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     A L E R I A S    S U B T E R R Â N E A 
 
Referência nacional em planejamento urbano, Curitiba fundamenta no ônibus seu sistema de 
transporte coletivo. Ônibus biarticulados, vias expressas exclusivas para ônibus, amplos terminais 
de passageiros e estações tubo são inovações implantadas com sucesso dentro da dinâmica da 
cidade, algumas delas desde meados dos anos 70, tornando as soluções para esse modal de 
mobilidade urbana uma referência até internacional. Hoje esse êxito também está em xeque, diante 
do intenso adensamento populacional da metrópole. Com a opção de infra-estrutura instalada, os 
terminais de ônibus passaram a ser lugar de destaque na geografia e locais de grande fluxo 
populacional, constituindo-se como equipamentos estratégicos da singularidade urbanística. 
 
Seis dos 21 terminais de ônibus situados em Curitiba – Cabral, Campina do Siqueira, Campo 
Comprido, Capão Raso, Hauer e Pinheirinho – possuem uma característica arquitetônica especial, 
são travessias subterrâneas para pedestres, estruturas que facilitam o acesso dos usuários a todos os 
trajetos de transporte oferecidos em cada terminal. 
 
Considerando a importância e a especificidade dessas passagens subterrâneas no cotidiano local, o 
projeto Galerias Subterrâneas foi proposto para enfatizar e re-significar esses ambientes também 
como lugares para a experimentação artística, como campo relacional de trocas simbólicas entre 
arte contemporânea e a comunidade. Numa visão estritamente funcionalista essas travessias 
constituem-se somente como estratégicos canais de orientação de fluxo para as massas 
populacionais, e para isso foram planejadas e construídas. Com as propostas artísticas ativadas, 
esses locais passaram também a despertar relações de pertencimento no público, instaurando até, 
em alguns casos, situações para manifestações participativas. 
 
A primeira edição do Galerias Subterrâneas ocorreu entre maio e agosto de 2008, com o 
financiamento do projeto Conexão Artes Visuais (2007), edital público do Ministério da Cultura do 
Brasil e da Fundação Nacional de Arte, com patrocínio da Petrobras. Nessa ocasião foram 
realizadas as propostas Ocupação, do coletivo InterluxArteLivre (PR), no Terminal Cabral; Re-
Paisar, de Marssares (RJ), no Terminal Campina do Siqueira; Marco, de Rubens Mano (SP), no 
Terminal Campo Comprido; Anamorfose: base para unhas fracas, de Alexandre Vogler (RJ), no 
Terminal Capão Raso; Descartógrafos, do coletivo E/Ou (PR), no Terminal Pinheirinho; Natureza 
Urbana, do coletivo BijaRi (SP), no Terminal Hauer; e Ouvidoria, de Lourival Cuquinha (PE), que 
também seria realizado no Terminal Pinheirinho, mas devido a restrições jurídicas o trabalho foi 
montado no Museu da Gravura Cidade de Curitiba. O coletivo BijaRi esteve representado por 
Geandre Tomazoni e Maurício Brandão. O coletivo E/Ou, por Claudia Washington, Goto e Lúcio de 
Araújo, além dos convidados do próprio E/Ou, Cleverson Salvaro (com a proposta Fure) e Ana 
González (com a intervenção Galerias Súbitas). O coletivo InterluxArteLivre teve a participação de 
André Mendes, Bruno Machado, Claudio Celestino, Fernando Franciosi, Fernando Rosenbaum, 
Goura, Jaime Vasconcelos, Juan Parada, Maria Andrade e Rimon Guimarães. 
 
