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Ah! São muito poucos
os que têm um coração
de amplo fôlego e de grande
ardor. E também são os únicos
os de espírito perseverante.
Tudo o mais é covardia.
Friedrich Nietzsche
em Assim Falou Zaratrusta
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Apresentação

Se a história é o que não se repete, a arte é um
lugar privilegiado onde a memória cultural
serve para criar um espaço de liberdade
explosiva, criativa... (Aran)

Assim se apresenta o livro Macp: animação cultural e inventário do acervo do Museu de
Arte e de Cultura Popular da UFMT, organizado por Aline Figueiredo e Humberto Espíndola.
Ao celebrarmos os 40 anos da UFMT, decidimos por contar esta história de várias maneiras, assim como são várias as histórias da Universidade. Uma delas foi a de produzir um texto pictórico/imagético que pudesse contemplar a trajetória do Museu de Arte e de Cultura
Popular – Macp.
O tempo aí transcorrido não é o tempo linear, cronológico, mas o tempo de kairós, o tempo vivido, experimentado.
Nesta história, está o presente em ação, pois ela se faz constitutiva dele. A fenomenologia dos momentos traz à baila para o prazer de todos as obras de arte da UFMT. Confluem
tempo e espaço.
Se houver alguma indagação sobre a natureza da obra, como por exemplo: é um catálogo
de arte, de cultura, ou afinal é uma história? Diremos que é, ao mesmo tempo, as três. Mais e
principalmente, um processo de autorreferência, especular e, ainda, de partilhas simbólicas.
Tudo numa narrativa mítica, numa reinvenção necessária.
Este catálogo está entre o que passou, o que está passando, e o que ainda vai passar. Em
permanente devir, a arte aí perenizada, ora se apresenta, assim como em Aion, num tempo
minimamente possível, acoplado a um tempo absoluto, neste momento, os 40 anos de UFMT.

Profª. Drª. Maria Lúcia Cavalli Neder
Reitora da UFMT
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Resistência aos desafios

O Macp, que nasceu em pleno governo militar, não
se intimidou com os anos de ferro. Muito pelo contrário,
mostrou todo o seu dinamismo atuando com maestria nos
campos da arte contemporânea ao mesmo tempo em que
valorizou a produção e a cultura popular. Seu trabalho de
animação, ao longo de quatro décadas, tem sido de suma
importância para a atualização e descentralização da arte
brasileira, provocando até hoje o surgimento de novos e
valiosos talentos na arte mato-grossense.
Esta publicação faz parte de um antigo sonho – de Aline
e Humberto, do Ageo e da Sofia, e meu, entre outros supervisores do Macp. Da mesma forma, sonhamos com a ampliação da Reserva Técnica, devidamente equipada, para o
perfeito acondicionamento e a salvaguarda do nosso acervo, bem como da construção de um Anexo para a exposição
permanente desse acervo, já que é o mais expressivo e representativo das artes plásticas do nosso Estado. Esperamos
que esta publicação nos ajude a viabilizar esse sonho maior.
Desde a sua criação, em janeiro de 1974, o Macp perambulou pelo Campus, a ocupar espaços improvisados e
esparsos, ou seja, a Secretaria, o Atelier Livre ou a Sala de
Exposições, cada qual num bloco, cambiando-se em quatro momentos ao longo de vinte e cinco anos! Depois de
pleitear e mesmo apresentar projetos de arquitetura específica, só no final da década de 1990 é que consegue ter
uma sede própria, porém, infelizmente, construída com
várias deficiências técnicas no campo da museologia e da
museografia. Todavia, estão sendo corrigidas, aos poucos,
com os esforços de velhos amigos e parceiros.
Com a criação da Coordenação de Cultura, em 1982, o
museu deixou de ser um órgão suplementar e perdeu sua
dotação orçamentária própria ao incluir-se no bojo dos cinco órgãos coordenados. Daí que sua atuação ficou refém da
dádiva e da boa vontade da administração superior, nem
sempre sensível às artes visuais.
Primando pelas questões da arte-educação, o Macp buscou aproximar as artes e os artistas da comunidade intra e
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extrauniversitária, por meio de visitas monitoradas, servindo
mesmo de laboratório para a pesquisa e ao desenvolvimento perceptível, a colaborar na construção do conhecimento
para as novas linguagens, no desbloqueio de informações
e na educação do olhar. Há pouco mais de dois anos, com a
criação do mestrado em Estudo de Cultura Contemporânea
– ECCO, o Museu ganhou um grande aliado, contando com
a ação de professores e alunos, em ações interativas e de
intervenções públicas.
Este ano a Fundação Nacional da Arte publicou o 4° volume da Coleção “Pensamento Crítico”, dedicado à nossa animadora Aline Figueiredo. Exigia tal editoração que a organização dos textos críticos estivessem a cargo de um professor
universitário com tese de graduação sobre a obra do autor.
E, a UFMT, prontamente contava com esses requisitos na
pessoa do professor Doutor Laudemir Antonio Gonçalves,
do Campus de Rondonópolis que defendera sua tese na
Puc-SP, em 1998, sobre o trabalho da crítica mato-grossense.
Bravamente o Macp está a superar os entraves físicos
e administrativos. Entretanto, é preciso que se dote um orçamento regulamentado, com verbas próprias, para que o
museu se replaneje física e administrativamente, tanto na
UFMT quanto neste mundo globalizado e exigente. Que
possa abrir-se, com segurança, aos sábados, domingos e
feriados, com visitas monitoradas, modo de otimizar o espaço e a ação junto à comunidade cuiabana e por extensão
mato-grossense. Que se dinamize o Ateliê Livre para as experiências contemporâneas. Que tenha, portanto, monitores,
museólogos, restauradores, segurança e equipamentos que
proporcionem o exercício da museologia. A resistência aos
desafios, em resposta à sua trajetória, garante ao Macp um
novo tempo. É tempo de se corrigir as distorções.

