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Com diversos espaços institucionais expositivos e com um histórico de mostras oficiais e de 
acontecimentos autônomos reconhecidos nacionalmente, o circuito curitibano de artes visuais é 
bastante estruturado. Alguns artistas e feitos dessa cena chegaram e chegam a ter projeção 
internacional. Em relação ao contexto brasileiro pode-se constatar a precocidade do surgimento desse 
circuito, tendo em vista que os primeiros arranjos produtivos locais se efetivaram e começaram a 
fazer escola já na década de 80 do século XIX. Ainda assim, paradoxalmente, essa consolidada 
história - com suas tradições e rupturas - parece um tanto desencaixada de uma assimilação por 
parte da maioria das leituras sobre a produção artística brasileira, e isso se deve, essencialmente, a 
uma lógica ainda hoje em voga vinculada ao monopólio do discurso da indústria cultural brasileira, 
centrada nas maiores metrópoles do país - São Paulo e Rio de Janeiro - de onde provêm a maioria de 
suas referências, o que relega a um segundo plano, ou mesmo a uma certa invisibilidade, a cena 
artística de alguns outros centros urbanos cujos contextos produtivos foram também intensos, 
experimentais e singulares. Este texto pontua alguns aspectos da formação do circuito local - artistas, 
acontecimentos, instituições - enfatizando as iniciativas de circuitos autônomos (1), a partir das quais 
um recorte produtivo encontra-se parcialmente representado na mostra de vídeo vinculada ao projeto 
Rotação de culturas. A cena contemporânea e os circuitos autônomos foram valorizados também 
enquanto produções que buscam um diálogo mais direto com a sociedade, seja em trabalhos de 
intervenção urbana, processos colaborativos, ou ações vinculadas ao cicloativismo e ao ciberativismo. 
Almeja-se assim, contribuir para uma melhor apreensão social sobre a cena local - sem contundo 
fundar-se em regionalismos - e incrementar o diálogo contemporâneo das artes visuais. 
 
Um contexto social em constante recontextualização 
Diante da chamada à reflexão sobre o contexto das artes visuais no Paraná, conforme sugestão do 
projeto Rotação de culturas, a opção pela delimitação de foco ao circuito curitibano justifica-se por 
ser esse o ambiente com o acúmulo de maior história, diversidade de experiências, programação e 
aparelhagem institucionais, além de representar a cena urbana mais populosa do estado. 
Considerando-se o foco das trocas entre as regiões Norte e Sul, a diversidade de contextos produtivos 
locais surgiu como algo suficiente para um início do intercâmbio.  
 
Curitiba, assim como o Paraná, possuem uma geografia singular, clima singular, processo de 
ocupação territorial singular, ciclos econômicos singulares, formação étnica singular. 
Conseqüentemente, um histórico com produção artística diferenciada. Não houve uma composição 
social tão estável quanto em muitos outros lugares do Brasil, decorrente do processo tradicional e 
secular de colonização portuguesa, e da mistura do branco, negro e índio. Essa miscigenação também 
ocorreu, mas a população foi constantemente recomposta por novas levas de imigrantes e migrantes, 
e isso estabeleceu um situação em que não há uma identidade cultural muito sedimentada, ainda que 
a contribuição dos imigrantes europeus chegados principalmente a partir do final do século XIX tenha 
sido bastante determinante para uma re-estruturação básica da cidade, sobre  a qual os processos de 
mestiçagem continuaram tendo seu fluxo. Antes, a população indígena no Paraná havia sofrido 
drástica baixa devido às perseguições promovidas pelos  bandeirantes paulistas. Os índios, em grande 
maioria Guarani, já estavam aldeados em missões jesuíticas espanholas, que constituíam a Província 
del Guairá, a primeira tentativa de colonização do atual território paranaense, entre 1554 e 1634. Os 
índios foram caçados como mão de obra escrava para as fazendas paulistas, expulsos do território ou 
mortos. Essa varredura étnica justifica o baixo percentual de contribuição indígena na formação 
cultural da população paranaense, ainda que a toponímia indígena esteja bastante presente na 
geografia e nas cidades, a exemplo de Curitiba, um nome de inspiração tupi-guarani: muitos 
pinheiros, pinheirais. A quase totalidade do território paranaense estava à esquerda da Linha de 
Tordesilhas, e a caça ao índios serviu ao duplo propósito de exterminar a Província del Guairá, 
forçando a expansão das fronteiras de colonização portuguesa sobre a espanhola. A aniquilação das 
vilas espanholas de Ciudad Real del Guairá e Vila Rica Do Espirito Santo, e de outros treze 



aldeamentos missioneiros, também refletiram na ausência de uma maior herança cultural espanhola 
na cultura paranaense (2). A presença da população de afrodescendentes também foi relativamente 
baixa, pois à época do Brasil Colônia e boa parte do Império, a economia local esteve em situação 
secundária em relação aos grandes ciclos econômicos da cana de açúcar, mineração e café, não 
fazendo uso tão intenso de mão de obra escrava como na maior parte do Brasil. Curitiba foi afirmando 
sua crescente presença no campo dos acontecimentos a partir de sua participação estratégica em dois 
ciclos econômicos regionais, o tropeirismo e a erva-mate, ambos fundantes de uma integração e 
identidade sulistas. A economia e a indústria ervateira, centralizadas em Curitiba principalmente a 
partir de 1870, implantaram um primeiro grande progresso. Isso coincidiu com a chegada dos mais 
expressivos contingentes de imigrantes, e foi pouco após o Paraná ter se tornado Província 
independente de São Paulo, da qual desmembrou-se em 1853, sendo Curitiba a capital. Por ter se 
firmado como centro geopolítico, industrial, comercial e de serviços, outros ciclos econômicos 
surgidos posteriormente no estado repercutiram na economia curitibana, como a extração de 
madeira, a produção de café e de soja, a agropecuária e a agroindústria. Nos anos 70, além da 
implantação de uma reformulação urbanística na cidade, iniciou-se novo processo de industrialização 
com a implantação da Cidade Industrial de Curitiba, que passou a sediar outros empreendimentos 
nacionais e multinacionais, inclusive do setor automotivo, perfil produtivo que foi expandido e ainda 
mais internacionalizado a partir dos anos 90 junto à região metropolitana.  Se durante o período 
colonial, desde sua fundação em 1693, a cidade era vista como uma das vilas "mais modestas" do 
Brasil, como afirmou o naturalista francês Saint Hillaire quando de sua passagem por Curitiba  em 
1820, menos de dois séculos depois a cidade tornou-se o 4º maior PIB entre as cidades brasileiras, 
sendo a 8ª cidade mais populosa e a 9ª região metropolitana mais populosa (3).  
 
Entretanto, a riqueza urbana e a elite econômica locais não devem ser vistos como os fatores mais 
determinantes para o modelo de estruturação do circuito de arte local. Historicamente, não foi o 
anseio de uma elite local em querer projetar uma autoimagem de civilidade  europeizada que instituiu 
um circuito local e seus principais desdobramentos históricos. Ainda que isso tenha principiado no 
ambiente da pujança do ciclo da erva mate. Reportando à gênese desse modelo de circuito, antes ter 
ocorrido simplesmente o desejo de uma sociedade periférica em assemelhar-se aos parâmetros de 
valor das metrópoles européias, há de se considerar a própria formação étnica da sociedade local, ela 
mesma composta de expressivo contingente de imigrantes europeus, ou seja, uma periferia 
europeizada, dentre os quais artistas que tiveram atuação pioneira no ensino da arte e na afirmação 
das bases desse circuito (o português Mariano de Lima, o catalão Narciso Figueras, o norueguês 
Alfredo Andersen, o italiano Guido Viaro). É possível dizer até que, em alguns momentos da história 
da arte local, a enunciação de ideários artísticos vanguardistas e suas obras não raro foram 
dissonantes aos valores da própria elite econômica, conservadora em sua maioria. Vide a política de 
ensino gratuito e aberta a todas as classes sociais postulada pela Escola de Belas Artes e Indústrias do 
Paraná já no fim do século XIX, ou a temática de cunho social de dois dos principais artistas 
paranaenses do século XX, Guido Viaro e Poty. Ou mesmo o ideário revista Joaquim, irreverente e 
crítica à mentalidade conservadora das elites locais. E também o discurso anti-conservadorismo e 
aberto ao experimentalismo que permeia a obra da crítica de arte Adalice Araújo, que empreendeu a 
melhor pesquisa panorâmica sobre a histórica da arte no Paraná. Também na contemporaneidade, 
algumas mudanças de diretrizes nos rumos das políticas culturais para as artes visuais provém antes 
de debates críticos e proposições da classe artística que de uma consulta a algum petit-comité 
vinculado a uma suposta elite artística-econômica local. 
 
