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O Salão de Abril comemora 70 
edições, em 2019, em 76 anos 
de existência, fazendo uma 
homenagem aos artistas Estrigas e 
Nice Firmeza. Neste ano, Estrigas 
comemoraria 100 anos de idade. 
Evento descentralizado em diversos 
locais signifi cativos da cidade, 
o 70º Salão de Abril tem como 
tema “À Sombra do Baobá”, por 
analogia dessa frondosa árvore, 

plantada no coração do Minimuseu 
Firmeza, espaço cultural, artístico 
e ecológico fundado em 1969 pelo 
casal de artistas. 

Nilo de Brito Firmeza, mais 
conhecido como Estrigas, é 
natural de Fortaleza e foi um dos 
principais articulares da Sociedade 
Cearense de Artes Plásticas 
(SCAP). Ao longo de sua trajetória, 

HOMENAGEADOS
ESTRIGAS E NICE FIRMEZA

Foto: Gentil Barreira para o livro NicEstrigas - Arte e Afeto, Org. Bené Fonteles

Estrigas retratou o mundo das 
artes plásticas cearense por meio 
de pinturas e estudos sobre o 
tema. Faleceu aos 95 anos de 
idade, em 2 de outubro de 2014.

Maria de Castro Osório, a Nice 
Firmeza, nasceu em 18 de julho 
de 1921, na cidade de Aracati, 
Ceará. Começou a pintar em 1950, 
quando ingressou na Sociedade 

Cearense de Artes Plásticas (SCAP). 
Nice foi pioneira nas artes plásticas 
cearenses, destacando-se na arte 
Naïf. Era mestre na “pintura de 
linha”, doceira e bordadeira. Faleceu 
aos 91 anos de idade, em 13 de 
abril de 2013.



O mês de abril sempre foi muito especial para a cidade de Fortaleza. 
Além de ser o período em que a Capital comemora o seu aniversário, 
é ainda o mês do Salão de Abril, o principal salão de artes visuais do 
Ceará, um dos mais importantes do País e um dos mais antigos da 
América Latina. Neste ano de 2019, Fortaleza completou 293 anos, ao 
tempo em que o Salão de Abril celebrou 70 edições, em seus 76 anos 
de história.

Sem pensar que a longevidade da mostra deva redundar em apego único 
a tradições, o Salão de Abril, em 2019, combinou longevidade e tradição 
em um sadio encontro com a arte contemporânea, apresentando obras 
que retratam a dinâmica da cidade e as contradições da época em que 
vivemos. Algo que poderá muito bem ser atestado pelo leitor nas páginas 
a seguir.

Ao longo de mais de dois meses, de 27 de abril a 30 de junho, Fortaleza 
se viu presenteada por um salão de artes visuais com uma proposta 
diferente, de exposições descentralizadas e uma programação paralela 
plural, muito diversa. Do Mondubim à Praia de Iracema, do Centro ao 
José de Alencar, equipamentos culturais nos mais diversos bairros da 
Capital receberam obras de artistas de todo o estado.

Entre os espaços ofi ciais da exposição, destaque para o Minimuseu 
Firmeza, morada e ateliê dos homenageados Nice Firmeza e Estrigas. No 
ano do centenário de Estrigas, a cerimônia ofi cial de abertura da mostra 
ocorreu sob a sombra do Baobá, no quintal dessa formosa casa. 

E é a grandeza dessa árvore milenar que traduz com precisão o valor da 
produção artística local, tão bem representada neste catálogo pelas obras 
dos 30 artistas selecionados e premiados na 70ª edição do Salão de Abril.

Boa leitura!

Roberto Claudio Rodrigues Bezerra

Prefeito de Fortaleza



Um dos mais destacados salões de artes visuais em atividade na 
América Latina, o Salão de Abril é muito mais do que um evento no 
calendário de Fortaleza. Referência para a história das artes cearenses, 
trata-se de um movimento que acompanhou, ao longo de suas quase 
oito décadas o fortalecimento da produção artística contemporânea e 
moderna de um grande número de artistas, muitos deles alcançando 
expressão nacional.

Em 2019, com perfi l extremamente inovador, trouxe como característica 
principal a descentralização, e ocupou simultaneamente diversos 
espaços da Capital cearense. Minimuseu Firmeza, Sem Título Arte, 
Centro Cultural Casa do Barão de Camocim, Espaço Cegás de Cultura 
e Centro Cultural Belchior foram os locais escolhidos pelos quais se 
espalharam as obras dos 30 artistas selecionados e premiados deste 
ano. Somam-se à listagem o Mausoléu Castelo Branco, o Centro 
Cultural Bom Jardim e o Centro Cultural Dragão do Mar, que abrigaram 
performances e instalações especifi camente desenhadas para os 
referidos espaços. 

No intuito de expandir o percurso ofi cial de exposições, o 70º Salão de 
Abril ainda percorreu importantes ateliês e galerias de nossa cidade. 
Artistas como Roberto e Lúcia Galvão, Hélio e Efi mia Rola, Acidum 
Project, Sérgio Pinheiro, Sérgio Lima e Carlos Macêdo abriram as portas 
de seus espaços de trabalho para compartilhar produções e processos 
criativos com artistas e visitantes. E, por compreender que o fazer 
artístico também passa, necessariamente, por um processo refl exivo, de 
construção e elaboração teórica, foi realizado o Seminário “À Sombra 
do Baobá”, que reuniu público, artistas e pesquisadores em debates e 
palestras sobre temas transversais à exposição.

Gilvan Paiva

Secretário da Cultura de Fortaleza

Vale ressaltar, ainda, a expressiva adesão de artistas de todo o Ceará 
no processo de seleção para o 70º Salão de Abril. Ao todo, 605 obras 
inscritas por 383 artistas passaram pelo crivo curatorial da equipe 
composta por Jacqueline Medeiros, Solon Ribeiro e Herbert Rolim, com 
consultoria de Carlos Macêdo. Tais números demonstram uma imensa 
potencialidade dos nossos artistas, sempre tão antenados às tensões e 
aos dilemas do tempo presente.

Ao mesmo tempo em que projeta novos artistas, o Salão de Abril 
também reconhece e valoriza o signifi cado, a memória e a importância 
de artistas destacados em outros momentos. Por isso, é com alegria 
que temos como homenageados desta edição o casal Estrigas e Nice 
Firmeza, fi guras importantes para as artes visuais cearenses e de 
relevante papel na articulação do Salão de Abril, quando realizado pela 
Sociedade Cearense de Artes Plásticas (SCAP).

O 70º Salão de Abril foi um encontro com a cidade, integrado à riqueza de 
múltiplos espaços. Fortaleza pôde se ver integrada a um circuito potente, 
diverso e plural de obras, falas, silêncios e rebeldia. Com este catálogo, 
será possível revisitar e reencontrar esse fl uxo, seus sonhos, suas cores, 
seus dilemas e suas esperanças de uma arte livre e sem censura!



70º SALÃO
DE ABRIL
À SOMBRA
DO BAOBÁ

O conceito de Salão, do século XIX para cá, tem se atualizado. O sentido 
de forma foi ampliado para formação; as obras fechadas deram lugar às 
obras abertas; os aspectos ofi ciais cederam às mediações relacionais. 
É nesse sentido que a equipe curatorial propôs um Salão de Abril com 
exposições descentralizadas, encontros de formação, visita a cinco 
ateliês de artistas e um circuito aberto de espaços de artes visuais 
durante o mês de junho.

As artes plásticas cearenses sempre tiveram os pés fi ncados nas raízes 
da nossa cultura e, talvez por isso mesmo, sempre foram nacionais 
e internacionais. Tomemos como marco inicial o desenhista, pintor 
e gravador Raimundo Cela, que conquistou o prêmio de viagem à 
Europa com o quadro “O Último Diálogo de Sócrates”. Cela estava, 
naquele momento, profetizando e traçando com linhas retas o que 
seria o caminho natural das artes cearenses: o universal. É de frente 
para a praia, vendo o pescador que volta do mar trazendo peixes, na 
simplicidade das linhas da vela das jangadas e na luz cearense, que Cela 
elege um novo conceito de belo.



No centro da histórica SCAP, a nave modernista cearense também 
levanta voo para outros horizontes, levando o Ceará ao plano global da 
arte. É hora de inventar um novo movimento: Antônio Bandeira cria o 
abstracionismo lírico em solo parisiense. Além dele, Aldemir Martins, 
com o maior prêmio de desenho da Bienal de Veneza, em 1956, voa 
para São Paulo. Dez anos depois, o homem Chico da Silva nasceu índio e 
nunca foi domesticado; sua liberdade de ver e inventar um novo mundo 
lhe concedeu menção honrosa na Bienal de Veneza de 1966, mas não 
recebeu. Seria a primeira vez que um índio-pintor seria premiado, contra 
todos os preconceitos. 

Por outro lado, Nilo de Brito Firmeza, ou Estrigas, nunca precisou levantar 
voo. Com a ciência da abelha e a arte da formiga, Estrigas foi construindo 
uma casa pra ser dos outros. Era necessário fincar os pés no solo para 
sentir o palpitar da terra, expandir as raízes. Ser o próprio baobá.

A árvore enquanto símbolo de Fortaleza e dos homenageados desta 70ª 
edição do Salão de Abril, Estrigas e Nice Firmeza, sempre presentes 
nas rodas de conversas e de bordados à sombra das árvores do sítio do 
Minimuseu Firmeza. O baobá possui muitas simbologias das quais se 
inserem os Firmezas, testemunhas dos tempos imemoriais. Árvore da 
vida, símbolo de resistências, os Irokos dos terreiros de candomblés e no 
terreiro do Minimuseu, onde repousa Estrigas.

O Baobá Firmeza abriga a ideia do que entendemos, hoje, por museu 
orgânico, em que arte, vida e espaço se entrelaçam. A coleção de 
obras dos artistas, o ateliê, o acervo de livros, a memorabilia, as aulas, 

a cozinha, o jardim, as rodas 
de amigos, as trocas de ideias 
se convertem no que Bourriaud 
chama de estética relacional. 
Estrigas e Nice foram construindo 
uma casa pra ser de todos, a 
casa/museu que expressa várias 
vozes de um mesmo uno porque 
EU é o outro. 

Assim, a curadoria reconhece a 
atualidade do Minimuseu nesses 
termos, o de lugar casa-vida, 
pensado por Foucault como 
“estética da existência” onde o 
indivíduo pode ser arte, e não 
somente os objetos. E, ainda, 
como os NINHOS de Hélio Oiticica, 
que pensa o estado de obra 
como células em multiplicação: 
cabines, penetráveis, tendas 
e, especialmente, espaços 
para habitar, os quais ficavam 
à disposição de todos para o 
“lazer-fazer não interessado”. 
Hélio transformou o próprio 
apartamento, em Nova York, em 

espaço feito de muitos Ninhos 
(Babylonests), nos quais vivia, 
trabalhava e recebia amigos, 
instaurando experiências 
sensoriais. De forma semelhante, 
o ateliê de Paulo Bruscky 
foi transportado de Recife e 
remontado na 26ª Bienal de São 
Paulo, visto como instalação 
artística e uma obra construída em 
toda sua vida. 