José Serafim Bertoloto
Supervisor do Macp
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José Medeiros
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Animação cultural

Macp: tudo a ver
Eis aqui o livro-catálogo das atividades e do acervo
do Museu de Arte e de Cultura Popular. Na oportunidade
dos 40 anos da UFMT e dos 37 anos (em janeiro de 2011)
de atuação do Macp, nada mais gratificante do que ter um
trabalho a mostrar e valer publicá-lo, uma vez que a memória de uma instituição que indagou e sacudiu o velho Mato
Grosso, para renová-lo de talentos, passa pelo exercício deste museu-ação. Daí a nossa satisfação em aqui contribuir
à bibliografia da arte brasileira, através desta história que
aqui se inscreve.
Os leitores poderão se deleitar com informações de
mostras individuais de alta contemporaneidade da cena
brasileira ou latino-americana, ainda não superadas em
nosso meio. Também coletivas desde as primeiras experiências plásticas de nossos jovens talentos formadores de
uma segunda e terceira gerações de artistas mato-grossenses. Inclusive, aqueles jovens talentos, hoje reverenciados senhores do nosso meio artístico, poderão ver o quanto eram jovens e o quanto nas arrojadas exposições deste
museu-ação aprenderam. E poderão também constatar que
o amadurecimento sensível dos seus trabalhos foi acompanhado pelo Macp.
A verdade se visualiza nas páginas deste livro de arte.
Sim, há 37 anos existe um museu de arte em Mato Grosso;
com a melhor história de animação, com expressivo acervo
e com a mais fértil sementeira do conhecimento sensível
deste imenso Brasil interno. Reconhecer a resistência des-

Introdutorias.indd 15

sas conquistas é a tarefa-desafio dos governantes sensatos
e atentos em não perder o bonde da história.
A propósito, ai vem o bonde! Então, por que não se
buscar uma ação conjunta entre Universidade, Governo
do Estado, Prefeitura, ministérios da Cultura e da Educação,
modo de aparelhar e transformar o nosso Macp em centro
de atração turística e revelação da excelência da cultura
mato-grossense por ocasião dos jogos da Copa de 2014,
justo quando o museu também estará completando seus
40 anos? Sonhamos de mais? Não. Certamente poderemos
mais, quando a união de esforços políticos superar os entraves que fragmentam a cultura em inexpressivos focos
setoriais da administração pública.
Apostamos na emoção do bom trabalho. Assim como
acreditamos na união de esforços que este documento poderá despertar. Tanto que já estamos mesmo a providenciar um projeto arquitetônico de ampliação, adequação e
integração urbano-paisagística do entorno do Macp, situado estrategicamente na lateral central e externa do campus. Ora pois, a UFMT quarentona tem, ali, um inestimável
potencial de visibilidade a revelar.