A instauração do circuito de artes visuais 
Na primeira metade do século XIX surge uma iconografia sobre a vida e a paisagem curitibanas: "João 
Pedro, O Mulato, artista curitibano, primeiro desenhista de humor atuante no Brasil" com "obras de 
sua autoria que fixam aspectos de Curitiba, Paranaguá e Nossa Senhora do Desterro-SC nos idos de 
1817" (4). A mais antiga paisagem de Curitiba, de 1827, é uma aquarela do pintor viajante francês 
Jean Baptiste Debret. Na segunda metade do século outros estrangeiros em passagem pela cidade ou 



que aqui se radicaram também a registraram em paisagens: John Henry Elliot (1855), Joseph Keller 
(1865), Hugo Calgan (em 1881), Caroline Templin (1888).  
 
A primeira experiência sistematizada de instauração de um circuito de artes visuais em Curitiba (e no 
Paraná) ocorreu sincronizada ao período desenvolvimentista oportunizado pela economia ervateira. O 
português Mariano de Lima fundou em 1886 a Escola de Belas Artes e Indústrias do Paraná, a terceira 
do gênero no Brasil (depois do Rio de Janeiro e Salvador), inspirada no modelo carioca. A Escola era 
em boa parte subsidiada com recursos da Província do Paraná e oferecia seus cursos gratuitamente 
aos interessados. Nos 16 anos em que esteve à frente da escola, antes de seu declínio, ela esteve 
orientada no  aperfeiçoamento cultural da população e no aprimoramento da indústria. A escola 
formou os principais escultores da cena local da primeira metade do século XX - Zaco Paraná e João 
Turim - e grande número de desenhistas de humor. Trabalhos de alunos da Escola foram exibidos na 
Exposição Universal de Columbia (Chicago-EUA, 1893), em que um projeto arquitetônico para uma 
nova sede da Escola em Curitiba, de autoria de Cândido de Abreu, recebeu inclusive um inesperado e 
inestimável prêmio de "medalha de ouro". Exposições com obras de alunos ocorreram também no Rio 
de Janeiro (1886) e em Curitiba (1897), sendo essa a primeira mostra realizada na cidade (5). Mariano 
de Lima criou também, em 1888, a primeira revista de arte do Paraná - A Arte - com sete números 
editados. Entre os professores da Escola estava o catalão Narciso Figueras, fato que, como nos lembra 
a historiadora Adalice Araújo, oportunizou  uma situação bastante especial: "pode-se imaginar o 
grande benefício que representa a presença de Narciso Figueras, exímio litógrafo, o que possibilitaria 
que os alunos estagiassem na Litografia do Comércio de sua propriedade, explicando, 
conseqüentemente, a formação de toda uma geração de excelentes caricaturistas e ilustradores 
surgidos em Curitiba no final do século XIX e início do século XX". (6) 
 
Outro momento marcante na cena local ocorreu com a passagem do artista polonês Bruno Lechowski 
por Curitiba, em 1926. Um ano antes, artista recém-formado em Varsóvia, Polônia, Lechowski havia se 
colocado o desafio de viver sem depender da venda do objeto de arte, o que invariavelmente, à época, 
reduzia o acesso ao bem cultural somente a poucas pessoas das classes mais ricas. O artista criou 
uma barraca portátil para circular pelo mundo exibindo suas pinturas, tenda que montava em espaços 
públicos, e para a qual cobrava ingresso para visitação de sua exposição. Uma tenda usada também 
para sua hospedagem. Mais tarde nomeou esse seu circuito nômade de Cineton. Lechowski acreditava 
no poder de sensibilização da arte, e sua estratégia de circulação e exibição visava esse maior contato 
de sensibilização junto à população. A barraca de Lechowski montada na Praça Zacarias, em Curitiba,  
foi também ponto de encontro e intercâmbio com os artistas locais. Para além das qualidades 
estéticas de suas pinturas, foi um visionário no pensamento e experimentação de estratégias de 
circulação e exibição artísticas, pois além do Cineton, desenvolveu também dispositivos portáteis, 
desmontáveis e manipuláveis para acondicionamento e exibição de pinturas, e elaborou ideias para a 
construção de uma Casa Internacional do Artista - uma espécie de residência comunitária para artistas 
viajantes e também para artistas idosos. O artista acabou por fixar residência no Rio de Janeiro, onde 
formou família e viveu até a morte, tendo participação decisiva junto aos professores do Núcleo 
Bernadelli, dedicado à pintura de paisagens (7). 
 
Nos anos 20 e 30 consolidou-se na cena o movimento regionalista do Paranismo, com forte 
manifestação nas artes visuais, tendo o pinheiro do Paraná - a araucária - como ícone principal, 
muitas vezes estilizado, indo de padronagens gráficas usadas no calçamento petit-pavé de Curitiba, 
criadas por Lange de Morretes, até a propostas de capitéis de coluna e design de moda, em projetos 
de João Turim. Na pintura, a estética do objetivismo visual das pinturas de Alfredo Andersen fez 
escola, justificando o título de "o pai da pintura paranaense": Lange de Morretes, Theodoro De Bona, 
Freyesleben, Arthur Nísio, entre outros. A revista Ilustração Paranaense, editada João Batista Groff - 
um dos pioneiros do cinema no Paraná - veicula amplo contexto associado à arte paranaense, 
tornando-se porta-voz do Paranismo (8).  
 



Já sexagenário, o circuito artístico curitibano sofre o seu maior choque cultural, deflagrado pelos 
artistas ligados à Revista Joaquim, sob coordenação editorial do jovem contista Dalton Trevisan - o 
enfant terriblé Vampiro de Curitiba - contando com ilustres colaborações dos artistas plásticos Guido 
Viaro e Poty, entre outros. Não faltaria mérito a ser enunciado sobre a agilidade de produção editorial 
(21 edições entre 46 e 48), a capacidade de articulação de notáveis participantes, a astúcia curatorial e 
o perfil crítico, criativo, autônomo e libertário da revista. As novas ideias de uma arte engajada com a 
vida e o tempo presente irromperam na realidade local com a polêmica e o poder de destruição dos 
ícones da elite cultural curitibana, a essas alturas já sedimentada em conservadorismo, 
parnasianismo, simbolismo e regionalismo. A estirpe do ideário rebelde de Joaquim foi logo saudada 
pela intelectualidade brasileira: João Cândido (9) chamou-a de "a irreverente e heróica" pela "energia 
em derrubar os fósseis e educar os leitores", análise essa consoante ao ímpeto dos próprios editores 
da revista que acusavam "os donos da arte do Paraná" de terem "medo da vida" e por isso fediam 
"como cadáveres desenterrados", despertando então nos jovens artistas o dever de "efetuar a matança 
dos mortos sagrados". Foi uma guerra declarada ao ufanismo regionalista estetizado e condensado no 
Movimento Paranista, e um ataque frontal a dois dos maiores ícones da arte local até então, o poeta 
Emiliano Perneta e o pintor Alfredo Andersen. Ao primeiro, Dalton dedicou o texto "Emiliano, poeta 
medíocre" (10), e ao segundo "Viaro, hélas... e abaixo Andersen!"(11). 
 