Já Eduardo Frota, no seu ateliê 
com formação artística no bairro 
do Montese, em Fortaleza, 
não tinha como finalidade 
única o objeto de arte, mas, 
principalmente, estabelecer uma 
relação de troca que se dava no 
espaço da cultura e do social. A 
maioria de sua equipe, composta 
por dez pessoas em média, 
era moradora desse bairro ou 
de bairros vizinhos. A questão 
era montar uma equação muito 
simples: primeiro dar emprego e 
pagar bem, e depois fazer daquele 



tempo dispensado ao trabalho que nã o fosse alienado 
da produç ã o, que pudesse convergir em vá rios tipos 
de conhecimentos. Era necessá rio, dentro dessa 
equipe, potencializar saberes mú ltiplos, individuais 
e diferentes, para que assim agregasse um valor 
consciente e nã o alienado para vá rias funç õ es, e nã o 
somente uma. Constantemente, havia espaç o para 
refl exã o e discussão sobre o que se fazia, ou no que 
se propagava desse fazer para o mundo e vice-versa. 
São questões relativas a um viver criativo, aberto e 
partilhado que tangenciam o Minimuseu Firmeza.

Estrigas ao mesmo tempo em que acumula suas obras, 
documentos e objetos, constrói ramifi caç õ es subjetivas, 
conexõ es variadas, sem um iní cio ou fi m determinado. 

Ao longo de sua existência, o casal Nice e Estrigas, 
sempre que possí vel abria seu minimuseu a 
visitaç õ es, recebendo estudantes, pesquisadores, 
crí ticos, curiosos e amigos que, ora à sombra das 
árvores, ora sobre a mesa de doces na cozinha, 
se deliciaram com a arte do convívio, desafi ando 
conceitos que tentassem defi ni-lo.

Por fi m, um rápido balanço da seleção do 70º Salão 
de Abril. Foi realizada em tempo recorde, com 
605 obras de 383 artistas para selecionar 30 para 
premiação. Uma produção que veio de Fortaleza, 
da região do Cariri e de Sobral, demonstrando que 
não há fronteiras entre lugares na arte. Um número 

signifi cativo que impõe um olhar mais atento para 
formação, produção e divulgação desses artistas, cuja 
maioria poderia estar inserida em qualquer exposição 
nacional. Artistas jovens e experientes que produzem 
obras com o pensamento contemporâneo, imbricados 
diretamente com nosso tempo. Foi apostando no 
pensamento de que um salão de arte contemporâneo 
deve ser um local de escuta da produção artística que 
a curadoria realizou a seleção dos 30 premiados sem 
temas preconcebidos, mas a partir dos assuntos mais 
expressos nos trabalhos apresentados. O resultado 
são obras em diversas técnicas, apresentando 
discussões sobre gênero, memória, violência, política 
e território, distribuídas nos espaços expositivos 
por se relacionarem entre si para fortalecer as 
questões abordadas pelos artistas e ter um melhor 
entendimento do público visitante. 

O grande número de artistas inscritos nesta edição do 
Salão explicita a sua importância para o contexto das 
artes visuais em Fortaleza, de dar visibilidade à sua 
produção artística, repensando, em cada edição, seu 
formato, seu papel formador de uma cena das artes 
visuais na cidade e as condições para apresentar 
cada obra de forma que o público tenha um 
entendimento mais generoso sobre elas. Vida longa!

Jacqueline Medeiros
Herbert Rolim
Solon Ribeiro
Curadores do 70º Salão de Abril



9

Baobá no Minimuseu Firmeza
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CLEO DO VALE (WÀ COLETIVO)

E MARCELO FORTE

Fotografi a

Wà Coração Coimbra 

118 x 84 cm

2018

A obra Wà Coração Coimbra abre a série realizada nas 

ruas de Portugal e do Brasil com artistas convidados. 

Cleo do Vale (Wà Coletivo) cria e borda um coração 

sagrado com fogo e rosas para cravar o peito da 

fi gura feminina criada por Marcelo Forte. O desenho 

remete à imagem de Maria, mulher sagrada não pela 

santidade, mas pelo feminino. A fotografi a mostra 

a obra executada num muro de Coimbra e o seu 

segundo momento após a intervenção do público, com 

o seu coração roubado.

Cleo do Vale é designer multidisciplinar, graduada em 

Moda pela UFC, mestre em Gestão Social pela UFBA, 

doutoranda em Design de Moda na UMinho e professora 

da UFCA. É integrante do Wà Coletivo, grupo feminino de 

arte formado em 2018 que busca ressignifi car e levar 

as técnicas artesanais para as ruas. Participou da 7ª 

Bienal Internacional de Arte Postal (PB) e do #5 Festival 

Concreto (CE). Realizou obras nas ruas de 5 cidades 

brasileiras e 3 cidades portuguesas.
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JONAS VAN HOLANDA

Instalação

Triste Beiju

1,60 x 62 cm 

2018 – 2019

Inventário da viagem da mandioca na triangulação 

Brasil-Costa da África-Europa no contexto colonial 

e contemporâneo, pontuando a trajetória da planta 

antes de ser farinha de guerra no ocidente, quando 

tinha uma força sagrada, até a invasão europeia no 

Brasil e a descoberta da mandioca para eles, dando 

outra perspectiva à planta: a sua capitalização.

O projeto questiona a ancestralidade a partir do 

alimento e suas implicações sociopolíticas.

Jonas Van Holanda é artista cearense, trans não 

binário. O seu trabalho é baseado em subverter 

relações semânticas e criar referências estéticas com 

ferramentas e discursos anticoloniais.
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NAUER SPÍNDOLA

Desenho

Série Objetos da Má-Lida I 

83 x 46 cm

2019

Produzida a partir da ideia de uma arte sustentável, 

onde os materiais utilizados são recolhidos de 

descartes pela cidade, a obra fala da consumição dos 

homens e objetos, que após muito tempo de utilização 

no trabalho são rejeitados. O uso destrói a peneira, e o 

emprego constante na Má-Lida da peneira e da colher 

de pedreiro acaba o homem.

Nauer Spíndola nasceu em São Bernardo/MA, 

1960. Artista multimídia, curador e professor. Estudou 

desenho e gravura no Museu de Arte da UFCE. 

Participou de vários workshops de arte. Participou de 

mais de uma centena de salões, bienais e trienais. 

Possui premiações no Brasil e no exterior. Seus 

trabalhos estão em muitas coleções nacionais e 

internacionais.
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ROGÊ 

Videoarte

Genealogia

2019

‘Genealogia’ fala da relação que tenho com a 

matriarca da minha família, Dona Antônia, minha avó/

mãe. Avó pela ordem que ocupa dentro da estrutura 

familiar, e mãe por ter me criado e ajudado a me 

constituir enquanto pessoa. Nossa casa, na periferia 

de Pacatuba-CE, foi o espaço usado na construção 

da obra, que versa sobre política, mas também sobre 

afeto, sendo esses atravessamentos e enlaces que 

alimentam minha produção artística.

Rogeane Oliveira é atriz, escritora, estudante de 

Artes Visuais pelo Instituto federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE e do Curso de 

Realização em Audiovisual da Vila das Artes.
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SEM TÍTULO ARTE



23



24



25

EDUARDO FROTA

Instalação 

Revolver a Terra para Semear 

Heterotopias

Técnica: madeira, lona, 

vermiculita, mudas de pau-brasil 

2019

“Revolver a Terra para Semear Heterotopias” 

redimensiona a geografi a cultural do Brasil a partir 

da sensorialidade de gestos simples – cavar, mover e 

plantar – e a memória de revoltas ocorridas no país ao 

longo de sua história. O trabalho, que celebra 40 anos 

de carreira do artista, refunda o país em 27 caixotes-

territórios a partir da plantação de 100 mudas de 

pau-brasil.

Eduardo Frota nasceu em Fortaleza, em 1959, e 

iniciou sua produção artística no fi nal da década de 

1970 e início dos anos 1980. Mudou-se para o Rio de 

Janeiro em 1978, onde fez o curso Intensivo de Arte/

Educação (CIAE) da Escolinha de Arte do Brasil (EAB), e 

cursou Licenciatura Plena em Educação Artística pelas 

Faculdades Integradas Bennett, além de frequentar 

cursos e ofi cinas no MAM/RJ. Viveu por muitos anos no 

Rio, regressando a Fortaleza em 1992, onde vive até 

hoje. Participou da 3ª Bienal do Mercosul, da XXV Bienal 

de São Paulo, do CCBB de São Paulo, do MAM no Rio 

de Janeiro, do Museu Oscar Niemeyer em Curitiba, 

da Fundação Iberê Camargo de Porto Alegre e da 

Fundação Joaquim Nabuco em Recife.
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CENTRO CULTURAL 
CASA DO BARÃO DE 

CAMOCIM
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ANA PAULA VIEIRA

E LEONARDO CÂMARA

Videoinstalação

Zona

2018

Em meio a uma fumaça densa, que por vezes toma 

conta de toda a superfície, o fogo consome a terra 

seca e vai gradativamente criando uma atmosfera de 

distopia e devastação. 

Ana Paula Vieira é pesquisadora, realizadora 

e graduada em Cinema e Audiovisual pela UFC. 

Atualmente, é mestranda em Artes (PPGArtes 

ICA|UFC) e integrante do LAMUR - Laboratório de 

Artes e Micropolíticas Urbanas.

Leonardo Câmara é pesquisador e realizador em 

audiovisual, graduado em Comunicação Social – 

Publicidade e Propaganda na Universidade Federal 

do Ceará e integrou a quarta turma do Curso de 

Realização em Audiovisual da Escola de Audiovisual

da Vila das Artes.
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ANDRÉA SOBREIRA

Desenho

Recamo do Feminino

37 cm (cada peça)

2018

A investigação foi ganhando forma a partir de 

indagações a respeito da mulher e sua relação com o 

sangue, o qual pode aparecer de diferentes maneiras 

e sob diferentes aspectos no ciclo de vida da mulher. 

Na construção do trabalho, optei pelo bordado, técnica 

bastante associada ao feminino. Foi pensada a 

tradicional técnica com um discurso contemporâneo 

sobre a mulher e algumas questões referentes à mesma. 