Aline Figueiredo e Humberto Espíndola
Organizadores

23/11/10 20:12

Os anos históricos
Fundada em 1970, no momento histórico da interiorização do Brasil, e sediada em Cuiabá, na rota principal desse fluxo migratório, a Universidade Federal de Mato Grosso
certamente imbuir-se-ia da consciência geopolítica da região, onde a Amazônia, o Pantanal, o Cerrado e as fronteiras latinas perfaziam o espaço referencial.
Brasil/Cuiabá, década de 1970. Se fora momento de
expansão das fronteiras internas, o país vivia também
duros anos de repressão política. Amargos tempos do
“Brasil, ame-o ou deixe-o”. No auge da crise surgia a UFMT.
Enquanto a universidade brasileira perdia as perspectivas,
Cuiabá só então a ganhar a sua Universidade, fez dela a grande perspectiva. Isolada e esquecida, acostumada às durezas
seculares, e mesmo nunca deixando de amar, a sociedade
cuiabana, superando os comandos, assumiu a causa universitária e fez dela um pensamento de liberdade para sair do
isolamento. A inteligência escamoteou a repressão. “Quem
sabe faz a hora e não espera acontecer”, ensina a bela canção guerrilheira. Mato Grosso não só mais amou e resistiu,
foi além, trouxe o Brasil para dentro. A universidade foi o
grande suporte para a consciência da problemática histórica
e geográfica que deu à Cuiabá o conceito de universalidade
no momento de tornar-se uma das metrópoles mais interessantes deste Brasil de transição. Apesar da efervescência e dos contrastes, a cidade não perdeu a alma e nem se
cristalizou em gueto marginal. Ao contrário, sua alma, e por
extensão a de Mato Grosso, contagia e marca a todos que
recebe. As artes plásticas bem exemplificam esse contágio.
Creio que com tão particular história de animação cultural, capaz de viabilizar o aparecimento de uma arte com
tal força expressiva, a UFMT tenha dado um exemplo no
sentido de como apostou no esforço e no talento da terra.
Embora fascinante para nós, não é fácil a tarefa de questionar e narrar devido ao nosso envolvimento no processo e,
por essa razão, a analista se inclui à narrativa. Naquele tempo, quando o Mato Grosso Continental ainda não se dividira, essa Universidade soube congregar atuações dispersas.
O que é uma Universidade senão casa catalisadora de
ideias capaz de fazer um ponto a sede do mundo? Quando
tal não acontece, é apenas teto instituído, bancos de repasses, ilha miúda que não se enxerga. Portanto, sem as faculdades da ultrapassagem. Erudição se importa para uma região. Mas a região só se conhece quando capaz de exportar
o reconhecimento da própria cultura.
Quando se fala da UFMT, é imprescindível situar o reitor
Gabriel Novis Neves (março/1971 a fevereiro/1982), que lhe
administrara a implantação com o dom de compreender
problemas. Carinhosamente se reconhecia, talvez porque
antes dirigira um sanatório, sua identificação ao diálogo de
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sonhos, teimas e aflições que angustiam a sensibilidade intelectual. Pretendia o reitor-fundador fosse a Universidade
um laboratório, cuja forma era reconhecer para desenvolver
a região. Sem descartar a dose instigante da utopia, propôs
a Uniselva, onde o homem dimensionado à natureza poderia ser um mestre universitário.
As artes plásticas, certamente, testemunham a melhor
experimentação sensível da UFMT, ação efetivada através
do Museu de Arte e de Cultura Popular (Macp). Criado em
janeiro de 1974, o Macp fundamentou propostas em torno
do conceito de museu-ação, organismo vivo e em constante
interação com a comunidade e que viabilizou o potencial
criativo da região. A problemática da arte brasileira, a valorização da cultura popular e do indigenismo, a pesquisa do
Centro-Oeste, sobretudo o desenvolvimento da arte mato-grossense, foram diretrizes do Macp que a crítica brasileira
reconheceu como plataforma de ação exemplar.
Nessa plataforma, a atuação se concentrara em dois
pontos básicos: na atualização da arte brasileira e no apoio
ao artista mato-grossense. Trazendo os mais significativos
artistas brasileiros, não apenas para se apresentarem, mas
também para que se envolvessem com a espacialidade de
Mato Grosso e, ao mesmo tempo, chamando os melhores
analistas para comentar a problemática da arte brasileira
em Cuiabá. Oferecendo cursos de história da arte, informações sobre arte latino-americana e internacional, o Museu
de Arte e de Cultura Popular estabeleceu a ruptura com o
anacrônico e criou um público receptivo ao contemporâneo. Abriu mentalidades, possibilitou o até então impossível. A atualização anulou as distâncias.
Enquanto verifica-se a política de animação em torno
da atualização e da pesquisa, situemos o apoio direcionado ao artista mato-grossense. Reuni-lo em exposições, coletivas ou individuais, dentro ou fora de Mato Grosso, analisar obras, viabilizar as produções e ir ao seu encontro foi
a política. Sim, o Museu de Arte e de Cultura Popular não
esperou chegar o artista pronto para depois divulgá-lo. Foi
ao seu encontro. Vislumbrou e incentivou potencialidades.
Não fosse assim, que chances teriam o pedreiro, o lavrador,
o mecânico, o guarda noturno, o jovem da periferia e o garoto da limpeza de “virar pintor”? Melhor, de ser artista?
Ainda mais, de ter consciência do que produz? Que chances
teriam de usufruir de uma Universidade? A classe desfavorecida, seja pela idade, grau de instrução ou poder aquisitivo, conseguiu, assim, participar dos benefícios que toda
Universidade deveria oferecer enquanto Casa de Cultura
e Ciência a serviço do todo social. Não fosse tal envolvência, de fato popular, jamais essas pessoas fluiriam ali seus
talentos, experiência singular na Universidade Brasileira.