No decorrer das décadas, muita história se desdobrou: Guido Viaro esteve envolvido na criação de 
diversas iniciativas do ensino da arte, tendo sido pioneiro, no âmbito brasileiro, no ensino da arte para 
crianças (1937), foi um dos fundadores da EMBAP - Escola de Música e Belas Artes do Paraná (1948), 
criou o Centro Juvenil de Artes Plásticas (1953), entre outras ações. Em 1944 surge o Salão Paranaense 
de Belas Artes (Salão Paranaense), que tornou-se referência no certame nacional de salões de arte. 
Miguel Bakun destacou-se  com uma pintura autodidata de estética figurativa expressionista. Em 
1951 artistas progressistas formaram o Grupo Garaginha, importante centro de reuniões modernistas. 
Em 1957, surge a Galeria Cocaco, o Círulo de Artes Plásticas, e ocorre o Salão dos Pré-jugados, uma 
ação crítica dos artistas de vanguarda contra o perfil conservador do XIV Salão Paranaense. Iniciava-se 
na cena local uma derivação produtiva, que além da figurativa, passou a ser também abstrata, ambas 
de caráter expressionista. As avançadas experiências didáticas dos artistas Emma e Ricardo Koch no 
Colégio Estadual do Paraná, nos anos 50, extrapolando o campo das artes visuais e incursionando 
pela linguagem do audiovisual (12).    
 
As ações inovadoras no circuito de arte contemporânea a partir dos anos 70 
Seguindo a intenção de enfatizar os acontecimentos mais experimentais, autônomos ou que 
promoveram ruptura ou inovação de paradigmas na cena artística local, chegamos na transição para 
os anos 1970.  
 
No âmbito da linguagem artística individual um acontecimento experimental marcante foi o 
surgimento dos Objetos caipiras (1970), de João Osório Brzezinski, esculturas feitas a partir da 
reconstrução de embalagens plásticas em que o procedimento de colagem extrapola a dimensão 
objetiva da matéria e atinge o aspecto cultural, na fricção entre modernidade e tradição, sátira e 
kitsch.  
 
Os Encontros de Arte Moderna realizados em Curitiba a partir de 1969 representam o primeiro 
contexto coletivo de arte experimental no âmbito das artes visuais no Paraná, momento que é 
referenciado como "o ajuste dos ponteiros do relógio da produção local com a arte contemporânea". 
Idealizados pela crítica de arte Adalice Araújo, que os coordenou até 74, foram 11 encontros anuais  
até 1980, agregando oficinas, palestras e ações urbanas participativas, com atividades orientadas por 
destacados artistas e críticos de arte locais e nacionais. Os Encontros mais marcantes ocorreram de 
1971 a 1974. Numa das atividades, em 71, o crítico Frederico Morais propôs o Sábado da Criação, 
promovendo uma ocupação vivencial e situacional do canteiro de obras da Rodoferroviária de Curitiba, 
então em construção, oportunizando a elaboração de diversas situações e intervenções temporárias 
fazendo uso dos materiais disponíveis no local. A proposta era um desdobramento das experiências 



coordenadas pelo crítico no entorno do MAM-RJ, os Domingos da Criação. Em 1972, um grupo de 
artistas trazido por Frederico, entre os quais Arthur Barrio e João Moderno, causou polêmica no 
Encontro com suas instalações Situações Mínimas e Ambiente Porcoral, respectivamente. Nesse ano 
Frederico também coordenou uma ação coletiva no Campus do Centro Politécnico da UFPR, também 
inspirado nos Domingos da Criação. Em 1973 foram as experiências de gravura expandida de Anna 
Bella Geiger as que mais agitaram os encontros. Em 74, diversas estratégias vivenciais de "eventos 
urbanos" foram coordenadas pelas artistas Josely Carvalho e Jocy de Oliveira:  Gincana ambiental, 
Corrida de carrinho de rolamento, esculturas e desenhos ambientais, Expresso Boca,  Peça/Pão, e 
Homenagem a Duchamp, englobando as ações de execução da peça musical Vexation de Erik Satie em 
quiosque da Avenida Luís Xavier, local onde também foi montado um Corredor de Guarda Chuvas, 
obra imaginada por Duchamp, enquanto no MAC-PR foi instalado o Café Duchamp, onde se jogava 
xadrez e projetavam-se filmes de Carlitos (13). O filme Encontros de Arte Moderna, de Fernando Bini, 
que faz parte da mostra Rotação de Culturas, é um registros desse Encontro de 1974.  
 
O perfil experimental, participativo, com múltiplas atividades e voltado ao espaço público encampados 
pelos Encontros de Arte Moderna reverberou, interseccionou e/ou esteve alinhado com outras ações e 
espaços que surgiram no circuito, como o Centro de Criatividade de Curitiba (1973). Em 1975, uma 
intervenção de landart de grandes proporções ocorreu na Pedreira da Prefeitura (futura pedreira Paulo 
Leminski), a Costura da Paisagem, do paulistano Marcelo Nitsche, que é a proposta individual de 
intervenção ambiental de maiores proporções ocorrida na cidade. A mostra Rotação de Culturas exibe 
um registro em Super-8 feito por Key Imaguirre dos trabalhos de instalação dessa intervenção. Esses 
acontecimentos, por diferentes razões, projetaram ou re-projetaram no circuito novos artistas e/ou 
agentes culturais como Lauro Andrade, Ivens Fontoura, Elvo Benito Damo, Fernando Bini, Eduardo 
Nascimento. Em 1976, o Praça da arte ocupou a Praça Eufrásio Correia com uma agenda de diversas 
ações artísticas, com coordenação de Sergio Moura. Numa intensificação desse fluxo participativo e de 
múltiplas manifestações artísticas, o ArtShow (1978) ocupou durante uma semana a Travessia 
Subterrânea Júlio Moreira (conhecida com Galeria do TUC - Teatro Universitário de Curitiba) . Ainda 
nos anos 70, as publicações de arte ressurgem vigorosas como perspectiva de circuito artístico, 
primeiro com a criação do caderno de cultura Anexo, do jornal Diário do Paraná, em 1976, depois o 
Pólo Cultural, em 1978, ambos com coordenação editorial do poeta e jornalista  Reynaldo Jardim, que 
residiu na cidade durante 10 anos. Esses cadernos de cultura eram abertos a propostas editoriais de 
artistas locais como Retamozzo e Leminski, oportunizando diversas situações de experimentalismo 
gráfico e conceitual. Destaque também para a Coluna Artes Visuais, de Adalice Araújo (que durou 26 
anos, primeiro publicada no Diário do Paraná, depois na Gazeta do Povo), e o editorial de cartum 
Caderno de Humor, de Miran. Aroldo Murá era o proprietário e editor geral do Diário do Paraná à 
época dessa abertura cultural. Miran passa a editar a partir de 1978 o Raposa Magazine, articulando 
uma cena internacional de designers gráficos, publicação com a qual recebeu diversos prêmios 
internacionais e que inspirou a revista Gráfica, editada por ele a partir de 1983, com a qual deu 
continuidade à veiculação de trabalhos de renomados ilustradores nacionais e internacionais, 
publicação que é uma das principais do gênero no âmbito mundial.  Solda foi outro dos muitos 
cartunistas de destaque surgidos nessa época. O HQ também ganha força e marca território na cidade 
com o surgimento do periódico Gibitiba (1976), e o movimento dos quadrinhistas e aficcionados 
resulta na inauguração da Gibiteca (1982) - a primeira instituição do gênero no mundo "até prova em 
contrário", como diz Key Imaguirre (14), o "pai da Gibiteca".  Outro evento artístico de destaque no 
período foi o Arte Paisagem (1978), também coordenado pro Reynaldo Jardim, que oportunizou 
experimentos artísticos em outdoors da cidade, sendo um dos primeiros no gênero no Brasil. 
 