Breve descrição desses trabalhos: Ocupação constituiu-se de retratos de corpo inteiro de usuários 
do terminal do Cabral, em escala aproximada a 1/1, os quais foram recortados nas siluetas e colados  
nas paredes da travessia subterrânea, criando um jogo de mimese entre os fotos coladas e o público 
transeunte, fixando no local um memorial de usuários do terminal de ônibus. Re-Paisar remixou a 
apreensão sonora da superfície do terminal de ônibus - com seus veículos,  conversas,  ruídos - e a 
deslocou para o subterrâneo da galeria, através de caixas de som, gerando alguma simultaneidade de 
espaços, uma memória recombinada de acontecimentos, e a percepção ambiental a partir da 
sonoridade. Marco foi composto de três "quadros-negros" (lousas de sala de aula) fixados numa das 
paredes da travessa subterrânea, os quais estiveram constantemente abastecidos de giz, 
oportunizando um espaço transbordante para a manifestação gráfica e textual dos transeuntes 



durante cerca de três meses, e instaurando uma pausa e uma possibilidade de encontro inusitado 
entre pessoas no fluxo contínuo e apressado do ir e vir cotidiano.  Anamorfose: base para unhas 
fracas, simulou - no interior da travessia e pelas ruas da cidade - uma campanha publicitária de um 
novo esmalte para unhas, provocando o público com uma imagem de conteúdo erótico e irônico, 
insinuando algo que para muitos chegou a ser até pornográfico, ainda que nada houvesse de 
explícito além da moral do próprio observador. Natureza Urbana propôs a re-funcionalização do 
outdoor como um jardim suspenso, subtraindo publicidade do cotidiano e reintroduzindo alguma 
natureza, sugerindo a possibilidade de reconstrução simbólica e ambiental da cidade, fazendo isso 
também com o uso de cartazes. Na travessia do Hauer foram colados cartazes com a imagem 
estilizada de um "outdoor-árvore" e num outdoor na rua montou-se o "outdoor-jardim" com mudas 
de orquídea, buscando suscitar no público uma conexão perceptiva entre as partes e lugares da obra. 
Ouvidoria desejou desconstruir costumes e testar os limites do contrato social associado ao serviço 
de telefonia pública, questionando sobre o público e o privado ao oferecer um serviço de telefonia 
gratuito ao usuário em troca da publicização imediata de sua conversa, a qual era re-projetada 
simultaneamente ao ambiente do entorno. Ouvidoria somente pôde ser realizado dentro do museu 
de arte - no Museu da Gravura Cidade de Curitiba -  como resultado da negociação com a empresa 
de telefonia apoiadora do projeto, que negou liberar a montagem da proposta inicial no terminal de 
ônibus para não infringir uma das regras de seu contrato de serviço público: a preservação do direito 
à privacidade do usuário. Descartógrafos apropriou-se da fama urbanística de Curitiba e inscreveu 
mapas de grandes dimensões nas paredes da travessia subterrânea do Pinheirinho, mapas que 
representavam o próprio entorno geográfico expandido do terminal - a região sul e áreas limítrofes 
com outros municípios, áreas de abrangência das linhas de ônibus ali radicadas. Esses grandes 
lambe-lambes cartográficos instauraram-se no local como descartografias e recartografias que 
sobrepunham as convenções gráficas existenciais elaboradas pela população participante - o 
território vivenciado ou desejado - à representação cartográfica oficial, com suas normas, limites, 
planejamentos e vontades de controle. O local da intervenção tornou-se lugar para encontro e 
manifestação, um território para trocas simbólicas apropriado pela população em trânsito, tendo os 
mapas permanecido no local por cerca de quatro anos, em interação com o público. E entre as 
propostas dos convidados do E/Ou, Fure foi uma discreta, mimética e inesperada possibilidade de 
percepção e convite à ação entre as lajotas do piso do terminal de ônibus; enquanto Galerias 
Súbitas avançou em frases sobre a cobertura modular de um terminal, escrevendo letras a partir da 
limpeza da fuligem, e incorporando a estrutura arquitetônica como possibilidade de conversa com o 
público. 
 