23/11/10 20:12

Sim, porque ao não reduzir a animação artística à clientela universitária e nem limitando a arte aos defasados currículos acadêmicos que formam os “artistas professores”,
a Universidade Federal de Mato Grosso difere das demais
por não elitizar e nem cristalizar o conhecimento sensível,
além de não inibir as consequentes descobertas de valores.
Para o apoio ao artista mato-grossense, que objetivou o
acontecimento dessa arte, implantamos a política do Ateliê
Livre. Digo política porque não creio que em outras instituições os ateliês tenham a mesma conotação. Aqui, não
se trata de um simples local de incentivo. Nele, há o olho
que peneira e analisa.
A ação universitária fez de Cuiabá o seu laboratório e,
por extensão, o Mato Grosso. Quando se pensou na política do Ateliê Livre, como atividade capaz de retorno criativo, nos pareceu o Coxipó, bairro onde se situa o campus,
ser ainda distante para atrair o público que a nossa política
queria alcançar, isto é, o homem do povo, que naturalmente
naquela época não estava dentro e nem ainda acostumado
à Universidade. No centro da então pequena Cuiabá, que
abria as portas para uma fantástica migração de brasileiros,
estava o laboratório que o pensamento universitário queria trabalhar. Pensou-se inclusive em alugar um espaço no
centro. Mas os aluguéis já eram exorbitantes e as nossas
verbas sempre foram escassas. Ainda bem que as ideias
não. Por isso mesmo, quando fomos chamados para participar da implantação da Fundação Cultural, localizada no
melhor espaço urbano, aceitamos com o maior entusiasmo.
Em quatro anos de nossa assessoria implantamos o Ateliê
Livre, o Salão Jovem Arte mato-grossense, uma Pinacoteca,
além de diversas exposições de artistas locais. A instalação
do nosso primeiro Ateliê Livre (1976) na Fundação Cultural,
em nenhum momento foi considerada independente da
ação universitária. O ato do Governo Estadual em prol da
cultura foi reforçado pelo Macp da UFMT, enquanto sujeito
político com a agilidade de alcançar o espaço urbano central, isto é, abrir brechas na máquina estatal para participar
com ideias novas e capazes de atender ao anseio da juventude naquele importante momento de fluxo migratório. É
importante esse esclarecimento ao público e perante os
próprios artistas ali surgidos. É, portanto, simplista a atribuição desse aparecimento apenas à Fundação Cultural,
pois, assim, mais se considera o endereço. É bom lembrar
que entre 1976/79, apesar de políticas contrárias entre o
Governo do Estado e a Universidade, foi possível fazer um
trabalho eficiente e exato porque nenhum dos lados se entregou a cobranças mesquinhas. Governador e reitor foram
comunicados de que somaríamos os recursos financeiros,
humanos e materiais de ambos em favor da mesma causa:
a arte mato-grossense.
Em 1981, o Museu de Arte e de Cultura Popular instala
no campus o seu próprio Ateliê. Mais livre do que muitos
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e democrático como poucos, o Ateliê universitário recebe
uma garotada morena e descalça que, atraída pela abertura, exercita a criatividade, é reunida em exposições e participa de salões nacionais, através do respaldo da Casa. O
Macp tem insistido no esforço de supri-lo com materiais
de consumo artístico, materiais esses oferecidos sem ônus
aos usuários, pois só com o estímulo dessa oferta pode-se alcançar o retorno criativo desejado. Retorno popular
e cultural, onde não cabe o lucro financeiro. É exatamente
a ação cultural, desvinculada da questão empresarial ou
mercadológica, que proporciona a esses iniciantes a possibilidade de criar e poder vender a produção, que inclusive
lhes garante o sustento e a contribuição na renda familiar.
A UFMT rompe com a visão acadêmica do artista dentro
da Universidade. Mesmo sem ser matriculados em cursos,
eles participam do convívio. Essa situação vem acrescentar a sua modernidade. Citaremos um exemplo para que o
leitor veja como realmente deve ser repensada a postura
universitária.
Entre 1976 e 1981, as experimentações foram intensas.
Mostras panorâmicas ou comparativas de linguagens, tendências ou enfoques reuniram os valores. Quatro edições
do Salão Jovem Arte mato-grossense (1976/79), os selecionaram e premiaram com critérios didáticos. Um e outro foram testados em salões de outros centros. Houve imenso
cuidado em preservá-los da massificação do mercado que
poderia desviá-los da busca criativa. O quanto pôde fizemos para garantir-lhes a despreocupação com o sustento,
para que nos garantissem a preocupação com a pintura.
Só depois de definidos apresentamos os artistas fora
de Mato Grosso. A primeira coletiva, com dez artistas, foi
no Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, em
maio de 1980, quando o professor Pietro Maria Bardi nos
ofereceu o espaço para lançarmos nossa pesquisa “Artes
Plásticas no Centro-Oeste”. A apresentação mais expressiva da arte mato-grossense verificou-se em 1981, na coletiva “Brasil/Cuiabá: pintura cabocla”, realizada no Museu de
Arte Moderna do Rio de Janeiro, e, no mesmo ano, apresentada também no Museu de Arte Moderna de São Paulo
e na Fundação Cultural de Brasília. Oito artistas, dos quais
cinco já frutos da segunda geração, apresentaram-se nessa
exposição com 126 obras. De fato, só depois dessa mostra
acreditamos existir uma nova geração que pudesse seguir
autônoma os próprios caminhos. Alea jacta est! A crítica
brasileira toma conhecimento. Impossível não dimensionar a arte mato-grossense à geografia sensível do Brasil.1

1

In Figueiredo, Aline. Arte Aqui é Mato. Edições UFMT/1990.
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Pablo Di Giulio
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Histórico do Macp

Antecedentes1

Anderson Ortiz

Em 1973, um grupo de trabalho da Assessoria Técnica de Planejamento e
Desenvolvimento da Universidade Federal de Mato Grosso elaborou projeto para
a implantação de um “Centro de Informações de Artes Plásticas – CIAP” no “campus” da Universidade.
O projeto CIAP, elaborado pelo método sistêmico, com assessoria de técnicos em análise de sistemas do Instituto de Pesquisas Espaciais, apresenta, em sua
Introdução e Anexos, ensaio que examina a situação artística no Estado de Mato
Grosso e a dificuldade que enfrenta o pesquisador na elaboração de estudos
sobre a arte brasileira, de um modo geral. Esse ensaio, pelo qual foram responsáveis Aline Figueiredo, Therezinha Arruda e Humberto Espíndola, dos quadros
da UFMT, apresenta argumentações que justificam os objetivos do Projeto CIAP.
Para que tais objetivos pudessem ser terminalizados, foi criado o Museu de
Arte e de Cultura Popular, como órgão suplementar da Fundação Universidade
Federal de Mato Grosso.