É por essa multiplicidade e diversidade de acontecimentos artísticos que a década de 70 é  
considerada como o período mais fértil da produção artística local, o segundo grande momento do 
circuito curitibano, depois dos anos 40.  
 
Já os anos 80 é marcado como a década dos grupos de artista, entre os quais Bicicleta (1982), Moto 
Contínuo (1983), Sensibilizar (1983-1986), e ASSINTÃO (desde 1989). Denise Bandeira, Eliane Prolik,  



Geraldo leão, Mohamed El Assal, Raul Cruz e Rossana Guimarães, remanescentes do Bicicleta, se 
reagruparam no Moto Contínuo, criando cartazes espalhados no espaço público e em jornal de grande 
circulação, reciclando artisticamente folhas de jornal, realizando performances e uma exposição com 
trabalhos processuais, alguns dos quais participativos. Entre a abertura e o fechamento da mostra, ela 
teve sua expografia reconfigurada. A exposição de arte como laboratório de acontecimentos dava 
indícios de que a nova geração estava aberta ao experimentalismo das linguagens. O grupo 
Sensibilizar - composto por Sergio Moura, Genésio jr, Ailton Silva e Jarbas Schünemann - propôs dez 
happenings, notadamente em espaço público, cujo contexto e estratégia de linguagem partiam de 
reflexões sobre grandes problemas sociais brasileiros. As ações de "arte de rua" envolviam a 
participação do público e a incorporação da própria paisagem urbana como signo da linguagem, 
vinculando cada proposta artística a um lugar específico de acontecimento. Os trabalhos realizados 
foram Necessidades Humanas, Arte Contemporânea, Urbano Cotidiano, Pobre Educação, Respeito à 
Vida, Arte e Natureza, todos de 1983; Grito Manifesto, 31 de março de 1984, e Sem Destino, 1986 
(15). Os trabalhos do grupo são algumas das expressões mais radicais de arte política realizada no 
Brasil e a ação Grito Manifesto é um ícone desse viés, agregando a participação de dezenas de 
carrinheiros (catadores de papel) que se deslocaram até a Boca Maldita, centro da cidade, para a 
leitura de um manifesto poético e crítico, em torno de um monumento efêmero feito com lixo, em ato 
de desagravo pelos 20 anos do golpe militar. Já a ASSINTÃO - Associação Internacional dos 
Coleccionadores de Botão, composta por Hélio Leites, Kátia Horn e Efigênia Rolim, sob a batuta do 
contra-regra Hélio Leites (o "anarquiteto do sonho", como o chama Adalice Araújo), atua por 
aproximadamente doze campos de experimentação coletivos, entre os quais a Ex-cola de Samba 
Unidos do Botão, a ISPG - Igreja da Salvação Pela Graça, Museu Casa do Botão, Espaço Lilituc, Teatro 
Minimélista do Botão, Teatro de Boné. Se é grande a irreverência artística e cultural de todas as 
propostas, complementarmente, é o miniaturismo que fundamenta as linguagens que arrematam essa 
diversidade. O botão, apetrecho de vestuário amplamente  utilizado, mas relegado à insignificância 
cotidiana, surge como inutensílio desafiador da criatividade (16). Nessa diversificada cena de 
acontecimentos coletivos dos anos 80, surgem também o Núcleo de Estética (1987), que promovia 
debates sobre pensamento estético e acontecimentos artísticos; e a APAP-PR - Associação Profissional 
de Artistas Plásticos do Paraná (1987), que até o final da década teve importante atuação crítica para a 
reavaliação do circuito de arte e proposição de melhores políticas para as artes visuais. Destacam-se 
ainda no período as exposições Impressões digitais (1985), uma pintura coletiva que ocupou  toda 
área expositiva; e Pára-Raios (1989), uma ocupação artística coletiva e experimental de uma casa que 
seria demolida. A década ainda proporcionou o Jornal Nicolau (1987-1994), editado por Wilson Bueno 
junto à SEEC (Secretaria de Estado da Cultura do Paraná), considerado o melhor jornal cultural do 
Brasil do período, um veículo transdisciplinar que teve ampla rede de colaboradores no Brasil.  
 
Entre as pioneiros que transitaram pela interface das artes visuais e video experimental está Carlos 
Henrique Túllio com a obra Barras, de 1990, na qual realiza uma série de desconstruções e efeitos 
visuais sem uso de recursos digitais. Seguindo a trilha de alguns acontecimentos coletivos, já nos 
anos 90 surge o Festival de Inverno da UFPR (1991), na cidade histórica de Antonina-PR, na baía de 
Paranaguá, voltado principalmente para apresentações artísticas e oferta de oficinas artísticas e 
culturais para estudantes universitários e público em geral, sendo o único do gênero na região sul. 
Ainda que realizado em outra cidade, a ação é um projeto de extensão da Pró-Reitoria de Extensão e 
Cultura da UFPR, sediada em Curitiba, e é realizada no período de férias acadêmicas, sendo que e a 
proximidade geográfica entre as cidades oportuniza grande participação da comunidade curitibana. 
Bienal Brasileira de Design (1990). Bienal Internacional de Quadrinhos (1992). O projeto Escultura 
Pública (1992) oportunizou um debate sobre arte pública e a realização de obras em diversos espaços 
da cidade, com propostas dos artistas  Eliane Prolik, David Zugman, Denise Bandeira e Laura Miranda, 
Rossana Guimarães e Yiftah Peled. Também focado no espaço público, entretanto com área de 
atuação restrita ao Campus Reitoria da UFPR, ocorreu o projeto Arte Contemporânea na Universidade 
(1995). A parceria de trabalho entre Denise Bandeira e Laura Miranda desdobrou-se na realização de 
algumas oficinas de arte direcionadas a experiências sensoriais: Meio Líquido (1991), Fonte (1998-
1999), Serpente (2000). A dimensão de happening nos encontros para soltar pipas orientados por 



Sergio Moura. O stencils de rua e frases pixadas de Alex Cabral.  A linha de corpos debruçados sobre 
a calçada atravessando uma quadra da Rua das Flores, centro de Curitiba, na performance Pé com 
cabeça, proposta por Octávio Camargo (1995). As estratégias de performance em espaço da 
publicidade de Yiftah Peled, corpo nu e faixas com palavras dissonantes às mensagens dos outdoors 
(1996-1999). A performance Sentença (1996) de Maria Inês Hamann, realizada na Praça Zacarias, 
quase em frente ao MAC-PR, em dia de abertura do Salão Paranaense, em que a artista resistiu por 
seis horas ao derretimento de uma imensa pedra de gelo suspensa sobre sua cabeça. A exposição 
coletiva do projeto Tarsila do Amaral (1997) coordenado por Glauco Menta em seu escritório de arte. 
A inserção situacional e crítica da proposta Arte para Salão no 55º Salão Paranaense (1998-1999) 
simulando o momento de seleção do projeto; o tensionamento do circuito de arte no projeto 
Ocupação (1999-2000), no qual o símbolo do MST tornou-se base para operações estéticas 
construtivas em relação ao espaço expositivo e base para operações conceituais desconstrutivas em 
relação ao circuito de arte; ou ainda as anotações de agenda maximizadas em impressões digitais e 
instaladas na parede cega de um prédio na Travessa da Lapa, centro da cidade, exacerbando um 
diálogo com os grafites de rua, nos desenhos Intropop (2000), trabalhos de Goto. As escolas 
autônomas de arte autônoma empreendidas por Edilson Viriato, Yiftah Peled e Leila Pugnaloni. A arte 
postal Helio Leites e Sergio Monteiro de Almeida. A Revista de poesia e arte Medusa (1998-2000), 
editada por Ricardo Corona e Eliana Borges, veiculando novas redes de parcerias com as artistas 
visuais brasileiros e instalando as bases de uma produção editorial que se desdobraria anos mais 
tarde em outros projetos como as revistas Oroboro (2004-2006) e a atual Bólide (desde 2013).  
 
