.: Todos os projetos de lei foram feitos por nós mesmos dentro do shopping, nunca 

terceirizamos nada e até tivemos aprovação dos projetos na lei Rouanet, na lei estadual 

de incentivo à cultura, mas uma coisa é você aprovar o projeto, outra coisa é você captar 

o recurso, então tivemos muita dificuldade. Tentamos num determinado momento 

terceirizar essa captação, mas nunca foi de resultado assim que amenizasse o custo do 

evento. Sempre foi um evento muito caro. Corrigido para os dias de hoje, ultrapassaria 1 

milhão de reais. Ele era custeado praticamente 100% com o fundo de promoções do 

shopping, o shopping tem um fundo de promoções e nesse período a gente procurou 

privilegiar a verba para o Salão de Arte e até cortando as outras campanhas, os outros 

eventos, pra realizar com a qualidade que esse evento merece; não dá pra fazer um salão 

mais ou menos: ou você faz bem feito ou não faz; você não vai trazer gente de todo o 

país, pessoas altamente críticas... nossa preocupação sempre foi fazer da melhor 

maneira possível, costumo dizer que o bom é inimigo do ótimo e tinha que ser ótimo, 

né? 

E: E sua meta no shopping era sempre fazer eventos com excelência, de modo que 

o shopping tivesse os resultados e alcançasse as metas estabelecidas, correto? 

G.S.: Nas primeiras apresentações do projeto, o próprio meio, a gente era muito 

questionado, né, o shopping ele é visto como um ponto de consumo e as pessoas elas 

não viam com bons olhos o casamento de um evento de artes com um templo de 

consumo... Aí eu ensaiei até um discurso que eu vou colocar ele aqui: na época da 

Renascença, onde que era feita a arte? A arte era feita nas praças, se você for em 

Firenze, é um museu aberto! Porque tinha nas praças e na igreja e porque nas praças e 

na igreja? Porque era onde que o povo ia, né... e hoje onde é que as pessoas vão? No 

shopping, então não há necessariamente esse conflito do consumo com a arte e... 
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E: Em conversa com o Gilmar, ele me falou uma verdade: claro que era no 

shopping, mas houve o cuidado de preparar o espaço, isolar pra haver o mínimo de 

interferência externa. 

G.S.: Nada, nada... sem interferência duma imagem, do som, todo o tratamento 

necessário. 

E: O Waldir Barreto me disse que apresentou a proposta e inclusive se 

surpreendeu que o shopping tenha topado na íntegra, mínimas ressalvas. 

G.S.: O Waldir é um profissional excepcional, é um cara... a partir daí ele estendeu pra 

outros contatos, o Camilo (Luiz Camilo Osório), um crítico de arte que também 

contribuiu bastante... enfim, foi se formando uma rede, acho que foi um momento de 

muita felicidade de ter encontrado pessoas realmente do bem que contribuíram de forma 

assim, que não teria sido possível sem essa rede que foi construída, tudo a partir do 

Waldir. 

E: O shopping direcionou, sugeriu alguma forma? Recomendou algo para a 

curadoria? 

G.S.: Não, não sei se vai bater com a resposta do Waldir, mas não, porque estaria 

cerceado a liberdade e criatividade do artistas. Ao meu ver foram selecionadas peças 

que eu nunca imaginei que pudessem ser selecionadas, né. Mas eu sequer acompanhava 

o júri, eles tinham toda liberdade pra fazer do jeito que eles queriam... se quisessem “ah, 

vou fazer um salão 100% abstrato”, seria 100% abstrato porque essa parte do júri teve 

toda a autonomia e nos requisitos de inscrição, não havia limitação de nada. 

E: Vocês cuidavam do operacional apenas? 

G.S.: Exato. 

E: Após as 2 primeiras edições, porque houve a troca de curadoria? 

G.S.: Primeiro retornando a questão da mídia e do alcance nacional que ele teve, já na 

primeira edição tivemos inscrições de todos os Estados da Federação; eu acho que foi 

muito dirigido a divulgação da inscrição através de sites especializados, através das 

universidades, de fundações, né... 100% dos Estados participaram desde a fundação. 

Com relação a essas trocas de curadoria eu encaro de uma forma normal, à medida que 

você atinge um objetivo, você quer estabelecer outros e claro que era uma coisa que 
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dava um certo desgaste. Então, no caso do Waldir, eu continuo sendo fã de carteirinha 

dele, mas realmente, pessoalmente houve um certo desgaste... ele chegou a colocar em 

cheque até minha participação no Salão... É... desconhecendo, ignorando hierarquias. Eu 

nunca, com qualquer curador, eu quis colocar minha opinião de forma autoritária, era 

sempre negociada. “Então eu sugiro assim, o que você acha?” Era tudo negociado. 

Então, umas vezes eu fui vencido, outras vezes eu consegui colocar.  

E: Você tem como característica profissional a diplomacia? 

G.S.: Não sei se eu sou tão diplomático, eu sempre fui muito objetivo e às vezes um 

pouco agressivo também; então eu sou muito objetivo. E o desgaste do Waldir não se 

deu na área técnica; foi no trato pessoal com as pessoas envolvidas no evento, não 

necessariamente comigo, porque o shopping, nós tínhamos uma filosofia do tratamento 

bastante humanitário, dentro duma humildade, ninguém é melhor do que ninguém... o 

presidente da empresa chega de manhã e cumprimenta todo mundo, a faxineira, o 

copeiro, né... e o Waldir começou a ter problema de relacionamento com o grupo, com a 

equipe e num determinado momento ou eu perdia a equipe ou eu perdia o Waldir e eu 

acabei tomando uma decisão: eu acabei perdendo o Waldir.  

E: Voltando ao custo do Salão, sabemos que empresas com diretorias específicas de 

departamentos, podem atritar com relação às decisões de investimentos. Não 

houve esse tipo de problema? 

G.S.: Essa dificuldade de captar recursos, hoje eu até entendo com maior clareza que 

realmente eram valores razoáveis que, primeiro, aqui em Goiânia, mesmo havendo 

empresas que tivessem a possibilidade de usar esses incentivos, não é ainda uma coisa 

cultural do empresário; ele associa isso um pouco com “ah, eu vou fazer um negócio 

desse e depois eu vou ficar exposto a uma fiscalização”, sabe, então até um certo 

receio... então às vezes até tem, mas uma falta de cultura mesmo. E uma empresa de 

porte nacional, como vou convencer uma empresa de porte nacional a fazer uma ação 

específica no mercado como o de Goiânia? Uma empresa nacional, Goiânia representa o 

que? 3, 5% do consumo, então era muito difícil convencer uma empresa nacional. Então 

quando você fala de apoiar um evento no Rio-São Paulo, pra essas empresas nacionais, 

é uma coisa maravilhosa; Goiânia, tem que reconhecer que não somos ainda uma 

vitrine... então, daí existia essa dificuldade. Sempre priorizavam eventos no eixo Rio-

São Paulo. Então foi inclusive o motivo de ter parado na 6ª edição, porque o evento foi 
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crescendo, crescendo e isso significava cada vez mais recursos, cada vez mais recursos 

e isso ia comprometendo o calendário de marketing do shopping com um evento que foi 

maravilhoso enquanto durou. 

E: Você antecipou uma questão que eu ia te perguntar, porque descontinuou na 6ª 

edição? Para a produção era um volume de trabalho muito grande, mas para a 

classe, com a demanda reprimida que havia na cena local, houve quase uma 

comoção. 

G.S.: É. Inicialmente o projeto era bancar o 1º, o 2º e talvez o 3º e, com o 

reconhecimento desse salão, a ideia é que pudessem vir apoios fortes, o que não 

aconteceu e inviabilizou a continuidade, né? Não tínhamos como continuar sem o apoio 

governamental ou o apoio de um grupo de empresas. 

E: O apoio do governo, como funcionou? Alguma espécie de incentivo financeiro 

ou só como consultoria, chancela? 

G.S.: É, só como chancela, inclusive fica uma dúvida pro próprio administrador da 

verba pública, como é que eu vou fazer um apoio para uma empresa privada? Se de 

repente fosse uma pessoa física, uma fundação, até poderia ter meios de justificar esse 

apoio, mas nesse caso seria um privilégio que poderia ser questionado. Então nunca 

insisti muito porque sabia da delicadeza do tema. O (Nasr) Chaul tentou, fez algumas 

tentativas de ajudar na captação junto às empresas, fez um grande esforço, mas que 

infelizmente não deu frutos. Então entrou praticamente de chancela, né... ah, teve a 

produção de um catálogo, se não me engano, que eles conseguiram custear. Foi feito um 

catálogo. Tudo com custo muito alto... Sandro, porque você não pode fazer mais ou 

menos, né... ah, vai achar defeito? Vai, mas a intenção sempre foi fazer com a melhor 

qualidade possível, a fotografia, a impressão, tudo... 

E: Sabemos então porque começou e porque acabou; fazendo a pergunta que, a 

essa altura, parece retórica: valeu a pena para o shopping em termos de 

repercussão etc.? 

G.S.: A arte, uma opinião pessoal, num país que a população ainda batalha pra ter o 

básico, a arte ainda é um produto supérfluo, mas o shopping nunca fez isso no sentido 

de que “vou fazer uma planilha e isso vai me dar um retorno, um aumento de vendas 

X”. Nunca foi o objetivo, porque sabe que as pessoas que são frequentadoras de salões 

de arte, de museu, é um número relativamente pequeno, muito específico. Mas o 
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número que nós temos aqui é que, por exemplo o número de visitantes, eu não vou saber 

especificar pra você, mas em 40 dias de exposição, ele foi maior do que o MAC recebeu 

durante o ano inteiro. É que eu não sei precisar o número, mas foi maior, tá... isso 

segundo eles, eu não tenho como saber. E o que contribuiu bastante foi uma ação, não 

sei se alguém levantou, de visitação de escolas, dirigido pra escolas, estudantes. 

Fizemos o contato com as escolas, convidávamos, colocávamos meios à disposição, 

ônibus, lanche pras crianças, os monitores... isso tudo é que foi colhido de melhor.  O 

prêmio nacional ele... da Associação Brasileira de Shoppings Centers, ele deixou muitos 

shoppings, muitos superintendentes, muitos diretores indignados, foi a primeira vez que 

esse prêmio saiu do eixo Rio-São Paulo... “mas como é que Goiânia recebendo 

prêmio?” E isso foi uma festa, né; para um shopping que não pertence a nenhum grupo. 

Eles lá tem uma força muito grande, tem muito intercâmbio entre si, isso tem uma força 

maior politicamente dentro da ABRACE e aqui estava isolado, não pertence a nenhum 

grande grupo. E um dos jurados na época era o Lourival Louza e ele não votou, quando 

chegou na vez dele, se absteve. Poderia ter votado... muito elegante. E pessoalmente 

acabou me rendendo uma coisa que tenho orgulho hoje de toda minha atividade nesse 

período, me indicaram, o Chaul é uma pessoa muito modesta, mas eu tenho certeza que 

foi indicação dele; ele me indicou pra receber uma medalha de... medalha Anhanguera, 

uma honraria, na verdade uma comenda dada pelo Governador. E ele na época da 

entrega ele fez questão de dizer “olha, eu sei que você tem todo o staff por trás, mas essa 

medalha é da sua pessoa, não é do grupo”. A única frustração realmente é não ter dado 

continuidade, né, porque aí você teria dois eventos culturais grandes no Estado, o 

Festival de Cinema e o Salão de Artes, uma pena. 

E: O Aguinaldo Coelho me disse que vocês tentaram pensar em alternativas para 

não cancelar o Salão, talvez com apoios externos ao shopping. 

G.S.: A gente não buscava muita coisa, precisava de 40%, o resto a gente estava 

disposto a bancar; o projeto era esse pra dar continuidade por tempo indeterminado. 

E: Como era a reação do público comum, que não tinha vindo ao shopping 

necessariamente para visitar o salão? 

G.S.: Eu consegui enxergar tudo quanto foi tipo de manifestação, desde um assombro 

ou assim, a pessoa ficar incrédula às vezes, alguns até com um certo deboche... 

avançado, né, porque era avançado, mas com o monitoramento isso foi quebrando um 
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pouco e outras pessoas passaram a fazer uma leitura mais ou menos próxima daquilo 

que o artista queria passar. Então criar esse monitoramento, os artistas todos 

participaram, deram suas coordenadas em cada obra que estava exposta... tinha uma 

ação educativa e essa ação educativa foi fundamental, planou sementes que não sei por 

quanto tempo ainda poderá estar germinando... e fato até da gente estar aqui 

conversando sobre isso, né, depois de o que? 10 anos. As reações realmente eram das 

mais... não tem como definir era aquela ou essa, define de tudo quanto é jeito... alguns 

levavam na brincadeira, outros levavam um pouco mais a sério... 

E: Então a experiência do Salão foi benéfica, cumpriu as metas a que se propôs? 

G.S.: Eu acredito que todos ganharam, todos ficaram satisfeitos; os curadores, os 

artistas, eu pessoalmente, independente do meu target... os lojistas... É... a única coisa 

que ficou realmente foi a frustração de não ter dado continuidade. Eu adoraria estar 

assistindo do lado de fora, como visitante, eu adoraria estar visitando a 10ª exposição, 

11ª, 12ª, mas que infelizmente não foi possível... a única frustração. Não havia 

realmente possibilidade de continuar. Os gastos eram, eu acredito que nos valores de 

hoje, estariam por volta de 1 milhão cada edição; não faria com menos que isso. É que 

havia um custo adicional que era a própria construção do espaço... “ah, mas é madeira, 

tecido”, mas é um custo alto. De uma edição pra outra aproveitava pouquíssima coisa, 

mesmo porque a gente tentava também mudar um pouco a ambientação de uma pra 

outra, aproveitava alguma coisa de iluminação... iluminação aproveitava praticamente 

100%, mas cada edição você tinha que praticamente começar do zero... não podia fazer 

economia, ou faz bem feito ou não faz... muito gasto que é até um pouco invisível, 

digamos assim, os custos, quando você via as planilhas. 

E: Alguma diferença perceptível de um curador pro outro? 

G.S.: Olha, Sandro, eu acho que eu tive a felicidade de ter as melhores pessoas que eu 

poderia ter para a curadoria... pode ter havido esse desgaste pessoal com o Waldir, mas 

eu tenho ele como um dos melhores profissionais que existe no meio. 

E: O Waldir mostrou ter alguma restrição com o assunto, ao contrário do orgulho 

que você mostra ter do projeto. 

G.S.: Não imagino onde ele possa ter ressalva a não ser do lado de como ele foi tirado, 

que não foi legal, né, mas eu tinha que tomar uma atitude naquele momento sob o risco 

de perder completamente o comando, a direção do evento.  
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E: E o dono do shopping, ele acompanhou tudo, ele dava algum palpite? 

G.S.: Não, ele não dava nenhum palpite em nenhum evento que eu tenha realizado no 

shopping; era carta branca total, total... quando eu acertava, ele batia palma e quando 

errava ele também não reclamava, nunca cobrou... é uma pessoa assim, foi maravilhoso 

trabalhar com ele. Com relação a descontinuidade dos curadores, o Aguinaldo só não 

continuou, porque o Salão estava entrando em conflito com as atividades dele como 

diretor no Estado. 

E: E ele mesmo sugeriu o nome do Sobral para ocupar a curadoria? 

G.S.: Foi, foi. Aí ele teve que se ausentar porque estava entrando em conflito com 

outras atividades dele, mas até hoje temos uma relação muito boa. 

 

A PARTIR DAÍ A ENTREVISTA ENTROU EM ASPECTOS DE AVALIAÇÃO 

PESSOAL, IRRELEVANTES PARA A PESQUISA.  

 

7. Entrevista com Aluane de Sá (transcrição de áudio) (Goiânia, 08/04/ 2016) 

Museóloga, à época do Salão, atuou na ação educativa de algumas edições. 

 

ENTREVISTADOR (E.): A essa altura, as respostas começaram a cruzar e 

redundar, mas ainda não havia tocado no assunto da ação educativa; como foi sua 

participação no Salão? 

ALUANE DE SÁ (A.S.): Participei dos primeiros quatro salões e eu acho que a questão 

da ação educativa que você citou, o primeiro foi fantástico, eu acho que deu toda a base 

para os outros salões e esse atrativo, né, porque foi um trabalho muito gigantesco feito. 

E: A implantação foi tão bem feita que depois foi só repetir o que havia sido 

realizado na primeira edição?  

A.S.: Acho que de certa forma sim, Sandro, porque primeiro, essa coisa, o primeiro é 

sempre muito bom... é um governo... o primeiro vem, faz um bom trabalho e depois 

parece que não dá conta de sustentar aquilo, né... literalmente sustentar mesmo, porque 

eu acho que foi muito investimento no primeiro, não que não teve mais assim... a ação 
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educativa, ela acaba sendo o que mais perde em termos de recurso, de 

desenvolvimento... eu acho que de certa forma foi o que aconteceu no Salão.  

E: Na primeira edição você participou como monitora? 

A.S.: Não. Na 1ª era pra eu ter trabalhado na montagem, o Waldir me chamou; inclusive 

eu até participei de um curso aqui com a Márcia. 

E: Como foi seu contato com o Waldir? 