Adir Sodré
› Grupo Mato-grossense
[ acrílica sobre tela, 100 x 150 cm, 1981 ]
Acervo do Macp

1

In folder publicado pelo Macp, com o seu histórico, em 1974.
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Proposta de criação do Macp

Senhores Conselheiros:
Nesta oportunidade, apraz-me submeter aos judiciosos exames e pronunciamentos de Vossas Excelências, para
posterior aprovação, a seguinte proposição:
1. A análise, ato a que foi submetido o Projeto Ciap, com
vistas à sua aprovação por este Colegiado Superior,
oportunizou uma reflexão mais ampla e mais profunda acerca das responsabilidades desta Instituição de
Ensino Superior, enquanto casa de cultura a serviço
de uma vasta região, onde o consumo de informações de caráter técnico-científico sobre a Arte e a
Cultura Popular, além de assistemático, vem sendo
feito através de divulgações de segunda ou décima
mão, pela carência de um órgão especializado, capaz
de estabelecer um sistema de captação, processamento, produção e difusão desses conhecimentos.
2. O Projeto Ciap tem como objetivo geral planejar e ampliar o campus da FUFMT, um Centro de
Informações de Artes Plásticas, objetivando a produção do conhecimento das mesmas, cuja terminalidade possa gerar estímulos capazes de provocar novas
propostas de conhecimento e criatividade. Esse objetivo começa a ser alcançado no momento em que o
Projeto foi capaz de provocar esta reflexão, gerando
a necessidade de uma resposta efetiva ao problema,
resposta essa capaz de propiciar a consecução dos
objetivos específicos do Ciap e a definição de novos
conjuntos de objetivos que contribuam para a operacionalização da problemática do conhecimento e
da criatividade na Arte e na Cultura Popular.

respeito às mutações artístico-culturais que o próprio desenvolvimento impulsiona. A necessidade da
criação de um Museu de Arte e de Cultura Popular se
evidencia no processo geral da mudança, se considerada a inestimável importância da recuperação e
registro do patrimônio artístico e cultural da região.
5. O Museu é instituição educacional, científica e cultural indispensável ao mundo moderno. Coleciona,
conserva, elabora cientificamente e comunica à sociedade objetos originais, reproduções e informações que representam parte essencial do patrimônio
cultural de uma comunidade.
6. A atividade artística é um produto social que marca,
prova e fixa o conhecimento sensível do homem em
determinada época. A Cultura Popular conserva valores e tradições através das épocas. Assim, o Acervo
das manifestações da Arte e da Cultura Popular pode,
mediante o didatismo de pesquisa museológica,
apresentar ao público (nos diversos níveis culturais)
o processo evolutivo da Arte e o de mudança cultural
da região, permitindo o alargamento da cosmovisão,
propiciando novas óticas de enfoque da nossa realidade histórico-cultural.
Pelo exposto, solicito ao Egrégio Conselho Diretor a criação, na FUFMT, de um Museu de Arte e de Cultura Popular,
que garantirá um arquivo que, a qualquer tempo, nos permitirá a análise precisa das épocas, evitando perdas lamentáveis que tanto a história da cultura como a da arte, nos
demonstra no estudo das comunidades.

3. A estrutura administrativa da FUFMT prevê órgãos
suplementares destinados a desenvolver atividades
auxiliares de natureza técnica, cultural, recreativa e
de assistência.

Cuiabá, 8 de janeiro de 1974

4. Este Estado atravessa o momento histórico da expansão das fronteiras da civilização no seu grande
vazio demográfico. Cabe à FUFMT organizar e dirigir a expansão dessas fronteiras, inclusive no que diz

Aline Figueiredo, pp.185, edições UFMT/Macp, 1979]

Gabriel Novis Neves, Reitor
[ in Artes Plásticas no Centro-Oeste,
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O Museu

Pela Resolução Nº CD 03/74, de janeiro de 1974, do
Conselho Diretor da Fundação Universidade Federal de Mato
Grosso, composto pelos Conselheiros Gabriel Novis Neves –
PRESIDENTE, Benedito Pedro Dorileo – VICE-PRESIDENTE e
os MEMBROS José Vidal, Osvaldo de Oliveira Fortes, Bento
Machado Lobo e João Celestino Corrêa Cardoso Neto, foi criado o Museu de Arte e Cultura Popular da FUFMT.
A referida Resolução estabelece a estrutura básica do
Museu e também o que a ele compete, em seus artigos 2º e
6º, respectivamente.
A estrutura básica do Museu compõe-se de:
Diretoria
Divisão de Artes Visuais
Divisão de Cultura Popular

5.

6.

7.

Compete precipuamente ao MUSEU DE ARTE E DE CULTURA
POPULAR:

1. Identificar seus objetivos aos propostos pelo Projeto
CIAP, desta Universidade, ampliando-os, planejando
e implantando no “campus” da UFMT, na medida de
seus recursos humanos, financeiros e materiais, um
centro de informação sobre a arte e a cultura popular,
“objetivando a produção de conhecimento das mesmas, cuja terminalidade possa gerar estímulos capazes de provocar novas propostas de conhecimento e
criatividade. (CIAP, 2.1)”
2. Proporcionar, através do testemunho do acervo, possibilidade de uma visão dinâmica das manifestações
vivas e em evolução na arte e na cultura popular no
Estado de Mato Grosso e, quando possível, no país.
3. Possibilitar acesso rápido a informações sobre produtores (artistas e artesãos), produção e tradições
populares, visando a avaliação técnico-pedagógica
de seus conteúdos no fornecimento e captação de
subsídios, no intercâmbio de informações, na oferta
de eventos vários e no desenvolvimento da política
artístico-educacional.
4. Possibilitar aos professores e alunos da UFMT, bem
como à coletividade, um envolvimento nas ativida-

8.