Circuito autônomo e coletivos de artista em Curitiba, século XXI. 
Três décadas de arte contemporânea já haviam passado quando surgiram os primeiros encontros para 
refletir sobre a cena mais experimental e autônoma do circuito local de artes visuais: os encontros 
Uôrk-Xók (TUC, 2001), com mesas de debate nas quais estiveram presentes alguns dos principais 
propositores desses acontecimentos entre 1969-2001, e Carasgráficos (UFPR, 2002), encontro e 
exposição focados nas publicações de arte curitibanas entre 1976 e 2002, agregando também alguns 
de seus principais editores em mesas de debate. Ambos os encontros foram propostas da EPA! 
Expansão Pública do Artista, entidade individual/coletiva orientada para reflexão contextual sobre o 
circuito de arte, com foco de interesse na autogestão de circuitos artísticos e arte de envolvimento 
social. Dos projetos realizados pela EPA!, certamente o Circuitos Compartilhados é que promove o 
maior intercâmbio cultural, ao organizar um amplo acervo de filme e vídeo sobre a cena de 
autogestão das artes visuais no Brasil e compartilhá-lo com os 87 participantes e também com 
universidades e museus do Brasil e exterior, oportunizando grande acesso a esse repertório de 
ideários e práticas. Considerando os antecedentes do projeto, as mostras Vide o vídeo (Cinemateca de 
Curitiba, 2002) e Circuitos em vídeo (diversas cidades brasileiras, 2005-2008), o projeto teve 47 
apresentações  em 32 cidades de 12 estados brasileiros, caracterizando-se assim como um circuito 
nacional de exibição, e com um lastro de origem em Curitiba, pois a EPA! é sediada na cidade e 
coordenada por Goto. Vale destacar ainda que no lançamento da Vide o vídeo (ACT, Curitiba, 2005) 
ocorreu o Em carne&net, um dos primeiros encontros locais de coletivos de artistas em 
teleconferência, contando com sete coletivos de Curitiba em conversa com o spmb (Brasil/Canadá). 
Outro projeto empreendido pela EPA! foi o Galerias subterrâneas, em 2008, um dos mais bem 
sucedidos projetos de arte contemporânea de intervenção urbana realizados na cidade, em que as seis 
passagens subterrâneas para pedestres existentes nos terminais de ônibus da cidade tornaram-se 
espaço para arte experimental, com os trabalhos Re-paisar, de Marssares (RJ); Marco, de Rubens Mano 
(SP), Anamorfose: base para unhas fracas, de Alexandre Vogler (RJ), Ouvidoria, de Lourival Cuquinha 
(PE); Ocupação, do coletivo de artistas InteruxArteLivre (PR); Descartógrafos, do coletivo E/Ou (PR); e 
Natureza urbana, do coletivo Bijari (SP). Detalhe que o coletivo E/Ou convidou ainda outros dois 
artistas para proporem obras nos terminais de ônibus: Ana González propôs a intervenção Galerias 
súbitas e Cleverson Salvaro propôs o trabalho Fure. Complementando o campo de atuação da EPA! há 
ainda o Espacial EPA! - base de acontecimentos - e Arquivo EPA! - acervo documental sobre arte 
contemporânea, com ênfase na cena dos coletivos de artistas e circuitos autônomos de artes visuais 
brasileiros. 



 
Se nos anos 90 o circuito artístico brasileiro esteve predominantemente formatado em salões de arte e 
em mostras curatoriais de mapeamento, no boom do surgimento do marketing cultural financiado 
com recursos públicos (Lei Rouanet) - e Curitiba esteve presente nessas rotas - a partir dos 2000 
ressurgem na cena, com intensidade, os trabalhos de arte colaborativos, principalmente com os 
coletivos de artistas.  Já no fim da década um outro formato de realização de propostas começa a 
predominar no circuito, principalmente a partir de 2007, com subsídios oportunizados por um amplo 
programa de editais patrocinados pelo Ministério da Cultura e Fundação Nacional de Arte - 
MinC/Funarte. 
 
No início da década de 2000 a cena dos coletivos de artistas em Curitiba também ganha ênfase (à 
parte as ações de continuidade como a ASSINTÃO e os trabalhos em dupla de Denise Bandeira e Laura 
Miranda). Para além da EPA!, coletivizada na realização de cada projeto, surgem diferentes ações de 
trabalho coletivo e/ou estratégias de inserção da arte no espaço público.  O grupo Pipoca Rosa 
despejou sacos de pipoca em frente a espaços referenciais do circuito institucional e do mercado de 
arte (2001). A instalação de site specific Opus, de Tânia Bloomfield, no Museu de Arte Sacra, uma 
subliminar fricção com a dimensão religiosa do lugar (2001). A proposta relacional Cada vez maior e 
mais perto de você (2002), de Ana González, em que a artista percorreu trechos da centro da cidade 
com uma mesa-carrinho contendo carimbos com imagens de sofá, cujas impressões eram ofertadas 
ao público após contato e interlocução deflagrados pela pergunta "você gosta de sofá?".pequenas 
gravuras de modelos de sofá O coletivo InterLuxArteLivre (a partir de 2003), com diversas ações de 
rua, primeiramente com cartazes de rua, stickers e vivências com discotecagens, depois propondo 
situações temporárias de uso criativo e coletivo de lotes vagos e de construções subutilizadas - como 
nas ações Praça Pirata e Domingo na Urbe (2005) - e na seqüência atuando junto a outros 
movimentos como Jardinagem Libertária e Bicicletada de Curitiba, confluências de interesse que 
geram ações como Fuck Andor (2009), cujo registro em vídeos compõe a programação da mostra de 
vídeo Rotação de culturas. Paranáparapostepara/Fundação do Museu do Poste, no Beto Batata, fluxo 
de intercâmbio com os coordenadores da Galeria do Poste (Niterói-RJ) (2003) e artistas do Rio de 
Janeiro. O Espaço Cultural Beto Batata (atuante desde 1999), rebatizado de Aldeia do Beto (2012), 
instituindo uma programação artística continuada de música e exposições de arte, com ênfase na 
fotografia, acompanhadas de uma proposta editorial de pocket book. O MUVI - Museu Virtual de Artes 
Plásticas (desde 2003), coordenado por Fabio Channe. O Projeto Olho Vivo (2003) e o Ponto de 
Cultura Minha Vila Filmo Eu (2006), entidades de cinema e vídeo coordenados pelos cineastas Luciano 
Coelho e Marcelo Munhoz, desenvolvem trabalhos de instrumentalização dos moradores da Vila 
Torres no exercício de manifestação de imaginários sobre o local onde vivem com uso da linguagem 
videográfica. Os encontros para debate artístico promovidos pela proposta Escritório (2004), de 
Cleverson Salvaro, dentro de exposição coletiva realizada no MAC-PR; e também sua ação de cópia e 
distribuição pública de uma chave de acesso ao MAC-PR (2004); e ainda, Álbum, com retratos 
serigrafados de artistas curitibanos, personagens de um universo nem tão pop assim (2006-2007). O 
Coletivo Azulejo (2004), reunindo artistas gráficos e "escritores de rua". O Ciclo de Ações 
Performáticas (2005), coordenado por Cristiane Bouger na Casa Hoffmann, espaço da Fundação 
Cultural de Curitiba destinado à área de Dança/Estudos do Movimento, propondo uma primeira 
agenda na cidade focada na performance. Espaço Cênico, espaço de teatro aberto a participações 
multiárea (1997-2000), depois transformado em ACT - Ateliê de Criação Teatral, dando continuidade 
e maior ênfase à atividade teatral entretanto mantendo abertura a outras áreas artísticas e culturais, 
como o projeto Ciclo Multiárea  (2004-2005). Amigos dos Amigos, encontro multiárea para debates e 
relatos de experiência artística (Guairinha, 2005). Orquestra Organismo (desde 2005), coletivo de 
artistas cibeartivistas - cuja formação base foi Glerm Soares, Simone Bittencourt, Lúcio de Araújo e 
Octávio Camargo, com diversas ações presenciais e pela internet, entre as quais Geada, Jardim de 
Volts e Hackeando Catatau - um website de debate com criação e editoração coletivos - e DesafiatLux 
(2005), SESC da Esquina - série de encontros performáticos e vivenciais com ocupação coletiva de 
espaço expositivo. O movimento de software e hardware livres articulou-se ainda em outros 
instrumentos de compartilhamento e re-significação simbólica da pesquisa computacional, como o 