A.S.: Não, o Waldir na época... eu conheci o Waldir eu estava no MAC fazendo um 

estágio, eu trabalhava no MAC. Eu conheci ele, eu trabalhei efetivamente com o Waldir 

na exposição do Jorge Luís Fonseca, que teve uma exposição na Galeria “Frei 

Confaloni”, ainda na Praça Cívica... assim, a gente já se conhecia de vista e eu trabalhei 

com ele na montagem da exposição do Jorge Luís. A Kátia (Barreto) estava na galeria, 

acho que eles já tinham um envolvimento... daí ele vinha direto pra Goiânia, sempre 

vinha direto... acho que talvez ele já morava aqui, nem sei direito... 

E: Sabe como se deu a negociação do Salão? 

A.S.: Não. A gente trabalhou junto nessa exposição do Jorge Luís, ele falou que gostou 

muito do meu trabalho, no final, no dia inclusive da inauguração, perguntou se eu tinha 

aprendido e tal e conversei rápido, era muito sério, porque era corrido, aquela coisa 

corrida de montagem... não, depois nós nos vimos algumas vezes, daí teve a Márcia 

(Muller) que eu não me lembro o sobrenome dela, mas do Rio... acho que eles já tinham 

um relacionamento profissional, ela veio fazer um curso aqui, acho que a convite dele, 

ou acho que a Kátia arrumou, não lembro., daí eu fiz o curso e eles me chamaram, mas 

eu posso estar me confundindo já... e daí foi isso... daí quando foi o salão, quando tava 

tudo pronto pro Salão, eles me chamaram, mas eu tava fazendo o curso em Belo 

Horizonte, daí eu falei “não posso, chego dia tal”... daí ele falou “você quer trabalhar no 

salão de outra forma?”, eu falei “quero”. Daí eu participei, assim, meu nome no 

catálogo tá de secretária, se não me engano... secretária geral da secretaria mesmo 

assim, da produção durante o Salão, mas eu fiz toda a parte do acompanhamento da 

seleção dos monitores que trabalhavam na época; eu fiquei responsável por eles, daí a 

Ciça, a Irene e a Selma, se não me engano, estavam assinando a coordenação, mas daí, 

tipo assim, elas não apareceram no Salão. Quem tomou conta fui eu assim, sabe. De 

tudo, tudo. Desde o contato lá em cima com a administração, desde ligar pra secretaria 

pra conferir se o ônibus ia pegar as crianças, ligar não sei aonde pra saber se o lanche ia 
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estar lá, tipo pra pedir pelo amor de Deus que o povo tinha que ir no banheiro, foi uma 

loucura. Porque eles fizeram todo um trabalho anterior de divulgação, fazer o convênio 

com a prefeitura, por exemplo, de conseguir levar alunos da escola pública, 

conseguiram lanche, assim, foi uma invasão, foi uma invasão... não tinha tempo do 

povo ir no banheiro, a gente não tinha tempo de comer! Eu que era pra trabalhar 6 

horas, eu passei 14 horas assim, 40 dias, né, de trabalho assim... foi uma loucura, foi 

uma loucura. 

E: As coordenadoras criaram o material? 

A.S.: Não, o material veio pronto, foi a Marília Panitz, de Brasília, acho que foi a 

Marília Panitz e, eu faço confusão, tantos anos depois... teve o cara do MAM? Eu Sei 

que nós recebemos o material pronto, inclusive aqui tinha, nós recebemos um 

catalogozinho separado em pastas, sabe um material próprio do educativo... esse daqui 

que foi o primeiro teve um material muito bacana, os outros tiveram, mas muito mais 

simplória do que o primeiro, foi muito bom. 

E: Você cuidava do contato com as escolas, das crianças você intermediava a 

relação com os artistas, o que mais você fazia no Salão? 

A.S.: Tudo, tudo... eu controlei a agenda do início ao final. Na época eu fiz um 

relatório, não sei se o Waldir ficou com uma cópia... talvez tenha ficado no Flamboyant. 

Eu fiz na época, inclusive a pedido do próprio Waldir, que me pediu ao final do trabalho 

ele falou assim... nós, nisso, fomos criando uma certa amizade porque a gente ficava lá 

dentro 24 horas e tudo era comigo, tudo ele perguntava pra mim. 

E: A Kátia Barreto não cuidava de nada na produção do Salão? (A pergunta foi 

principalmente pra estabelecer a importância dessa personagem) 

A.S.: É, acho que na verdade ela já trabalhava no shopping, acho que ela ficava lá na 

parte de cima, assim, no escritório... eu acho que a parte de estrutura, se acontecesse 

alguma coisa, se precisasse resolver alguma coisa acho que era com ela, mas o Salão 

mesmo eu sinceramente eu me sinto a administradora do Salão, principalmente desse 

primeiro, porque eu acho que nos outros eu tive mais suporte, mas no primeiro eu fiz 

tudo assim... a medida que ele me falava... de resolver coisa de segurança... ele me 

delegou desde o princípio; não sei nem se ele me delegou, eu fui fazendo, eu via as 

demandas e fui fazendo, eu fui fazendo... e era isso, eu já tinha uma experiência com 

ação educativa e com montagem de exposição, quer dizer, eu não participei da 
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montagem, eu participei, era na verdade a ação educativa, tanto que meu nome nem 

aparece, mas eu cuidei de tudo, Sandro... 

E: E o que você fazia à época do Salão? 

A.S.: Nada... eu era uma qualquer, quer dizer, eu tinha formado na FAV e eu tava 

ingressando no mercado; minha primeira formação é artes visuais, é que eu sempre 

frequentei muitos museus, né... é uma coisa, eu não vou pras artes, eu não vou pra 

museologia se não é uma coisa de puro gosto e paixão, assim. Acho que isso também 

tem muito a ver, né? Porque eu sempre fui muito... por exemplo, o Gilmar (Camilo), 

quando eu pedi pra ser voluntária no MAC, ele já me conhecia há séculos de me ver, 

quer dizer, eu não tinha intimidade nenhuma com o Gilmar... criei um pouco de 

intimidade depois do trabalho, de sair, conversar, frequentar a casa, essas coisas, mas a 

gente só se conhecia assim porque eu ia muito. 

E: Começou como um gosto, e se tornou uma vocação? 

A.S.: É, e já tinha toda a experiência do museu antropológico, né, porque quando eu fiz 

artes, eu passei praticamente 5 anos fazendo estágio no museu, então isso também já 

meu deu um pouco de embasamento... era estágio bolsa, tinha um valor simbólico, mas 

daí também me oportunizou muitas viagens, o próprio curso também a gente viajava 

muito pra ver bienais fora; eu vivia viajando pra ver exposição e ver daí essa coisa que 

eu tinha paixão pela montagem, eu chegava na exposição e cuidava de tudo, né? Eu 

tinha interesse na exposição como um todo, né... porque era isso, no meu estágio, eu já 

tinha... o meu estágio no museu eu fiquei muito tempo na montagem de exposição, mas 

eu ia pra uma exposição eu olhava tudo, o atendimento, olhava como que funcionava 

aqui, como que funcionava ali, como o povo se portava... e isso me deu muito 

embasamento pra começar a fazer trabalhos, e a ação educativa foi um pouco assim, e o 

Gilmar, quando eu fui fazer estágio no museu, que foi muito engraçado, porque também 

eu já estava fazendo especialização em museologia no museu antropológico e cair em 

montagem nunca dava certo, porque sempre eu tava no curso; se era módulos, daí toda 

montagem, daí o Gilmar falou assim, assim “não... a gente vai contratar os monitores e 

você toma conta”... e daí foi um pouco disso que pra mim foi muito importante pra essa 

administração do Salão, né. 

E: E qual era a sua compreensão de arte contemporânea então? Claro, você já 

tinha uma certa familiaridade com a arte e os artistas, mas em que nível? 
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A.S.: Eu não sei te falar, eu já conhecia alguns artistas de ouvir falar, né? Daqui e de 

fora, porque eu já viajava bastante... alguns, gente que já participava de outros salões e 

tal, então eu conhecia, eu conhecia o trabalho, eu sempre gostei muito de artes, né, e 

esse contato com o MAC foi fundamental... eu passei 2 antes do Salão no MAC. O 

MAC inaugurou e logo eu fui pro MAC pedir pra fazer voluntário e eu acompanhava 

muito a Galeria Itaú, né, então o MAC foi nessa época que se tornou o museu de arte 

contemporânea, porque antes não era; foi adequado, né... mas eu sempre viajei muito e 

sempre vi, os artistas... mas o Salão, eu fiquei muito impressionada porque era uma 

estrutura grande, né. Eu lembro que muitos críticos vieram pra cá pro Salão; se pegar o 

livro de assinatura, além dos que vinham trabalhar, vieram muitos só pra ver o Salão... 

vieram durante o Salão; se você pega o livro de assinaturas você vai ver o nível das 

pessoas que circulavam, críticos... isso desde a primeira edição. Foi gigantesco assim o 

nível de inscrição. Eles fizeram um trabalho muito bom desde o primeiro, tudo, a 

divulgação... eu não recordo em quanto tempo que fizeram a pré-produção do Salão, 

mas eu entro lá, sei lá, duas semanas antes de abrir o Salão e eles já tinham efetivado 

tudo, assim, convênio com a secretaria, eles já tinham mandado carta-convite pra todo 

mundo no Estado, município, sabe? Então, tudo já tava assim, a mídia tava fantástica, 

sabe.  

E: E o contato com os artistas? 

A.S.: Eu fazia tudo, tudo que era lá de dentro. Tudo, de pegar a obra do Jorge Luís da 

Fonseca (Premiado na 2ª edição), que eu não lembro, tinha uma obra dele que ele foi 

premiado, não lembro em qual edição, que eu trazia o forro pra casa porque o café 

espirrava, sabe? E eu cuidava de tudo... de olhar a manta lá de açúcar e ver se tava tudo 

ok, eu cuidava de todos os detalhes, né... eu vivia salão e administração.  

E: Uma pergunta que não tem relação com a pesquisa, mas financeiramente você 

ganhou proporcional ao volume de serviço que prestava? 

A.S.: Nunca! Nunca, mas isso é do meu feitio assim... até porque eu to vendo as coisas, 

eu não vou esperar... ah, o forro do Jorge, era lindo, bordado, não tinha outro... depois 

eu comprei um plástico transparente pra por em cima, pedi autorização dele, porque eu 

falei “eu não dou conta”, todo dia, então tipo assim, não dou conta, tem que resolver; 

“Jorge, você tem que me permitir, porque o forro vai manchar, eu não vou dar conta de 
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lavar todos os dias”... porque eu tinha que chegar em casa 11 da noite, lavar o forro, pra 

9 da manhã estar lá montando, não dá! Então era isso, não ia esperar outro fazer. 

E: Você acompanhava as escolas?  

A.S.: Não, eu fiz muito mais acompanhamentos individuais. O treinamento eu participei 

ativamente, fiz, eu considero que fiz junto, que tive junto nesses 4 Salões com as 

pessoas que consideravam responsáveis, né... mas eu cobrava, eu acompanhava, eu 

pedia relatório, eu dizia como o acompanhamento tinha que ser, se tava ou não tava 

bom. 

E: Naturalmente você já entrou na segunda edição? Com outra função? 

A.S.: Outra função só no catálogo (risos). Pra mim, assim, todas as edições que eu 

participei, basicamente eu fazia a mesma coisa, mas melhorou um pouco porque, por 

exemplo, eu tinha outras pessoas... daí teve a Patrícia que ficou comigo, que ela saiu da 

parte do escritório e veio trabalhar comigo... acho que ela fazia estágio na 

administração, ela saiu e veio trabalhar comigo e era uma garota esperta também e já 

tinha feito produção, então aliviou pra mim. E também teve outra, o Salão não teve 

aquele investimento do primeiro, né... a ação educativa foi menor... assim, o material, 

né... por exemplo, as crianças, não teve mais salas pras crianças desenhar, pintar... acho 

que não teve mais a sala de vídeo... não teve mais ônibus pras escolas, apesar que as 

escolas chegavam lá, mas não foi aquela loucura do primeiro salão; diminuiu, mas daí 

também teve uma coisa que os professores mandavam os alunos lá fazer trabalho, ela 

lotado, né... é interessante isso pensar que um salão funcionou dentro dum shopping, 

esse público que saía do shopping passa por lá, não era o público do Salão. 

E: Você deve ter visto todo o tipo de reação do público; o que chamou sua atenção? 

A.S.: Eu acompanhava muito o Salão internamente... lá dentro, a reação das pessoas era 

de tudo, de falar assim “aqui tem um bando de loucos e drogados e vocês são uns loucos 

de investir dinheiro aqui; o shopping é louco, o governo é louco... é tudo louco!”, 

porque tinha patrocínio; e isso acontecia mais das pessoas que frequentavam o 

shopping, não sei também falar o quanto essas pessoas frequentavam o shopping, mas 

Goiânia também não tem muitos atrativos, então eu via de tudo, mas eu via pessoas 

mais velhas que... tem coisas que eu nunca vou esquecer, de um senhor chegar em 

frente duma obras, acho que era do (Marcelo) Moscheta (imagem 22, p.74) se não me 

engano, um painel gigantesco, maravilhoso, eu lembro dum senhor chegar e eu tava lá, 
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porque eu acompanhava muito também o Salão, ficava lá, abordava as pessoas, 

perguntava se queria alguma informação, eu gostava, sempre gostei muito disso, desse 

contato direto com o público e eu lembro de um senhor mais velho, sei lá, 

aparentemente uns 60 anos, de parar em frente aquela obra e ficar simplesmente horas e 

eu não me aguentei e fui conversar, porque um senhor para e fica e eu fui conversar com 

ele se ele queria alguma coisa e ele falou assim da viagem dele, onde foi, das 

experiências de vida dele, foi fantástico, acho que nós passamos umas duas horas 

conversando durante o salão todo, sabe, é admirável, teve pessoas que chegavam e 

falavam assim que “é um bando de drogado”, mas daí você começa a conversar e as 

pessoas vão entendendo, com o trabalho da ação educativa. Acho que isso foi muito 

legal também, das pessoas escreverem, ligarem depois agradecendo, sabe, teve muito 

isso assim, desse contato, das pessoas ligarem e agradecerem... eu gosto muito disso, eu 

gosto da ação educativa, não é que eu estou defendendo meu trabalho, mas acho uma 

ponte super importante; não que a gente tenha que descrever uma arte, mas, enfim, é 

para as pessoas para de pensar, Sandro, que a arte contemporânea tem um papel e uma 

função que, às vezes não é dela... essa coisa da arte elitizada, a própria história, a 

história cultural mundial das pessoas acharem que a arte é elitizada, que a arte você tem 

que ter o conhecimento, o estudo antes, que você não tem a capacidade de apreciar ou 

de entender ou mesmo que às vezes não entenda a proposta do artista, mas de dar uma 

chance de gostar, de falar, de levar aquilo pra sua vida real. A arte tem que te provocar 

de alguma forma; você tem o direito de não gostar, não entender, mas exatamente isso... 

E: Você tem ideia do que ocorreu pra haver a mudança da curadoria, afinal você 

permaneceu trabalhando com 2 dos 3 curadores? 

A.S.: Olha, eu acho que eu me lembro muito pouco, eu não participava dessas questões 

internas, de administração, do Waldir, eu não sei exatamente como que se deu o 

rompimento; eu lembro do Waldir chegar em mim e me perguntar, me falar que estava 

numa situação extremamente delicada e que ele estava saindo do Salão e que era pra eu 

ficar extremamente à vontade se era pra eu ficar ou não... eu não me recordo exatamente 

quando, se tinha começado a exposição, eu não me lembro disso, o tipo de coisa que eu 

não acompanhei... quanto ao Aguinaldo, eu não sei, o Aguinaldo, eu já trabalhava como 

Aguinaldo, eu já conhecia o Aguinaldo na época do MAC ele era superintendente e 

assim, já tinha sido meu professor e eu adoro, porque o Aguinaldo é o tipo de pessoa... 

na verdade eu tive uma sorte muito grande de trabalhar com pessoas maduras, porque eu 
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posso discordar e falar assim, eu não concordo e a pessoa falar,  “mas, Aluane, você vai 

fazer”, eu falo “eu faço, mas não concordo, a responsabilidade é sua... e eu sempre tive 

isso muito tranquilo com o Aguinaldo, com o Waldir, então era isso, eu já conhecia o 

Aguinaldo; eu não sei, por exemplo se o Aguinaldo chegou e sugeriu que queria outras 

pessoas pra trabalhar, mas todas as pessoas que eu trabalhei no Salão eu sempre estive 

no Salão, eu não sei se alguém pôde me escolher ou não ou se era o Seu Gregório 

(Stillo), entendeu? Tipo assim, eu era contratada pela administração do shopping, né, 

temporariamente, então eu não sei como isso se dava, de verdade... me perguntava na 

época se eu queria fazer e eu fazia, na época do Aguinaldo eu fazia do mesmo jeito.  

E: Mas você disse que as pessoas responsáveis pela coordenação da ação educativa, 

na primeira edição, não deram as caras; na época do Aguinaldo era do mesmo 

jeito? 

A.S.: Não. Eu acho que o Aguinaldo por exemplo não era tanto como o Waldir, mas 

vivia lá dentro. Da ação educativa não... o Carlos, por exemplo, o Carlos foi uma pessoa 

muito legal porque eu fui procurar o Carlos e falar e tal, porque o Waldir na época me 

chamou pra fazer a ação educativa e eu disse que não topava; acho que eu não tinha essa 

bagagem pra desenvolver o material, mas eu gostava muito do Carlos Sena, meu 

professor e tal, tinha uma relação de amizade com ele, conhecia o trabalho dele, enfim, 

daí ele topou e fez, mas não, não frequentou, acho que ninguém da ação educativa 

nunca frequentou muito o Salão, sabe.  