Andréa Sobreira, atualmente, reside na cidade de 

Juazeiro do Norte – CE. Licenciada no ano de 2016 

em Artes Visuais pela Universidade Regional do 

Cariri – URCA, e segue como professora substituta 

na área de Artes Gráfi cas na mesma instituição. 

Participou de exposição individual entre 2013 – 

2014 no Centro Cultural Banco do Nordeste Cariri. 

Participou do Salão de Artes Visuais de Vinhedo – SP, 

no ano de 2016. Em 2018, participou como artista 

convidada da III Bienal Norte, que acontece em 

Sobral – CE. Tem interesse na abordagem de arte e 

política, com pesquisa e experimentações voltadas à 

problematização da mulher.
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CLEO DO VALE (WÀ COLETIVO)

E DIANA MEDINA

Instalação

Wà Coração Braga 

227 x 92 cm

2019

A obra Wà Coração Braga é a segunda da série de 

instalações. O coração, criado e bordado por Cleo do 

Vale (Wà Coletivo), traz a mescla de símbolos: a folha 

da carnaúba, árvore símbolo do Ceará, generosa, se 

presta a tantos usos, e a serpente em oroboro, ciclo 

da evolução, voltando-se sobre si mesma, remete 

ao movimento, à continuidade, à autofecundação ao 

eterno retorno. O desenho de Diana Medina exibe uma 

mulher negra, forte, nua, de peito e braços abertos, um 

corpo livre para o devir.

Cleo do Vale é designer multidisciplinar, graduada 

em Moda pela UFC, mestre em Gestão Social pela 

UFBA, doutoranda em Design de Moda na UMinho 

e professora da UFCA. É integrante do Wà Coletivo, 

grupo feminino de arte urbana formado em 2018 que 

busca ressignifi car e levar as técnicas artesanais para 

as ruas. Participou da 7ª Bienal Internacional de Arte 

Postal (PB) e do #5 Festival Concreto (CE). Realizou 

obras nas ruas de 6 cidades brasileiras e 3 cidades 

portuguesas.
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DIEGO DE SANTOS 

Desenho

Sem Título, da série Uma das 

partes, mas são muitas, iguais ou 

não, de um todo ou nenhum.

40 cm x 140 cm

2019

Os desenhos, realizados sobre pedaços de 

compensado descartados, comentam a falha dos 

projetos de revitalização quando o maquinário 

empregado nas mudanças são representados como 

possibilidade de habitação. A noção de morada é 

assimilada pelos resíduos deixados por projetos 

estagnados, sugerindo poeticamente a maneira como 

os territórios negligenciados vão desenvolvendo novas 

formas de habitar. 

Diego de Santos é formado em Artes Plásticas pelo 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Ceará – IFCE (2010). Frequentou o programa 

Imersões Poéticas, da Escola Sem Sítio – Paço 

Imperial, Rio de Janeiro (2017). Entre os principais 

prêmios e residências estão o Prêmio de Criação em 

Artes Visuais de Teresina (2016); Prêmio FUNARTE 

de Arte Contemporânea (2015); PIPA Online (2014); 

e Laboratório de Artes Visuais do Porto Iracema das 

Artes (2014).
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LOUISE FELIX

Fotografi a

Um registro de Louise caindo

1 x 1,50 m (cada)

2019

As fotografi as pertencem a uma série de autorretratos 

performáticos - “Meu corpo é uma narrativa (2017-

2019)” - que surgem a partir de uma investigação 

processual em arte e permitem a refl exão sobre as 

identidades, negociar memórias, experiências, criticar 

as políticas da aparência e as narrativas hegemônicas 

de corpos perfeitos, fortes, rápidos, alongados, leves,

saudáveis, dóceis.

Louise Felix, 1991. Fortaleza, Ceará. Artista, 

professora e pesquisadora graduada pelo Curso de 

Licenciatura em Artes Visuais no IFCE. Desenvolve 

processos autobiográfi cos, poéticos e híbridos a partir 

de sua relação com o seu próprio corpo e de um olhar 

atento voltado para si, colocando-se como o fulcro da 

obra de arte.
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MARIA CECÍLIA FELIX CALAÇA

Instalação

Afrotravessia

2018

Diferentes populações africanas foram sequestradas 

e forçadas a partirem na longa travessia do Atlântico. 

Despojados de seus pertences, mantinham consigo 

lembranças dos conhecimentos milenares, registrados 

nas mentes e nos corpos. O triste deslocamento 

signifi cou os últimos momentos de existência no plano 

terrestre para milhares de pessoas, que ao padecerem 

por maus-tratos foram jazer na ‘calunga grande’. 

Maria Cecília Felix Calaça exerce a função de 

professora na Faculdade Paiva Andrade e de vice-líder 

do Grupo Meio Fio Pesquisa e Ação, vinculado ao 

Projeto de Extensão do IFCE, em Fortaleza. Atua como 

artista e pesquisadora com ênfase em Artes Visuais, 

especialmente em Arte Africana e Afro-brasileira. 

Coordena o projeto/evento Consciência Negra: 

Diálogos Afros, no qual os saberes e fazeres de matriz 

africana têm protagonismo.
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RAISA CHRISTINA

E JAMILLE QUEIROZ

Fotografi a

uma palavra que não conhecia 

90x30 cm / 30x90 cm /

60x30 cm / 30x60 cm

2019

“uma palavra que não conhecia” é uma série de 

fotografi as feitas a partir da performance de uma 

escritora que se dá conta do desejo que não poderia 

ser posto em palavras. Enquanto movimenta-se, 

vermelha, sob a luz branca das onze horas, pondo o 

corpo quase como escultura, sólida em carne viva, ela 

expõe sua condição de mulher e artista que se narra, 

apaixona-se e produz autofi cção. 

Raisa Christina é artista visual e escritora (CE, 

1987). Mestre em Artes pelo PPGArtes ICA-UFC, 

pesquisou a poética do desenho partilhado e os 

percursos errantes de jovens skatistas em Fortaleza. É 

autora de “mensagens enviadas enquanto você estava 

desconectado” e co-autora de “danza”. Trabalha com 

ilustração e ministra ofi cinas de desenho e produção 

textual. http://corposonoro.tumblr.com/

Jamille Queiroz é artista visual (CE). Estudou Letras 

pela UFC e desenvolve trajetória na fotografi a em 

diferentes áreas, como moda, dança e antropologia 

visual. Tem ministrado formações em fotografi a, literatura 

e bordado, e segue investigando formas de inserção do 

bordado em diferentes superfícies imagéticas.



42



43

ZAKIRA

Instalação

Memórias de um homem

2019

Em “Memórias de um homem”, o artista toma como 

signo elementos da sua infância, na signifi cação 

dos simulacros das nossas emoções, sentimentos e 

segredos, sacralizando-os como termômetro da vida, 

evocando códigos de resistência e de transcendência 

das nossas idiossincrasias.

Zakira foi premiado em 2010 no Edital VII de 

Incentivo às Artes no Ceará; 2008 – Produção da 

Decoração do Carnaval de Fortaleza. Foi premiado, 

em 2007, no VII Salão de Outubro de Pacatuba (CE). 

Participa do projeto Talentos da Cultura, da Secult 

CE. Diversas participações em mostras coletivas, 

premiações, trabalhos em acervos públicos e privados 

no Brasil e no exterior.
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ESPAÇO CEGÁS DE 
CULTURA
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GUSTAVO DIÓGENES 

Gravura

Meninos e revólveres

45 x 58,5 cm – Tríptico

2018 / 2019

“Meninos e revólveres”, além de abordar questões 

referentes ao porte de arma, propõe refl exões sobre 

fatores antropológicos, psicológicos e sociais de 

uma relação intrínseca entre homem e arma de 

fogo. Nas gravuras, as crianças em azul ciano e as 

armas de fogo em magenta fazem uma referência à 

questões relacionadas à sexualidade e às fases do 

desenvolvimento psicosexual (Freud). 

Gustavo Diógenes é cearense, tem 36 anos, 

formado em Publicidade e Propaganda e cursa 

Licenciatura em Artes Visuais. Trabalha com pintura 

e gravura com cursos na área de serigrafi a, litografi a 

e xilogravura. Atualmente, trabalha na pesquisa 

“Meninos e revólveres”, onde o tema se desenvolve 

em trabalhos que vão da gravura à pintura.
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ISABELLA MONTEIRO

Instalação

Microscopia para Hamilton 

Monteiro 

Lupa: 10 cm x 10 cm x 8 cm 

Lâminas: 2,6 cm x 7,6 cm (6) 

2019

A instalação faz parte de projeto artístico relacionado 

à poesia do médico patologista Hamilton dos 

Santos Monteiro (1925 – 2012). Nessa série, busco 

transformar os poemas do meu avô Hamilton em 

outras linguagens artísticas. Microscopia é um recorte 

da mistura do cientista brilhante, poeta e avô amoroso 

- parte da minha memória afetiva. As palavras nas 

lâminas são fragmentos de poemas do seu livro 

Extrassístoles (1993).

Isabella Monteiro é cearense, diretora de arte, 

professora e artista visual. Está concluindo o curso 

de Licenciatura em Artes Visuais no Instituto Federal 

do Ceará. Suas áreas de interesse são em poéticas 

ligadas à memória, ciência, contemporaneidade, 

afetos e poesia. Atualmente, desenvolve processos 

poéticos relacionados à obra do seu avô, o poeta e 

médico patologista Hamilton Monteiro.
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JOHTA 

Instalação

Brazil ou Síndrome

do pequeno poder

29,7 x 42 cm

2019

“Síndrome do pequeno poder”, resumindo, descreve 

uma ação de alguém que, ao estar em uma posição 

de poder, abusa de sua autoridade sem se preocupar 

com as consequências. A obra embasa-se nessa 

teoria, vendo-a como um sintoma social, reproduzindo 

um jornal onde se veem apenas gravuras relacionadas 

a casos de violência por parte de alguma autoridade.

Johta é arte educador, artista e contista. Em 2017, 

participou do I Salão Universitário de Artes Visuais, da 

exposição Movência Poética. Em 2018, do 69º Salão 

de Abril, um dos premiados do 8º Prêmio Ibema de 

Gravura, e 1º lugar no IV Salão de Gravura da Escola 

de Artes e Ofícios. Publicado no livro Diversidade e 

Resistência - Coletânea Literária LGBT.
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JÚNIOR PIMENTA

Fotografi a

Tem que sair 

70 cm x 60 cm (cada)

2019

Esse trabalho surge da continuidade de uma pesquisa 

que o artista vem desenvolvendo há algum tempo 

sobre processos migratórios e pertencimento. Em 

Fortaleza, as disputas de territórios por facções 

criminosas começaram a expulsar famílias de suas 

casas, e o “aviso” de despejo acontece também a 

partir de frases escritas nas paredes, neste caso, das 

próprias casas. Um processo de demarcação violento.