Estúdio Livre e o MSST - Movimento dos Sem Satélite. Coletivo E/Ou, surgido em 2005, tendo a Casa 
E/Ou como base para acontecimentos experimentais coletivos e intercâmbio com artistas de outras 
localidades até 2008, e a partir de quando lança-se ao espaço público com a série de trabalhos 
Descartógrafos na região sul da cidade, elaborando cartografias criativas e participativas junto com a 
população. A proposta Desligare (2006-2007) com 115 situações de desligamento de TV gravadas 
com mais de 100 participantes em Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo e Londrina; o mapeamento de 
imóveis desocupados, subutilizados e lotes vagos no Centro de Curitiba em Cidade vazia (2011); e as 
oficinas de percepção territorial e arte ambiental Incursões urbanas (desde 2009, e em Curitiba, desde 
2013), propostas de Goto. A enunciação de paisagens do bairro Campo Comprido a partir da 
demarcação lugares e trajetos com fitas refletoras, em Entre Luzes e Marias (2006-2007), de Maria de 
Lourdes Gomes. O mapeamento dos entroncamentos rodoviários limítrofes de Curitiba e a coleta de 
depoimentos de moradores desses locais quase inabitáveis, em Armadilha (2007-2008) de Claudia 
Washington. Se a cena do grafite no final dos anos 80 era algo ainda  estranho ao meio das artes 
visuais, a partir dos 2000 as fronteiras tornaram-se mais dissipadas, com diversos "escritores de rua" 
transitando também pelo circuito institucional das artes visuais, ou junto a  coletivos de artistas, 
chegando inclusive a ter um espaço autônomo parceiro de manifestações - A Casa (surgido em 2008), 
hoje renomeada como No Meio, tendo a agitadora cultural Tatiana de Alves e Souza e o grafiteiro 
Valdecimplis como os seus principais articuladores. O Coletivo Couve-flor (surgido em 2005), 
reunindo artistas da dança atuantes também no campo expandido da performance, ações sobre 
convenções da cultura e intervenções urbanas, tendo o espaço Cafofo Couve-flor como uma base de 
reuniões, intercâmbios e manifestações, tendo realizado projetos como Corpomeiolíngua (2008) e 
Infiltrações - procedimento nômade para café, praça, vídeo e sala de exposição (2008-2009). O NEF - 
Núcleo de Estudos da Fotografia (2002-2010), que além de ser uma escola autônoma de fotografia foi 
também espaço de encontros, debates e exposições. O projeto Arte em circulação (2008), coordenado 
por Rubens Pileggi e Margit Leisner na Galeria da Caixa, onde ocorre um série de encontros com 
artistas locais nacionais para relatar e debater seus processos criativos. A distribuição de molduras de 
papel no espaço público juntamente com breves comentários textuais orientando o público a perceber 
recortes da paisagem urbana, na proposta Polaróides invisíveis (desde 2008), de Tom Lisboa. O 
movimento cicloativista atuante na cidade desde 2005 com a Bicicletada, e com o Arte Bicicleta 
Mobilidade (desde 2007), inspirando um imaginário criativo e libertário, práticas de re-significação e 
uso do espaço público, empreendendo ações artísticas e políticas que incidem nos rumos das políticas 
de mobilidade urbana da cidade, desdobrando-se em ações de happening como Música para sair da 
bolha (desde 2007), Marcha das mil bikes (2010), em exposições como MOB (2011), em espaço 
autônomo como a Bicicletaria Cultural (2011) e a Ciclo Iguaçu - Associação de Ciclistas do Alto 
Iguaçu, em encontros como Fórum Mundial de Mobilidade Urbana (2014), em conquistas políticas 
como a instalação de novas ciclofaixas, Via Calma, e a Praça de Bolso do Ciclista, agregando uma 
grande e diversificada comunidade que vem conquistando a população curitibana, tendo como alguns 
de seus porta vozes artistas Goura Nataraj, Fernando Rosenbaum, Tissa Valverde, Juan Parada, 
Fernando Franciosi, Rimon Gumarães entre muitos outros. Os espaços de arte autônomos Tardanza 
(desde 2011), coordenado por Eliana Borges e Joana Corona, e Casa Selvática (desde 2012), 
coordenado por artistas de teatro, com uma agenda de acontecimentos multiárea. O coletivo ARTIXX 
(desde 2009) e seus encontros experimentais e oficinas de arte, buscando criar situações de 
sensibilização e aprendizagem através da arte. O Etnógrafo Naïf, de Pierre Lapalu (desde 2009). A 
revista de crítica de arte LAB (desde 2010), editada por Lainana Krinski e Arthur do Carmo. O p.Arte 
(desde 2012), coordenado por Tissa Valverde e Fernando Ribeiro, primeiro espaço dedicado 
especificamente à linguagem da performance em Curitiba. A galeria de rua Sem licença para arte, 
periodicamente ocupada com grandes cartazes de lambe-lambe (desde2012). A proposta participativa 
Movimentando margens (2012-2014), de Faetusa Tezelli e Elenize Dezgeniski, em que uma chamada 
pública para a doação de roupas, juntamente com histórias sobre a relação tida com essas peças, 
tornam-se o ponto de partida para a intersecção sensorial e reflexiva com outros participantes, 
inclusive internas do hospital psiquiátrico Nossa Senhora da Luz, em Curitiba. O Circuito Grude 
(2013), organizado em Curitiba pela EPA!, e a troca de cartazes entre grupos de artistas de doze 
cidades gerando um diversificado repertório para colagem em espaço público. O projeto Cerâmica 



contemporânea, coordenado por Marília Diaz. As experiências de mediação da arte com o público no 
projeto Bases experimentais para instituições provisórias (2014). O laboratório de linguagens e de 
estratégias de participação da ocupação coletiva Táticas para trocas e atravessamentos (2014), no 
Centro Cultural Sistema FIEP, com orientação curatorial de Elenize Dezgeniski e Luana Navarro; o 
intercâmbio entre artistas de Curitiba e Vitória, com ênfase na performance, no projeto Independência 
ou troca?. O intercâmbio entre artistas sulistas e nortistas, a reflexão textual sobre a estruturação dos 
circuitos regionais de arte e o compartilhamento de acervos de filme e vídeo no projeto Rotação de 
culturas (2014).    
 
Sendo uma breve abordagem sobre a estruturação do circuito local, este texto não dá conta - e nem 
se pretende a isso - de abarcar todos os personagens e acontecimentos dessa cena, entre artistas, 
agitadores culturais, teóricos. Temístocles Linhares, Vladimir Kozák, Ênio Marques Ferreira, Fernando 
Veloso, Violeta Franco, Fernando Calderari, Uiara Bartira, Orlando Azevedo, Estela Sandrini, Maria José 
Justino, Luiz Henrique Scwanke, Paulo Reis, Andreia Lás, Claudio Alvarez, Lígia Borba, Carina Weidle, 
Carla Vendrami, Didonet Thomaz, Alice Yamamura, Elisabet Titon, Consuelo Schlichta, Fábio Noronha, 
Artur Freitas, Luciano Mariussi, Washington Silveira, Debora Santiago, Milla Jung, Felipe Prando, Jack 
Holmer, Sthephanie Dahn Batista, entre outros, em diferentes décadas, por diferentes motivos, 
poderiam ser aqui lembrados como índices de abertura para outros caminhos, leituras, valorações e 
construções de discurso dessa história.  
 