E: Você dava palpites no material da ação educativa? 

A.S.: Sim, eu dava pitaco, eu falava “eu tenho essa proposta” e eles falavam se cabia ou 

não ou que iam fazer de outro jeito, mas eles desenvolviam e eu participava como uma 

coadjuvante metida que eu sou de me envolver com as coisas além do que era chamada.  

E: Coadjuvante na concepção, mas protagonista nas tarefas, né? você dava seu 

expediente e praticamente levava a chave do Salão pra casa? 

A.S.: É (risos). Quase isso, quase isso. E assim, isso também é uma característica 

minha, Sandro, que é até perigoso: eu vou tomando de conta, né... me chamaram pra 

uma coisa e eu fui fazendo outra coisa e isso daí aconteceu, por mais que meu nome 

apareça na coordenação como ação educativa, mas era isso, eu fazia tudo... devia estar 

lá como administradora interna do Salão, mas na época ninguém pensava... quando 
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começava eles chamavam as equipes e me apresentavam e eu assumia, era a chefe 

mesmo do grupo, desde o primeiro Salão até o quarto. 

E: E por que você saiu?  

A.S.: Não, porque aí eu acho que eu já tava cansada. 

E: Mas te procuraram pra permanecer nas suas funções? 

A.S.: Olha, eu acho que se eu bem me lembro o Seu Gregório e o Elton e tinha uma 

moça muito querida que trabalhava com o Elton (Agleice de Paula), que atendiam, 

assim, nossa, eles foram muito legais comigo, daí um deles me procurou, mas eu tava 

mudando de Goiânia e eu também tava assim muito cansada.... tipo assim, é aquilo, né? 

Eu acho que tudo que eu fiz lá financeiramente nunca compensou... 40 dias, 15 horas 

por dia, não compensava. 

E: Mas você não acha que isso te conferiu um status na cidade de ser a profissional 

da ação educativa em Goiás? Uma referência? 

A.S.: Não. Eu nunca me vi assim; eu acho que talvez Goiânia é tudo um... isso é muito 

interessante porque na época acho que era a vontade de comer com as coisas que 

estavam tendo demanda na época... eu acho que até então não tinha demanda e eu, é 

isso, eu fui pro museu, eu fui pro trabalho voluntário, sabe, é isso... eu limpo o chão se 

precisar... essas coisas que eu faço além do que me chamam, me ajudou muito a me 

estabelecer, né? 

E: Você fez os Salões da 1ª a 4ª edição e o restante do ano, o que você fazia? 

A.S.: Então, teve um ano que tem a logomarca do museu de antropologia que eles me 

liberaram pra ir pra lá, assim “você larga suas funções aqui pra ir pra lá”; eu não me 

lembro qual... eu fazia tipo pesquisa, bolsa pesquisa pela FUNAPE, eu fiquei 2 anos lá, 

então teve um desses anos que teve a logomarca do museu que me liberou pra ir pra lá, 

o laboratório, tipo assim, eu fui emprestada pra lá... 

E: E quanto às últimas edições, depois de retornar a Goiânia? 

A.S.: Eu fiquei só de público, eu fui lá algumas vezes.  

E: Deu vontade de estar lá? 
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A.S.: Não, assim, não... mas daí eu não sei te falar; eu não fui com o olhar crítico e tal. 

Uma coisa que aconteceu no Salão e um pouco me desgostou eu acho que foi até na 

época do Aguinaldo foi aquela coisa de dividir, né, fazer Centro-Oeste, aquela coisa das 

regiões... 

E: Ah, sim, a imposição de cotas.  

A.S.: Exatamente, e isso pra mim foi um pouco dolorido, porque particularmente eu 

penso e acho que eu até já conversei com o Aguinaldo a respeito disso é de pensar que 

os artistas daqui não são tão capazes quanto, né? E eu nem lembro qual era a decisão, se 

eram os premiados ou dos selecionados daqui, enfim, mas isso ... teve outra coisa que 

me desgostou muito, tinha um programa na TV na época, acho que virou meio 

baguncinha o Salão, sabe... não sei falar se tem culpa de alguém, mas pra mim da 

televisão tem culpa, tinha um programa da tarde, que era até o Anselmo (Troncoso) que 

era diretor, mas isso é a coisa da região, tem a Globo e tem as regionais que cada tem 

um programa que é igual e eles iam pra lá tipo pra fazer curtição do Salão. 

E: Sério? 

A.S.: Sério! Eu tenho até gravado de ter briga e eu falar assim “não admito você aqui 

dentro fazendo esse tipo de coisa”. Tipo assim, essa coisa de brincadeira, de fazer 

curtição... e isso atraiu muito público, a galerinha, só que era... não... era o Radar, 

exatamente era o Radar! Se não me engano era esse o nome... eu acho que eles fizeram 

isso nos 2 últimos que eu trabalhei. O shopping autorizava pra gravar e eu atendia, e era 

o lance do programa, mas eles não entendiam e levavam pro lado do humor. Era uma 

brincadeira que virou chacota e eu via aquilo e falava que não admitia, que eles estavam 

denegrindo o trabalho dos artistas e automaticamente o nosso trabalho e não é assim que 

funciona... quase rolou ameaça, porque eu disse que não autorizava mais, gravar... eu 

também falei, mas eu não podia, né, porque quem mandava era o shopping, mas eu falei 

pro seu Gregório e falei pra todo mundo “eu não admito” não vamos fazer isso”. E daí 

no segundo teve de novo, menos, porque daí ele maneirou, porque eu falava que ia 

autorizar o que ele ia fazer ou não, mas no final a edição era deles. No segundo ano foi 

menos ruim, eles fizeram uns dois anos. Mas isso atraiu um público que a gente não 

tinha, daí era isso assim, é muito interessante isso, a questão de público, porque o salão 

começou com um trabalho muito sério de público, de formação, de investimento 

gigantesco com as escolas, com a ação educativa; no segundo ano teve, mas não foi tão 
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forte quanto no primeiro e daí automaticamente as escolas se apropriaram e iam 

naturalmente... muito professores mandavam alunos, não levavam a turma inteira, mas 

mandavam os alunos fazer trabalhos lá, inclusive foi muito legal porque a gente fica 

pensando onde fica a relação escola-museu, museu-escola... qual é o papel de cada um, 

porque o professor tem um entendimento, o museu tem outro entendimento; os 

professores entendem que é como se fosse uma extensão da sala de aula e levavam os 

alunos com a pergunta pronta, por exemplo: iam pra lá pra responder questionário. E daí 

você ia conversar com os alunos pra tentar desconstruir tudo aquilo que às vezes tava 

bem equivocado, limitado... várias vezes o professor me ligava pra falar que tinha 

mandado fazer de tal jeito e eu explicava que o trabalho era outro... que a proposta é 

outra, isso aconteceu. Mas quando teve esse programa Radar, os jovens, que de certa 

forma é público do shopping, eles se apropriaram do Salão e daí já tinha celular e iam 

fazer selfies na frente dos trabalhos, de grupinhos, sabe... uma coisa mais da brincadeira 

e a gente não teve fôlego de trabalhar todo esse público, porque a gente tinha um 

agendamento gigantesco e não tínhamos... virou meio invasão de galerinha que não 

tava... sei lá, que a gente não conseguiu mesmo efetivamente conversar com eles, com a 

maioria e isso pra mim de certa forma me desmotivou um pouco; muito trabalho, pouco 

reconhecimento financeiro e naturalmente o desgaste das relações, virou essa coisa 

desse trabalho árduo, 24 horas por dia e daí... 

E: Perfil dos curadores, alguma diferença perceptível? 

A.S.: Olha, Sandro, eu teria que abrir todos os catálogos e ver a comissão, porque eu 

acho que é isso, os curadores escolhem, definem a comissão de seleção e premiação... 

eu não recordo, mas quando eu fui nos dois últimos Salões eu fui muito mais com olhar 

de público, querendo me isentar um pouco do sentimento... eu tinha um sentimento 

gigantesco... nem me lembro quem foi o último curador... ah, o Sobral. 

E: O Aguinaldo não quis fazer mais política durante o Salão? 

A.S.: Eu não sei, a impressão que eu tenho, eu posso estar falando bobagem porque 

também não era uma preocupação minha, não tinha maturidade pra isso; se fosse hoje 

eu observaria isso. 

E: Você acha que o Salão cumpriu o papel de ser grande, de ser transformador, se 

deixou legado? 
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A.S.: Ai, Sandro, eu tenho certeza, independente da forma que se tornou, lógico que se 

eu acompanho o primeiro Salão e vejo o último, diminuiu acho que os investimentos, 

diminuiu não sei nem falar por exemplo se teve impacto nas inscrições, mas para o 

Estado só de ter ficado as premiações, eu acho que isso é importante, acho que pra 

público, pra ação educativa é muito importante. Queria até fazer uma pesquisa pra saber 

se foi uma percepção minha ou se de fato teve; foram 6 edições, não trabalhei as duas 

últimas, mas eu acho que transformou. Foi muito pesado no sentido nacional, porque 

desde cara ele já ganhou um destaque; ele entrou no nível dos outros salões que tava 

acontecendo. Não sei se manteve, porque também não acompanhei, deixei de 

acompanhar os outros salões também de certa forma; me envolvi muito mais na área da 

museologia do que das artes. Trabalho em museus de arte, mas menos do que eu 

trabalhava antes.  

E: E o nível do material da ação educativa? 

A.S.: O primeiro a gente tinha uma pastinha própria, separada, só do material educativo, 

que tinha várias lâminas, foi um trabalho gigantesco; no segundo foi um folder que se 

abria e era um mapa e daí os outros manteve, daí os outros virou assim um 

catalogozinho pequenininho, virou um livreto em vez de um folder com uma descrição 

mínima, falando um pouco o que era o trabalho... mas o primeiro não, o primeiro tinha 

tudo, uma mesa, uma estrutura pra receber as pessoas, as escolas... diminuiu 

consideravelmente e isso aconteceu nos Salões. De qualidade de artistas e de comissões 

eu não sei falar porque não era meu foco... eu comecei a pegar outros trabalhos fora do 

Salão que me tirou o foco nacional do que tava acontecendo na arte contemporânea, eu 

fiquei muito mais preocupada com os meus trabalhos de museologia, menos nas artes e 

fui naturalmente seguindo outro caminho que não acompanhei, então eu nem recordo de 

qualidade mesmo, nem lembro os artistas que estava no último Salão, por exemplo.  

_____________________________________________________________________ 

A ENTREVISTA ENCERROU QUANDO O ASSUNTO NÃO MAIS 

INTERESSAVA PARA A PESQUISA.                            
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8. Entrevista com Divino Sobral (transcrição de áudio) (Goiânia, 09/08/2016) 

À época do Salão realizava curadorias particulares e participou de 3 edições do Salão 

Flamboyant (2 delas como curador oficial). 

 

ENTREVISTADOR (E): Qual foi a sua participação no Salão? 

DIVINO SOBRAL (D.S.): Eu não lembro as datas, a primeira participação foi no 

terceiro... não, foi no quarto Salão. Foram seis edições? Então, foi no quarto Salão, 

enquanto o Aguinaldo (Coelho) estava na curadoria, me chamou para a comissão de 

seleção dos trabalhos e daí houveram vários problemas na questão de montagem da 

exposição, então eu tive que assumir a exposição e terminar a montagem dela e 

acompanhá-la durante o período de exposição, porque dava uma manutenção bastante 

complicada e depois, nas duas edições seguintes, o Gregório Stilo, que era diretor do 

shopping na época, que produzia o Salão, me chamou pra fazer a curadoria das duas 

edições seguintes: da quinta e da sexta.   O Salão ele veio a partir de uma ação do 

Waldir Barreto, que era um curador que passou por Goiânia um período, o contato 

inicial do Waldir foi trazendo a exposição do Artur Bispo do Rosário  pro Museu de 

Arte Contemporânea, se não me engano em 1999, em agosto de 1999 e a partir daí, ele 

criou alguns vínculos, inclusive afetivos na cidade, acabou se mudando pra cá por um 

período e o Waldir achava que a cidade tinha um potencial que não era explorado a 

partir de um salão, porque já havia alguns anos que não havia nada de um porte nacional 

por aqui e que poderia de repente a cidade ter condições de realizar um evento daquele 

porte nacional. Ele, na verdade, tomou como modelo muito o Salão da Bahia; foi até a 

Bahia, falou com o Heitor (Reis), se inspirou nas coisas do Salão de lá e montou um 

edital e um regulamento para o Salão Flamboyant; conseguiu convencer o Gregório 

(Stillo) que seria uma boa e de fato a repercussão dentro da Associação Nacional de 

Shoppings Centers foi muito grande, tanto que o shopping ganhou um prêmio inclusive 

da associação por essa ação cultural desenvolvida e o Gregório de fato comprou a ideia. 

O Waldir fez duas curadorias, o primeiro e o segundo, no segundo também houve um 

desentendimento pessoal dele com o Gregório e ele acabou sendo demitido do posto de 

curador. O Aguinaldo assumiu por duas edições e depois eu assumi por duas edições. 

Então, ou seja, o Salão teve seis edições, a cada duas edições a curadoria era trocada. 
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E: Não é exatamente o objeto da minha pesquisa, mas como você enxerga a 

diferenciação de curadores? 

D.S.: Olha, o Waldir tinha, eu achava que ele era muito colado no edital da Bahia, 

mesmo em questões de metragem, de área destinada ao artista, focado naquele modelo 

baiano, embora a estrutura que o Flamboyant criasse, porque na Bahia o salão é feito 

dentro do Museu de Arte Moderna da Bahia, que é um prédio histórico e aqui no 

Flamboyant era feito num estacionamento que era um espaço absolutamente 

cenográfico. Então a área, a metragem por artista era uma coisa que poderia ser muito 

maior; o Salão poderia ser ampliado à medida que se entendesse que aquela escala 

permitiria algo fora dos padrões ainda dos editais. O Salão da Bahia era o grande 

referencial naquele momento, né? Final dos anos 1990, início dos anos 2000. E o 

Aguinaldo já teve uma preocupação de fazer, de ampliar o Salão, mas não em escala, 

mas em número de artistas. Eu não me lembro mais qual foi o volume que ele colocou, 

mas ele acabou por colocar nas duas edições que ele montou o recorte em específico 

para artistas do centro-oeste e acho que uma região afim, não sei direito como é que era 

isso; Brasília e Mato Grosso e isso acabou por inchar o Salão na minha visão, nas duas 

montagens ficou muito complicado porque tinha excesso de trabalhos, excesso de 

artistas e quando eu assumi eu retirei esse recorte regional. Eu achava que era 

desnecessário, acho que o artistas tem que concorrer com qualquer artista de fora e não 

com artista local, se quiser crescer e amadurecer e conquistar cenários externos e 

aumentei sensivelmente a escala possível para os artistas, sobretudo para as instalações, 

porque era dado, se não me engano, pelo regulamento, seis metros, uma coisa assim e 

era pequeno. Então, de certa forma também, na montagem das obras de instalações 

como, por exemplo a do Henrique Oliveira, no quinto Salão, eu pedi que o Henrique 

infringisse completamente as medidas do regulamento porque a obra dele precisava 

vestir a arquitetura, então que ele fosse o mais alto possível e ocupasse a parede toda, 

porque ali permitia isso. Talvez eu tenha sido um curador que não observasse muito 

determinadas questões do edital, mas que observasse as necessidades específicas de 

determinadas obras, pra elas se comportarem melhor, pra elas ficarem melhor, pra elas 

terem a dimensão que elas necessitam.  