Júnior Pimenta é artista visual. Vive e trabalha 

em Fortaleza. Mestre em Artes pelo PpgArtes da 

Universidade Federal do Ceará. O artista também 

atua como editor, curador e educador, sempre em 

um processo indissociado de sua prática artística. 

Pimenta tem obras nos acervos públicos do Banco do 

Nordeste, Museu de Arte Contemporânea do Ceará 

– Dragão do Mar, Prefeitura de Fortaleza e Centro 

Cultural São Paulo.



54



55

TERRORISTAS DEL AMOR 

Instalação

Pinturas para a Guerra

2019

Obra criada por meio de pesquisas de proteção e 

autocuidado do corpo negro na contemporaneidade, 

desdobrando-se em várias versões sobre como ser 

mulher numa sociedade machista patriarcal, que nos 

exclui, oprime e mata. Uma narrativa que compõe 

outra realidade, buscando as forças ancestrais das 

mulheres que lutaram e seguem lutando até hoje, 

perpassando seus conhecimentos e refazendo este 

mundo dia após dia.

Terroristas del Amor é um coletivo formado pelas 

artistas fortalezenses Dhiovana Barroso e Marissa 

Noana. O coletivo teve início em 2018 e atua 

com diversas linguagens, entre elas ilustrações, 

bordados, animações, fotografi as, quadrinhos e outras 

experimentações no campo das artes visuais. Suas 

obras são, em grande maioria, autobiográfi cas, e falam 

sobre os seus corpos e vivências nos espaços da cidade.



56



57

THADEU DIAS

Instalação

Arquipélago

2018 

A metáfora insular é algo de arcar com o possível 

da carne e do olhar, de respeitar o indizível, do que 

podemos acolher e do que devemos abandonar. É 

estar em um território primeiro de si, conquistá-lo 

e também deixar-se conquistar. A ilha versa sobre 

a solidão fundamental: condição que nos conduz a 

retornos, reencontros, recriação de mundos. É pedido 

de que sejamos travessia com e no próprio corpo.

Thadeu Dias cria imagens e objetos e também 

escreve. Expôs, em 2016, o Quarto D’água, com 

Flávia Rodrigues; expôs no Preamar de Artes Visuais 

e foi premiado no 2º Ilustra Porto, ambos da Escola 

Porto Iracema das Artes. Em 2017, participou do 

Séries Sobre o Sutil, do Descoletivo, 68º Salão de Abril 

Sequestrado e Encontros de Agosto: Fronteiras - Olhar 

Adiante. Em 2018, expôs na coletiva Ant_ Corpo, na 

Sem Título Arte.
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WALÉRIA AMÉRICO

Instalação Sonora

Concerto Intermitente

6’26’’

Edição Sonora: Waléria Américo e 

Marcelo Rossas

2019

Concerto Intermitente abre um campo de colaboração 

para pensar sonoramente um contrassom diante da 

violência. Qual a composição que segue o som do 

tiro? Quem ouviu os 80 tiros? Ou ainda: de onde vem 

o tiro? São perguntas para o corpo e para a alma 

humana. Redesenhar o som aparece como processo 

para rever o sentido da paz frente à escuta da dura 

realidade. 

Waléria Américo é artista visual e mestre em 

Arte Multimedia – Performance & Instalação pela 

Universidade de Lisboa. Suas experimentações 

artísticas põem em tensão questões que permeiam o 

corpo e o entorno, a arquitetura e a paisagem, abrindo 

novas perspectivas de orientação espaço-temporal 

que, no entanto, nunca se deixam fi xar. Trabalha 

majoritariamente com registros fotográfi cos ou em 

vídeo, muitas vezes de performances que terminam 

por integrar instalações, também passando pelo 

objeto, desenho e experimentações sonoras.
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CENTRO CULTURAL BANCO 
DO NORDESTE
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CENTRO
CULTURAL BELCHIOR

As obras da 70ª edição do Salão de Abril, instaladas no Centro Cultural 
Banco do Nordeste de Fortaleza (CCBNB), foram transferidas para o Centro 
Cultural Belchior, seis dias após a abertura da exposição no primeiro espaço.

A mudança atendeu à demanda dos artistas que tinham seus trabalhos 
expostos no local, após o Banco do Nordeste retirar parte da instalação 
performática “O que pode um casamento (gay)?”, assinada pelos artistas 
Eduardo Bruno e Waldírio de Castro, sem acordar com os autores da obra 
e com a produção do evento. O ato gerou uma ampla discussão sobre 
censura, homofobia e o papel da arte contemporânea.
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ANDERSON MORAIS

Desenho

Garotos 2019

36 x 47 cm – Tríptico

A série “Garotos 2019”, tem como tema central 

o próprio desejo. O artista investe em um traçado 

monocromático, preenchido pela cor azul e preta. 

Emaranhada às palavras do livro apropriado, essa 

representação parece ganhar força pela maneira 

simples com que lida com o desejo e a sexualidade 

entre homens.

Anderson Morais é graduado em História, e 

especialista em Arte, com ênfase em Música, pela 

UECE. A pesquisa do artista gira em torno das 

questões de gênero, corpo, desejo. Suas obras já 

foram exibidas na Galeria Sem Título, Fortaleza (2018); 

no 68º Salão de Abril Sequestrado, Fortaleza (2017); 

Mostra Internacional Imprima, Instituto ECOA, Sobral 

(2012), entre outras. Foi ganhador da 11ª edição do 

Programa Rede Nacional Funarte Artes Visuais.
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EDUARDO BRUNO

E WALDÍRIO CASTRO

Instalação – Performática

O que pode um casamento (gay)?

2019

A instalação-performática consiste em um trabalho 

autocartográfi co acerca da homoafetividade no 

cenário contemporâneo, a partir da exposição dos 

“resquícios” do casamento-performance de Eduardo 

Bruno e Waldírio Castro. O casamento ocorreu em 

janeiro de 2019, e, na semana que antecedeu o 

evento, os performers-esposos realizaram sete 

ações performáticas, além do próprio casamento, 

em um “trem da alegria”. Com isto, na instalação-

performance os artistas-esposos montam um espaço-

memória das sete performances-casamento, além de 

realizarem um (re)casamento.

Eduardo Bruno é artista-pesquisador-docente. 

Mestre em Artes Cênicas - ECA/USP, especialista 

em Semiótica - UECE e graduado em Lic. em 

Teatro - IFCE. Tem experiência na área de Artes com 

ênfase nos seguintes temas: arte contemporânea, 

performance, utilização de espaços não convencionais 

e intervenção urbana.

Waldírio Castro é artista do corpo permeando as 

linguagens do Teatro, da Dança, da Música e da 

Performance. Atualmente cursa a Especialização em 

Semiótica-UECE e o curso Tec. em Dança do Porto 

Iracema das Artes. Tem interesses nas pesquisas do 

corpo para a cena de modo expandido e adisciplinar.
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ELSA VON FREYTAG-

LORINGHOVEN, ARIEL VOLKOVA, 

HONÓRIO FÉLIX, NATÁLIA 

MOURA, SARAH NASTROYANNI, 

WILLIAM PEREIRA MONTE, 

YULE BERNARDO, NO BARRACO 

DA CONSTÂNCIA TEM!

Instalação

A fonte

2,7 x 2,7 x 0,7 m

2019

Um mictório ocupou o lugar de arte e, então, surgiram 

muitas questões. Problematizando técnica, autoria e 

originalidade, “A Fonte” (1917) se tornou um paradoxo, 

ao se tornar um marco. Atualizando as defi nições 

dessa obra idealizada por Elsa, mas roubada por outro 

artista, “A Fonte”, de 102 anos, depois refaz o mictório 

em vírus, vídeos, lambes e cartas.

Elsa é vírus internético, e não mais R. Mutt. Com 

Ariel, Honório, Natália, Sarah, William, Yule e Barraco, 

realizou os dípticos de lambes #hatersdeduchamp 

e #facavocemesmoasuafonte; o vídeo elsa.exe; a 

performance Baronesa falida visita (realizada no PTNSTP 

na Bienal de Dança do Ceará e, não-ofi cialmente, no 69º 

Salão de Abril); e a instalação A Fonte.
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JONAS VAN HOLANDA

Videoarte

Nomes de Abismo 

2019 

Como fi ccionamos a língua para produzir 

subjetividades monstruosas? A nossa espinha guarda 

a memória de um português inventado para nos 

matar. Pequenos mundos acabam para construirmos 

um futuro dissidente do colonial. Precisamos 

desaparecer para existir.

Jonas van Holanda é artista cearense, trans não 

binário. O seu trabalho é baseado em subverter 

relações semânticas e criar referências estéticas com 

ferramentas e discursos anticoloniais.
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LEO FERREIRA

Desenho

Cacimbas sem Fundo

77 x 45 cm

2019

A série de desenhos, realizada em um caderno 

pessoal, é uma exploração da fi gura da Cacimba 

como símbolo de portais, meios, caminhos, pontes. 

O trabalho teve início a partir de uma memória 

de infância do artista, onde a criança de então se 

debruçou sobre o topo de um poço na busca de 

descobrir uma dimensão extraordinária, secreta, o 

esconderijo do perigo, das ideias.

Leo Ferreira é artista visual cearense, de Juazeiro do 

Norte. Graduado em Design de Produto, produz entre 

os campos convergentes das Artes Visuais, Design 

e Joalheria Contemporânea. Desenvolve pesquisas 

em grupos e individuais, que envolvem a linguagem 

do desenho, investigações plásticas e materiais da 

ourivesaria com as poéticas do cotidiano, a casa, os 

objetos ordinários e as relações entre o corpo e a 

manufatura.
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LEO FERREIRA

Desenho

Inseguranças

85 x 40 cm

2018

O trabalho consiste num conjunto de 5 desenhos e 

de 5 objetos em madeira e metal. As ansiedades e 

as tensões a que nos submetemos, as incertezas, 

os namorados, os prazeres que temos com outro 

ou sozinhos, a relação que criamos com nossas 

ofi cinas de trabalho, por assim dizer... Esse conjunto 

de insatisfações e crises chegam ao cúmulo da 

ansiedade no corpo e na mente e geram essas fi guras 

misteriosas, inseguras.