9.

des do Museu, através de uma ação motivadora que
satisfaça a necessidade de informação e formação a
nível de outra forma de conhecimento do mundo.
Dilatar as atividades museológicas para além do corpo físico do edifício do Museu, fazendo do “campus”
e da coletividade em geral a extensão cultural de seu
corpo a nível de comunicação e expressão.
Possibilitar o consumo da arte e da cultura popular
visando maior produção artística e conhecimento,
promovendo mostras coletivas e individuais de arte
e de manifestações da cultura popular, obedecendo
a critérios didáticos para garantir a emergência de
novos suportes na atividade criadora, recorrendo às
mais diversas alternativas que implicam o “consumo”.
Promover cursos, palestras e conferências sobre motivos ou eventos artísticos ou de cultura popular, ouvindo a VRAc – Depes.
Manter contatos com entidades afins, possibilitando
consultas, assessoramento e intercâmbios necessários
ao desenvolvimento de todas as atividades do Museu.
Providenciar formas de complementação de recursos
humanos, financeiros e materiais que possam garantir
a terminalidade dos objetivos do Museu, através de
contatos com particulares ou com entidades de caráter público ou privado, obedecidas às normas legais
da FUFMT.

[ in folder Museu de Arte e de Cultura Popular — Histórico ]
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Plano Diretor de 19741
A criação do MUSEU DE ARTE E DE CULTURA POPULAR – MACP, pela FUFMT,
procurou atender a necessidade de dotar o sistema educacional desta Universidade
com um processo suplementar capaz de atender – em um nível mais especializado
– às aspirações artístico-culturais da comunidade.
Para cumprir as finalidades que a Resolução nº CD 03/74 lhe atribuiu, nesta sua
primeira fase de implantação, o MACP tem como metas:
I — providenciar equipamento físico adequado ao desenvolvimento de suas
atividades;
II — estabelecer as bases de política artístico-educacional visando à formação de
um público para a Arte e a Cultura Popular;
III — produzir informações e meios de instrução que possam ampliar os conhecimentos sobre as artes visuais e as manifestações folclóricas em Mato Grosso.
Para atingir essas metas, o MACP se propõe a desenvolver, em 1974, um plano
de ação com os seguintes objetivos:
a) providenciar projeto de arquitetura e engenharia;
b) determinar os custos da construção;
c) empreender a captação de recursos necessários à edificação e instalação de
sua sede, junto às fontes oficiais;
d) empreender a complementação desses recursos junto a empresas e instituições privadas;
e) desenvolver projetos de pesquisa;
f ) desenvolver programas de promoções artístico-culturais, através de cursos,
mostras, publicações e outros;
g) iniciar o colecionamento de peças que deverão compor o acervo do Museu;
h) iniciar a implantação de um Banco de Dados sobre a arte e a cultura popular.
Para a consecução desses objetivos o MACP, em 1974, desenvolverá um fluxo
de trabalho nas seguintes áreas de atividades:
1.0 PESQUISA;
2.0 PROMOÇÕES DIDÁTICO-CULTURAIS;
3.0 PROCESSAMENTO DE DADOS;
4.0 ACERVO;
5.0 DIVULGAÇÃO;
6.0 RECURSOS.
1.0
1.1

PESQUISA
Através da Divisão de Artes Visuais:
ʲʲ Levantamento das Artes Visuais no Estado de Mato Grosso.

FASE UM
ʲʲ Levantamento das Artes Visuais na cidade de Cuiabá.
1.2 Através da Divisão de Cultura Popular:
ʲʲ Desenvolvimento de Projeto Baixada Cuiabana.

1

In folder publicado pelo Macp em 1974.
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FASE UM
ʲʲ Estudo e pesquisa da Cultura Popular na comunidade de São Gonçalo.
2.0
2.1
2.1.1

2.1.2

2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1

PROMOÇÕES DIDÁTICO-CULTURAIS
Através da Divisão de Artes Visuais
Promoção de cursos de extensão sobre:
ʲʲ História Geral da Arte
ʲʲ Evolução da Arte Brasileira
ʲʲ Panorama das Artes Plásticas em Mato Grosso
Promoção de mostras:
ʲʲ Individual de dois artistas mato-grossenses
ʲʲ Coletivas de artistas mato-grossenses
ʲʲ Individual de dois artistas de renome nacional.
— Promoção de conferências.
— Promoção de eventos vários.
Através da Divisão de Cultura Popular
— Participação nos cursos de Antropologia e Cultura Brasileira no Centro
de Humanidades.
ʲʲ Promoção de mostra de artes e técnicas populares de São Gonçalo
ʲʲ Promoção de conferências.

3.0
3.1
3.2

PROCESSAMENTO DE DADOS
Organização de fichários de dados levantados.
Preparação de relatório da FASE UM dos projetos de pesquisa em
desenvolvimento.

4.0
4.1
4.2

ACERVO
Implantação de um programa de obtenção de obras de arte.
Obtenção de peças de artistas plásticos cuiabanos e de artistas populares
de São Gonçalo.

5.0
5.1

DIVULGAÇÃO
Notas informativas sobre as atividades do MUSEU DE ARTE E DE CULTURA
POPULAR.
Elaboração e publicação de catálogos das exposições realizadas.
Publicação dos resultados da FASE UM dos projetos de pesquisa.

5.2
5.3
6.0
6.1
6.2
6.3

RECURSOS
Programa de complementação de recursos.
Estabelecimento de contatos com órgãos oficiais, empresas e instituições
para estudo de convênios e outras formas de cooperação.
Estabelecimento de contatos com particulares para obtenção de doações.