E: Talvez o perfil de cada curador tenha influenciado na estrutura de cada edição 

do Salão. 
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D.S.: Talvez seja isso, mas são obras específicas, né? São obras que precisam vestir a 

arquitetura, precisa dessa escala maior, porque alguns artistas de fora não conheciam o 

espaço de exposição, não imaginavam que a gente tinha a estrutura que tinha ali dentro, 

o pé direito que tinha ali dentro. Então eu conversava com os artistas pra eles 

entenderem a arquitetura e o tanto que ela poderia potencializar no trabalho de cada um 

e o tanto que alguns trabalhos não eram trabalhos de natureza que deveriam respeitar o 

regulamento, não era pintura, não era papel, entendeu? É uma coisa que é outra que 

depende muito desse impacto da arquitetura junto com o trabalho. Uma vez o artista 

selecionado, claro. Já na comissão de seleção eu falava para os membros da comissão 

“olha, eu vou intervir nesse projeto do artista, vou pedir que ele cresça, porque o espaço 

permite crescer”. Porque eu estou sempre lendo a obra junto com a arquitetura, 

inclusive nas duas edições minhas, todo o projeto expográfico eu fiz, a planta, tudo, eu 

chamei Daniel (Almeida) apenas pra finalizar tecnicamente e assinar, porque a 

concepção toda eu havia feito e dado pra ele no papel, que eu entendo que é uma função 

muito grande do curador é achar o lugar dos trabalhos, porque às vezes um trabalho 

pode perder força, um salão sobretudo é uma coisa que muda demais a cada edição e 

vem um resultado totalmente diferente, porque as questões da arte vão mudando muito 

rapidamente hoje em dia. Existe um volume muito grande de artistas trabalhando no 

país e que se inscreviam bastante no Salão e muitas vezes de um ano, por exemplo, da 

quinta para sexta edição, foi assim, foi surpreendente o giro que a arte brasileira 

promoveu naquele período. Principalmente com a incorporação de novos suportes, de 

novas possibilidades, inclusive a questão da arte sonora, que começou a aparecer aqui 

naquele momento no salão de 2006. Essa própria relação com a arquitetura foi ficando 

cada vez mais forte no Salão, o César Fujimoto veio e fez duas paredes diferentes, 

depois a própria intervenção do Henrique. Então, aquilo que começou talvez baseado 

num parâmetro de categorias determinadas por exemplo pelo salão da Bahia, no final, 

essa tipificação de categorias que o salão apresenta no seu edital, acaba não ter nenhuma 

validade diante da produção, porque a produção de arte contemporânea é exatamente 

problematizar essas condições essenciais de sua existência; romper esses limites, 

extravasar, obrigar a instituição a trabalhar com questões que muitas vezes a gente nem 

está aparelhado para trabalhar. Não sabe nem como aquilo vai funcionar direito, mas 

aquilo acaba funcionando e gera novamente um segundo desafio que é o desafio da 

premiação, de premiações que eram destinados ao Museu de Arte Contemporânea, a um 

acervo público e, cujo primeiro verbo é conservar. Então a gente tem depois o desafio 
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da conservação. Eu lembro, por exemplo o trabalho da Mariana Manhães que é uma 

artista hoje muito importante, mas que naquele momento, no início da sua carreira, se 

inscreveu no Salão e já na seleção eu falei “esse trabalho vai ser premiado, e de fato foi, 

que é uma instalação cinética com vídeo, com som e que eu acho que ela só existe até 

hoje porque o Cleandro (Elias Jorge) soube desmontá-la e guardá-la com todo critério e 

cuidado, sem mexer numa peça, sem retirar uma peça, porque é uma coisa que envolve 

motores, que envolve eletricidade, é uma engenhoca, que envolve funcionamento e na 

verdade é uma gambiarra tecnológica poética. Então são trabalhos que vão gerando 

desafios. 

E: O Salão estava em consonância com esse formato que vinha sendo praticado no 

país? E o que me diz sobre a conservação dessas obras? 

D.S.: O Salão, na verdade, o Salão Flamboyant, ele acabou por se tornar um dos salões 

mais prestigiados do país, porque ele conseguia emplacar ano após anos de suas 

edições, sem crise financeira, que muitas vezes afetam muitos salões que são feitos por 

instituições públicas. Havia uma qualidade editorial de impressos, de catálogos, de 

material educativo, investimento em educativo, em publicidade, que tornava ele o foco 

de interesse muito grande dos artistas e de uma comunidade interessada na produção 

cultural brasileira. O fato de ser um salão nacional atraiu a maioria dos artistas que 

estava em início de produção, no início dos anos 2000, na primeira metade, no primeiro 

pedaço dos anos 2000; da primeira década dos anos 2000. Já falei da Mariana Manhães, 

do Eduardo Frepon, Renata Lucas, Marcelo Moschetta, Milton Marques, Ding Musa, 

enfim, uma infinidade de artistas hoje relevantes, se inscreveram no Salão, foram 

selecionados e alguns foram premiados. O Salão tinha uma função, de certa forma, de 

atualizar Goiânia anualmente sobre diversas questões da arte contemporânea brasileira. 

Foi a partir do Salão, por exemplo, que a gente viu como a arte brasileira estava 

interessada em imagem, como é que a produção de fotografia brasileira passou pra mão 

dos artistas, como é que a pintura de repente chegou num segundo plano, ou como ela 

apareceu de novo configurada em outros suportes, as questões dos vídeos, das 

instalações, até situações de performance. Então, de certa forma, ele era, talvez, a fonte 

de informação e formação mais potente que havia aqui naquele momento, mais do que o 

trabalho institucional do museu, porque o museu atuava esporadicamente; não havia um 

programa sequencialmente de 2 em 2 meses abrir uma exposição com tal e tal discurso, 

com tal e tal perfil e basicamente sempre mostras individuais e não mostras coletivas 
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panorâmicas, com artistas de diversas região e tal, como o Salão fazia. Respondendo 

sobre conservação, a gente tem no Museu de Arte Contemporânea uma coleção muito 

importante, talvez a coleção que mais represente a produção contemporânea brasileira 

deste período, do início do século XXI. Foram muitas as doações, de premiações, 

porque era premiado todo o conjunto da obra, então a gente tem lá, por exemplo, 3 

pinturas do Elder Rocha, uma gravura instalação gigantesca do Marcelo Moschetta, um 

trabalho de vídeo cinético, feito a partir de fotografias do Milton Marques que é uma 

verdadeira preciosidade, enfim, vários outros, sem falar de Marcelo Solá, de Pitágoras 

(Lopes), de Juliano (Morais), dessa produção goiana que entrou também na coleção do 

museu a partir de premiações do Salão. Mas algumas obras são conservadoras pra 

conservação, por exemplo, pegando uma obra de suporte tradicional como as do 

Marcelo Solá: naquele momento as tintas do Marcelo Solá eram só tintas a óleo 

aplicadas diretamente sobre papel, diluída ainda; essa tinta vai levar décadas pra secar 

completamente e mesmo emoldurado, o trabalho vai continuar respirando, exalando 

seus gases e tal e o vidro vai embaçar. Continuamente tem que desmontar, tem que 

limpar aquilo ali se ele for ficar guardado na moldura, tem que periodicamente limpar o 

interior da moldura pra retirar inteiramente todo o suor do trabalho. Tem uns trabalhos 

de fotografias que exigem por exemplo, os próprios materiais que as fotografias eram 

editadas naquele momento; muita fotografia que era colada direto no fuan, que era 

adesivada colada direto no PVC, colada direto na parede. Naquele momento era assim, 

mas hoje em dia todo mundo voltou pras molduras porque sabe que essa conservação da 

obra é fundamental e uma obra que não tem um vidro, não tem uma caixa pra proteger 

suas obras, ela está sujeita a riscos e avarias quaisquer. A medida que o mercado de arte 

também foi assimilando essa questão da fotografia, ela foi deixando menos esses 

suportes que eu chamo de natureza publicitária, essa adesivagem direta na parede e 

assumindo um caráter mais de arte, incorporando inclusive essa noção de moldura, esse 

fechamento da tradição que existe em volta das imagens. E são desafios para um museu, 

porque a gente não pode alterar a linguagem que o artista apresentou o trabalho naquele 

momento, então você tem que guardar isso tudo pensando que isso tá sujeito sempre a 

uma avaria qualquer. O museu tinha condições mínimas de receber e conservar as obras 

na época, mas tinha, tanto é que elas permanecem até hoje; nada se perdeu. Tem obras, 

que, claro, você vai precisar investir em arquitetura, em coisas específicas, mas na 

verdade nenhuma obra se perdeu por mais frágil que ela seja. Por exemplo a obra do 

Márcio Botner e do Pedro, ela permanece lá no museu, apesar de eu achar que na hora 
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que ela precisar ser remontada, eu trocaria o computador; eu acho que o computador 

não precisar ser um computador da época, não é disso que se trata.  

E: O que estava acontecendo na cena local no momento? 

D.S.: Eu acho que a cidade estava num bom momento; o museu estava num bom 

período, ele tinha recém aberto. O Salão, inclusive, é decorrente da reabertura e 

refuncionamento do museu com o perfil contemporâneo, a partir da gestão do Gilmar 

(Camilo). Porque foi a partir de um convite de Gilmar que o Waldir Barreto veio fazer a 

exposição do Bispo do Rosário e a partir dessa exposição do Bispo começou o vínculo 

dele. O museus estava funcionando, a galeria da FAV (Faculdade de Artes Visuais) 

tinha recém inaugurado, talvez o mercado estivesse um pouco mais letárgico que em 

outros momentos, mas, enfim, acho que havia um conjunto de produção de artistas que 

eram de interesse, como sempre é em Goiânia, e que havia uma ansiedade por um 

evento de porte nacional que tinha, se não me engano a última bienal feita pelo museu 

foi em 1993, tinha uma lacuna muito grande de quase dez anos de um evento de porte 

nacional.  

E: Como você vê essa parceria da iniciativa privada e do poder público? 

D.S.: Eu não sei como isso nasceu. Quando eu peguei o Salão, ele tinha uma estrutura 

de funcionamento e de parcerias institucionais que já estavam sendo fechadas; eu não 

intervia nessa produção executiva do Salão. Eu assumi apenas a curadoria, a montagem 

da exposição, o discurso do educativo e tal, imprensa, essa questão da dimensão pública 

do Salão. Essas questões internas administrativas, de fato, eu não tenho a menor noção 

de como elas eram engendradas e nem porque elas foram engendradas desse modo e 

nem a partir de quando elas começaram a funcionar. Eu não sei, me parece que o Estado 

pagava apenas a edição do catálogo, uma coisa assim, eu não sei exatamente em que 

nível era essa parceria. Por exemplo, o Cleandro que montava o Salão, mas ele era 

contratado pelo shopping para montar o Salão, não era um funcionário do Estado 

prestando serviço ao shopping, não fazia parte dessa parceria. Não havia essa cessão de 

funcionários ou outras trocas. O que eu compreendi quando eu participei, inclusive 

vendo o processo lá de negociação do catálogo, é que quem pagava o catálogo era a 

AGEPEL na época, ainda era AGEPEL. Mas não sei direito quais eram os níveis, os 

valores, os volumes.  

E: Sobre o término, a que você atribui? 
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D.S.: De fato eu não sei porque que terminou. Até o encerramento da 6ª edição, o 

Gregório ainda estava falando da realização do Salão futuro, depois eu não sei o que 

aconteceu na administração do shopping. Havia uma resistência muito grande da 

associação de lojistas do shopping ao Salão, eles achavam que o Salão não era rentável 

como ação que o shopping armava. Me parece que houve substituição da equipe de 

direção, eu não sei o que aconteceu. O Gregório ia se aposentar, ele era de fato a pessoa 

que tinha força pra defender o Salão tecnicamente lá dentro das reuniões do shopping. 

Ele era ao mesmo tempo muito rigoroso, mas muito descontraído, muito leve, mas 

muitíssimo rigoroso. Gentilíssimo, mas na hora de trabalhar ele quer resultado; a 

história de vida do Gregorio é a história de um vencedor, é uma puta de uma história. 

Ele tinha uma certa audácia e criatividade. Sobre o término, não me avisaram; terminou 

e terminou. O contrato acabava quando acabava a montagem da exposição a cada ano; 

não havia o compromisso de que teriam que me dar satisfação também. Eles decidiram 

entre eles e pronto, não voltou a ter.  

E: Sobre a reação do público, pode citar algo? 

D.S.: É muito curioso pra mim, eu gosto muito de ver o público. Tem todo tipo de 

público: tem público que vai arrastado pela informação de uma obra; a Cristine Leoni 

era uma instalação que tinha, se não me engano, na última edição, que era um vídeo em 

que a artista projetava uma imagem dela nua numa piscina, dentro de uma banheira e 

esse vídeo atraía o fetiche masculino; ia gente lá especificamente pra ver esse vídeo. 

Mas tinha gente, funcionários simples de lojas do shopping que desciam na hora do 

almoço e ficavam horas lá, passava toda a hora do almoço olhando detalhadamente cada 

obra, curtindo. O público é o público, talvez pessoas que dizem ter uma iniciação tem 

menos predisposição ao contato com a arte contemporânea, porque é uma surpresa 

sempre, do que pessoas que não tem formação nenhuma e estão abertas a fruir qualquer 

informação de arte, são menos preconceituosas. Havia uma presença muito grande de 

médicos que iam visitar a exposição e isso sempre me chamou muito a atenção. Então 

eu acho que o público não tem uma cara; a gente tem que abrir a exposição e deixar ver 

como o público vai reagir. Tinha um fluxo grande, tinha muita visitação, Sandro. Tinha 

propaganda na televisão, tinha outdoor, tudo sinalizado lá dentro, na área externa, ali de 

frente tinha uma entrada. Era muito público, se você fosse uma hora dessas lá, porque 

acontecia nas férias. As escolas geralmente elas ficavam só com a última semana, 

porque todo mundo reclamava inclusive porque o Salão era realizado no período das 
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férias, ele entrava geralmente na primeira semana de agosto, um pouquinho só de 

agosto, era muita gente.  

E: Como uma pessoa envolvida com as artes visuais e com o Salão, acha que o 

Salão cumpriu seu papel? 

D.S.: Cumpriu. Muito bem. Ajudou a cristalizar um circuito de arte, gerou uma coleção 

importante de arte contemporânea pro museu, ajudou a formar profissionais, que o salão 

também era um desafio pra nós todos. A gente tinha que se estruturar pra fazer aquele 

circo grande, daquele tamanho, com aquela responsabilidade de acontecer e muitas 

eram absolutamente desafiadoras e como é que isso vai ficar? Isso pode ser sucesso, 

mas pode naufragar. Dava um trabalho gigantesco, porque eram dias construindo aquela 

arquitetura, fazendo aquelas paredes. O material inclusive de construção, ele não foi 

trocado, aquele mdf. ele durou as seis edições, ele estava todo empenado, foi 

reaproveitado de uma edição pra outra, a iluminação também foi toda aproveitada. Tudo 

foi comprado na primeira edição e foi aproveitado. Sobre valores não tenho a menor 

ideia. O valor da premiação acho que continuou o mesmo, o salão tinha aquela verba e 

era aquela verba, mas não tenho a menor ideia de quanto tinha custado. Catálogo, 

educativo, toda equipe de profissionais envolvida... tinha dia que a gente tinha lá dentro 

50 pessoas trabalhando antes da abertura. Ele foi enxugado quando eu retirei dele 15 

artistas que o Aguinaldo tinha colocado a mais na cota. Agora eu lembrei: ele tinha 

colocado 35 artistas, o Waldir tinha começado com 20, o Aguinaldo colocou 35, eu 

voltei pra 20, eu não lembro, mas era um recorte regional e eu acho que não precisa. Eu 

acho que se for fazer um recorte regional, tem que ser um recorte regional, não tem 

sentido você abrir um nicho regional dentro de uma coisa nacional, fica oco e 

compromete muitas vezes a qualidade da exposição, tanto pelo volume de obras quanto 

pela qualidade das obras. 

 

ENTREVISTA ENCERRADA. CONCLUÍDAS AS RESPOSTAS SOBRE O TEMA.  

______________________________________________________________________ 
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9.  Entrevista com Alexandre Monteiro (reprodução de e-mails) (Goiânia, 

26/08/2016) 

Artista inscrito, selecionado na 3ª edição e premiado na 4ª edição do Salão. Única 

entrevista não presencial da série, realizada via e-mails.  

 

Foram feitas as seguintes perguntas para o entrevistado:  

1- Como teve notícias do Salão? Já tinha algum contato com a cidade de 

Goiânia? 

2- Uma vez selecionado, veio à cidade. Quais as impressões sobre o nível do 

Salão e o recorte escolhido pela comissão julgadora? 

3- Acredita que o Salão (e o prêmio) pode ter influenciado em sua ascensão 

posterior? 

4- Qual legado acredita que o Salão Flamboyant deixou para Goiânia, Goiás e 

para o Brasil? 

 

ALEXANDRE MONTEIRO (RESPOSTAS): 

Vou lhe responder em partes, sim?  

 

Ao que me lembro, soube do Salão pelo site "canal contemporâneo". Na época, ficava 

acompanhando por este site os salões, premiações e editais que eram abertos pelo 

Brasil. Estava ainda bem no início das atividades como artista. Não tinha tido 

anteriormente qualquer contato com Goiânia.  

 

Fui selecionado na edição de 2003 e premiado na edição de 2004. Estive em Goiânia 

apenas em 2003, pois o trabalho selecionado era uma vídeo instalação que exigia minha 

montagem. No início fiquei um pouco desconfiado, pois sabia que o salão ocorria num 

shopping, e não num Museu ou num Centro Cultural. Porém, quando fui montar meu 

trabalho de 2003, fiquei impressionado com o tamanho do espaço destinado a 

exposição. Era amplo, alto, bem iluminado. Havia equipe de apoio e o Gilmar Camilo 

muito atencioso sempre. Em 2004, ano em que fui premiado, apenas enviei os trabalhos 

(3 fotografias), não estive na cidade. 

 

O Salão me pareceu muito variado, com um recorte bastante amplo, o que achei ótimo. 

Após o salão, através dos dados do catálogo, acabei entrando em contato com alguns 

artistas que me chamaram mais atenção - Marcone Moreira, Egidio Rossi, Marcio 

Pannunzio, Frederico Dalton - alguns deles meus amigos até hoje. Aliás os catálogos de 

2003 e 2004 eram muito bons, de ótima qualidade, muito superior a de outros salões que 

já havia participado.  
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A experiência do Salão foi muito boa pra mim. De alguma forma, como artista iniciante 

no momento, pensava que era uma legitimação do meu trabalho. Não chego a tanto, 

hoje é com mais experiência, mas vejo que serviu de grande incentivo a minha produção 

posterior. 