Para melhor situar o Galerias Subterrâneas dentro da história da arte de intervenção urbana em 
Curitiba1, no contexto das artes visuais, relembram-se aqui alguns acontecimentos. Primeiramente, 
o pioneirismo do polonês Bruno Lechowski e sua tenda nômade de exposição de pinturas - o 
Cineton - com a qual circulava pelo mundo, tendo presença prolongada na cidade em 1926, na 
Praça Zacarias. A partir de 1969, articulados por Adalice Araújo, os Encontros de Arte Moderna 
foram iniciativas abertas à experimentação artística no espaço público, e dentro deles ganharam 
destaque o Sábados da Criação coordenado por Frederico Morais em 1971, propondo uma vivência 
e ocupação artística coletiva da Rodoferroviária de Curitiba, proporcionando diversas situações 
relacionais e construtivas com os materiais disponíveis da obra de engenharia em curso. Em 1974, 
também nos Encontros de Arte Moderna, foram propostas diversas ações artísticas coletivas em 
espaço público, ou "eventos urbanos", como definiam as artistas propositoras e coordenadoras das 
atividades, Josely Carvalho e Jocy de Oliveira. Os Encontros continuaram até 1980, sendo que até 
1974 foram coordenados por sua idealizadora, a pesquisadora Adalice Araújo. Na metade dessa 
década surgia o Centro de Criatividade de Curitiba, no parque São Lourenço, gerando intensa 
movimentação no circuito local, com suas oficinas de arte e ações no espaço aberto. Em 1976, 
durante um semestre, o Praça da Arte agregou encontros dominicais multiárea na Praça Eufrásio 
Correia. Arte Paisagem, em 1977, foi um projeto de intervenções artísticas em outdoors da cidade, 
numa ação coordenada por Reynaldo Jardim. O ArtShow, em 1978, com duração de uma semana, 



foi como um grande happening de ocupação multimídia da Galeria Júlio Moreira, passagem 
subterrânea no centro da cidade, junto ao TUC - Teatro Universitário de Curitiba. Nos anos 80 
ocorreram as intervenções urbanas de grupos de artistas, como as ações de cunho político do 
Sensibilizar entre 1983 e 1986, e o jornal e cartazes de rua do Moto Contínuo, em 1983. O projeto 
Escultura Pública, em 1992, agregou  artistas e agentes culturais do meio das artes para a reflexão e 
prática associadas à arte no espaço público. Em 1995, o Arte Contemporânea na Universidade, 
junto à UFPR, conectou o espaço da Reitoria como campo para o experimento artístico. Antes, já 
haviam entrado em cena os painéis em concreto e azulejo de Poty Lazarotto,  assim como, em 
paralelo, ganhava evidência a forte tradição gráfica da cidade, com seus jornais e revistas de arte, 
principalmente entre o final dos 70 e início dos 90 - Anexo, Pólo Cultural, Raposa, Gráfica e 
Nicolau - os quais constituíam-se também como outras dimensões públicas do circuito de arte, 
inclusive das artes visuais2. A partir de meados dos anos 2000 afirmaram-se novamente no circuito 
de arte local as ações de coletivos de artistas, como o InterluxArteLivre, Orquestra Organismo, 
Couve-Flor - Mini Comunidade Artística Mundial e E/Ou, alguns dentre os que empreenderam (e 
ainda empreendem) um conjunto mais continuado e crítico de iniciativas, abrangendo tanto o 
espaço urbano quanto o intercâmbio com coletivos de outras localidades, e ainda, o próprio espaço 
virtual da internet como dimensão pública de atuação. Esses foram (e são) alguns dos 
acontecimentos que envolveram uma dinâmica mais coletiva com a cidade e sua população. Num 
contexto complementar, a arte do grafite de rua, ativa na cidade desde o final dos anos 80, tem 
também toda uma história própria, cada vez mais integrada ao circuito de artes visuais, e também 
seus próprios historiadores, como o escritor de graffiti Valdecimples e seu livro Espelho da Cidade. 
Além desses exemplos todos, resultado de organização e iniciativa colaborativa, nos anos 1990 e 
2000 também ocorreram algumas propostas individuais de arte na rua, gerando suas respectivas 
reverberações poéticas e políticas, como os projetos Pé com cabeça, de Octávo Camargo, em 1995; 
Sentença, de Maria Inês Hamann, em 1996; Intervenções em outdoors, de Yiftah Peled, em 1997; 
Ocupação, de Goto, em 1999; Maria da Luz, de Maria de Lourdes Gomes, em 2006, entre outros. 
Numa outra vertente associada ao tema aqui em questão, registra-se que mesmo eventos de caráter 
espetacular e pouco artístico acabaram circulando pelas calçadas e praças curitibanas, como o 
internacional Cow Parede (2007). 
 