O MACP, para melhor cumprimento de suas finalidades, desenvolverá, paralelamente ao fluxo de trabalho previsto, PLANO ESPECIAL que consistirá no aproveitamento de suas disponibilidades (com relação a oportunidades ocasionais) –
inclusive formas diversas de INTERCÂMBIO – que possam facilitar a terminalidade
de seus objetivos.
O PLANO ESPECIAL visará, prioritariamente, a dilatar as atividades museológicas para além do corpo físico do edifício do Museu e ao enriquecimento do Banco
de Dados, facilitando fases posteriores de pesquisa.
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Plano Diretor de 19751
O Macp se propõe, em 1975, a realizar um ciclo de exposições/estudos abordando, sob diferentes enfoques plásticos, variáveis situacionais de uma problemática central.
Esta nossa proposta de ação tem seus suportes num conceito de Museu como
organismo vivo em constante interação com os diversos níveis da realidade circundante. A interação, para que seja produtiva e dinâmica, deve-se processar também
em todos os níveis em termos de enriquecimento, sobretudo na abertura de novas
vanguardas no fazer, no comunicar, no conhecer e no consumir artes plásticas. O
ciclo de exposições/estudos tem como objetivo propiciar tanto ao público como
aos artistas, aos estudiosos de arte em geral e ao próprio Museu a oportunidade
de participar de uma reflexão conjunta sobre comportamentos atuais de nossas
manifestações plásticas em relação ao estudo de um dado problema brasileiro.
A localização da UFMT em Cuiabá, centro geodésico da América do Sul, capital
de Mato Grosso, onde sobrevivem dezenas de grupos tribais em diferentes situações de contato, Estado fronteira com Bolívia e Paraguai, países com população
de maioria essencialmente indígena, motiva uma escolha temática: RESULTADOS
ATUAIS DO ELEMENTO ÉTNICO INDÍGENA NA CULTURA BRASILEIRA.
Visando à consecução dos objetivos do ciclo de exposições/estudos, o Macp
pretende realizar:
1. mostras individuais de artistas brasileiros cujos trabalhos abordem direta
ou indiretamente o tema em questão;
2. durante cada mostra, um estudo com a participação do artista, críticos de
arte e outros especialistas;
3. viabilização, aos artistas expositores, de contatos que lhes permitam ampliar ou reavaliar a linha de reflexão que informa seus trabalhos plásticos;
4. solicitação, em caráter especial, a um estudioso da arte, do processamento crítico do ciclo em suas afinidades temáticas;
5. solicitação a um estudioso da cultura brasileira de um trabalho na mesma
linha, visando a um enfoque fenomenológico do ciclo enquanto proposta
cultural;
6. posteriormente, mostra coletiva dos artistas participantes, com trabalhos
realizados após a experiência propiciada pelo Macp, e que possam definir-se no mesmo conjunto temático para verificar, aos níveis que puderem
interessar, o retorno das propostas e das experiências resultantes do ciclo
de exposições/estudos;
7. o enriquecimento deste plano conforme oportunidades que ocasionalmente possam vir a acrescentar-se, bem como editar livro/catálogo com
os resultados obtidos.
Humberto Espíndola,
Diretor

1

In folder publicado pelo Macp em 1975.
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A problemática
da arte brasileira

O Brasil, devido à concentração excessiva de seu desenvolvimento no eixo RioSão Paulo, tem formado ilhas culturais perdidas na sua vasta extensão territorial,
onde quase nada se relaciona ou se integra, a ponto de proporcionar uma visão
panorâmica da cultura nacional. Exceção feita ao processo criativo das redes de TV.
Estamos geograficamente muito distantes dos grandes centros do país e,
na tentativa de superar os entraves que esse distanciamento proporciona, tem
residido a motivação de nosso trabalho. Descentralizar, portanto, a cultura, não
permitir que ela se concentre comodamente como se fosse um privilégio das
metrópoles, descentralizar circuito de arte e fazer Mato Grosso participar dele e,
através dessa participação, criar oportunidades para o aparecimento de novas
oportunidades culturais, tem sido preocupação constante do Macp, ao situar-se
diante da problemática da arte brasileira. Por essas razões, o Macp tem insistido
na contemporaneidade como forma de abrir a mentalidade e tirá-la da pequenez do argumento provinciano.
Procuramos trazer constantemente a Mato Grosso artistas de importância
na arte brasileira, artistas que trabalham com a linguagem de inteira atualização
e que possam mais diretamente ampliar o conhecimento do nosso público em
torno da arte nacional. Ao não fornecer, portanto, amostragens rançosas, o Macp
tem contribuído para despertar na consciência desse público melhor receptividade para novos caminhos da criatividade. Queremos que Mato Grosso conheça a
arte brasileira e, por outro lado, queremos que os artistas brasileiros conheçam o
Mato Grosso. Que aqui venham mostrar sua obra, debatê-la, conversar com nosso público e com nossos artistas, questionar o interior, o Brasil de dentro, e que
daqui possam tirar novos elementos e acrescentá-los em seus trabalhos. Sim, porque tudo é Brasil e para o artista contemporâneo não deverão existir barreiras.
Dentro desse programa, foram apresentadas exposições individuais de diversos artistas. Alguns deles, devido à tendência do trabalho ou por residirem
em Brasília e Goiânia, pertencem também a outros programas do Macp, como
o indigenista, a cultura popular ou o Centro-Oeste. São eles: Rubens Gerchman,
Edival Ramosa, Valdir Sarubi, Cildo Meireles, Antonio Poteiro, Rubem Valentim,
Paulo Roberto Leal, Takashi Fukushima, Luis Paulo Baravelli, Márcio Sampaio,
João Parisi Filho, Luiz Áquila da Rocha Miranda, Conceição Freitas, João Sebastião
e Humberto Espíndola.
Objetivando ampliar ainda mais o intercâmbio de ideias, o Macp trouxe também à Cuiabá os críticos de arte, que aqui vieram debater, fazer palestras ou simplesmente ver a arte local. Entre eles: Clarival Valadares, Frederico Morais, Roberto
Pontual, Mario Barata, Aracy Amaral e o crítico italiano Aquile Bonito Oliva, que
veio ao Brasil a convite do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro.
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Kadu Niemeyer