 

A aquisição dos meus trabalhos de 2004 ainda me deixa muito orgulhoso. Pensar que 

hoje estão numa coleção pública e que podem ser acessados a qualquer momento por 

curadores em exposições futuras é excepcional! 

 

Já quanto a importância do Salão no processo Cultural da cidade, é algo que não posso 

dimensionar. Imagino que ainda seja relevante, apesar do formato dos Salões ser por 

muitas vezes acusado como anacrônico e ultrapassado. Para mim foi uma ótima 

experiência - tive visibilidade, fiz ótimos contatos, impactou meu currículo, motivou a 

continuidade da minha produção...  

 

Bem, acho que é isso ... Espero que tenha lhe ajudado. De qualquer forma, fico a 

disposição para qualquer outra questão. 

 

 

 

ENTREVISTA CONCLUÍDA.  

_____________________________________________________________________ 
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ANEXO B 

DOCUMENTOS DIGITALIZADOS 

Os documentos oficiais do Salão, conforme já foi mencionado, 

também fazem parte da pesquisa e tudo que está sob a guarda do MAC-GO foi 

analisado e fotografado. Um conjunto de 124 documentos incluindo alguns documentos 

de doação de obras dos artistas para o acervo do Museu, instrumentos de cessão da 

coleção oriunda do Salão para o destinatário, o MAC-GO, modelos de fichas de 

inscrição, cópias das capas dos catálogos e de cartilha de ação educativa foram 

analisados. Algumas dessas imagens seguem abaixo, mas o conjunto total se encontra 

em CD anexo e arquivo pessoal guardado para pesquisas posteriores.  

Figura 1: Lista oficial dos selecionados da 1ª edição do Salão, emitida pela produção 

do evento. 

 

Fonte: Documentos públicos, presentes no acervo físico de livre acesso do MAC-GO 
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Figura 2: Release oficial feito pela assessoria de imprensa da 1ª edição do Salão 

Nacional de Arte. 

 

 

Fonte: Documentos públicos, presentes no acervo físico de livre acesso do MAC-GO 
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Figura 3: Ficha de inscrição 6ª edição do Salão Nacional de Arte de Goiás – Prêmio 

Flamboyant. 

 

Fonte: Documentos públicos, presentes no acervo físico de livre acesso do MAC-GO 
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Figura 4: Instrumento de doação de obras premiadas na 4ª edição do Salão, dos artistas 

Adams Teixeira Carvalho, Alexandre Monteiro Gomes, Edouard Fraipont, Marcelo 

Moscheta e Marcos Abreu, do Flamboyant Shopping Center à AGEPEL. 

.  

Fonte: Documentos públicos, presentes no acervo físico de livre acesso do MAC-GO 
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ANEXO C 

REPORTAGENS DE IMPRENSA SOBRE O SALÃO NACIONAL DE ARTE DE 

GOIÁS – PRÊMIO FLAMBOYANT 

A seguir, consta tudo o que foi disponibilizado à pesquisa pelo Jornal “O Popular”, o 

principal veículo de comunicação impresso do Estado, em ordem cronológica, cedido à 

pesquisa, via anexo de e-mail, a partir de solicitação ao jornal. As informações cedidas 

pelo jornal a partir dessa solicitação, seguem abaixo, na íntegra da resposta. 

______________________________________________________________________ 

 

1) Jornal “O Popular” - 02/06/2001 (sem autoria) 
Salão Nacional de Artes de Goiás abre inscrições para visitas monitoradas  

 

 

As inscrições de escolas e grupos para visitas monitoradas ao Salão 

Nacional de Arte de Goiás - 1º Prêmio Flamboyant já podem ser feitas junto à 

organização do evento. O número de vagas é limitado e a procura já é grande. Durante o 

salão, que será aberto dia 7 de junho, estará funcionando o núcleo de Ação Educativa, 

que vai realizar atividades recreativas e educativas voltadas para estudantes, professores 

e demais professores do setor educacional. 

  O acompanhamento será feito por alunos da Faculdade de Artes 

Visuais (FAV) da Universidade Federal de Goiás (UFG). Entre as atividades está 

prevista a realização de visitas guiadas, distribuição de materiais informativos, 

educativos e interativos. Também haverá uma área específica para atividades de 

recreação, interatividade e expressão crítica sobre a exposição.  

Os visitantes também terão a oportunidade de conhecer um pouco 

mais sobre os movimentos artísticos e representantes da história recente da arte através 

da exibição de vídeos sobre os assuntos. O Salão Nacional de Arte de Goiás - 1º 

Prêmio Flamboyant acontece até 7 de julho. O salão recebeu a inscrição de 1.597 

projetos, sendo 299 de Goiás, de artistas de 22 estados. Entre os selecionados estão três 

representantes de Goiás, Enauro de Castro, Marcelo Solá e Telma Alves.  

O salão apresentará pinturas, desenhos, esculturas, instalações e performances, que 

estarão expostas em uma área de 1,2 mil metros quadrados de área. No total, foram 20 

selecionados 20 trabalhos. Os cinco finalistas receberão prêmios de R$ 10 mil cada. O 

júri que selecionou as obras foi formado por críticos, artistas e curadores de conhecidos 
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em todo o Brasil. Os interessados em agendar uma visitas devem entrar em contato com 

a organização do evento pelo telefone (62) 546-2000. 

 ______________________________________________________________________ 

2) Jornal O Popular – 07/06/2001 – Reportagem de Edson Wander: 

Salão goiano premia arte contemporânea 

  

O Salão Nacional de Artes de Goiás - 1º Prêmio Flamboyant 

divulgou ontem a relação dos 5 trabalhos premiados entre 20 artistas de vários Estados 

brasileiros selecionados para participar da exposição de arte contemporânea na capital 

goiana. A mostra está aberta ao público de hoje a 7 de julho (das 9 às 22 horas) no deck 

do Shopping Flamboyant. 

O goiano Marcelo Solá foi um dos ganhadores que levaram o prêmio 

de R$ 10 mil. Marcelo inscreveu três desenhos de uma série em que ele retrata o sonho. 

Completam a lista dos premiados a carioca Angela Freiberger com a escultura Pias 

Batismais; os paulistas Egídio Rocci, com uma escultura de materiais simples que 

sugere a busca de equilíbrio, e João Carlos de Souza, com a instalação Nossa Coleção, 

que convida o público a interagir com a obra; e Sinval Coelho Garcia, também paulista, 

com a instalação Paisagens in Memória, um conjunto de cópias fotográficas sobre papel 

colorido, montadas em caixas de acrílico leitoso que remetem a diversas paisagens 

geográficas do mundo.  

O salão recebeu 1.597 inscrições de todo o País. As obras passaram 

por duas comissões (seleção e premiação) e a premiação é aquisitiva. Os cinco trabalhos 

vencedores vão compor o acervo da Coleção Lourival Louza de Arte, que integrará o 

Museu de Arte Contemporânea de Goiás. 

 

Linguagem conceitual mais acessível: Artistas acreditam que exposição no shopping 

ajuda a desfazer a imagem da arte como algo restrito à elite. 

 

O Salão Nacional de Arte de Goiás - 1º Prêmio Flamboyant é uma 

boa mostra do que o País tem produzido em arte contemporânea e reafirma a qualidade 

das produções goianas no gênero. Dos três artistas de Goiás selecionados para a mostra, 

um foi premiado (leia abaixo texto sobre Marcelo Solá). Os trabalhos foram divididos 

nas categorias pintura, desenho, instalação, escultura e performance. O espaço 

construído no shopping para abrigar o salão foi elogiado pelos artistas. 

"É uma idéia bárbara porque propõe algo fundamental à arte, que é sua popularização, e 
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também desmitifica a idéia de arte restrita à elite", disse de São Paulo, por telefone, 

João Carlos de Souza, um dos ganhadores do salão, antes de embarcar ontem para 

Goiânia. João é o autor da instalação A Nossa Coleção. O artista paulista participou de 

vários salões no Brasil e ganhou o Prêmio Aquisição no Salão de Arte de Santo André. 

No Salão de Arte de Goiás, ele trabalha com a desconstrução do conceito de imagem. 

"Pretendo aproximar as pessoas do cubo branco para que elas projetem novas imagens a 

partir da experiência de vida delas", comenta. A instalação é um ambiente de três 

paredes e piso branco com um quadro de pequenas fichas textuais e outro com espaços 

em branco onde o observador pode imaginar imagens do que leu nas fichas. 

Outro premiado que espelha uma arte conceitual é Egídio Ricci. A escultura sem título 

feita com linha, vara de bambu e pesos metálicos usados por pescadores lembram o 

observador da possibilidade de o equilíbrio estar mais perto do que imaginamos. "Assim 

como parti da minha experiência de vida de morar no interior e lidar com materiais 

facilmente encontrados, proponho que as pessoas percebam nessa obra que buscar o 

equilíbrio não é algo distante do cotidiano delas", reflete Egídio. Paulista de São José 

dos Campos, Egídio não tem formação acadêmica. Começou cedo a desenhar e fazer 

ilustrações para jornais de São Paulo. Hoje dedica-se às esculturas. 

Outra escultura premiada pelo júri foi a da carioca Angela Freiberger. A artista montou 

em Pias Batismais uma conjunção rara das cores primárias (amarelo, azul e vermelho) 

com o branco lapidar das pias de igreja. "É a estética da purificação", resume Angela. 

Único premiado com trabalho baseado em fotografia, Sinval Coelho Garcia montou a 

instigante Paisagens In-Memória. A instalação é um conjunto de fotos que descrevem 

paisagens fictícias de diversos pontos do mundo.  

Surpresas 

O Salão de Arte de Goiás conta com outros trabalhos de grande 

inventividade que, apesar de não terem sido premiados, têm tudo para surpreender o 

público, como a performance de Rodrigo Araújo. O artista se apropriou das práticas dos 

ambulantes das grandes capitais para vender imagens ao invés de passes de transporte 

coletivo. 

A comissão de seleção foi formada por Marcus Lontra (ex-diretor do 

MAM-RJ e do MAM de Recife/PE), Luiz Camillo Osorio (crítico de arte do jornal O 

Globo. Ele presidiu a comissão), Carlos Vergara e Carlos Fajardo (artistas plásticos). Da 

comissão de premiação participaram Gilmar Camillo (diretor do MAC-GO), Leonan 

Fleury (artista plástico), Carlos Fernando Filgueiras (crítico de arte e pesquisador), José 
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César Clímaco (diretor da Faculdade de Artes Visuais da UFG), Luiz Camillo Osório e 

Waldir Barreto (coordenador do Salão).  

Os vencedores: 

Angela Freiberger. Premiada na categoria “Escultura”. 

Obra: “Pias Batismais”. 

Graduada em Desenho e Plástica pela EBA/UFRJ. Participou de exposições individuais 

e coletivas em São Paulo e Rio de Janeiro, além de exposições em Cuba, Índia e 

Estados Unidos. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Egídio Rocci dos Santos. Premiado na categoria “Escultura”. 

Obra sem título (escultura com vara de pescar de bambu, linha preta e chumbo de 

pesca). 

Formado em Desenho pelo Museu Lasar Segall (SP), participa de exposições e salões 

por todo o País, como a Coletiva de Artes, da Universidade do Vale do Paraíba. Já 

desenhou para jornais paulistas. Hoje vive e trabalha em São José dos Campos, interior 

paulista.  

-------------------------------------------------------------------------------- 

João Carlos de Souza, premiado na categoria “Instalação”. 

Obra: “A Nossa Coleção” 

Formado em Artes Plásticas pela FAMM-SP. Participa de salões pelo Brasil. Foi 

ganhador do Prêmio Aquisição no Salão de Arte Contemporânea de Santo André. 

Natural de Santo André (SP), hoje vive na capital paulista.  

-------------------------------------------------------------------------------- 

Marcelo Santiago Solá Souza, premiado na categoria “Desenho”. 

Obra sem título (quadros de óleo, lápis e aquarela sobre papel). 

Começou cedo na arte de desenhar, participou do Curso Livre de Artes Plásticas na 

Escola de Arte Veiga Valle em Goiânia e oficinas de pintura com Carlos Fajardo em 

São Paulo. Participa de exposições individuais e coletivas em todo o País. Mora em 

Goiânia.  

-------------------------------------------------------------------------------- 

Sinval Coelho Garcia, premiado na categoria “Instalação”. 

Obra: Paisagens In-Memória (cópias fotográficas sobre papel colorido montadas em 

caixas de acrílico leitoso). 
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Começou a trabalhar com fotografia em 1987. Hoje trabalha na Escola Superior de 

Propaganda e Marketing (ESPM/SP) e monitora cursos de fotografia. Participou de 

Salões de Arte pelo Brasil e em Cuba. Possui obras publicadas em livro. Vive e trabalha 

em São Paulo. 

Marcelo Solá explora ambientes oníricos 

O goiano Marcelo Santiago Solá Souza foi o único premiado na 

categoria desenho. A série que ele vem desenvolvendo sobre os sonhos acabou 

reconhecida pelo júri do Salão Nacional de Artes de Goiás -- 1º Prêmio Flamboyant. 

Solá inscreveu três criações dessa série no salão. "Retrata o ambiente onírico com seu 

ambientes ora obscuros, ora belos, sempre ouvindo música, o que acaba integrando esse 

espaço também", explica Marcelo. Goianiense, Marcelo desenha desde os 6 anos. 

Participou do Curso Livre de Artes Plásticas na Escola de Artes Veiga Valle na capital e 

de oficinas de pintura com orientação de Carlos Fajardo, em São Paulo. Participa de 

exposições individuais e coletivas em todo País. Sua primeira exposição comercial 

ocorreu em novembro do ano passado, na Casa Triângulo (SP), onde foi elogiado pela 

crítica especializada. O artista segue essa semana para Belo Horizonte, onde fará outro 

trabalho da série durante a exposição do espaço Gesto Gráfico. 

De Goiás, além de Marcelo, o salão selecionou as obras de Telma 

Alves Pinto e Enauro de Castro. Telma mostra três telas sem título de acrílica e giz 

pastel sobre tela que, segundo a artista, refletem o caos urbano. Já Enauro exibe a 

Fantasmagoria do Branco, um conjunto de 13 fotografias coloridas, plotter, 12 desenhos 

e uma instalação que exprime as possibilidades da cor. Ao todo, foram selecionadas 20 

obras de artistas de 7 Estados. 

  _____________________________________________________________________ 

 

3) Jornal O Popular – 19/06/2001. Reportagem de Nádia Timm: 

Asas à imaginação: 

Pessoas que não têm o hábito de freqüentar exposições e museus conferem o Salão de 

Arte de Goiás e interagem com as obras. 

 

Um público eclético deixa de lado o consumo de mercadorias para 

mergulhar no mundo da arte contemporânea. São os visitantes que conferem a 

exposição que resultou do concurso promovido pelo Flamboyant Shopping Center, 

o Salão Nacional de Artes de Goiás. O que a princípio pode parecer misterioso, 
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complexo e incompreensível, torna-se um momento de descontração inusitado. 

Crianças, jovens e idosos – que normalmente não freqüentam galerias, nem museus – 

dão show de imaginação ao percorrerem o espaço bem planejado, encantados com as 

possibilidades de soltar a imaginação diante das obras. 

A mostra é visitada diariamente por mais de 300 pessoas, de crianças 

à idosos, que interpretam as obras estimulados por monitores, estudantes da Faculdade 

de Artes Visuais, coordenados pela professora e artista plástica, Ciça Fittipaldi. A 

monitoria integra a ação educativa, que acompanha os interessados. Seu papel não é 

explicar “o que o artista quis dizer”, lembra a coordenadora, “mas convocar o 

espectador a participar. Intermediar o contato. Estimular que seja aberto, com 

possibilidades de crítica, lúdico e poético”. 

O acompanhamento da equipe de ação educativa abre um leque de 

sugestões. O percurso é realizado em uma hora. O público recebe lápis e material para 

interagir com as obras. Enfocando a pintura abstrata e pouco cromática de Telma Alves, 

um exemplo de envolvimento do espectador infantil: “O que está acontecendo?”, 

pergunta o monitor apontando para a tela. Uma criança responde: “é uma grande 

ventania”. Outra diz, “muita gente chorando”. E a terceira conclui, “o mundo está 

desabando”. Todas foram capazes de captar, evocar, o conteúdo dramático das formas e 

traduzir à sua maneira o clima de cataclisma de viver que a obra transmite. 

O trabalho de Enauro de Castro – uma instalação composta por texto, 

imagens, moldes de gesso, pedra polida, mesa e um gravador, que já foi retirado porque 

não funcionou – sugere inúmeras leituras, que passam pelo erótico. Ele atrai 

comentários e provoca muitos risos tímidos entre os adolescentes, por seus elementos: 

formas de gesso que fazem uma alusão ao corpo humano e as fotos mostrando um 

homem, com uma pedra em várias posições dentro da cueca. Viviane Ramos, de 15 

anos, da turma de 1ºano do Cefet, foi categórica. “Muito interessante. Diferente. Fala de 

alguém fazendo amor com uma pedra”. Na versão da dona de casa Janice Freitas Silva o 

trabalho está centrado em outras questões. “Acho que ele está falando do tempo”, 

observa, “porque mostra um velho e um jovem, a pedra e a palha”. 