Leo Ferreira é artista visual cearense, de Juazeiro do 

Norte. Graduado em Design de Produto, produz entre 

os campos convergentes das Artes Visuais, Design 

e Joalheria Contemporânea. Desenvolve pesquisas 

em grupos e individuais, que envolvem a linguagem 

do desenho, investigações plásticas e materiais da 

ourivesaria com as poéticas do cotidiano, a casa, os 

objetos ordinários e as relações entre o corpo e a 

manufatura.
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LUCAS DILACERDA

Fotografi a

Monstras

1,43 x 1,26 m

2018

Dissidências de gênero e sexualidade em corpos 

mutantes que usam o close, a moda, o pensamento 

e o deboche como armas ético-estético-políticas 

de resistência aos modos de vida hegemônicos, 

materializando novos modos de experimentação do 

corpo, da vida e de ocupação na cidade, proliferando 

uma legião de monstros, fungos e devires-mutantes, 

um exército de monstras, ciborgues, alienígenas e 

não-humanas.

Lucas Dilacerda é artista e fi lósofo. Pesquisa 

Estética e Filosofi a Contemporânea no Programa de 

Pós-Graduação em Filosofi a da UFC, onde coordena 

o Laboratório de Estética e Filosofi a da Arte. Foi 

pesquisador do Núcleo de Pesquisa do Museu de Arte 

Contemporânea do Ceará e curador da exposição 

“Soterramento” (2018). Atualmente, é coordenador 

do Laboratório de Arte Contemporânea e do Grupo de 

Estudos em Arte e Decolonialidade.
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MARINA DE BOTAS

Pintura

Projeto de fundação de um país

4 x 1,30 m

2019

Uma tela que remete a um quadro branco, uma 

pintura feita de escritos que compõe um projeto de 

tornar independente um bairro da cidade e criar um 

país autônomo e autogerido por seus habitantes. O 

público também colabora, escrevendo nesse quadro. 

A sociedade civil organizada pode transformar mesmo 

o mundo? Podemos criar alternativas quando o 

governo de nosso país não nos representa? Uma ideia 

utópica e que a obra quer mostrar não ser tão difícil 

assim de acontecer. 

Marina de Botas trabalha com diversas linguagens, do 

vídeo ao desenho. Permeia seus trabalhos uma ideia de 

mundo outro, fora dos padrões materiais e morais do 

capitalismo periférico: uma proposta de nova realidade, 

mais justa, livre e criativa.
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MATHEUS MATOS

Videoarte

Repositório de coisas vivas

2018

Sobreposições de imagens e sons que revelam a 

qualidade viva das coisas que compartilham o mundo 

que habitamos, coisas que se movem através do 

tempo, se entrelaçam e se transformam mutuamente, 

em percursos contínuos de devir.

Matheus Matos é artista visual, com foco de atuação 

em desenho, videoarte e fotografi a. Nasceu em 1995, 

em Sobral, e vive em Fortaleza desde 2015, onde 

estuda Licenciatura em Artes Visuais pelo Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – 

IFCE. Atualmente, é membro do grupo de pesquisa em 

arte Meio Fio de Pesquisa e Ação.
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TON ALMEIDA E FÓRUM DE 

CULTURA DO GRANDE BOM 

JARDIM

Performance

O que Resta?

2019

Ponto, linha e ponto. A performance propõe um 

desenho expandido no tecido social da cidade de 

Fortaleza, ligando o CCBJ ao Instituto Dragão do Mar 

por uma linha vermelha, levando as pautas culturais 

das margens ao centro.

Ton Almeida é educador, realizador audiovisual 

e artista multimídia. Seus trabalhos buscam 

estabelecer pontes entre memória social, territórios 

em situação de resistência, movimentos sociais e 

coletivos culturais.
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PERFORMANCE
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SIMONE BARRETO

Performance

Hoje não bordarei fl ores

2019

Em um grande tecido de algodão cru, bordamos 30 

fi guras femininas. Esse número é a quantidade de 

vítimas de feminicídio no Ceará, do ano de 2018 até 

março de 2019. A ação coletiva foi realizada nas 

cinco aberturas do Salão de Abril e contou com a 

participação de muitas mãos. Enquanto bordamos, 

conversamos e reafi rmamos laços de confi ança e 

apoio, formando uma rede em torno da construção 

desse bordado, que será um estandarte à lembrança 

dessas mulheres que tiveram suas vidas ceifadas pela 

violência, misoginia e machismo.

Simone Barreto é natural de Fortaleza, Ceará, é artista 

visual e arte-educadora. Realizou o projeto Mulheres 

do Quinari, na cidade do Quinari / Acre. Participou de 

diversas exposições coletivas e residências artísticas, 

entre elas a residência artística no espaço Lugar a 

Dudas, situado em Cali, Colômbia. Desenvolveu a 

pesquisa Ouro Branco no Laboratório de Artes Visuais do 

Porto Iracema das Artes em 2016.
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PERFORMANCE
VIRTUAL
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LEONARDO FERREIRA

Performance Virtual

Troco Likes

2018

Um perfi l na rede/aplicativo Instagram alimentando 

narcisisticamente o feed em busca de likes, moeda 

de troca do “capital afetivo” contemporâneo. Tal 

cotidiano, mais que outros, não passa de imagem: 

um personagem criado num “videogame” popular. 

Fotografi a sem luz. Arte para fora da galeria. Uma 

ação performática no terreno do virtual.

Leonardo Ferreira é radicado no Ceará desde 2003, 

mestre em Comunicação e Cultura Contemporâneas 

(UFBA), além de especialista em Audiovisual em 

Meios Eletrônicos e bacharel em Comunicação Social 

(ambos pela UFC). Foi aluno do Curso de Realização 

em Audiovisual da Vila das Artes (Secultfor/UFC) 

e pesquisa a relação de jogos eletrônicos e arte 

contemporânea.
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OUTROS ESPAÇOS
MAUSOLÉU DO CASTELLO BRANCO

Foto: Edson Henrique Edição: Júlio Lira
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JÚLIO LIRA

Instalação

Do lugar de onde falamos

0,30 x 0,30 x 4,20 m

2018 – 2019

Diálogo com um legado arquitetônico dos anos 60 

e 70 marcado por uma promessa de progresso. 

A tecnologia ancestral do encontro e da conversa, 

corporifi cada em tamboretes sertanejos, passa ser 

parte de um pilar capaz de sustentar toneladas de 

concreto e representações sociais. Uma instalação 

sobre a complexa relação entre fragilidade e potência.

Júlio Lira trabalha com instalações, vídeos, 

fotografi as, interações e situações urbanas; participou 

de vários Salões de Abril; destaca-se suas residências 

no El Levante, Argentina, na Conexão Artes Visuais 

da Funarte e no Programa Artista em Disponibilidade 

da 7ª Bienal do Mercosul; possui obras no acervo do 

MAC – CDMAC, do  CCBNB, obra na Radiovisual da 7ª 

Bienal do Mercosul.
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BORDAS E PESPONTOS:
O BORDADO NA ARTE 
CONTEMPORÂNEA CEARENSE

ATELIÊ DA NICE



91

O ateliê do Centro Cultural Casa do Barão transformou-se no Ateliê 
da Nice, com a exposição “Bordas e Pespontos: O Bordado na Arte 
Contemporânea Cearense”. Quando se fala de bordado na arte cearense, 
obviamente há um contexto de uma produção artesanal muito próxima 
dos artistas que, de uma certa forma, levam para o seu universo criativo 
esta proximidade. É o material à mão mais fácil de trabalhar, que pode ser 
retirado até de uniforme de manicômio, como Bispo do Rosário (SE) fazia.  

A relação entre as obras apresentadas foram costuradas pela curadoria 
de forma que fossem potencializadas determinadas situações de relação 
entre os trabalhos ali presentes. Apesar dos trabalhos terem sidos feitos 
independentemente, quando agrupados na exposição são contaminados  
um pelo outro; é o que faz a exposição interessante. 

Por acaso, o artista Efrain Almeida trouxe para a exposição um trabalho 
desenvolvido no Museu Bispo do Rosário (RJ) durante um projeto de 
exposição em que o artista fi cava por um período na Colônia Juliano 
Moreira desenvolvendo os trabalhos. A partir da frase encontrada na 

parede de um dos cômodos 
da Colônia, “O doente mental 
é como um beija-fl or que está 
sempre a dois metros de altura 
e nunca pousa”, trouxe para o 
artista a referência dos beija-fl ores 
recorrente nos seus trabalhos. 
Efrain Almeida apresenta, nesta 
mostra, uma obra que é um 
autorretrato de seus olhos sobre 
linho na cor azul, que lembram a 
cor das paredes da Colônia e do 
céu onde fi ca o Museu Bispo do 
Rosário no Rio de Janeiro. 

É o olhar do artista perdido no céu 
da criação um olhar “que nunca 
pousa”. Leonilson também teve um 
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encontro com Bispo do Rosário que 
modifi ca sua produção do fi nal de 
sua carreira, ampliando a utilização 
do bordado como meio expressivo. 
Da mesma forma, Solon Ribeiro 
apresenta um trabalho em vídeo 
realizado na cela do artista Bispo 
do Rosário. 
 
O que prevalece é a intenção de 
pensar o bordado como campo 
ampliado, e não só com a ideia do 
fazer manual, sem negar esse ato, 
uma vez que os trabalhos lidam 
com esse modo de fazer e com 
a introspecção do bordado, pois 
quando se borda, se vai refazendo 
aspectos da vida. É um momento 
de refl exão e de partilha, a exemplo 
do trabalho de Simone Barreto 
selecionado no Salão de Abril, “Hoje 
não bordarei fl ores”, uma crítica ao 
feminicídio no Ceará. Isso é pensar 
o bordado também como meio 
expressivo, sem uma preocupação 
com o decorativo ou com os 
aspectos mais tradicionais de ofício 
perfeito, mas o bordado como 
uma linguagem artística. Ser uma 
linguagem potente que comunica. 

Assim, temos o vídeo sobre o 
Leonilson, “Um oceano inteiro para 
nadar”, que apresenta um aspecto 
do homem fazendo bordados. O 
que esbarra na questão de gênero, 
em que é recorrente o pensamento 
de que o bordado é um trabalho 
feminino. Letícia Parente borda na 
sola do pé “Made in Brasil”, este 
ato é como se desse um certifi cado 
de brasilidade, mas tem o aspecto 
quase desagradável da própria 
ação, que produz certa violência 
no corpo com um bordado, que 
é ligado ao delicado e feminino. 
Por outro lado, há um diálogo 
com Carlos Macêdo, que também 
num ato de certa violência perfura 
a parede para construir uma 
“bainha”, mas ao mesmo tempo 
constrói uma imagem delicada 
com o cordão preto como linha e o 
branco da parede. 