Marco Terranova

Rubem Grilo › Xilogravuras

Victor Arruda › Personagem a beira do
abismo se vendo num pedestal
[ acrílica sobre tela, 100 x 80 cm, sem data ]

Victor Arruda › Pintura premonitória
[ acrílica sobre tela, 110 x 130 cm, sem data ]
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Artistas da problemática
da Arte Brasileira no Macp

Rubem Grilo › Xilogravura

Tunga › Trança
[ arame e fita de cetim, sem data ]

Ângelo Venosa, Antonio Poteiro,
Àurea Katsuren, Bené Fonteles,
Cildo Meireles, Cristiano Mascaro,
Daniel Senise, Edival Ramosa,
Gilberto Salvador, Hidelbrando de
Castro, Humberto Espíndola,
João Magalhães, João Parisi Filho,
João Sebastião Costa, Luiz Àquila,
Luiz Paulo Baravelli, Luiz Pizarro,
Luiz Zerbini, Maravalhas,
Márcio Sampaio, Masanobu,
Massuo Nakakubo, Orlando Luiz,
Paulo Campinho, Paulo Fogaça,
Paulo Roberto Leal, Tunga,
Rubem Grilo, Rubem Valentim,
Rubens Gerchman, Takashi Fukushima,
Tara Kaneco, Tomoo Handa, Yugo Mabe,
Valdevino Lourenço, Valdir Sarubi
e Victor Arruda.
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ANI

Aline Figueiredo

Paulo Roberto Leal

ANI

Móbile

Instalação na Bienal de Veneza

Exposição realizada no período entre 2
de setembro e 15 de outubro de 1974,
no Bloco de Tecnologia.

Os primeiros trabalhos de Paulo Roberto Leal apareceram no Salão de Verão
JB-MAM do Rio de Janeiro, em 1970. Desde então, sua produção tem sido uma
constante de acentuado interesse crítico nas várias exposições coletivas, do Rio
e de outros centros. Sua problemática construtiva, de fundamento geometricista, baseia-se no aproveitamento de materiais escolhidos – ainda em estado
de matéria-prima – dentre os mais triviais da sociedade de consumo hodierna.
Papéis, plásticos, fotografias, padrões gráficos e recortes de folhas metalizadas são submetidos a um tratamento e elaboração capazes de transfigurá-los em
composições tridimensionadas, sempre definidas por um módulo e desenvolvidas
sob nítido propósito de uma ordenação de ritmo e de harmonia.
Inumeráveis ilações poderiam originar-se, no plano subjetivo de cada observador, porém esta faculdade, válida como atributo de contemplação, não pode
ser utilizada como abordagem crítica.
A dificuldade do crítico em face da proposição de Paulo Roberto Leal está
precisamente em não se deixar resvalar para a fantasia das analogias. Isto reduziria o potencial de natureza abstrata das invenções e exercícios.
Bem mais importante é acentuar o quanto de ritmo e o quanto de harmonia este jovem tem obtido através da ordenação de seus módulos. Sua avaliação
maior, conferida por júri internacional, foi o Prêmio Bienal Internacional de São
Paulo (XI BSP, 1971), conquistado com o conjunto de módulos construídos com
rolos de papel e caixas de acrílico. Paulo Roberto Leal traz bastante razões para
se confrontar com a polêmica Opera o Comportamento. Tanto ele como o seu
principal intérprete, o crítico Roberto Pontual, admitem o seu comportamento
como decorrência do convívio cotidiano de artista gráfico e estudioso de comunicação, no manuseio de papéis, inscrições por letraset, formas e caixas. Deste
cotidiano de gráfico, vem a procura do movimento gerador de espaços e imagens, virtuais e concretas.
Em síntese, caberia ao critico insinuar que os materiais utilizados nas composições de Paulo Roberto Leal perdem totalmente a origem empírica para valerem
tanto quanto o cristal lapidado, ou tanto quanto o som ordenado. Se a denominação de Arte Povera não estivesse hoje tão comprometida com o objeto-desproduto,
seria justo assinalar Paulo Roberto Leal como um daqueles capazes de nobilitar
as coisas do mundo empírico ao nível das coisas da inteligência.
Clarival do Prado Valadares
[ In catálogo da representação brasileira na 36ª Bienal de Veneza, 1972 ]
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Aline Figueiredo

Aline Figueiredo

O reitor Gabriel Novis Neves acompanha a exposição

ANI

Aline Figueiredo

Júlio De Lamônica Freire e Humberto Espíndola

Aline Figueiredo

O artista, diante da sua instalação na exposição no Macp. Abaixo, detalhe da obra
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