O corpo feminino nas fotos da artista carioca Solange Barbosa Venturi 

provoca estranhamento. As imagens tem ambigüidade nas mulheres peludas da série 

Musa. Composições que têm referência na obra de Ingres, com uma forte conotação de 

beleza, apesar das anomalias. “Parecem hermafroditas, e como são bonitos”, comenta 

Luiz Antônio de Pádua Neto, de 73 anos. O aposentado nunca havia colocado o pé em 
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uma galeria de arte em sua vida. Satisfeito com “as coisas que os jovens inventam”, 

aprovou também o cafezinho na lanchonete instalada no local, e os livros de arte que a 

Siciliano está expondo no hall da coletiva. Na semana que vem será instalado um living 

com direito a exibição de vídeos de arte, avisa Waldir Barreto, coordenador geral do 

evento.  

Convite à intimidade 

Ciça Fittipaldi explica ao grupo de 40 estudantes de segundo grau: “O 

importante ao entrar numa exposição de arte contemporânea é saber que ela abandonou 

a representação. A arte contemporânea convoca o espectador a participar”. O convite 

para este contato mais íntimo, que sai do plano das idéias, para o contato físico, marca 

grande parte das obras expostas no Salão Nacional de Artes de Goiás – 1º Prêmio 

Flamboyant. 

Na opinião da coordenadora dos monitores, o trabalho premiado de 

Ângela Freigerger é o que mais chama a participação dos visitantes. Intitulado Lavabo, 

é composto por três esculturas em mármore, contendo irresistíveis líquidos coloridos e 

perfumados. Basta se aproximar para o espectador cair na tentação de tocar e cheirar. 

Várias vezes por dia as faxineiras limpam as paredes onde a obra está instalada.  

O capacho sintético criado por Luciana Molisani Ferreira Santos é o 

abre-alas da visita. Ele sinaliza: “Isto é arte pode pisar”. Se for capaz de quebrar o tabu 

da arte intocável, o visitante está devidamente iniciado no conceito de 

contemporaneidade e estimulado a criticar e brincar.  

Outra obra que provoca a ação física do visitante e tem chamado a 

atenção é A Nossa Coleção, também premiada, de João Carlos de Souza. O trabalho 

delicado e etéreo pede que o público tire os sapatos, entre em um espaço branco, e dê 

asas à imaginação. 

A Parede, de carioca Tatiana Grinberg, composta por painéis 

perfurados na altura das mãos e dos olhos estimula uma espécie de voyerismo. O 

engraçado é que as pessoas olham nos buracos, onde deveriam colocar os dedos, e as 

mãos no local de aproximar os olhos. 

Apesar de convidar para a participação corporal, os trabalhos em 

técnica mista de Marinaldo Silva dos Santos também estimulam o toque. As pequenas 

colagens traduzem discussões atuais como ligações clandestinas e o racionamento de 

luz. “Acho muito legal a forma leve que o artista disse isso”, observa Janice de Souza 

Veras, de 17 anos.  
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Evento: Exposição do Salão de Arte de Goiás - 1º Prêmio Flamboyant. 

Local: Deck Park do Flamboyant Shopping Center, Av. Jamel Cecílio, Jardim Goiás. 

Visitas: Até 7 de julho, das 9 às 22 horas. Entrada franca. 

______________________________________________________________________ 

 

4) Jornal O Popular – 18/06/2002 – Reportagem de Nádia Timm 

Painel das Artes: 

Serão anunciados oficialmente hoje os vencedores da segunda edição do Salão Nacional 

de Arte de Goiás - 2º Prêmio Flamboyant 

 

  Com alto nível de profissionalismo, a segunda edição do Salão 

Nacional de Arte de Goiás - 2º Prêmio Flamboyant terá suas portas abertas hoje, para 

convidados, com o anúncio de vencedores. Serão premiados com R$ 10 mil cinco 

artistas plásticos escolhidos pelo júri formado por professores de arte, criadores e 

críticos. 

  A exposição é um painel que revela a multiplicidade de tendências da 

produção brasileira no campo das artes visuais e está em sintonia com os eventos no 

gênero que são realizados no circuito artístico nacional. Na maioria, são instalações 

(trabalhos que utilizam o espaço como elemento, na construção da obra). Alguns 

inserem novas técnicas. A novidade são os trabalhos em vídeo. 

  A mostra reúne 24 artistas, de nove Estados brasileiros, selecionados 

entre 1.726 inscritos por um júri de peso. Os representantes goianos são Rodrigo Godá, 

que apresenta pintura, e Juliano de Moraes, que participa com instalação composta por 

elementos inusitados como graxa e grama. 

  O grupo foi escolhido por Agnaldo Farias (SP), curador da 

representação brasileira na Bienal Internacional de São Paulo; Luiz Camillo Osório 

(RJ), crítico de arte e professor; Kátia Canton (SP), curadora do MAC da USP; Milton 

Machado (RJ), artista plástico e professor da EBA, no Rio de Janeiro e Moacir dos 

Anjos (PE), diretor do Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães do Recife. 

  Na opinião de Carlos Sena, que também é responsável pela ação 

educativa, atividade que intermedia o contato do espectador com a obra oferecendo 

informações e estímulo para discussão, o evento emplacou. O artista plástico, 

pesquisador e professor da Faculdade de Artes Visuais da UFG observa que a tendência 

é crescer, porque é um “trabalho sério, desde os nomes que integram a comissão 

julgadora, ao formato do salão, valor do prêmio e participação”. 
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  O salão é um testemunho de época, explica Sena, que preparou nove 

estudantes de arte para realizar a monitoria. Na área da exposição, construida no 

estacionamento do shopping, também está instalada uma área de convivência, com 

videoteca, computadores e livraria, especializados em artes visuais. 

  

Evento: Salão Nacional de Arte de Goiás - 2º Prêmio Flamboyant 

Local: Deck Parking, do Shopping Flamboyant 

Abertura oficial e divulgação dos premiados: Hoje, às 20h30, para convidados 

Abertura para o público: A partir de amanhã, das 10 às 22 horas – Entrada Franca. 

Para agendar monitoria: Telefone 546-2000 

  

Obras: Instalação 40% / Objeto 12% / Pintura 12% / Vídeoarte 12% / Fotografia 8% / 

Desenho 4% / Escultura 4% / Gravura 4%. 

 

Quem participa: Camila Sposafi (SP) - Carlos Eduardo Félix da Costa (RJ) - Domitília 

Coelho (SP) - Eduardo Menezes Pacheco (RJ) - Jorge Luiz Fonseca (MG) - Juliano de 

Moraes (GO)- Leyla Mira Brander (SP) - Lanussi Pasquale (BA) - Lilize Mendes (BH) 

- Márcio Botner (RJ) - Marcus Vinícius Pereira (SP) - Maria Lúcia Cattani (RS) - 

Marina Boaventura (TO) - Martha Lacerda (SP) - Matheus P. Rocha Pitta Sampaio (RJ) 

- Mônica Schoenacker (SP) - Nina Moraes (SP) - Milton Fernando Marques Dias (DF) - 

Nickolas David Rands (RS) - José Carlos de Melo (PE) - Rachel Korman (RJ) - Rodrigo 

Godá (GO) - Rubens Pileggi(PR) - Thiago Bortolozzo (SP). 

______________________________________________________________________  

 

5) Jornal O Popular – 19/06/2002 – Reportagem de Nádia Timm: 

Olhar contemporâneo: 

Goiano é um dos vencedores do 2º Salão Nacional de 

Artes de Goiás – Prêmio Flamboyant, que abre hoje. Evento reúne obras de artistas 

contemporâneos que instigam o espectador 

  

  O artista plástico goiano Juliano de Moraes é um dos vencedores da 

segunda edição do Salão Nacional de Arte – Prêmio Flamboyant. Os nomes seriam 

anunciados oficialmente ontem à noite, em coquetel no Shopping Flamboyant. Os 

demais premiados foram Rachel Korman (RJ), com uma série de fotografias; Jorge 

Fonseca (MG), que mostra uma instalação; Milton Marques (BSB), com um objeto, e 

Maria Lúcia Cattani (RS), que produziu um vídeo. Juliano de Moraes concorreu com 

uma instalação. Cada artista recebeu R$ 10 mil e sua obra integrará o acervo Lourival 

Louza, do Museu de Arte Contemporânea de Goiás. 
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  As obras vencedoras, mais a de 19 artistas finalistas do evento, 

oriundos de nove Estados brasileiros, podem ser conferidas a partir de hoje no deck do 

Shopping Flamboyant. Os ganhadores foram escolhidos pela comissão de premiação 

formada por Carlos Sena, professor e artista plástico; Siron Franco, artista plástico; Luiz 

Camillo Osório, professor e crítico de arte; Miguel Jorge, escritor e crítico de arte, e 

Waldir Barreto, curador do salão. 

  O trabalho de Juliano de Moraes é composto por uma escultura 

horizontal orgânica, formada por grama. Elementos como graxa aplicada sobre a parede 

e uma escada integram a instalação. A fluminense Rachel Korman apresenta uma série 

de fotos em grandes dimensões. A obra intitulada Banho de Pérola captura detalhes 

sensuais do corpo feminino, que emergem das espumas, numa sutil referência ao 

mitológico nascimento de Vênus. 

Cozinha 

Ontem Você Chegou Tarde e Nem Mexeu Comigo é o trabalho de 

Jorge Fonseca. A instalação do artista mineiro evoca a intimidade de um ambiente 

doméstico, a cozinha, como palco de momentos afetivos. A mesa se transforma em uma 

espécie de altar, e o coador torna-se suporte para palavras bordadas. 

  Milton Marques, brasiliense, apresenta um pequeno objeto cinético, 

construído a partir de um mecanismo proveniente de um videocassete. A engenhoca 

coloca em movimento centenas de fotografias, que correspondem a seis segundos de 

imagem. O rosto do artista aparece sobreposto a paisagens em segundo plano. A artista 

plástica gaúcha Marina Lúcia Cattani foi premiada pelo vídeo denominado Seis 

Pássaros, no qual o movimento paralelo, e sincrônico, das asas de urubus em vôo 

determina linhas e sinais gráficos. 

 

Serviço: 2º Salão Nacional de Arte - Prêmio Flamboyant. Deck Parking do Shopping 

Flamboyant. De hoje a 28 de julho, Das 10 às 22 horas, entrada franca.  

Agenda para monitoria: 546-2000 

Os premiados: Juliano de Moraes (GO): Instalação /Rachel Korman (RJ): Fotografias / 

Jorge Fonseca (MG): Instalação / Milton Marques (DF): Objeto / Maria Lúcia Cattani 

(RS): vídeo. 

 

Cotidiano em realce: 

Obras em exposição no 2º Salão Nacional de Arte, no Flamboyant, traduzem aspectos 

do dia-a-dia das pessoas comuns 
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Os caminhos da arte contemporânea brasileira estão representados no 

2º Salão Nacional de Arte – Prêmio Flamboyant, que reúne artistas de nove Estados. A 

novidade para o público leigo são as pequenas salas de exibição de vídeos. Em sua 

maioria, as obras instigam o espectador e valorizam aspectos poéticos do cotidiano. Um 

exemplo é a instalação Cama de Açúcar, de Martha Lacerda. 

  A artista paulista confeccionou uma colcha de casal formada por 

sachês de açúcar de várias regiões do mundo. Sob a cama, um delicado tapete também 

de açúcar remete ao universo amoroso e sensual. A fragilidade da obra orgânica é 

explícita. Fatalmente vai atrair formigas que a destruirão. 

  Nesta linha, voltados para as questões do corpo e cotidiano doméstico, 

estão os trabalhos de Mônica Schoenacker. Entre serigrafias, bacias plásticas e 

impressões digitais, surge um delicado texto de Clarice Lispector impresso sobre 

sabões. Os títulos são reveladores: Scene de Ménage, Ideolágrimas e Soap Opera 

d’Apris. 

  A palavra ganha espaço nas obras. Bordada, riscada, desenhada, ela 

também está presente na pintura do goiano Rodrigo Godá. Em tempos de 

desmaterialização, tem o potencial de transformar uma atitude em obra: o carioca Ducha 

enviou uma carta bem-humorada, na qual diz que virá a Goiânia, experimentará um 

pequi, e em seguida voltará para o Rio de Janeiro. Ao final, um viva a Richard Long. 

  Na instalação do paranaense Rubens Pileggi, a arte conceitual 

mergulha na cultura popular por intermédio de uma personagem. É Jardelina, 73 anos, 

uma mulher do povo, que conta a história de sua vida em depoimentos gravados. 

Fotografias de modelos inventados por ela e imagens plotadas compõem a instalação. 

  A segunda versão do Prêmio Flamboyant é marcada pelo esforço de 

aprimoramento, como o cuidado na escolha da composição das comissões de seleção e 

premiação. Este ano quase 2 mil artistas de todo País se inscreveram no salão. Em cada 

detalhe, do aparato técnico aos conceitos, está visível a proposta de inserir Goiás na 

polêmica, instigante e – muitas vezes incompreendida – cena da arte contemporânea 

nacional. 

Júri do Salão 

 Comissão de seleção: 

Agnaldo Farias (SP) – curador da representação brasileira na 25ª Bienal Internacional de 

São Paulo 

Luiz Camillo Osório (RJ) – curador, crítico de arte e professor da UniRio 
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Katia Canton (SP) – curadora do Museu de Arte Contemporânea da USP e crítica de 

arte 

Milton Machado (SP) – artista plástico, pesquisador e professor da EBA/UFRJ 

Moacir dos Anjos (PE) – diretor do Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães, de 

Recife 

 

Comissão de premiação: 

Carlos Sena – professor e artista plástico 

 Siron Franco – artista plástico 

 Luiz Camillo Osório – professor e crítico de arte 

 Miguel Jorge – escritor e crítico de arte 

 Waldir Barreto – curador do salão. 

 ______________________________________________________________________ 

 

6) Jornal O Popular – 01/08/2003 – Reportagem de Nádia Timm: 

Arte para todos: 

Montado no Shopping Flamboyant, 3º Salão Nacional de Artes de 

Goiás atrai visitantes que não entendem do assunto, mas que se impressionam com os 

trabalhos. 

 

A terceira edição do Salão Nacional de Artes de Goiás é sucesso de 

visitação. São 300 pessoas por dia, em média, mas o número dobra nos finais de 

semana. A maioria aproveita o passeio ao shopping Flamboyant para fazer um 

programa cult, porém muita gente faz o caminho inverso e vai ao local com o objetivo 

de conferir a exposição que insere Goiânia no circuito da arte contemporânea nacional. 

Os conceitos apresentados em linguagem nada convencional – sob 

forma de instalações, objetos e vídeos – em geral agradam ao público – tanto os que 

entendem de arte quanto os leigos no assunto. A avaliação é das coordenadoras das 

equipes de monitores Patrícia Fragonesi e Aluane de Sá. “Nosso papel é de mediadores 

e nossa proposta não é explicar a obra, mas fazer que as pessoas reflitam. Estamos 

criando um público para a arte contemporânea e as pessoas estão gostando muito desta 

mostra”, comenta. 

As representações da arte contemporânea, distantes das propostas 

acadêmicas e modernas, não assustam os espectadores. Ao contrário. Sandra Azevedo, 

42 anos, promotora de eventos, circulou no espaço na tarde de segunda-feira sem 

esconder seu deslumbramento. “O formato é uma audácia. Vi as outras mostras e acho 

que os trabalhos estão mais apurados”, avaliou. 
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Suely Inumaru, 42 anos, fisioterapeuta, se considera uma leiga no 

assunto e não costuma freqüentar galerias de arte. Na sua opinião, a exposição está 

muito interessante “por reunir artistas com características diferentes”. Suely também 

conferiu os salões anteriores e acha que em 2003 o nível está mais alto e mais 

sofisticado, com obras inquietantes. “A que mais me chocou foi o conjunto de fotos dos 

bordados sobre a pele. Achei impressionante. Outra que gostei muito, foi a série de 

gravuras do trabalho Armando Chuva”, aponta.  

Para o professor de história Jean Fabrício Trindade Dias Veríssimo, 

23 anos, o Salão é “importante, necessário e agradável”. Ele explica que gosta de 

conferir os eventos de artes plásticas quando viaja e, em Goiânia, freqüenta as 

exposições da Fundação Jaime Câmara. “Quando se entra aqui se tem um impacto, aí o 

papel dos monitores é importante. Eles ajudam na compreensão das obras. Entre os 

trabalhos que mais gostei está o Berimbau Digital por ser manual e moderno. A 

escultura Mecanismos de Reequilíbrio, com a cadeira equilibrada com a mesta também 

mexe com nossos sentidos”, destaca. 

A estudante de matemática, Ana Paula Alves Rodrigues, 23 anos, que 

reside em Trindade, admitiu que pela primeira vez conferia uma grande exposição de 

arte. Atenta às informações, lembrou o quanto é importante “parar, observar cada 

trabalho para fazer uma leitura mais profunda. Na instalação de Edney Antunes, logo na 

entrada, há uma forte preocupação com a realidade social”. 

Já o vestibulando, Solimar Augusto da Silva Campos, 21 anos, que 

pretende disputar uma vaga no curso de Física, acha muito importante a colaboração dos 

monitores. “Acho interessante o fato de um shopping reunir a produção artística de 

vários Estados. As obras são legais, boas mesmo. Eu não tenho o hábito de freqüentar 

exposições e a participação dos monitores ajuda demais na hora de torná-las mais 

compreensíveis”, admite. 