O circuito institucional de arte na atualidade 
Ainda que o enfoque deste texto enfatize a cena autônoma e/ou o surgimento de novos circuitos e 
contextos produtivos, de fato o circuito de arte também se institucionalizou bastante a partir dos anos 
70, tanto com a criação de espaços expositivos quanto de programações administradas por 
instituições vinculadas ao Município (Fundação Cultural de Curitiba-FCC) e Estado (Secretaria de 
Estado da Cultura do Paraná- SEEC/PR). A estrutura do Estado também concentra-se em Curitiba e 
teve suas primeiras iniciativas fundadas já nos anos 40 - EMBAP e Salão Paranaense - enquanto MAC-
PR foi fundado em 1971. Mas desde o século XIX o Estado participava dessa formação do circuito de 
arte ao subsidiar parcialmente a Escola de Belas Artes e Indústrias do Paraná ou quando concedia 
bolsas de estudo para artistas. A Fundação Cultural de Curitiba foi fundada em 1973, e só a partir daí 
surgem os seus espaços e sua programações destinadas às artes visuais. O capital simbólico 
acumulado com as produções artísticas e debates críticos ao longo do século XX justificaram as ações 
administrativas direcionadas ao setor, que não foram somente cumulativas, no sentido de uma 
ampliação constante da estrutura e de suas ações, por vezes esse sistema foi redesenhado também 
com a refuncionalização ou fechamento de espaços, ou com mudança e extinção de políticas de ação 
cultural que haviam sido praticadas por um período. Nesse sentido, importantes agendas deixaram de 
ser empreendidas: a Mostra da Gravura (1978-2000), a qual teve uma grande projeção internacional 
em sua décima edição, em 1992, bastante aberta à expansão dos campos da linguagem, até chegar a 
sua XII e última edição; a Mostra da Fotografia, depois denominada Bienal Internacional de Fotografia 
Cidade de Curitiba (1996); ações essas vinculadas à FCC. Ou, ainda, entre as vinculadas à SEEC: 
Mostra do Desenho Brasileiro ou mesmo o Circuito Oficial dos Salões de Arte do Paraná. Em boa parte 
a extinção dessas ações institucionais direcionadas a uma ou outra linguagem específica reflete uma 
atualização das políticas públicas, em ressonância com a ampliação dos campos da linguagem 
artística deflagrados a partir do experimentalismo dos anos 60. 
 
Em relação aos espaços expositivos do Estado, os principais são o Museu Oscar Niemeyer-MON, o 
Museu de Arte Contemporânea do Paraná/MAC-PR, Casa Andrade Muricy, Museu Alfredo Andersen, 
Casa João Turim, Museu Paranaense, Centro Juvenil de Artes Plásticas, Hall da Biblioteca Pública do 
Paraná, Hall da SEEC. E as principais ações são o Salão Paranaense e Salão Nacional de Cerâmica. Se 
até 2002 as principais ações de política cultural do Estado se davam a partir do MAC-PR e do Salão 
Paranaense, com a inauguração do MON (2002), esse perfil é substancialmente alterado, pois o 
modelo do novo museu é de grande instituição - muito mais complexa e autônoma que qualquer 
outra instituição museológica local - , conectada a um circuito nacional e internacional de exposições. 



Essa grandeza manifesta-se também na sua área expositiva - é o maior museu da América Latina -, 
na  sua expressiva visitação pública, e ainda, na quantidade de recursos financeiros de que necessita. 
Essa concentração de recursos, porém, fez com que o Estado tenha preterido as demais ações de 
política cultural para as artes visuais e as aparelhagens expositivas, sendo que algumas delas 
entraram numa situação precária de programação, com espaços tornados até ociosos, como a Casa 
Andrade Muricy, cuja escala expositiva é inclusive mais adequada à maioria das produções locais em 
comparação com os desafios de ocupação das salas expositivas do MON. Falta ainda ao do Estado um 
programa de incentivo direcionado à produção artística, um Fundo Estadual de Cultura. Quanto ao 
tradicional Salão Paranaense, enquanto modelo de política cultural ele está ultrapassado. Ou seja, à 
parte o MON, entre as poucas outras ações institucionais remanescentes empreendidas pelo Paraná, a 
mais expressivas é ainda um modelo defasado. Da mesma forma como extinguiu-se o Salão Nacional 
de Artes Plásticas, que era promovido pela Funarte e realizado no Rio de Janeiro, e hoje a instituição 
federal promove políticas muito mais diversificadas e eficientes de apoio à produção artística, o 
mesmo pode ser feito aqui. O Salão já marcou sua importância história, entretanto é um erro 
estratégico perder-se em ufanismos sobre sua tradição em detrimento de uma atualização do 
pensamento, da prática, e de melhores políticas.  
 
Em relação à Fundação Cultural de Curitiba, sua aparelhagem expositiva vinculada às artes visuais é 
composta pelo Museu da Gravura Cidade de Curitiba-MGCC, Museu da Fotografia Cidade de Curitiba e 
Gibiteca - sendo que esses três espaços compõem o centro Cultural Solar do Barão; o Museu 
Municipal de Arte, o Memorial de Curitiba, o Centro de Criatividade de Curitiba-CCC, e a pequena 
Galeria de Arte Urbana (junto ao TUC). Vale destacar que junto ao MGCC funcionam as oficinas de 
gravura - lito, metal, xilo e serigrafia - em que se ofertam cursos com baixo custo aos estudantes de 
arte das faculdades locais e à população em geral (as oficinas foram criadas 1973 no CCC e 
realocadas para o MGCC em 1983). Sobre as ações vinculadas à FCC é fundamental enunciar a Lei 
Municipal de Incentivo à Cultura-LMIC (implantada em 1993), estruturada nas modalidades Mecenato 
e Fundo, pois esse mecanismo passou cada vez mais a subsidiar as ações da FCC, que é a 
administradora desses recursos. Junto à LMIC, o melhor modelo de política pública é o Fundo 
Municipal de Cultura - FMC, regularizado a partir de 2004 e que instaurou a política de editais 
públicos para financiamento de projetos. Nas Artes Visuais o Fundo de fato encontrou seu formato 
adequado somente em 2006, com o Edital Bolsa Produção para Artes Visuais, cujo modelo foi 
encampado pela FCC a partir da sugestão da classe artística, em movimento sincronizado com os 
debates nacionais voltados à consolidação do Colegiado Setorial de Artes Visuais e Conselho Nacional 
de Cultura junto ao Ministério da Cultura, em 2005. A Bolsa Produção financia o desenvolvimento de 
trabalhos artísticos dos selecionados pelo período de uma ano, vinculando os resultados finais (ou 
parte deles) a uma exibição junto a alguns dos museus municipais. Outro edital de destaque é o Edital 
de Ocupação de Espaços Expositivos, que oportuniza o financiamento da montagem de uma 
exposição junto aos espaços da FCC. Há também o Corrente Cultural, que apóia a realização ou 
apresentações de obras das diversas áreas artísticas durante a agenda de uma semana, no mês de 
novembro. Há outros editais de menor escala, sem contudo terem consolidado suas agendas. Mesmo 
a bem-sucedida política de editais da FCC também merece ser aperfeiçoada tanto em volume de 
recursos quanto em diversidade de modelos, visando abarcar a própria complexidade produtiva da 
cena contemporânea em artes visuais. Por outro lado, os museus municipais acabaram ficando à 
mercê somente das produções que chegam financiadas, seja pelos próprios editais públicos 
municipais ou por outras fontes, e viram suas verbas próprias serem drasticamente reduzidas, a tal 
ponto que hoje um museu não consegue montar "profissionalmente" sequer uma exibição com 
curadoria própria, ou um projeto editorial. Esse panorama é totalmente diferente da época das Mostra 
da Gravura, quando recursos próprios da FCC custeavam todo o projeto. Entre um modelo e outro, 
seria pertinente re-estabelecer uma maior autonomia curatorial aos museus, para ao menos uma 
mostra anual, com publicação. Comparando-se as políticas para as artes nos âmbitos municipal e 
estadual, a FCC é a que oportuniza à comunidade artística local as melhores condições para o 
desenvolvimento da produção em arte contemporânea. 
 