Vemos um padrão no grupo de 
trabalhos da Efi mia, com sua 
geometria, e os dois bordados da 
Lúcia Galvão com uma espécie de 
natureza selvagem que ao mesmo 

tempo são gráfi cos, desenhos 
que se enlinham e tangenciam o 
trabalho da série “Brancos”, de 
Heloisa Juaçaba, que num ritmo 
construtivo da geometria pelas 
sombras e relevos dos punhos de 
rede matematicamente calculados. 
Simone Barreto, com a obra 
“Caderno de Viagem”, discorre 
sobre os caminhos do algodão 
que a artista percorreu em 675 
km transformados em um bordado 
com 6,75 m sobre as memórias 
das mulheres que trabalharam 
com o algodão no Ceará. Salete 
Rocha traz um objeto-pintura 
onírico da melhor fase artística. 
Os trabalhos da Virginia Fukunda 
trazem o universo das fábulas, 
em que reconta a história de sua 
família bordando com delicadeza 
sobre fotos impressas em tecidos. 
Estão totalmente conectados com 
uma das ideias que perpassa a 
exposição como o autobiográfi co e 
fi ccional. 

Jacqueline Medeiros
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CARLOS MACÊDO

Costura (sutura) sobre alvenaria 

Sem título

2019 
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EFÍMIA 

Tecelagem

Construção abstrata

120 x 90 cm

Década de 1960
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EFRAIN ALMEIDA

Bordado em tecido

2019
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HELOÍSA JUAÇABA

Pintura

Relevo

60 x 60 cm

1982
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KAREN HARLEY

Videoarte

Oceano Inteiro pra Nadar

19’35”
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LETÍCIA PARENTE

Videoarte

Marca Registrada

8’

1975
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LÚCIA HELENA LIMA 

Bordado 

Mato Branco I

30 x 21 cm

2017

LÚCIA HELENA LIMA 

Bordado 

Mato Branco II

40 x 26,5 cm

2017
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SALETE ROCHA 

Pintura

S/Título

50 cm de diâmetro

1982 



101

SIMONE BARRETO

Objeto

Campo Branco

2017
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SOLON RIBEIRO

Videoarte

O Arquiteto dos sonhos

Câmera e Edição: Luciana Magno

Trilha: Danilo Carvalho

8’ 58”

2017
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VIRGÍNIA FUKUDA 

Bordado / Fotografi a

As últimas férias

39 x 27 cm

2017

VIRGÍNIA FUKUDA

Bordado / Fotografi a

Batismo coletivo

35 x 28 cm

2017

VIRGÍNIA FUKUDA

Bordado / Fotografi a

Renovação da vida

25 x 39 cm

2017
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ATELIÊS A programação do 70º Salão de Abril percorreu 
diversos espaços culturais da cidade. Além dos cinco 
locais ofi ciais que abrigaram as obras contempladas, 
a programação da mostra contou com visitação a 
diversos ateliês de artistas cearenses. 

O público pôde conhecer ateliês de grandes artistas, 
que abriram suas portas para compartilhar processos 
criativos com os visitantes. São eles, Roberto e Lúcia 
Galvão, Hélio e Efi mia Rola, Acidum Project, Sérgio 
Pinheiro, Sérgio Lima e Carlos Macêdo. O objetivo 
foi criar um circuito de espaços de visitação durante 
o período da mostra e fomentar a divulgação das 
iniciativas no âmbito da arte em Fortaleza.

PROGRAMAÇÃO DOS ATELIÊS:

Hélio e Efi mia Rola
Período de visitação: 12 e 19 de junho
Endereço: Rua Joaquim Ferreira, 911 – Lagoa Redonda

Roberto e Lúcia Galvão
Período de visitação: 13 de junho
Endereço: Av. Dr. Joaquim Frota, 132– Água Fria
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Acidum Project
Período de visitação: 15 e 16 de junho
Endereço: Rua Rui Monte, 274 – Antônio Bezerra

Sérgio Lima
Período de visitação: 26 e 28 de junho
Endereço: Rua Nogueira Acioly, 204 – Centro

Sérgio Pinheiro
Período de visitação: 27 e 29 de junho
Endereço: Rua Paschoal de Castro Alves, 51 –
Vicente Pinzón

Carlos Macêdo
Período de visitação: Mediante agendamento
Exposição: “Mergulho e Descompressão – Uma 
Possibilidade Narrativa da História do Salão de Abril, 
em 25 Obras”.
Endereço: Rua Barão de Aracati, 457 – Meireles
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PROGRAMAÇÃO FORMATIVA

Ações educativas têm ocupado cada vez mais espaço nas grandes exposições, propondo interlocuções entre público e obras, voltadas para formação de 
novos artistas. Esta edição da mostra alinha a curadoria do educativo com a curadoria do Salão de Abril por meio do Seminário “À Sombra do Baobá” como 
compromisso social de promover diálogos, compartilhar conhecimentos e trocar ideias, do ponto de vista histórico, conceitual e do pensamento visual. 

O BORDADO NA ARTE CONTEMPORÂNEA

A formação aconteceu em paralelo com a 
exposição “Bordas e Pespontos: o Bordado na 
Arte Contemporânea”, e tratou do lugar desse 
ofício na arte contemporânea, dos processos 
de criação, da consciência dos modos de 
produção, da parceria arte e artesanato e 
economia afetiva.

Programação

11 de maio
Palestra com o artista visual
Efrain Almeida (CE/RJ). 
Local: Ateliê da Nice, no Centro Cultural Casa 
do Barão de Camocim

16 de maio
Palestra “Metodologia projetual de Espedito 
Seleiro e sua relação com a criação em design 
de moda”, ministrada por Valeska Zuim (CE).
Local: Espaço Cegás de Cultura

06 de junho
Palestra “A Moda como Micropolítica de 
Transformação”, mediada pelo jornalista e 
consultor de moda Jackson Araújo (CE/SP).
Local: Auditório da Reitoria da Universidade 
Federal do Ceará (Av. da Universidade,
nº 2853 – Benfi ca)

INSERÇÃO DA ARTE CEARENSE NO 
CIRCUITO LOCAL E NACIONAL

Problematização do papel do colecionador, da 
instituição e do galerista no circuito da arte; 
atuação do artista e sua inserção no mercado 
de arte.

Programação 

23 de maio
Palestra com o pesquisador da Universidade 
Estadual do Ceará – UECE Guilherme Marcondes 
(RJ/CE); com o colecionador Sérgio Carvalho 
(DF); e o galerista Victor Perlingeiro (CE).
Local: Sem Título Arte

AINDA MUSEU?

Aborda o sentido de museu nos dias de hoje, o 
que se entende por museu orgânico e o lugar 
de espaços autônomos de artistas visuais e 
coletivos nesse âmbito.

Programação

Peça Teatral “4 Passos”, com o grupo 
Comedores de Abacaxis.

Palestra com Janaína de Melo (MG/RJ), mestre 
em Artes pela Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG); com Narcélio Grud (CE), artista 
visual; e Rachel Gadelha, produtora e gestora 
do Minimuseu Firmeza.



107

PROGRAMAÇÃO FORMATIVAPALESTRA COM O ARTISTA
VISUAL EFRAIN ALMEIDA
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PROGRAMAÇÃO FORMATIVA

POR VALESKA ZUIM¹

CONEXÕES ARTESANATO, ARTE E DESIGN EM  
ESPEDITO SELEIRO

As conexões artesanato, arte e design são um tema 
cada vez mais discutido e presente nos espaços 
culturais. O artesanato, como cultura local, manifesta-
se há muito tempo, por meio familiar, comunidades 
e costumes. Os valores e conhecimentos por ele 
transmitidos se tornaram importantes aliados na 
preservação das tradições e do patrimônio cultural.  
Falar desse tema é também abrir um parêntese 
para citar Aloísio Magalhães² (1997), Lina Bo Bardi³ 
(1994) e Mario de Andrade4 (1938), pioneiros da 
refl exão sobre o artesanato como cultura nacional 
e sua relação com o design. Eles acreditavam na 
cultura brasileira e concordavam que a valorização e 
o resgate da cultura eram responsabilidades sociais 
de todos. Aloísio Magalhães ainda dizia que tanto o 
artesão como o designer projetam e transformam seu 
produto, adaptando-o a novos tempos e contextos 
sociais, utilizando seus saberes e práticas para 
melhor estruturar a forma e as potencialidades de 
seu projeto. A primeira escola de design do mundo, 
Bauhaus, fundada em 1919, inicia suas atividades 
com artistas contratados como professores para os 
alunos de design, e esses professores integravam 
o ensino do design com o artesanato, por meio de 
ofi cinas práticas. 
 
O Manifesto Bauhaus dizia: “Arquitetos, escultores, 
pintores, é preciso passarmos todos a ser novamente 
artesanos! O artista é uma potenciação  do artesano. 
É indispensável para todo artista uma  base de 
artesano, que constitui a fonte primitiva da  criação 
autônoma individual”.

Mario de Andrade (1938), em seu ensino sobre o 
artista e o artesão, também falou dessa interação do 
artesanato com arte: “o artesanato é uma parte da 
técnica da arte, a mais desprezada infelizmente.  É 
parte da técnica, pois pode ser ensinada, mas que 

há ainda uma parte da técnica da arte que tem 
a objetivação, a concretização de uma verdade 
interior do artista”. Concordo com Mario de Andrade, 
quando ele diz que o artesanato é uma parte da 
técnica da arte, ou seja, é muito difícil fazer arte sem 
o fazer artesanal, entretanto é possível encontrar 
a objetivação e a concretização de uma verdade 
interior também no artesão. Quando o artesão 
utiliza o meio em que vive, o repertório de suas 
vivências, como fonte absoluta de inspiração para 
suas criações, também está utilizando essa verdade 
interior, concretizando um fruto autêntico, genuíno 
e funcional com seu fazer artesanal. Em verdade, 
Mario de Andrade também deixa claro, em seu 
ensaio que apoiava o fazer artesanal, pois dizia que 
“o objeto torna-se um testemunho não apenas do 
conhecimento técnico, mas, principalmente, da visão 
do mundo, de sua relação, homem e sociedade. 
O artesanato antes de tudo é o testemunho 
insofi smável do complexo homem/natureza”. 
Magalhães (1977, p.11), em seu conhecido texto 
“O que o desenho Industrial pode fazer pelo país”, 
sustenta que: [...] não há mais lugar para o velho 
conceito de forma e função do produto como tarefa 

1Valeska Zuim – Design, artesã, artista, 
proprietária da marca Zuim feito à mão; 
professora do curso de Design de Moda da 
Universidade de Fortaleza – UNIFOR; Mestre em  
Têxtil e Moda pela Universidade de São Paulo  - 
USP; Especialista em Arte – Educação – CEFET; 
Graduada em Estilismo e Moda – UFC.

2MAGALHÃES, A. E Triunfo? A questão dos bens 
culturais no Brasil. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
1997.

3BO BARDI, L. Tempos de grossura: o design no 
impasse. São Paulo: Instituto Lina Bo Bardi, 1994.