O Salão Flamboyant também atrai visitantes de outras regiões do País, 

em passagem pela cidade. O empresário João Mario Mattos de Campinas, São Paulo, 

esteve em Goiânia por apenas um dia. Apesar do pouco tempo, fez questão de conferir a 

mostra. “É hiper interessante usarem este espaço, a boa estrutura montada, porque o 

shopping é um facilitador de público”, afirma, se referindo ao fato da exposição estar 

instalada em área do estacionamento. Habituado a conferir mostras relevantes, na 

capital paulista, o empresário considerou o salão como excelente.  
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EXPOSIÇÃO: Salão Nacional de Artes de Goiás, 3º Prêmio Flamboyant 

Local: Flamboyant Shopping Center 

Horário: de 2ª a sábado, das 10 às 22 horas. Domingo, de 15 às 21 horas. Entrada 

Franca. Período: Até 9 de agosto.  

Promoção: Fundação Jaime Câmara, AGEPEL e Flamboyant Shopping Center 

 

As obras preferidas 

Entre os 40 trabalhos em exposição no Salão Nacional de Artes de 

Goiás, alguns chamam mais a atenção do público. Segundo as equipes de monitores as 

obras interativas, que estimulam o toque, como o Berimbau Digital, do mineiro Paulo 

Nenflidio, e Relevos Nordestinos, da brasiliense Suyan de Matos, são apontadas como 

as mais provocantes. 

Dois artistas goianos se destacam no conjunto: os desenhos premiados 

de Pitágoras, ao lado da instalação Partitura, de Eliana Chaud, que usa como recurso 

sons de máquinas. 

As pinturas do capixaba Rosindo Torres também mexem com os 

espectadores. A maioria dos visitantes admira a linguagem clássica e se surpreende com 

a interferência do artista que retira de cena os heróis, personagens de telas famosas, em 

A Testemunha e Em Busca da Besta. 

A premiada instalação Caixa Cor, da dupla Márcio Botner e Pedro 

Agilson, que trata com irreverência o papel das galerias de arte, instiga a imaginação, 

enquanto o trabalho Dejunto, formado por entulhos de construção, do baiano Maxim 

Malhado provoca perplexidade. 

______________________________________________________________________ 

 

 

7) Jornal O Popular – 18/07/2003 -  Reportagem de Nádia Timm: 

Amplo panorama da arte: 

O artista goiano Pitágoras é um dos vencedores do  

3º Salão Nacional de Artes de Goiás, que começa hoje no  

Flamboyant. Exposição reúne obras de 46 artistas de vários Estados 

 

O artista plástico goiano Pitágoras é um dos vencedores da terceira 

edição do Salão Nacional de Artes de Goiás, 3º Prêmio Flamboyant. Ontem à noite, 

em solenidade, também foram anunciados os outros premiados do Salão: os cariocas 

Márcio Botner, Pedro Agilson e Luiz César Monken, o pernambucano Carlos Melo e o 
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paraibano Fabiano Gonper. Todos apresentaram instalações e cada um receberá R$ 10 

mil. 

Pitágoras apresenta um conjunto formado por 120 desenhos sobre 

publicações, enquanto Márcio Botner e Pedro Agilson criaram a instalação Caixa Cor 

que questiona o circuito de arte utilizando a informática. Luiz César Monken, em JC 14, 

usa fotografias e recursos de luz. Carlos Melo documentou, também em fotos, uma 

performance em volta de um tronco de Pau-Brasil. Fabiano Gonper em seu trabalho 

Gonper Museum criou no plano, um espaço inusitado para desenhos sobre tecido.  

O curador do evento Aguinaldo Coelho avalia que o Salão ultrapassou 

as expectativas. “Além de proporcionar ao público um painel e o contato com as obras, 

trabalhamos no sentido de dar visibilidade aos artistas goianos e o júri considerou o 

nível excelente”, afirma. “Dentro dos frutos, ficou a perspectiva concreta de artistas 

locais ingressarem no acervo do MAM do Rio de Janeiro. Gilberto Chateaubriand ficou 

impressionado com a produção e nunca tinha feito uma aquisição tão grande, em um só 

lugar, em tão pouco tempo”, comemora Aguinaldo Coelho. 

A obra do goiano Edney Antunes abre a coletiva, na qual predominam 

instalações e fotografias. O artista mostra a instalação Q-Oração, composta por casinhas 

de acrílico, textos, orações, granadas e relógios. 

Entre os trabalhos tridimensionais, se destaca a obra Qual É o Seu 

Lugar?, do gaúcho André Venson, que traz, em escala menor e em madeirite, a torre do 

Atheneu D. Bosco. 

Diálogo de linguagens 

Gilmar Camilo, responsável pela montagem, aponta as seis fotografias 

de desenhos bordados sobre a pele, da dupla Suzi Ayumi Okamoto e Karlla Girotto, 

como uma das obras mais impactantes da mostra. “A idéia foi ligar as linguagens onde 

houvesse possibilidade de diálogo, da mais tradicional com a mais contemporânea”, 

explica Gilmar. Entre as obras interativas estão o Berimbal Digital inventado pelo 

mineiro Paulo Nenflidio, os carimbos da brasiliense Syan de Mattos e Sol: Happy 

Birthday to You, do brasiliense, Gladstone Machado.  

O participante mais jovem é Marcone Moreira, natural de Marabá, no 

Pará. Ele apresenta três peças construídas a partir de madeira de carroceria de caminhão. 

Entre as técnicas tradicionais, dois gravuristas merecem o olhar mais atento do 

espectador: a série de xilografias eróticas, chamada Sede de Amar, do paulista Márcio 

Pannunzio, e o conjunto Armando Chuva, de Rosângela Dorazio. 
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A exposição que reúne 46 artistas de várias regiões do País pode ser 

conferida até 9 de agosto. São 40 trabalhos, selecionados entre 1.600 inscrições. Os 

premiados foram escolhidas por comissão formada pelo colecionador Gilberto 

Chateaubriand, o jornalista Celso Fioravante e o pesquisador e escritor Carlos Fernando 

Magalhães.  

 

EXPOSIÇÃO: Salão Nacional de Artes de Goiás, 3º Prêmio Flamboyant 

Local: Deck Parking Flamboyant (Av. Jamel Cecílio, 3300, Jardim Goiás, 546-2000). 

Período: Aberta até 9 de agosto (de 2ª a 6ª, das 10 às 22h, e domingo, das 15 às 21h), 

entrada franca. 

 ______________________________________________________________________ 

  

8) Jornal O Popular – 30/07/2004 – Reportagem de Valbene Bezerra 

Passeio pela arte Contemporânea 

 

Manifestação artística do nosso tempo, a arte contemporânea nem 

sempre é compreendida, e muitas vezes é considerada feia e inacessível pelas pessoas 

com poucos conhecimentos dos diferentes processos de criação dos novos artistas. É 

também difícil a sua apreciação. Abstração, arte concreta, op art, pop art, arte conceitual 

são termos que definem os movimentos e soam estranhos aos ouvidos dos leigos. “Os 

nomes dos movimentos são abrangentes e nem todo artista pode ser enquadrado em um 

único agrupamento”, esclarece a doutora em arte Cacilda Teixeira da Costa, autora do 

livro Arte no Brasil 1950-2000 – Movimentos e Meios, publicado pela Alameda Casa 

Editorial. Uma mostra da arte contemporânea brasileira pode ser conferida pelos 

goianienses até o dia 8 de agosto, no 4º Salão Nacional de Artes de Goiás, realizado no 

Deck Parking do Flamboyant Shopping Center. 

Há também os meios, ou suportes utilizados pelos criadores. Pintura, 

escultura, fotografia, objeto, instalação, body art, videoarte, happening são, de acordo 

com a especialista, meios pelos quais o trabalho do artista se concretiza. “Muitos artistas 

deixaram de desenvolver seus trabalhos dentro de uma mesma técnica, optando por 

outras ferramentas ao seu alcance”, explica. Além da pintura, da escultura, do desenho, 

da gravura e da fotografia, os artistas contemporâneos aliam recursos da tecnologia, 

como os programas do computador, livros, filmes, outdoor, objeto industrial, elementos 

da natureza e outros tantos para compor suas obras. 

Responsável pela ação educativa do 4º Salão Nacional de Artes de 

Goiás, o professor Luís Edegar de Oliveira Costa, da Faculdade de Artes da 
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Universidade Federal de Goiás, elaborou um manual em formato de bolso para facilitar 

a compreensão dos visitantes. A finalidade, explica, é complementar o serviço de 

mediação espontânea entre o público e as obras expostas, modalidade de visitação 

orientada que tem caracterizado a ação educativa nas três últimas edições do salão. 

Na edição de 2004, a fotografia predominou. Dos 30 trabalhos 

selecionados, 12 deles são fotos. O POPULAR agrupou as obras selecionadas e decifra 

os meios e os suportes empregados pelos artistas, como pintura, gravura, fotografia, 

instalação, objeto, videoarte e desenho, predominantes na exposição.  

 

EVENTO: 4º Salão Nacional de Artes de Goiás 

Local: Deck Parking do Flamboyant Shopping Center 

Horário de visita: de segunda a domingo, das 10 às 22 horas. 

Data: Até o dia 8 de agosto. Entrada franca. 

 ______________________________________________________________________ 

  

9) Jornal O Popular – 16/07/2005 (sem autoria/sem título) 

  

Durante a abertura do Salão Nacional de Arte de Goiás, ficou clara a divisão do 

público presente. Muita gente preferiu ficar somente no hall de entrada, onde eram 

servidos vinhos nacionais e salgadinhos folheados, enquanto outros foram conferir as 

obras selecionadas para a exposição. Para o público em geral que visita o shopping, é 

diversão garantida. Freqüentadores da cena tinham opiniões divididas sobre o salão. 

Teve gente que adorou, outros acharam que faltou diversidade, principalmente quanto à 

técnica das obras premiadas. 

______________________________________________________________________  

  

10) Jornal O Popular – 06/08/2005 – Reportagem de Valbene Bezerra 

Fotografia como arte 

O Salão Nacional de Arte de Goiás que termina amanhã, reúne trabalhos em gênero 

que atrai os artistas: a fotoarte. 

 

 A fotografia se impõe cada vez mais como um meio de arte. Tanto que 

muitos fotógrafos artistas se autodenominam fotoartistas, termo que começa a ganhar 

força no meio. Nos mais recentes salões e bienais, as fotografias ganham destaque, 

conquistando amplos espaços e premiações importantes. Em 2004, dois dos cinco 
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prêmios do Salão Nacional de Artes de Goiás – 4º Prêmio Flamboyant foram 

entregues às fotoartes de Alexandre Monteiro, do Rio de Janeiro, e Eduard Fraipont, de 

São Paulo. Na edição 2005, houve três premiações no gênero, para Ding Musa e 

Rogério Canella (SP) e Otávio Schipper (RJ). 

Ao passear o olhar pelo imenso salão, instalado no Decking Park do 

Shopping Flamboyant, que fica aberto ao público até amanhã, o espectador vai 

identificar outras manifestações fotográficas, já que alguns artistas se valeram da técnica 

como complementação de seu trabalho. Nos sete núcleos, formados pelas 30 obras 

selecionadas e premiadas do salão, há a presença de fotos em quatro deles, a começar 

pelas fotoinstalações de Elyeser Szturm e as casas de vidro, com seqüência de fotos 

registrando os pequenos objetos no ambiente real, de Valéria Pena-Costa. Há também as 

séries Invenções, do pernambucano Bruno Vieira de Brito, Seja um de Nós, do paulista 

Nazareno, Antônio Ka no Jogo com o Cão, do paranaense Tony Camargo (PR) e o 

registro da performance do cearense Yuri Firmeza. Outros como a carioca Lena 

Amorim se valeram de fotografias já existentes para elaborar suas obras. Ela extraiu da 

internet fotos de prisioneiros iraquianos, que chocaram o mundo, para fazer o papel de 

parede, garantindo para si a menção honrosa do salão. O goiano Edney Antunes pinçou 

da internet as fotos de crianças desaparecidas para fazer a instalação Los Nuevos 

Desaparecidos. 

O curador do Salão Nacional de Artes de Goiás – 5º 

Prêmio Flamboyant, o artista plástico Divino Sobral, explica que em cada década uma 

linguagem artística se sobrepõe à outra. Nos anos 1980, o destaque ficou com a pintura. 

Na década de 1990, a vedete foi a instalação. Neste início de século 21, a fotografia é o 

suporte mais usado na arte contemporânea. Sobral garante que essa preponderância não 

significa que os meios tradicionais estejam superados. Ao contrário: eles continuam 

ativos, e se contaminam com a fotografia quando trabalhados com originalidade para 

registrar performances e questões visuais ainda não saturadas. 

Olhar contemporâneo 

Divino Sobral observa que a fotografia dá um giro por todo o Salão de 

Artes, abrindo-se para todas as linguagens em foco. “A fotografia sai do seu casulo de 

categoria e se desdobra em reflexão sobre o objeto, a instalação, a relação com o espaço 

expositivo, a arquitetura do ambiente”, destaca. O artista argumenta que a foto dirige o 

olhar contemporâneo. “Uma criança vê o mundo por fotos antes mesmo de vê-lo por 

palavras. Ela lê por meio das imagens, faz uma leitura visual”, afirma. 



 
 

 

213 
 

“Hoje, temos a fotografia. Amanhã, será o vídeo pelo seu poder de 

sedução”, diz. Na sua opinião, é o mundo que muda a arte e não o artista. “A foto 

invadiu o mundo. Não há como o artista ignorá-la como suporte”, frisa, definindo a 

fotoarte como uma foto usada por um artista plástico ou fotógrafo sem interesse 

documental, sem vínculo com uma técnica fotojornalística. No ato de criar, o artista 

procura destacar o campo estético poético e as relações de contaminação da foto com a 

pintura, a instalação, o objeto. 

Um dos artistas premiados no salão, com a série Obra, Subsolo e 

Passagem, o paulista Rogério Canella, formado em Artes Plásticas, com bacharelado em 

fotografia, afirma que desde seu surgimento a fotografia é utilizada em outros tipos de 

arte, já que a pintura ficou isenta de retratar a realidade. Pela facilidade do material, ela 

se firma dentro de uma categoria artística, o que faz com que haja uma predominância 

maior de fotos, vídeos e performances nos salões.  

Como Divino Sobral, Canella não acredita que a fotografia substitua a 

pintura, o desenho, a escultura ou outros suportes, e descarta qualquer possibilidade de a 

fotografia em si influenciar qualquer júri de premiação de salões e bienais. “Se o 

trabalho é bom, não importa o meio que ele é produzido”, sublinha. 

Para o fotoartista Marcos Freitas, a fotografia é uma linguagem como 

outra qualquer. Por meio dela consegue poéticas incríveis nas imagens estáticas de suas 

fotos. No caso da performance, exemplifica, a poética é colocada na ação. No desenho, 

o traço é o destaque. Na fotografia, o que vale é o enquadramento e a captação das cores 

como se fossem uma pincelada de tinta. 

______________________________________________________________________ 

 

11) Jornal O Popular – 15/07/2005 – Reportagem de Valbene Bezerra 

  Olhares contemporâneos: 

5º Salão Nacional de Artes de Goiás – Prêmio Flamboyant  

divulga os vencedores e abre as portas hoje para o público 

 

Sandro Gomide, Elder Rocha Lima Filho, Rogério Pereira Canella, 

Francisco Ding Musa e Otávio Shipper, representantes de Goiás, Distrito Federal, São 

Paulo e Rio de Janeiro, respectivamente, são os vencedores do 5º Salão Nacional de 

Artes de Goiás – Prêmio Flamboyant. O resultado foi anunciado ontem à noite, durante 
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a abertura da coletiva, realizada no Deck Parking 1 do Flamboyant Shopping Center, 

promotor do evento, que reúne as 60 obras dos 30 artistas selecionados.  

Este ano, 1.351 trabalhos foram inscritos no concurso, realizado pelo 

Flamboyant Shopping Center, nas categorias pintura, desenho, gravura, colagem, 

objeto, plotagem, instalação e fotografia. Novas linguagens como fotoinstalação, 

videofotoinstalação, livro de artista, registro de performance e trabalho de site specific 

(obra feita para um lugar específico) também disputaram a premiação, que contempla a 

arte brasileira.  

Uma decisão inédita do júri levou à concessão de uma referência 

especial à instalação de Maria Helena Amorim Parrot Bastos, pelo destaque de sua obra. 

Cada um dos cinco premiados vai receber R$ 10 mil em dinheiro, e os demais 

selecionados, R$ 2 mil, a título de pró-labore. Encerrada a exposição, as obras 

premiadas passam a integrar a Coleção Lourival Louza e serão doadas ao Museu de 

Arte Contemporânea (MAC).  

Em 2003, o goiano Sandro Gomide de Souza, 29 anos, foi um dos 

artistas selecionados no 3º Prêmio Flamboyant. Dois anos depois, é um dos vencedores. 

Nome em ascensão na arte contemporânea, Sandro se considera um autodidata. No seu 

ateliê em Trindade, ele experimenta inovadores temas e técnicas. Nos últimos dois anos, 

o artista, que tem ateliê em Trindade, expôs suas criações em espaços exclusivos como 

o Espaço Cultural Contemporâneo e a Galeria da Funarte, em Brasília. Em 2004, 

Sandro foi um dos premiados no 2º Prêmio Celg de Artes Plásticas.  