A aparelhagem expositiva e os mecanismos de ação cultural institucionais, em Curitiba, têm então 
essa boa estrutura pública, certamente uma das mais bem organizadas do Brasil. Outros modelos 
institucionais complementam a cena, dentre os quais se destacam: MusA - Museu de Arte da UFPR, 
Sala Arte, Design & Cia da UFPR, Sala de Exposição do Departamento de Artes - DeArtes/UFPR; Sala de 
Exposições da EMBAP; SESC Paço da Liberdade e SESC da Esquina; Centro Cultural Sistema FIEP e 
Centro Cultural SESI Heitor Stockler de França; Instituto Goethe de Curitiba; Museu Universitário da 
PUC-PR, Sala Aleijadinho e Casa Estrela, na PUC-PR; Galeria de Arte Adalice Araújo na Universidade 
Tuiuti do Paraná; Museu Guido Viaro; Caixa Cultural/Galeria da Caixa; Espaço Cultural do BRDE. 
  
Extintas a Mostra da Gravura, e posteriormente a Bienal Internacional de Fotografia, que haviam sido 
as principais agendas internacionais de artes visuais sediadas em Curitiba (à parte o MON, que é outro 
formato de exibição, e mais recente), e com a FCC não mais propondo um projeto similar de uso da 
estrutura expositiva local, surge a Bienal Internacional de Curitiba, antes denominada Mostra Vento 
Sul, cuja origem remonta a Cascavel-PR, 1993. Depois de alguns anos de interstício em sua 
programação - mas já tendo articulado uma rede internacional de curadores, artistas e apoiadores -  
o evento, que é uma iniciativa independente coordenada pelo Instituto de Arte do Paraná, aporta e se 
radica em Curitiba, ampliando significativamente sua escala enquanto mostra internacional e usando 
toda a aparelhagem pública expositiva da cidade durante o período da mostra, com diversas 
programações paralelas, entre palestras, mostra de vídeo e intervenções urbanas.   
 
Nesse memorial cartográfico sobre o circuito local de artes visuais destacam-se também os cursos 
universitários de arte, sendo de graduação na EMBAP, FAP e UFPR, e de Especialização na EMBAP, FAP 
e Positivo. Entretanto ainda não há nenhum curso de Mestrado ou Doutorado em Arte - Linguagens 
Visuais, História e Crítica da Arte ou outro. Destaca-se também o projeto O artista na universidade, 
realizado junto ao DeArtes/UFPR, em pareceria de documentação videográfica com o Departamento de 
Comunicação-DECOM/UFPR, em que se promovem palestras de artistas locais e nacionais. 
 
Entre os acontecimentos na cidade, fundamental também é enunciar os projetos artísticos financiados 
com apoio de editais públicos federais, principalmente da Funarte (mas também do IPHAN, ou mesmo 
os diretamente coordenados pelo MinC), desde 2007, oportunizando diversos intercâmbios artísticos 
no âmbito nacional, para produção de obras, publicações e seminários ou desenvolvimento de 
pesquisa artística ou teórica. E também os projetos que fazem uso da Lei Rouanet.   
 
Em relação ao mercado de arte local pode-se dizer que ele existe e é bem ativo principalmente no 
segmento de decoração de interiores. Entre as galerias de arte contemporânea destacam-se Casa da 
Imagem, Ibakatu e Sim. A produção artística mais experimental tem um mercado muito restrito e 
inconstante. A produção experimental mais conceitual e crítica continua não tendo mercado na 
cidade.  
 
Evidenciar uma cena produtiva com enfoque na cena autônoma gera um panorama de artistas. 
Enfatizar o circuito institucional gera outro contexto. O mercado, outro ainda. Sem excluir os 
possíveis atravessamentos entre eles. 
 
Um circuito de arte e sua memória 
A construção de um circuito de arte se faz também na reflexão e registro sobre seus acontecimentos. 
Interpretações e contextualizações sobre os fatos, cultivo da memória. Ao se abordar o contexto 
produtivo nas artes visuais de Curitiba ou do Paraná no decorrer da história, é fundamental consultar 
a obra de grande envergadura empreendida desde 1968 pela historiadora Adalice Araújo. Sua 
pesquisa foi publicada semanalmente entre 1969 e 1994 nos jornais Diário do Paraná e Gazeta do 
Povo, e foi compartilhada também nas aulas de História da Arte que lecionou na UFPR e EMBAP. O 
material de sua pesquisa resultou num extraordinário arquivo estruturado e quatro partes: 6.000 
pastas (4.200 pastas individuais de artistas e 1.200 de acontecimentos), 6.412 slides, 500 cromos e 
980 entrevistas gravadas em fitas cassete. O projeto orientador de toda sua pesquisa - um projeto de 



vida - foi a elaboração do Dicionário das Artes Plásticas no Paraná, que em 2006, numa edição de 
autor, teve a publicação de seu primeiro volume, abarcando dois segmentos: Síntese da História da 
Arte no Paraná (da Pré-História até os anos 80) e Verbetes de A a C. Somente esse volume descreve 
1,3 mil artistas, em 752 páginas, sendo amplamente ilustrado, com denso material de pesquisa sobre 
cada assunto abordado, com textos claros, de fácil leitura, nos quais, para além do aspecto descritivo 
e histórico, Adalice também não se furta em emitir sua opinião crítica. O Dicionário é uma coleção 
ambiciosa, de quatro volumes somando 2,4 mil páginas, "projeto cultural que, com folga, é o mais 
completo já dedicado às visualidades em toda a América Latina"(17). Com a morte de Adalice, em 
2012, e buscando atender ao desejo da pesquisadora, seu arquivo está em processo de migração para 
o  acervo do MON, onde certamente continuará sendo fonte basilar de pesquisa e de publicações, 
enquanto a comunidade artística espera que para logo publiquem-se os demais volumes do 
Dicionário. 
 
Tornando-se visível 
Um laboratório de experiências artísticas fora do catálogo nacional. As cidades e a lógica da indústria 
cultural. O circuito curitibano de artes visuais seria "vítima" do desvio do olhar alheio? Tornar-se 
visível a quem não vê é a sina de quem só espera. 
 
O circuito no divã, em transe pela busca da autoimagem na psiquê coletiva:  
- Sem identidade, isolado, conservador, conformista, formalista, autofágico e invisível. Servil ao 
mercado, submisso às metrópoles. Lobotomizado. Suicida? 
- Patchwork de alteridades, autônomo, experimental, processual, dinâmico, apaixonado e visionário. 
Irreverente e heróico. Carregado de memórias. Dialógico?  
Em trânsito pela subjetividade complexa e suas manifestações concretas. Esquizosincrético. 
 
Hoje, mais do que nunca - ou como sempre -  é o ponto de vista do observador e seus parâmetros:  
"A cena contemporânea e os circuitos autônomos foram valorizados também enquanto produções que 
buscam um diálogo mais direto com a sociedade, seja em trabalhos de intervenção urbana, processos 
colaborativos, ou ações vinculadas ao cicloativismo e ao ciberativismo". 
Dissipa-se a neblina, aparece a paisagem, e uma coletividade.  
 
O visionário invisível despe-se de seu manto de invisibilidade - seu poder de invisibilidade. E flerta 
com a alteridade.  
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