Dentro desse contexto histórico e social da intervenção urbana em Curitiba, o Galerias 
Subterrâneas apresenta algumas singularidades, sendo a iniciativa que pela primeira vez 
oportunizou a realização simultânea de distintas propostas artísticas, em diferentes regiões do 
município, protagonizadas por artistas e coletivos de artistas locais e de outras cidades do Brasil. O  
projeto teve curadoria, organização e produção local, empreendidas pela EPA! - Expansão Pública 
do Artista. Além disso, as dinâmicas de contato social dessas propostas estenderam-se por até três 
meses, alcançando um grande público e gerando amplo envolvimento participativo.     
 
A segunda edição do Galerias Subterrâneas ocorreu na 5ª Bienal Vento Sul (atual Bienal 
Internacional de Curitiba). Essa segunda edição foi uma versão reduzida e diferenciada do projeto. 
Reduzida no sentido dos recursos financeiros disponibilizados à produção dos trabalhos, e também 
no número de participantes (somente 2), e ainda, no alcance público das propostas que seriam 
realizadas, visto estarem concentradas somente no Terminal de Ônibus Pinheirinho. E diferenciada 
nas características de sua realização, pois constituiu-se em dois núcleos de acontecimento: 1) uma   
exposição documental no Museu de Arte Contemporânea do Paraná (MAC-PR), estabelecendo 
conexões reflexivas entre os projetos ArtShow (1978) e Galerias Subterrâneas (2008)3; 2) a 
intervenção artística na travessia subterrânea do Terminal Pinheirinho, que acabou por efetivar-se 
somente na atualização digital de um dos trabalhos descartográficos do E/Ou.  
 
A arte pode ser exceção à regra, à cultura - visto a liberdade e criatividade na lida com os códigos 
culturais e percepções - entretanto busca reinserir-se na cultura (sociedade) como ampliação 
perceptiva e de consciência. O projeto Galerias Subterrâneas converge para essa concepção de arte, 



almejando jogar-se no diálogo social,  considerando que o espaço público e a arte de intervenção 
urbana, além de se inscreverem na "concretude" e "fisicalidade" da arquitetura e urbanismo, 
transitam também por uma psique coletiva, por um conjunto de memórias, por distintas 
experiências de vida e outros territórios possíveis. 
 
Goto 
Curador e coordenador do Galerias Subterrâneas 
Orientador de fluxos da EPA! 
Texto escrito em 17/03/2010, em Curitiba-PR. Revisado e atualizado em 02/01/2015.             
  
 
                                                 
Notas 
1 Informações complementares sobre o contexto histórico da arte de intervenção urbana e dos circuitos 
artísticos autodependentes em Curitiba podem ser acessados em textos anteriores que escrevi: Situação PR 
69/01…ndo…: curtos-circuitos, arte fora da rede oficial e fontes alternativas de criação. publicado em 3 
partes, nos dias 16, 23 e 30/12/2001 no Caderno G do jornal Gazeta do Povo, Curitiba, páginas 09, 07 e 03, 
respectivamente; e nos 3 primeiros números do Jornal Capacete, Rio de Janeiro, 2001 e 2002 (n.1 - páginas 
13 a 15, n.2 - 31 a 35, e n.3 - num dos encartes do projeto editorial). E também nos textos Geografia(s) do(s) 
acontecimento(s) e Sentidos (e circuitos) políticos da arte, publicados no Catálogo de Sinopses / Guia de 
Contextos Circuitos Compartilhados (Edital Arte e Patrimônio 2007: MinC / IPHAN / Petrobras / Paço 
Imperial / epa!. Curitiba: epa!, 2008), na página 19, e nas páginas 110 a 122, respectivamente. Outra fonte 
complementar de informações é o recente projeto O Corpo na cidade - performance em Curitiba, 
coordenado por Paulo Reis em 2009/2010, com fomento do Edital de Ocupação de Espaços da Fundação 
cultural de Curitiba. 
 
2 Importante antecedente editorial aglutinador do circuito de arte já havia sido a revista Joaquim, nos anos de 
1946 e 1947, assim como foi a revista Medusa de 1998 a 2000. 
 
3 A exposição da 5a. Bienal Vento Sul no MAC-PR permaneceu de agosto a setembro de 2009. 
 