Filho de artista, Elder Rocha Lima Filho, goiano de 44 anos, conquista 

pela segunda vez um prêmio em sua terra natal. Mestre em pintura no Chelsea College 

of Art and Design, de Londres, ele mora em Brasília, onde desenvolveu a maior parte de 

sua carreira, pontuada por participações em salões e exposições em importantes espaços 

de Lima (Peru), Florianópolis, Salvador, Recife e Rio de Janeiro.  

Paulista de 32 anos, o fotoartista Rogério Pereira Canella é formado 

em Artes Plásticas pela Fundação Armando Álvares Penteado (Faap). Desde a estréia 

profissional na Bienal das Américas, realizada no Centro Cultural Dragão do Mar, em 

Fortaleza, ele participou de outras mostras concorridas no Rio de Janeiro e São 

Paulo.Em 2004, ganhou a Bolsa Residência Cidade das Artes, em Paris.  

Fotógrafo do Rio de Janeiro, Otávio Shipper, carioca, 26 anos, é 

diplomado em Física. Mas a sua grande paixão é mesmo a arte. O aprimoramento, 

Otávio tem buscado por meio de cursos com renomados artistas e críticos de arte. Sua 
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obra integra o acervo de colecionadores como Frances Marinho e Gilberto 

Chateaubriand. Fotógrafo, Francisco Ding Musa nasceu em São Paulo há 26 anos. 

Vencedor do Salão de Arte do Pará e do 29º Salão de Arte de Ribeirão Preto, realizou 

este ano sua primeira individual no Centro Universitário Maria Antônia, em São Paulo.  

Referência especial do Salão Flamboyant, a designer carioca Maria 

Helena Amorim Parrot Bastos formou-se em Desenho Industrial, pela Escola Nacional 

de Belas Artes, e fez cursos na Escola de Artes Visuais do Parque Lage e no Ateliê 

Nelson Leirner, no Rio. Suas instalações, expostas em locais como Instituto Tomie 

Ohtake (SP) e Galeria Anna Maria Niemeyer (RJ), têm despertado o interesse de 

críticos e galeristas. 

Núcleos 

Os mil metros quadrados de área do Deck Parking, reservado ao 5º 

Salão Nacional de Artes – Prêmio Flamboyant, foram divididos em sete núcleos 

temáticos pelo curador da mostra, artista plástico Divino Sobral, a fim de que o visitante 

compreenda melhor os procedimentos conceituais e poéticos da arte contemporânea. No 

núcleo A Luz dos Lugares, Sobral reuniu as fotografias e instalações que exploram o 

espaço como lugar para ser socializado e vivenciado. Nesse lugar, estão reunidas as 

obras de Elyezer Szturm, Francisco Ding Musa, Bruno Vieira de Brito, Hélio Eudoro 

Rodrigues Jr., Rogério Pereira Canella, Valéria Mundim Pena Costa e Nazareno 

Rodrigues Alves.  

No núcleo nº 2, intitulado O Lugar do Corpo, estão as pinturas, fotos, 

vídeos, fotoinstalação e performances nas quais os artistas utilizam o próprio corpo 

como matéria-prima. É lá que se encontram as obras de Sandro Gomide, Fabiano 

Gonçalves Pereira, Patrícia Andréa Sato Osses, Yuri Firmeza, Renata Belo Pinheiro 

Pinto e Tony Camargo. No terceiro núcleo, que Divino Sobral chama de O Corpo 

Político, estão as obras nas quais os artistas Edney Antunes e Maria Helena Amorim 

Parrot Bastos se apropriam de imagens divulgadas pelos meios de comunicação e 

manipulam imagens não-autorais para enfatizar o estatuto do corpo.  

No núcleo O Lugar Apossado pela Construção Precária, ficam os 

trabalhos de site specific dos artistas Henrique de Souza Oliveira e Isadora Bonder, 

confeccionados com resíduos de materiais e objetos em desuso enfocando o desgaste do 

tempo sobre a matéria. Objetos tridimensionais, fotografias e fotoinstalação exibindo 

imagens intimistas ligadas à memória particular do artista ficam no núcleo O Lugar do 
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Objeto Cotidiano. Lá estão as obras de Laerte Gomes da Cunha Ramos, Tânia de Castro 

Araújo, Maria Cândida Miraglia Cortes e Otávio Shipper.  

O sexto núcleo, O Plano É Um Lugar, apresenta desenho, gravura, 

colagem, plotagem, desenho, instalação e pintura de Hélcio Jorge de Melo Barros, 

Rodrigo Godá, Tatiana da Silva Blass, Marcius Monteiro Galan, Cláudio Boçon, 

Newman Schutze e Elder Rocha Lima Filho. As obras ressaltam elementos eruditos e 

populares. O sétimo núcleo, Palavra–Imagem, contempla os trabalhos que mostram 

como a palavra pode ser empregada no terreno estético. Dentro dessa proposta estão as 

instalações de Osvaldo Ferreira de Carvalho, Mônica Justo da Silva Schoenacker, o 

livro de artista de Patrícia Andréa Sato Osses e as pinturas de Fabiano Gonçalves 

Pereira. 

Para Divino Sobral, o Prêmio Flamboyant compõe um panorama da 

arte contemporãnea que rejeita uma só leitura. Ao contrário, aponta para a 

multiplicidade de registros artísticos. O júri de premiação foi formado pelo diretor de 

Patrimônio Histórico e Artístico da Agência Goiana de Cultura (Agepel) e professor da 

Faculdade de Artes Visuais da UFG Aguinaldo Coelho, o colecionador de arte, 

conselheiro do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e Museu de Arte Moderna de 

Londres Paulo Vieira e o curador, crítico e professor da Escola de Comunicação da 

Universidade de São Paulo Tadeu Chiarelli.  

 

 

EXPOSIÇÃO: 5º Salão Nacional de Artes de Goiás 

Local: Deck Parking 1 do Flamboyant Shopping Center, Jardim Goiás  

Hora: 10 às 22 horas. Até 7 de agosto. Entrada franca 

 ______________________________________________________________________ 

  

12) Jornal O Popular – 10/07/2006 – (sem autoria) 

Sai lista do 6º Salão Nacional de Artes de Goiás 

O goiano Fernando Peixoto está entre os selecionados ao prêmio de aquisição das obras 

 

Com um vídeo, o artista Fernando Peixoto é o único autor goiano de 

uma das cinco obras selecionadas na sexta edição do Salão Nacional de Artes de 

Goiás – Prêmio Flamboyant, divulgado na noite de sexta-feira. Peixoto foi escolhido 

pelo júri pela montagem de um vídeo com imagem desbotada em preto-e-branco em que 
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o artista discute a influência da TV na construção da realidade. Os outros selecionados 

que vão receber o prêmio de aquisição das obras, no valor de R$ 10 mil, são os cariocas 

Alexandre Vogler e Mariana Manhães, os paulistas Manoel Veiga e a dupla Leandro 

Lima e Gisela Motta. Eles receberão o prêmio individual na abertura do Salão, marcada 

para a próxima sexta-feira, no shopping. 

O Salão Nacional de Artes de Goiás – Prêmio 

Flamboyant consolida-se como um dos principais do País, na opinião de diversos 

críticos, artistas e curadores. Nesta sexta edição, foram inscritas mais de mil obras em 

diferentes categorias de arte: vídeo, desenho, pintura, instalação, perfomance, 

fotografia, objeto, escultura e gravura. Somente 30 obras foram selecionadas para a final 

que escolheu as cinco premiadas pelo trio de júri formado por Juliana Monachesi 

(curadora do mapeamento nacional de artes Rumos Visuais, do Itaú Cultural) e os 

artistas plásticos Siron Franco e Paulo Whitaker.  

“Estou impressionada com o alto nível de qualidade dos trabalhos. 

Normalmente, salões de arte mostram obras desiguais porque a preocupação de 

curadores e organizadores é a de mostrar trabalhos de todo o Brasil. Aqui, há obras 

produzidas em todo o território nacional sem perda de qualidade”, comentou Juliana 

Monachesi. 

O vídeo de Fernando Peixoto apresenta um enquadramento em 

primeiro plano, como num retrato desfocado, mostrando apenas a atitude de tomar 

lentamente um copo de água. O ambiente austero é completado pela voz grave de um 

narrador que diz frases extraídas do filme Videodrome, de David Cronenberg, 

mescladas com áudios de filmes de suspense e de pornografia.  

O vídeo foi suporte também para a carioca Mariana Manhães, que 

criou um vídeo-instalação para simbolizar as famosas gambiarras populares num 

emaranhado de imagem, som e movimento articulados simultaneamente. 

Alexandre Vogler usou um quebra-cabeça para retratar a 

idiossincrasia de uma ilha do Caribe, ao mesmo tempo paradisíaca e sujeita a 

catástrofes. Manoel Veiga usou fotografias para abstrair uma imagem que denota ao 

mesmo tempo ordem e acaso nas edificações das cidades. A dupla Leandro Lima e 

Gisela Motta criou retratos de adolescentes irreais e impossíveis a partir de 

manipulações digitais (de novo, a imagem em foco) e sobreposição de fotos. Por trás do 

resultado, eles sugerem a reflexão sobre manipulação genética e os avanços da 

tecnologia na medicina. 
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______________________________________________________________________  

  

13) Jornal O Popular – 14/07/2006 – Reportagem de Valbene Bezerra 

Estética da juventude: 

6º Salão Nacional de Artes de Goiás – Prêmio Flamboyant que abre as portas ao público 

a partir de amanhã, privilegia produção de jovens artistas 

 

Um dos eventos mais importantes da arte brasileira, o 6º Salão 

Nacional de Artes de Goiás – Prêmio Flamboyant será aberto hoje, às 20h30, para 

convidados. Amanhã, a partir das 10 horas, o público poderá visitar a exposição, que 

ficará em cartaz até o dia 6 de agosto. Organizada pelo artista plástico e curador Divino 

Sobral, a coletiva reúne 30 obras selecionadas e cinco premiadas que vão integrar a 

Coleção Lourival Louza, do Museu de Arte Contemporânea. “O salão apresenta as 

mudanças da jovem arte brasileira. Mostra o processo de dilatação da arte para outros 

ramos profissionais, como música, sons, ruídos, jornalismo, antropologia, política, 

medicina”, afirma Sobral, segundo quem o salão contempla as linguagens artísticas da 

nova geração: videoarte, instalação e videoinstalação, cada vez mais presentes nos 

salões.  

A mostra põe em destaque as obras premiadas dos cariocas Alexandre 

Vogler e Mariana Manhães, dos paulistas Manoel Veiga, Leandro Lima e Gisela Motta 

e do goiano Fernando Peixoto, novos valores da arte contemporânea. Outros 25 

trabalhos selecionados também têm espaço no salão. A sexta edição do Prêmio 

Flamboyant tem representantes de São Paulo, Bahia, Distrito Federal, Pernambuco, 

Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás. 

Pela primeira vez, a comissão julgadora escolheu um trabalho de dupla (Leandro Lima e 

Gisela Motta) e de um grupo de artistas, o Hóspedes, de São Paulo.  

Experimentação 

Trata-se, segundo Divino Sobral, de uma arte muito jovem, feita por 

artistas com idade entre 20 e 30 anos. Uma das características é a experimentação de 

linguagens, com a incorporação de som (fala, ruídos, música), nos trabalhos de artes 

visuais.  

As instalações, como a do paulista Eduardo Salviano, merecem 

atenção. Ele gravou uma série de entrevistas com pessoas anônimas, frequentadoras de 

shoppings, para inserir na obra. De Campo Grande veio Evandro Prado. Jovem de 22 
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anos, ele abre espaço para suas criações arrojadas e recheadas de crítica social. O mapa-

múndi desenhado com latas de Coca-Cola associado à gravação do trecho de um 

discurso do líder cubano Fidel Castro contra a poluição da sociedade de consumo, feita 

durante a Eco 92, é uma delas.  

______________________________________________________________________ 

  

OUTROS VEÍCULOS 

Outros importantes veículos nacionais fizeram ampla divulgação do 

Salão Nacional de Artes de Goiás, como, por exemplo, o Mapa das Artes (portal virtual 

de informações sobre artes visuais) que destacou no dia 14 de julho de 2006:  

O Salão Nacional de Arte de Goiás - 6º Prêmio Flamboyant apresenta a exposição dos 

artistas premiados e selecionados, no Deck Parking 1 do shopping. Os premiados são o 

goiano Fernando Peixoto, os cariocas Alexandre Vogler e Mariana Manhães, os 

paulistanos Manoel Veiga e a dupla Leandro Lima e Gisela Motta. As obras foram 

escolhidas entre as de 30 selecionados para a mostra – foram mais de mil inscritas (de 

14/07/06 a 06/08/06). 

 

 O CANAL CONTEMPORÂNEO, outra importante plataforma 

virtual de divulgação, publicou em seu site no dia 30 de maio de 2006, a seguinte 

reportagem, reproduzida na íntegra abaixo: 

Selecionados 6º Salão Nacional de Arte de Goiás - Prêmio Flamboyant: 

Alexandre Vogler - Pintura - Rio de Janeiro / Alice Miceli - Vídeo-arte - Rio de Janeiro 

/ Bruno Vieira de Britto - Fotografia – Recife / Carla Dias de Borba - Fotografia - Porto 

Alegre / Carlos Henrique Tullio - Gravura – Curitiba / Cayo Vinícius Honorato da Silva 

- Outra – Goiânia / Cesar Yoichi Fujimoto - Outra - São Paulo / Cristine Viecili Leone - 

Instalação - São Paulo / Eduardo Silva Salvino - Outra - São Paulo / Erica Regina 

Ferrari (Grupo Hóspedes) - Instalação - São Paulo / Evandro Batista Prado - Instalação - 

Campo Grande / Fernando Peixoto da Costa - Vídeo-arte – Goiânia / Francisco 

Fernandes - Fotografia - Rio de Janeiro / Gisel Carriconde Azevedo - Fotografia – 

Brasília / Hugo Maria de Mendonça Houayek - Pintura – Niterói / Huilton Luiz Silva 

Lisboa - Fotografia – Curitiba / José Roberto Shwafaty Siqueira - Instalação – 

Campinas / Laerte Ramos - Instalação - São Paulo / Leandro Nossaes de Lima - 

Fotografia - São Paulo / Leonardo Antonio Botelho Videla - Instalação - Rio de Janeiro 

/ Manoel de Souza Leão Veiga Filho - Fotografia - São Paulo / Marcondes Dourado 
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Barbosa - Vídeo-arte – Salvador / Mariana Manhães Lima - Vídeo-arte – Niterói / 

Mariana Palma Perosa - Desenho - São Paulo / Miguel Ferreira Guimarães - Objeto – 

Brasília / Paulo de Araújo Meira Júnior - Pintura- Recife / Renata de Almeida Lucas - 

Objeto - São Paulo / Rodrigo Albert dos Santos - Fotografia - Belo Horizonte / Rodrigo 

de Araújo - Vídeo-arte - São Paulo / Rommulo Vieira Conceição - Fotografia - Porto 

Alegre. 

 

Comissão de seleção: Bianca Knaak, Cristiana Tejo, Denise Mattar, Felipe 

Chaimovich, Marcio Doctors, Divino Sobral. 

 

Flamboyant Shopping Center, Av. Jamel Cecílio 3.300, Jardim Goiás, Goiânia-GO 

74810-907. 62-3546-2000 / 2019 / 2041. Diariamente, das 10h às 22h. 

www.salaonacionaldeartedegoias.com.br. 

Sai o resultado dos 30 classificados para o 6º Salão Nacional de Arte 

Dois artistas goianos foram classificados para o 6º Salão Nacional de 

Arte - Prêmio Flamboyant, na categoria Vídeo-Arte. A seleção dos trabalhos foi feita 

nesse final de semana por uma comissão composta por profissionais de Goiás, 

Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. 

Cayo Honorato e Fernando Peixoto foram os escolhidos entre os mais 

de 1,3 mil inscritos de todo o Brasil. As obras selecionadas serão expostas no Salão 

Nacional de Arte, no Deck Parking 1, no período de 15 de julho a 6 de agosto. 

São Paulo foi o estado que teve maior número de selecionados, com 

dez artistas no total. O Rio de Janeiro ficou em segundo lugar, com seis profissionais 

escolhidos para integrarem a mostra. 

Todos os 30 artistas selecionados receberão a importância de R$ 2 mil 

como pro-labore. Desses, cinco artistas serão escolhidos e premiados com R$ 10 mil e 

seus trabalhos farão parte da Coleção Lourival Louza de Arte, do Museu de Arte 

Contemporânea (Mac). 

As inscrições para o Salão chegaram de todo o Brasil, envolvendo 25 

estados e o Distrito Federal. A região Sudeste se destacou com o maior número de 

inscritos: 338 de São Paulo, 194 do Rio de Janeiro, 120 de Minas Gerais e 13 do 

Espírito Santo. O Salão recebeu 148 inscrições de artistas goianos e contou também 

com a inscrição de brasileiros residentes no Paraguai e nos Estados Unidos. 

http://www.salaonacionaldeartedegoias.com.br/
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Dentre as categorias de apresentação, a que mais recebeu trabalhos foi 

a Pintura, com 378 inscritos seguida pelas categorias de Fotografia e Instalação. 

Desenho, Escultura, Gravura, Objeto, Performance, Vídeo e Outra são as demais 

categorias do certame que também receberam um número significante de inscritos.” 

______________________________________________________________________ 

 