4ANDRADE, M. de. Macunaíma, aspectos da  
literatura  brasileira. São Paulo: Martins, 1938.
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prioritária da atividade, e que o design deve compreender o 
todo cultural, reconceituar a própria natureza da atividade, 
conhecer sua cultura local e buscar uma autenticidade no 
seu fazer. 

Citar o mestre Espedito Seleiro de Nova Olinda, sertão do 
Cariri – CE, é exemplifi car essas palavras de Magalhães, 
pois ele projeta e conhece todas as fases dos seus produtos. 
Ele planeja cores, tamanhos, funcionalidade, estrutura/
modelo. A identidade não é algo que está colado ao produto, 
já nasce com o objeto, faz parte de sua história de vida. 
Sempre morou no sertão. Foi onde trabalhou a vida toda, 
desenvolveu sua arte, suas produções e fi cou conhecido. 
Sempre utilizou seu meio social e cotidiano local como 
inspiração para seu trabalho, transmitindo, por meio  de 
suas peças, os saberes e a identidade local. Identidade essa 
que nos leva a pensar nas diversidades culturais brasileiras,  
em que em cada região difere uma da outra, trazendo essa 
identidade multicultural nacional. 

Analisando a trajetória do mestre artesão Espedito Seleiro, 
podemos constatar seu reconhecimento social  e  o  destaque  
do  seu  trabalho,  como  forma  da  distinção  artesanal, 
pois, cada vez mais, ele procura aprimorar a qualidade e 

apresentação dos  seus  produtos. Seu relato de história 
de vida traz narrativas de suas vivências e experiências, 
fatos valiosos por coserem sua vida individual ao seu 
contexto local, que, baseado em seu emaranhado de 
lembranças, desenvolveu uma maneira singular de 
trabalhar, criar e, ainda, de ensinar.

Na sociedade atual, a interação das diversas áreas de 
conhecimento é uma prática crescente na criação e 
desenvolvimento de vários produtos. O trabalho em 
conjunto do design e do artesão pode ser demonstrado 
como alternativa de melhoria para o mundo, com mais 
durabilidade e qualidade, uma vez que, com a crescente 
escassez dos recursos, o design sustentável é uma 
necessidade crescente. Borges5 (2003, p. 68) acrescenta 
que “o artesanato é um patrimônio inestimável, não 
deve ser congelado no tempo. E é na transformação 
respeitosa que entra o papel dos designers”. O 
artesanato é um bem material genuinamente local, em 
que a identidade cultural é enraizada pelas tradições 
populares. O fazer com as mãos requer inspiração, 
tempo e habilidade constituída muitas vezes pelo 
acúmulo de conhecimento entre gerações.

5BORGES, A. Designer não é personal trainer: e 
outros escritos. 2 ed. São Paulo: Edições Rosari, 
2003.
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PROGRAMAÇÃO FORMATIVA

POR GUILHERME MARCONDES

O SALÃO DE ABRIL E A SUA IMPORTÂNCIA 
PARA LEGITIMAÇÃO DE ARTISTAS

Em pleno século XXI, pode parecer óbvia a noção de que vivemos em 
um mundo conectado em rede, já que o advento da internet propiciou a 
agilidade da comunicação e trouxe mudanças para clássicos binômios, 
como indivíduo e sociedade, global e local. No entanto, as ditas conexões 
globais, embora aprofundadas, não se iniciam com a internet, mas 
com a exploração de territórios além-mar, iniciadas com as chamadas 
Grandes Navegações, que forjaram o que hoje compreendemos como 
América Latina, por meio da invasão e da escravização de pessoas, além 
de também terem sido responsáveis por conectar os distintos locais em 
um sistema econômico global, o capitalismo. Um sistema que, de acordo 
com autores como Vânia Bambirra (1974) e Ruy Mauro Marini (2000), 
é responsável por criar relações de dependência econômica entre ditos 
países desenvolvidos e os subdesenvolvidos. Mas o que tudo isto tem a 
ver com o Salão de Abril?

A noção de que vivemos em um mundo globalizado é comum, todavia, 
ao se adotar a ideia de que o mundo está conectado, é possível 
esquecer que tais conexões também produzem desconexões, ou seja, 
há exclusões. Ao referir aqui a denominada Teoria da Dependência, que 
trata, basicamente, de desvelar como o sistema capitalista, em termos 
macroeconômicos, produz uma relação de dependência entre países 
desenvolvidos e subdesenvolvidos, quero puxar um fi o para pensarmos 
como se dão as relações no campo artístico em termos de visibilidade e 
reconhecimento de artistas. Neste sentido, é interessante fazer menção 
às pesquisas de Alain Quemin (2013), sociólogo francês que questiona, 
justamente, o caráter global do campo artístico a partir da análise 
de rankings que, anualmente, defi nem quem seriam xs artistas mais 
importantes do campo artístico. Deste modo, Quemin demonstra que, 
apesar de vivermos em um mundo com cerca de 200 nações, xs artistas 
que fi guram em um dos rankings por ele analisados, estão localizadxs em 
apenas 21 delas. Ademais, xs artistas que aparecem em tais avaliações 
são, em geral: homens, brancos, com mais de 50 anos de idade e que 
ou nasceram ou vivem ou, ainda, possuem galerias que os representam 
nos Estados Unidos e/ou na Alemanha. Com estes dados, Alain Quemin 
possibilita a compreensão de que a despeito de vivermos em um mundo 
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globalizado, no campo da arte, 
como no campo econômico 
(pensando em termos de Teoria 
da Dependência), possuímos 
dominantes e dominados, centros 
e periferias, ou seja, há produção 
de desequilíbrios e desigualdades. 

De fato, há exposições, artistas, 
curadorxs e demais profi ssionais 
que circulam globalmente, 
entretanto, estxs não são muitxs 
e, em geral, advém e/ou vivem 
de/em alguns países, naqueles 
em que o circuito artístico é 
mais estruturado, contando com 
museus, galerias, feiras de arte 
entre outras possibilidades de 
fomento, circulação e visibilidade 
à Arte. Mas isto não se observa 
apenas em termos globais. 

Analisando o processo de 
legitimação de jovens artistas no 
Brasil, entre 2014 e 2017, pude 
constatar o desequilíbrio e as 
desigualdades de oportunidades 
em termos nacionais (Marcondes, 
2018). A análise de mais de 400 
biografi as de artistas participantes 
de três exposições coletivas, 
três residências artísticas e um 
prêmio, que tinham um caráter 
de abertura a artistas de todo 
território nacional e, por vezes, 
de artistas que residiam fora do 
país, foi possível constatar que, 
nos casos analisados, a maioria 
dxs jovens artistas selecionadxs 
pelas exposições e residências e 
indicadxs ao prêmio, nasceram e/
ou residiam na região Sudeste, 
sobremaneira nas cidades do 

Rio de Janeiro e em São Paulo, 
as duas capitais que possuem 
maior número de museus, 
galerias e demais instituições 
culturais do país. Deste modo, 
artistas provenientes e residentes 
nas regiões Sul, Centro-Oeste, 
Nordeste e Norte eram, de fato, 
pouco representadxs nos eventos 
analisados. 

Dito tudo a fi m de elogiar uma 
iniciativa tão longeva quanto 
o Salão de Abril, que chega a 
sua 70º edição em 76 anos de 
existência. Evento nevrálgico à 
consolidação do campo artístico 
cearense, como demonstra 
Kadma Marques Rodrigues 
(2011). O Salão de Abril deve 
ser comemorado não apenas 

por sua longevidade, mas, 
sobretudo, por ser um espaço 
de inserção, legitimação e 
consagração de artistas do 
Ceará. Independentemente de 
onde se situem, artistas carecem 
de legitimação e possibilidades 
de efetivação de seu trabalho. 
Contudo, em um contexto, 
como o brasileiro, em que 
nacionalmente artistas das regiões 
mais abastadas permanecem 
sendo a maioria daquelxs que 
são alçadxs ao reconhecimento, 
salões, exposições coletivas e toda 
sorte de eventos que promovam 
a inserção de artistas de lugares 
com o campo artístico menos 
denso, devem ser prestigiadas e 
proliferadas. A visibilidade obtida 
através de eventos como o Salão 
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de Abril pode ser o incentivo necessário a umx artista 
que pensa em abandonar sua carreira, por vezes, 
ainda em construção. 

O Salão de Abril, como qualquer evento artístico 
que conte com júris de seleção, é responsável por 
produzir inclusão e, ao mesmo passo, exclusão. Há 
quem seja selecionadx e há quem fi que de fora. 
Exemplar ao tratarmos de processos de exclusão, 
é o caso das mulheres artistas que, não somente 
no Salão de Abril, tiveram menos oportunidade de 
serem selecionadas e, assim, de adquirir visibilidade. 
Um olhar sobre o mapeamento de artistas e obras 
participantes no Salão é elucidativo. A década de 
1940, a primeira de existência do evento, contou com 
cinco edições, das quais participaram 50 artistas, 
dentre estes, 18 estiveram em duas edições e um 
em três, mas, fato é, que destxs 50 artistas, 40 eram 
homens artistas, 4 eram mulheres artistas e de 6 
não consegui informações que permitissem averiguar 
seu gênero. Agora, tomando apenas a 70ª edição do 
Salão, em se tratando da disparidade de gênero, a 
situação é distinta. Entre xs 30 selecionadxs, conta-se 
com 17 artistas homens, 12 artistas mulheres e umx 
artista não-binárix¹. Tomando este caso, relativo ao 
gênero, é possível constatar os ares de mudança que 
tomam o Salão de Abril e reforçam, destarte, a sua 
potência transformadora.

O Salão de Abril é mesmo uma iniciativa de fôlego, 
que contribuiu para a consolidação do campo artístico 
cearense e permanece fazendo história, propiciando 
a inserção, a legitimação e a consagração de 
artistas das terras alencarianas. Suas regras, 
fi nanciadores e organizadores foram alterados, mas 
isso somente demonstra o quanto ele está vivo, sendo 
constantemente repensado. Cabendo demarcar, por 
fi m, a importância do Salão para a Arte no estado do 
Ceará, sendo um espaço de construção e também 
de resistência no campo artístico nacional, do que 
nasce o desejo de que esta iniciativa seja mantida e 
também multiplicada. Vida longa ao Salão de Abril!

¹Não buscando atribuir gêneros que não sejam 
aqueles com que se identifi quem xs artistas, 
procurei conferir online catálogos, sites etc. que 
trouxessem os pronomes de tratamento com que 
são tratadxs, para não tomar apenas seus nomes 
de batismo como indicativo de seu gênero.
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PROGRAMAÇÃO FORMATIVA

POR VICTOR PERLINGEIRO

INSERÇÃO DA ARTE CEARENSE
NO CIRCUITO LOCAL E NACIONAL

Um cenário ou circuito de arte e sua inserção pode ser analisado por 
vários ângulos, tendo em vista que um sistema de arte é formatado 
por diversos agentes em seus campos de atuação: galerias, museus 
públicos ou privados, centros culturais, salões, projetos públicos, 
editais de pesquisa etc. Ressalto, ainda, os “espaços alternativos”, 
com atuação relevante na formação do artista, na visibilidade e 
circulação dos trabalhos já deixaram de ser “alternativos”, colaborando 
substancialmente com o cenário.

No caso da cidade de Fortaleza, há sempre um ponto forte de refl exão 
nos diversos âmbitos sobre a falta de dinamismo que esse circuito tem. 
É marcado também pela condição periférica frente aos grandes centros 
econômicos e também artísticos do país, sobretudo o eixo Rio de Janeiro 
e São Paulo. Historicamente, os centros fi nanceiros do mundo sempre 
foram polos de convergência em núcleos de criação de pensamentos 
científi cos e artísticos, concentrando também uma força de mercado 
para esses artistas. Isso fi ca evidente quando levantamos relevantes 
nomes da história recente do Ceará: Antonio Bandeira, Aldemir Martins, 
Letícia Parente, Sérvulo Esmeraldo, Leonilson entre outros. Todos 
construíram seus nomes e carreiras no eixo RJ/SP, a ponto de se 
tornarem referência da produção nordestina.

É inegável que existem outras cidades com um sistema de arte local 
com pungência. Em Fortaleza, um aspecto relevante aponta para 
alguns agentes que atuaram como motores de produção do cenário. 
Historicamente, ressalto o papel de duas mulheres marcantes, como 
Heloísa Juaçaba e Ignez Fiúza, ambas com atuação nos meios públicos 
e privados, fortalecendo o relacionamento da sociedade cearense 
com os artistas. Papel semelhante ao dos marchands e galeristas que 
abrangem outros objetivos, atuando de forma mais ativa como agentes 
de transformação da carreira dos artistas, consequentemente do próprio 
circuito de arte, na formação de acervos e do colecionismo. Exemplifi co 
o papel exercido pela Multiarte nessa atuação de formação de público 
e coleções, mas compreendo que uma ou duas galerias atuantes não 
formam um mercado dinâmico.

Hoje, a falta dessas fi guras, confi guram uma lacuna no desenvolvimento 
de mercado e inserção de artista no circuito, tendo em vista a escassez 
de galerias de arte locais, além do desalinhamento de seus projetos em 
relação ao que o sistema atualmente exige como pontos de convergência 
no grande circuito. 
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Outro relevante ponto dessa convergência são as 
instituições publicas e privadas de arte e cultura, 
que atuam como acervos, núcleos de formação, de 
conhecimento, de público e espaços de visibilidade 
e circulação. Hoje, Fortaleza conta com fortes 
instituições privadas com expressivos e valiosos 
acervos artísticos, como a Fundação Edson Queiroz 
e o Museu da Fotografi a. Porém, a cidade ainda vê 
seus aparelhos públicos com calendários tímidos e 
apenas um salão de arte, que por mais histórico e 
célebre que seja, sobrevive sendo uma das poucas 
alternativas expositivas da produção artística atual, 
contudo constantemente questionado se alavanca, ou 
não, o local para uma discussão nacional.

Cito como último ponto de convergência a questão da 
formação do artista em Fortaleza. Pensando formação 
como uma rede que inclui espaços como escolas e 
ateliês livres e centros acadêmicos formais, entre 
outros que se somam à lógica da formação do artista. 

Em Fortaleza, historicamente, alguns núcleos de 
formação existiram e sobreviveram por algum tempo 
de forma exitosa. Alguns investindo na prática e na 
difusão das diversas linguagens contemporâneas, 
como o Alpendre, outros com direcionamento 
acadêmico, com expressiva formação de uma 
geração de novos artistas, cito a extinta Universidade 
Grande Fortaleza. Infelizmente, estes são exemplos 
de ações descontinuadas. Atualmente, contamos com 
a Escola Porto Iracema das Artes na sua atuação 
de formação livre, e os núcleos acadêmicos do IFCE 
e ICA –UFC, todos como espaços expressivos de 
formação de arte. 

Acredito que esses fatores, no caso, a ausência 
deles, obrigam o artista local a se profi ssionalizar 
sozinho até mesmo antes de amadurecer sua 
produção. Hoje é imprescindível para o artista sem 
galeria, sem museu, sem espaço de formação e que 
deseja ingressar no sistema, que se torne disponível 
e preparado para este circuito. Nesse sentido de 

autoinserção, podemos pensar os ateliês 
como uma alternativa para além de 
local de trabalho, ou seja, centros de 
convivência, discussão e visibilidade da 
produção dos artistas. 

Um ponto positivo do mundo atual que 
vivemos é a disposição de informações, 
se existem poucos ou nenhum local para 
formação de pensamento crítico sobre 
produção de arte, existe uma outra 
infi nidade de informações disponíveis, 
como: revistas eletrônicas de arte, 
catálogos dos museus, palestras em 
instituições culturais que são exibidas 
ao vivo, catálogos online de teses e 
dissertações acadêmicas etc. São 
novos meios de se estar atento aos 
assuntos relevantes do circuito nacional 
e internacional.

Ainda assim, existem aqueles jovens 
artistas que já têm sua produção 
inserida em circuitos nacionais e 
internacionais, entre eles há pontos em 
comum: 1. Comprometimento integral 
de tempo e recursos com sua produção; 
2. Mesmo envolvidos em centros de 
formação, não largaram totalmente 
a produção visual; 3. Consciência da 
importância de um discurso alinhado 
com as questões do seu tempo; 4. 
Persistência.

A vida de um artista visual é bastante 
solitária, mas não precisa ser trilhada 
sozinha. Um circuito forte é aquele 
em que todos os agentes atuam e 
dinamizam o sistema, criando espaço 
para os mais variados discursos e 
linguagens. É preciso entender que o 
colecionador, o galerista, o curador, as 
instituições e, principalmente, os artistas 
como um todo precisam prosperar – 
essa é a logica de um circuito.
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PROGRAMAÇÃO FORMATIVA

POR JACKSON ARAUJO

A MODA COMO MICROPOLÍTICA DE
TRANSFORMAÇÃO FORMATIVA

A atual conjuntura global confi rma um futuro de 
incertezas, em que o presente se estabelece como 
canal estratégico de colaboração para o desenho 
do novo mundo, pautado pelas micropolíticas e seu 
potencial transformador. A moda é apenas uma delas.

A Moda -  narradora dos tempos  - se encontra numa 
encruzilhada em que se torna evidente, urgente 
e imprescindível a ressignifi cação de posturas 
socioambientais em seus processos de produção. 
A valorização da transparência, da criatividade e da 
participação horizontal converge para a construção de 
um novo mundo.

E é exatamente nesse cenário de profundas refl exões, 
em contraponto a rápidas tomadas de decisão, que se 
constrói a tal #ModaProNovoMundo, um dos propósitos 
que adoto nos projetos que desenho. Sempre 
focado na pesquisa, incentivo a construção de ações 
estruturantes que enxergam nas lacunas existentes 
entre os aprendizados formais das escolas de moda e 
a realidade do mercado um território fértil de incentivo 
para a formação de profi ssionais mais aptos a enfrentar 
as adversidades já postas e vivenciadas pela indústria 
de roupas, calçados e acessórios.

Na agenda dessas microrrevoluções cotidianas, 
uma potente forma de economia se fortalece como 
um novo patamar dentro do conceito de economia 
criativa, por vezes banalizado em pautas de um 
empreendedorismo autossufi ciente e nem sempre 
conectado com o bem exponencial. É o que chamo 
de Economia Afetiva, que parte da premissa de que 
vivemos uma nova era movimentada pelo senso de 
responsabilidade coletiva e por um novo poder regido 
pelo desafi o de organizar o todo -  vida social, política, 
econômica, cultural  -, a partir da criação de uma 
rede em que cada indivíduo se sinta parte de um 
movimento de transformação socioambiental.

Assim, se faz necessário repensar os vínculos de 
confi ança e credibilidade e questionar quais são os 
verdadeiros valores contemporâneos; quais vínculos 
queremos gerar, com quem e para quem.

Essa prática econômica visa conectar marcas, 
criativos e consumidores, promovendo novas 
interseções entre seus realizadores e a sociedade, 
servindo para colaborar, compreender, reverberar 
e articular movimentos de inovação, gerando 
valores éticos e sociais, mostrando que, mediante a 



116

circulação de conhecimento especializado, pode-se 
gerar um sentimento compartilhado e mútuo entre os 
participantes dessa rede, com refl exos em diferentes 
valores humanos, como a empatia, a amizade, a 
confi ança. Afetos, portanto.

As trocas estabelecidas pelos afetos pressupõem 
reciprocidade, impulsionando a circularidade dos 
processos. O que se defende é a importância da 
valorização de um sistema em que as relações de 
troca estabelecidas “modifi cam a visão mercantil de 
lastros econômicos para atos recíprocos e afetivos”.
Fortalece-se, assim, a ideia de uma economia de 
troca e compartilhamento como meio fundamental 
para a criação de novos valores em prol do coletivo, 
sendo a moda um excelente vetor de comunicação 
e ambiente propício para a experimentação de 
práticas inovadoras, em que: a troca de informação 
é fundamental para a compreensão do ambiente 
e do contexto a ser estudado; as práticas de 
ressignifi cação do consumismo fomentam a criação 
de uma “prosperidade compartilhada”; a cocriação 
inspira novas maneiras de pensar sobre o papel do 
indivíduo nas agendas da sustentabilidade.

É fundamental a coragem para investir no 
cooperativismo como forma de compartilhar ganhos 
e ratear perdas, sempre ressaltando que o saldo 
sempre será positivo na planilha que valoriza a 
aprendizagem e o exercício de valores éticos como 
sua principal moeda.

Assim, complementar ao nosso papel de apontar 
caminhos e desbravar territórios, ao adotar como 
propósito #ModaProNovomundo, exercemos ainda 
a promoção de valores humanos (sociais, afetivos e 
simbólicos) fortalecidos por confi ança e ética, que por 
sua vez potencializam o tecido social  -  ou a Trama 
Afetiva, em seu papel de conexão de diferentes 

perspectivas e realidades  - , 
promovendo a coesão de 
criatividade e produção em busca 
da prosperidade. Nesse mundo 
-  consciente, compartilhado, em 
rede, que quer construir marcas 
com propósitos transformadores 
- , novas oportunidades só serão 
aproveitadas por indivíduos que 
compartilham, que comunicam 
sua visão e suas intenções e que 
acreditam em fazer esforços para 
um bem maior.
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